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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 

เวลา ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

14:00 - 17:00 ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 
ณ โรงแรมคุ้มภูำค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ -

17:00 - 18:30 เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย -

18:30 - 21:00 งานเลี้ยงต้อนรับและอาหารเย็น 
ณ ศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ -

21:00 เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย -

เวลา ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

08:30 - 09:00 ส่งไฟล์นำเสนอ/ติดตั้งโปสเตอร์ 
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

09:00 - 09:30 เตรียมตัวนำเสนอผลงาน เตรียมตัวรับฟังการนำเสนอผลงาน

09:30 - 09:40 การนำเสนอ O01 (ดวงอาทิตย์)

09:40 - 09:50 การนำเสนอ O02 (ดวงอาทิตย์)

09:50 - 10:00 การนำเสนอ O03 (ดวงอาทิตย์)

10:00 - 10:10 การนำเสนอ O04 (ระบบสุริยะ)

10:10 - 10:20 การนำเสนอ O05 (ระบบสุริยะ)

10:20 - 10:30 การนำเสนอ O06 (ระบบสุริยะ)

10:30 - 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 - 10:55 การนำเสนอ O07 (ระบบสุริยะ)

10:55 - 11:05 การนำเสนอ O08 (ระบบสุริยะ)

11:05 - 11:15 การนำเสนอ O09 (ระบบสุริยะ)



วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 

เวลา ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)
11:15 - 11:25 การนำเสนอ O10 (ระบบสุริยะ)

11:25 - 11:35 การนำเสนอ O11 (ระบบสุริยะ)

11:35 - 11:45 การนำเสนอ O12 (ระบบสุริยะ)

11:45 - 11:55 การนำเสนอ O13 (ระบบสุริยะ)

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 13:10 การนำเสนอ O14 (ระบบสุริยะ)

13:10 - 13:20 การนำเสนอ O15 (ระบบสุริยะ)

13:20 - 13:30 การนำเสนอ O16 (ระบบสุริยะ)

13:30 - 13:40 การนำเสนอ O17 (ระบบสุริยะ)

13:40 - 13:50 การนำเสนอ O18 (ระบบสุริยะ)

13:50 - 14:00 การนำเสนอ O19 (ดาวฤกษ์)

14:00 - 14:10 การนำเสนอ O20 (ดาวฤกษ์)

14:10 - 14:20 การนำเสนอ O21 (ดาวฤกษ์)

14:20 - 14:30 การนำเสนอ O22 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

14:30 - 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:30 นำเสนอผลงานโปสเตอร์ 
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

16:30 - 18:00 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ดาวอังคารบ้านหลังถัดไปของมนุษย์” 
โดย อาจวรงค์ จันทมาศ (ป๋องแป๋ง) จทน.สารสนเทศดาราศาสตร์

18:00 - 21:00
รับประทานอาหารเย็นและทัศนศึกษา  

ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  
 (สำหรับผู้นำเสนอผลงานบรรยายและโปสเตอร)์

เสร็จสิ้นกิจกรรม/แยกย้ายกลับที่พัก

เวลา ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)
07:00 - 08:30 Check-Out ที่พัก -

08:30 - 09:00 เตรียมตัวนำเสนอผลงาน เตรียมตัวรับฟังการนำเสนอผลงาน

09:00 - 09:10 การนำเสนอ O23 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)



หมายเหตุ : ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย ต้องส่งไฟล์นำเสนอ (Power Point) ก่อนการนำเสนอผลงาน  
       (ภายในเช้าวันที ่2 ธันวาคม 2559) และมีเวลานำเสนอผลงานบนเวที คนละ 5 นาที  
       และถาม-ตอบ อีก 5 นาที 

   

เวลา ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)
09:10 - 09:20 การนำเสนอ O24 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

09:20 - 09:30 การนำเสนอ O25 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

09:30 - 09:40 การนำเสนอ O26 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

09:40 - 09:50 การนำเสนอ O27 (กาแล็กซีและเอกภพ)

09:50 - 10:00 การนำเสนอ O28 (กาแล็กซีและเอกภพ)

10:00 - 10:10 การนำเสนอ O29 (อุปกรณ์และโปรแกรมดาราศาสตร์)

10:10 - 10:20 การนำเสนอ O30 (อุปกรณ์และโปรแกรมดาราศาสตร์)

10:20 - 10:30 การนำเสนอ O31 (อุปกรณ์และโปรแกรมดาราศาสตร์)

10:30 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 - 12:00 การนำเสนอผลงาน “กลุ่มเครือข่ายชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน”

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 นำเสนอผลงานโปสเตอร์ 
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

14:30 - 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 เสร็จสิ้นกิจกรรม/เก็บโปสเตอร์ 
แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

เสร็จสิ้นกิจกรรม/แยกย้ายกลับภูมิลำเนา



สารบัญ 
 
การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
   หัวข้อ ดวงอาทิตย์ (The Sun) 
 
 O01 การศึกษาความสัมพันธ์ของจุดด าบนดวงอาทิตย์กับการลุกจ้า   1 
  นายรชต  เขื่อนธนะ  โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร 
 
 O02 ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์และระยะห่างจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์  5 
  นายสมเกียรติ ์ ลอเลาะ  โรงเรียนแกน้อยศึกษา  
 
 O03 การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน   9
  นางสาวไอศยา พรมพิทักษ์ โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช 
 
   หัวข้อ ระบบสุริยะ และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ  

   (Solar System & Exoplanet) 
 

O04 การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์ตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์       13 
  นางสาวสิดารัศมิ ์ ค าภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 
 O05 การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน 17 
  นายดุษฎ ี แสนดวงด ีโรงเรียนแกน้อยศึกษา   
 

O06 การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์     21 
 นางสาวลักคณา  แซ่หลี ่ โรงเรียนแกน้อยศึกษา  
 
O07 การศึกษาผลกระทบจากการละลายของน้ าแข็งขั้วโลก ที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก 25 
 นางสาวธัญสดุา ชูลิกร  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
O08 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับขนาดหลุมของตัวอ่อนแมลงช้าง 28 
 นางสาวอาภัสสร จันทพราหมณ ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 
 O09 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับการออกดอกของแก้วมังกร  32 
  นายจีรยุทธ  ทุมรัตน ์ โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
 O10 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก   36 
  นางสาว ณัฐธิดา สีเสมอ  โรงเรยีนเมืองกาฬสินธุ ์
 
  



O11 การศึกษามุมเอียงดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกต   40 
  นางสาวสกาวใจ  อัตโน  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
 
 O12 การพัฒนาความแม่นย าของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ     44 
  นางสาวปวิตรา นาเจรญิ, นางสาวอริสรา กูดอั้ว 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 
 O13 การหามวลของโลกโดยใช้คาบของดวงจันทร์จากปรากฎการณ์น้ าขึ้นน้ าลง  48 
  และระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์โดยอาศัยปรากฎการณ์สุริยุปราคา 
  นายชนสรณ ์ พึ่งเงิน โรงเรยีนปัว 
 
 O14 เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก       52 

นางสาวพุธิตา  บรรเทา โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนเุคราะห์    
 
 O15 การศึกษาพื้นที่ปรากฏของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ไลเบรชัน   55 
  นางสาวณัฐธิดา เจียมฮวดหล ี โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา   
 
 O16 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลมาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 59 
  นางสาวจุฑามาส   เหรยีญทอง โรงเรียนสาธติ พิบูลบ าเพญ็มหาวิทยาลัยบูรพา   
 
 O17 การหาคาบโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนโดยใช้กล้องดรอปโซเนียน   63 
  นายวัฒนโชต ิยั่งยืน  โรงเรยีนยโสธรพิทยาคม 
 
 O18   การค้นหาดาวเคราะห์เพิ่มเติมในระบบ GJ1214 ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลง 67 

เวลาการผ่านหน้า         
นางสาวสุพิชญา  พัดเจริญ, นายจตุรวิทย ์ เมธีวัฒนากุล  
โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

หัวข้อ ดาวฤกษ์ (Stellar Astronomy) 
 

 O19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่อุปราคาประเภท   71 
อัลกอลV* V1828 Aql         
นายกันตภณ ลาวทอง โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

 
 O20 การสร้างแบบจ าลองของระบบดาวคู่ V1167 Her     75 
  นางสาววรรณนภา โชคคุณ  โรงเรยีนหนองบัวแดงวิทยา 
 
 O21 การหาดาวแปรแสงในกระจุกดาว NGC 7654     79 
  นางสาวอาทิติญา   จิกหาร  โรงเรยีนเมืองกาฬสินธุ ์
 



หัวข้อ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ (Observational Astronomy) 
 
 O22 การค านวณหาวันที่ร้อนที่สุด ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  83 
  นายระพีพัฒน์  หงษ์สุวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุร ี
 
 O23 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระพริบของดาว     86 
  นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  มุกดาหาร   
 
 O24 การศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง    90 
  นางสาวธัญญาเรศ เวชสวัสดิ ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 
 O25 กาลเทศะ         94 
  นางสาวไอรณิ ชมอินทร,์ นางสาวณิชาภัทร ตุกชูแสง, นางสาวธาราพรรณ อัฐระ 
  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
 
 O26 การศึกษาโครงสร้างและการวางตัวของปราสาทหินพนมรุ้งเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ 98 

แสงทะลุประตู15ช่อง 
นางสาวจิรัชญา   ดิลกธ ารงค์กูล  โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพญ็มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
 หัวข้อ กาแล็กซีและเอกภพ (Galaxy & Universe) 
 
 O27 การศึกษาสสารมืดในกาแล็กซีโดยใช้ galactic rotation curve   102 
  นางสาวณัฐมน ตังแก  โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
 
 O28 การหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก 106 

โดยใช้ดาวเซฟิอิด 
นายเกียรติศักดิ ์ทองค า  โรงเรยีนยโสธรพิทยาคม 

 
หัวข้อ อุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์  
(Astronomical Instrument & Programming) 

 
O29 การสร้างเครื่อง Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR     110 

  นางสาวกมลรัตน ์ สิทธิน ู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
 
 O30 การเขียนโปรแกรมจ าลองวงโคจรของดาวเคราะห์     114 
  นายประชา พรมท้าว  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
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การศึกษาความสัมพันธ์ของจุดด าบนดวงอาทิตย์กับการลุกจ้า 
นายรชต  เขื่อนธนะ 

e-mail: ericmawhisper11@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษา นายมนตรี  นันตา 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
 

บทคัดย่อ 
การลุกจ้า (solar flares) มักจะเกิดที่บริเวณจุดด าบนดวงอาทิตย์ (sunspot) การศึกษาความสัมพันธ์

ของจุดด าบนดวงอาทิตย์กับการลุกจ้า อาจช่วยให้ประมาณขนาดของความรุนแรงของการลุกจ้าได้เมื่อทราบ
ขนาดของจุดด าบนดวงอาทิตย์ และจะสามารถใช้ในการท านายการเกิดการลุกจ้าจากการเกิดจุดด าบนดวง
อาทิตย์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสายส่งไฟฟ้าและดาวเทียมที่เกิดจากเปลวสุริยะ 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายในช่วงคลื่นแสง และข้อมูลภาพถ่ายการลุกจ้าในช่วงความยาวคลื่นย่าน รังสี
เอกซ์ โดยเลือกท าการศึกษาในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 จากการศึกษาพบว่าการลุกจ้า เกิดที่บริเวณจุด
ด าบนดวงอาทิตย์  89% และ 77% ตามล าดับ ความสัมพันธ์ของขนาดพ้ืนที่การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ กับ
ระดับของการลุกจ้า พบว่ามีความสัมพันธ์กันแบบสุ่ม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถประมาณระดับของการลุกจ้าจาก
ภาพถ่ายของจุดด าบนดวงอาทิตย์ได้ จาการศึกษากราฟแสดงความถี่ของระดับของการลุกจ้าในช่วงเวลา 5 ปี 
พบว่า ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีที่เกิด solar maximum และระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 
พ.ศ. 2558 พบว่ามีค่าเท่ากับ 1227 , 1342 , 1203 ,1841 และ 889 W/m2 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท M1.2, M1.3, 
M1.2, M1.8 และ C8.9 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : จุดด าบนดวงอาทิตย์ การลุกจ้า 

บทน า 
 จุดด าบนดวงอาทิตย์หรือ sunspot คือ บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าบริเวณรอบๆและเป็นบริเวณที่มี
ความเข้มของสนามแม่เหล็กมาก โดยที่บริเวณที่เกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิประมาน  3700 เคลวิน 
ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีอุณหภูมิประมาณ 5500 เคลวิน (กลุ่มวิจัยฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง , 2559)  
ส่วนการลุกจ้า หรือ solar flare คือ การระเบิดรุนแรงบนชั้นบรรยากาศโครโมสเฟียร์มักเกิดขึ้นที่บริเวณจุดบน
ดวงอาทิตย์ (วิมุติ วสะหลาย, 2543) ความรุนแรงของการลุกจ้านักดาราศาสตร์ได้จัดแบ่งระดับความรุนแรงไว้
จากมากไปหาน้อยคือ X, M, C และ B ตามล าดับ ความรุนแรงนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงเนื่องจาก
ไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกเราได้ แต่อาจส่งผลกระทบกับระบบสัญญาณสื่อสารจีพีเอส(GPS) หรือ
ดาวเทียมได้ (บุญญฤทธิ์  ชุนหกิจ, 2558) ในการศึกษาความสัมพันธ์ของจุดด าบนดวงอาทิตย์กับการลุกจ้า อาจ
ช่วยให้ประมาณขนาดของความรุนแรงของการลุกจ้าได้เมื่อทราบขนาดของจุดด าบนดวงอาทิตย์ และจะ
สามารถใช้ในการท านายการเกิดการลุกจ้าจากการเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อสายส่งไฟฟ้าและดาวเทียมที่เกิดจากเปลวสุริยะ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายในช่วงคลื่นแสงจาก
กล้องโทรทรรศน์อวกาศโซโฮ(SOHO) และข้อมูลภาพถ่ายการลุกจ้าในช่วงความยาวคลื่นย่านรังสีเอกซ์จากยาน
อวกาศฮิโนเดะ (Hinode) โดยเลือกท าการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็นปีที่มีการเกิดการลุกจ้าครั้ง
ส าคัญหลายครั้ง 
 วิธีการศึกษา  
1. เปรียบเทียบภาพถ่ายจุดด าบนดวงอาทิตย์ในช่วงคลื่นแสง จากฐานข้อมูลของกล้องโทรทรรศน์อวกาศโซ

โฮ ขององค์การอวกาศยุโรปและองค์การนาซา กับภาพถ่ายการลุกจ้าในช่วงคลื่นรังสีเอกซ์ จากฐานข้อมูล
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ของยานอวกาศฮิโนเดะของญี่ปุ่น โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cc 2015 หาต าแหน่งของจุดด า
บนดวงอาทิตย์กับจุดที่เกิดการลุกจ้าที่มีต าแหน่งตรงกันของทั้งสองแหล่งข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลเป็น
เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557  

2. เก็บข้อมูลพื้นที่ของจุดด าบนดวงอาทิตย์และระดับของการลุกจ้า จากฐานข้อมูลในข้อ 1. ในปี พ.ศ. 2557 
มาสร้างเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของขนาดพ้ืนที่การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ และระดับของการลุกจ้า 
โดยเลือกข้อมูลในช่วงเวลา 6 เดือนแรกของปี 

3. สร้างเป็นกราฟแสดงการกระจายตัวของระดับการลุกจ้า กับขนาดพ้ืนที่การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ ใน
เวลา 1 ป ี

4. เก็บข้อมูลระดับของการลุกจ้าจากฐานข้อมูล(https://www.spaceweatherlive.com/en/archive) 
เป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นกราฟแสดงความถ่ี
ของระดับของการลุกจ้า 

 
ผลการศึกษา 

1. เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายจุดด าบนดวงอาทิตย์ในช่วงคลื่นแสง กับภาพถ่ายการลุกจ้าในช่วงคลื่นรังสีเอกซ์ 
หาต าแหน่งของจุดด าบนดวงอาทิตย์กับจุดที่เกิดการลุกจ้าที่มีต าแหน่งตรงกันของทั้งสองแหล่งข้อมูล โดย
จะเก็บข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ได้ผลดังรูปที ่1 

 
รูปที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดการลุกจ้ากับบริเวณการเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2554 และ 

พ.ศ. 2557 
2. ข้อมูลพ้ืนที่ของจุดด าบนดวงอาทิตย์และระดับของการลุกจ้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557  ได้ผล

ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของขนาดพ้ืนที่การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ และระดับของการลุกจ้า 

3. ข้อมูลพ้ืนที่ของจุดด าบนดวงอาทิตย์และระดับของการลุกจ้า มาสร้างกราฟแสดงการกระจายตัวของระดับ
การลุกจ้า กับขนาดพ้ืนที่การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ ในเวลา 1 ปีได้ผลดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงการกระจายตัวของระดับการลุกจ้า กับขนาดพื้นที่การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ ในเวลา 1 ป ี
4. ข้อมูลระดับของการลุกจ้าระยะเวลา 5 ปี มาสร้างเป็นกราฟแสดงความถี่ของระดับของการลุกจ้าได้ผลดัง

รูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความถี่ของระดับของการลุกจ้าในช่วงเวลา 5 ป ี

และพบว่าระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-พ.ศ.2558 มีค่าเท่ากับ 1227, 1342, 1203, 
1841 และ 889 W/m2 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท M1.2, M1.3, M1.2, M1.8 และ C8.9 ตามล าดับ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2557 การลุกจ้าจะเกิดที่บริเวณจุดด าบนดวงอาทิตย์
เท่ากับ 89%และ 77% ตามล าดับ จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของขนาดพ้ืนที่การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ 
และระดับของการลุกจ้า และกราฟแสดงการกระจายตัวของระดับการลุกจ้า กับขนาดพ้ืนที่การเกิดจุดด าบน
ดวงอาทิตย์ ในเวลา 1 ปี ที่ได้ พบว่าขนาดของจุดด าบนดวงอาทิตย์ และระดับของการลุกจ้ามีความสัมพันธ์กัน
แบบสุ่ม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถประมาณระดับของการลุกจ้าจากภาพถ่ายของจุดด าบนดวงอาทิตย์ได้  จาก
กราฟแสดงความถี่ของระดับของการลุกจ้าในช่วงเวลา 5 ปี พบว่า ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีที่เกิด solar maximum  
ระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 พบว่ามีค่าเท่ากับ 1227, 1342, 1203, 1841 
และ 889 W/m2 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท M1.2, M1.3, M1.2, M1.8 และ C8.9 ตามล าดับ  

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า การลุกจ้าจะเกิดที่บริเวณจุดด าบนดวงอาทิตย์ 89% และ 77% หมายความว่า 
ในทุกครั้งที่เกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ ไม่จ าเป็นต้องเกิดการลุกจ้า แต่การศึกษาครั้งนี้มีปัจจัยที่อาจท าให้ค่าที่ได้
มีความคลาดเคลื่อน คือ เวลาที่ถ่ายภาพการลุกจ้าในช่วงคลื่นรังสีเอกซ์ไม่ตรงกับเวลาที่ถ่ายภาพจุดด าบนดวง
อาทิตย์ในช่วงคลื่นแสง จากข้อมูลที่ได้จะเห็นได้ว่า จุดหนึ่งสามารถมีค่าเป็นเท่าไรก็ได้และจากกราฟที่ได้ พบว่า
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ขนาดของจุดด าบนดวงอาทิตย์  และระดับของ การลุกจ้ามีความสัมพันธ์กันแบบสุ่ม โดยอาจเป็นผลเกี่ยว
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์(วิภู รุโรปการ, 2547)  และในปัจจุบันนักดารา
ศาสตร์ก็ยังไม่ทราบกลไกการเกิดเปลวสุริยะอย่างแน่ชัด (วิมุติวสะหลาย, 2543)  สอดคล้องกับ Song Feng  
et al. (2013) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเปลวสุริยะกับจ านวนจุดด าบนดวงอาทิตย์ซึ่งพบว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นและมีความซับซ้อน และการศึกษาของ Sauder E.(2004) ที่ศึกษาผลกระทบของ
จ านวนจุดด าดวงอาทิตย์ต่อจ านวนและความรุนแรงของการลุกจ้า จากดาวเทียม  NOAA ซึ่งพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างจ านวนจุดด าบนดวงอาทิตย์และการลุกจ้า ดังนั้น เราจึงไม่สามารถ
ประมาณระดับของการลุกจ้า จากภาพถ่ายของจุดด าบนดวงอาทิตย์  ระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 มีปัจจัยที่อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน คือ ค่าของระดับการลุกจ้าที่บันทึกเป็นเป็น
ค่าสูงสุดในแต่ละวัน ซึ่งในแต่ละวันค่าของระดับการลุกจ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จึงท าให้อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนได ้

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนายมนตรี นันตา คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นายพิสิฏฐ นิธินานันท์ พ่ีเลี้ยงโครงงานและ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนการท าโครงงานดาราศาสตร์ชิ้นนี้จน
ส าเร็จลุล้วงด้วยด ี
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ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์และระยะห่างจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์ 
นายสมเกียรติ์  ลอเลาะ 

e-mail: sum.25411998@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

นาย อภิรัก อภิวงค์งาม 
โรงเรียนแกน้อยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ และค านวณหาค่าระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์  
โดยการบันทึกเวลาที่ภาพของดวงอาทิตย์จากกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งตกลงบนฉากรับภาพ เคลื่อนผ่านต าแหน่งๆ
หนึ่งซึ่งใช้เป็นต าแหน่งอ้างอิงในการจับเวลา  แล้วน าเวลาที่ได้มาค านวณหาความสัมพันธ์เทียบกับอัตราการ
หมุนของโลก ด้วยเหตุที่ว่า ภาพดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่นั้น แท้จริงเป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
นั่นเอง   การสังเกตการณ์ใช้กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ส าคัญใน
การเก็บข้อมูล  ท าการศึกษา สังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559  รวม
เวลาที่สังเกตการณ์ได้  28 วัน  สามารถค านวณขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์เฉลี่ยเป็น 0.5382 องศา  และ
ค านวณระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ โดยใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐานของดวงอาทิตย์(1,392,000 
กม.) ได้ค่าเฉลี่ยเป็น  148,295,926.9  กม. ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (149,597,870.7  กม.)  
อยู่ 0.87 %   

ความส าคัญ: ดวงอาทิตย์,ขนาดเชิงมุม, ความเร็วเชิงมุม 

บทน า 
การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นมานานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมนุษย์สมัยโบราณไม่

มีอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่สามารถ วัด และ วิเคราะห์ได้ดีมากนัก แต่ด้วยความพยายามที่ต้องการจะศึกษา
วัตถุท้องฟ้า มนุษย์จึงได้สร้างอุปกรณ์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นมามากมาย เช่น กล้องโทรทรรศน์ ,กล้อง
ถ่ายภาพ เป็นต้น เพ่ือที่จะท าการศึกษาทางดาราศาสตร์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติหรือ
โครงสร้างต่างๆ ของวัตถุท้องฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์ศูนย์กลางของ
ระบบสุริยะของเรา ดังนั้นการศึกษาข้อมูลต่างๆของดวงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้มนุษย์เข้าใจดวง
อาทิตย์มากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท า จึงต้องการออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวง
อาทิตย์ และระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์  โดยใช้วิธีวัดเวลาการเคลื่อนที่ของภาพดวงอาทิตย์จากกล้อง
โทรทรรศน์ที่ตกลงบนฉาก ผ่านต าแหน่งๆหนึ่ง เทียบกับอัตราการหมุนของโลก โดยใช้กล้องโทรทรรศน์สะท้อน
แสง ขนาด 10 นิ้ว เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในการเก็บข้อมูล  อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้เป็นอย่างด ี
 

วิธีการศึกษา 
1. จัดอุปกรณ์การเก็บข้อมูล โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว  รับแสงจากดวงอาทิตย์ 

เพ่ือให้เกิดภาพดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากบนฉากรับภาพ ที่มีกระดาษกราฟทาบอยู่ และอยู่ห่างออกไป
ประมาณ 16 ซม. จากเลนส์ใกล้ตา  ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1  

 
2. ปรับโฟกัสของกล้อง เพ่ือให้ภาพดวงอาทิตย์บนฉากคมชัด จากนั้นปรับแนวเส้นของกระดาษกราฟ เพ่ือให้

ทิศทางการเคลื่อนของภาพดวงอาทิตย์บนฉาก ตั้งฉากกับเส้นอ้างอิง ดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 

3. จับเวลาการเคลื่อนที่ของภาพดวงอาทิตย์บนฉาก ตั้งแต่เริ่มแตะเส้นอ้างอิง จนกระทั่งภาพเคลื่อนผ่านออก
จากเส้นอ้างอิงพอดี จึงหยุดเวลา ท าการทดลอง 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเวลา ( t ) 

4. ท าการเก็บข้อมูลซ้ า ข้อที่ 1-3 ทุกๆวัน ที่สามารถสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ได้ ตั้งแต่วันที่  1 ส.ค. – 30 
ก.ย. 2559 

5. น าข้อมูลเวลาจากข้อ 4  มาวิเคราะห์และค านวณขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ (T ) โดยสัมพันธ์กับอัตรา
การหมุนของโลก (Z )   จากสมการ  t� ZT  ------ (1)    เมื่อ 

240
1

 Z  องศา/วินาที    ดังรูปที่ 3 
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6. น าค่าขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์จากข้อ 5 มาค านวณหาระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ (S) จากสมการ

เทียบเคียง เมื่อขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์มีค่าน้อยๆ เมื่อเทียบกับระยะห่าง  ได้สมการโดยประมาณดังนี้  

S
D

 Ttan   

ดังนั้นจะได้   
Ttan

DS    ------(2)    เมื่อ  D  คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์มาตรฐาน 

(1,392,000 กม.) 
 

ผลการศึกษา 

 
 

เวลาทีว่ดัไดเ้ฉลีย่ ขนาดเชงิมมุดวงอาทติย์ ระยะหา่งจากโลก
(นาท)ี (องศา) ถงึดวงอาทติย ์(กม.)

1 1/8/2559 12:00 น. 2.237 0.5593 142586158.8
2 7/8/2559 10:15 น. 2.236 0.5590 142649921.7
3 8/8/2559  13:30 น. 2.197 0.5493 145181944.0
4 11/8/2559 15:10 น. 2.252 0.5630 141678446.6
5 18/8/2559 17:20 น. 2.289 0.5723 139347243.4
6 22/8/2559 08:50 น. 2.235 0.5588 142713741.7
7 24/8/2559 10:40 น. 2.244 0.5610 142183646.6
8 25/8/2559 09:10 น. 2.141 0.5353 148978961.8
9 26/8/2559 13:20 น. 2.159 0.5398 147759825.4

10 29/8/2559 14:30 น. 2.141 0.5353 149025361.0
11 31/8/2559 13:00 น. 2.131 0.5328 149677996.6
12 1/9/2559 14:50 น. 2.145 0.5363 148724282.1
13 2/9/2559 17:40 น. 2.140 0.5350 149071789.0
14 6/9/2559 15:20 น. 2.128 0.5320 149912468.1
15 7/9/2559 16:30 น. 2.125 0.5313 150124121.4
16 13/9/2559 09:20 น. 2.145 0.5363 148701172.6
17 15/9/2559 14:15 น. 2.148 0.5370 148493509.5
18 16/9/2559 17:30 น. 2.170 0.5425 146988187.9
19 17/9/2559 16:50 น. 2.147 0.5368 148585732.5
20 20/9/2559 14:30 น. 2.088 0.5220 152808914.1
21 22/9/2559 09:40 น. 2.089 0.5223 152711376.3
22 23/9/2559 10:20 น. 2.089 0.5223 152711376.3
23 24/9/2560 13:30 น. 2.106 0.5265 151478594.9
24 25/9/2560 14:40 น. 2.092 0.5230 152468075.6
25 26/9/2561 11:10 น. 2.098 0.5245 152032082.3
26 27/9/2561 14:40 น. 2.107 0.5268 151406697.8
27 28/9/2562 10:40 น. 2.091 0.5228 152589629.0
28 30/9/2559 12:15 น. 2.103 0.5258 151694696.3

0.5382 148295926.9เฉลีย่

คร ัง้ที่ วนัทีส่งัเกตการณ์ เวลา

S 

รูปท่ี 3 
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สรุปผล 
จากการศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์และระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ สังเกตการณ์ และ

บันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559  รวม 28 วัน  สามารถค านวณขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์
เฉลี่ยเป็น 0.5382 องศา  และค านวณระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ โดยใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐาน
ของดวงอาทิตย์(1,392,000 กม.) ได้ค่าเฉลี่ยเป็น  148,295,926.9  กม. ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากค่า
มาตรฐาน (149,597,870.7  กม.)  อยู่ 0.87 %    

 
อภิปราย 

จากการศึกษาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ น าไปสู่การหาค่าระยะห่างของโลกกับดวงอาทิตย์  โดย
การวัดเวลาที่ภาพดวงอาทิตย์ผ่านต าแหน่งๆหนึ่ง ซึ่งก็คือ เส้นอ้างอิง ซึ่งการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์แท้จริง
แล้ว เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเอง  เราจึงสามารถน าความสัมพันธ์นี้มาค านวณหาขนาด
เชิงมุมของดวงอาทิตย์ได้  โดย มีค่าความคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากท าการเก็บข้อมูลที่มากพอและ
น ามาเฉลี่ยกัน  ความผิดพลาดอีกประการหนึ่งของการทดลองที่สังเกตพบ นั่นคือ เส้นทางการเคลื่อนที่ของ
ภาพดวงอาทิตย์บนฉาก ไม่ได้เคลื่อนเป็นเส้นตรง แต่มีการเคลื่อนผ่านเส้นอ้างอิงเป็นวิถีโค้งเล็กน้อย ทั้งนี้อาจ
ขึ้นอยู่กับ เวลาที่สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ เช้า กลางวัน และเย็น หรืออาจเป็นผลจากแนวสุริยะวิถีของดวง
อาทิตย์เอง  และอีกหนึ่งสาเหตุ นั้นคือ ในระหว่างที่เราสังเกตการณ์ภาพดวงอาทิตย์เคลื่อนที่บนฉากรับภาพ 
โลกของเราก็มีการโคจรไปด้วย ซึ่งปัจจัยเล็กน้อยเหล่านี้อาจต้องน ามาพิจารณาเพิ่มเติม  

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยดาราศาสตร์นี้ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์
ขั้นสูง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทย าศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ขอขอบคุณ พี่มติพล ตั้งมติธรรม  พ่ีกรกมล ศรีบุญเรือง ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านต่างๆ   
และสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู อภิรัก อภิวงค์งาม  โรงเรียนแกน้อยศึกษา  ที่คอยช่วยเหลือ
เป็นอย่างด ี

 
เอกสารอ้างอิง 

มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ.พิมพ์ ครั้งที่ 3. สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน), เชียงใหม่ 

“distance from the earth to the sun” [Online]. Available : 
http://www.space.com/17081-how-far-is-earth-from-the-sun.html (17 กันยายน 2559) 

“diameter of the sun” [Online]. Available : http://www.space.com/17001-how-big-is-
the-sun-size-of-the-sun.html (20 ตุลาคม 2559) 
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การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน 
นางสาวไอศยา พรมพิทักษ์ 

E-mail: ice_isaya@hotmail.co.th 
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย1 นายสุวนิตย์ วุฒสิังข2์ 

1โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 2หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
ฉะเชิงเทรา 

 
บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้เป็นการศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน  เพ่ือหาจ านวนจุด
บนดวงอาทิตย์  พ้ืนที่ของจุด  คาบการหมุนรอบตัวเองและอัตราเร็วการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์  
ศึกษาโดยการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ด้วยกล้อง canon eos650d ผ่านกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว เริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 แต่สามารถเก็บข้อมูลได้ในเดือนกันยายนและ
ตุลาคม 2559 จ านวน 13 ครั้ง พบจุดด าทั้งหมด 6 จุดได้ตั้งชื่อให้จุดทั้งหมด 6 จุดคือ จุด A จุด B    จุด C  
จุด D จุด E จุด F โดยที่ จุด A อยู่ที่ต าแหน่งละติจูดที่ -8° จุดB อยู่ที่ต าแหน่งละติจูดที่ -5° จุด C อยู่ที่
ต าแหน่งละติจูดที่ -42° จุด D อยู่ที่ต าแหน่งละติจูดที่ -13° จุดE อยู่ที่ต าแหน่งละติจูดที่ -2° จุด F     อยู่ที่
ต าแหน่งละติจูดที่ -30°    

จากผลการศึกษาพ้ืนที่แต่ละจุดพบว่า จุด C มีพ้ืนที่มากที่สุดโดยประมาณ 9.8 ×108 ตารางกิโลเมตร
และจุด D มีพ้ืนที่น้อยที่สุดโดยประมาณ 9.44 x 107 ตารางกิโลเมตร ส่วนอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของ
ดวงอาทิตย์ อัตราเร็วของจุด A มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 2,163.88 เมตรต่อวินาที จุด D         มีอัตราเร็วน้อย
ที่สุดเท่ากับ 1,761.68 เมตรต่อวินาที ส่วนการค านวณคาบการหมุนรอบตัวเองของจุดบนดวงอาทิตย์ พบว่า 
จุด D มีคาบการหมุนแบบดาราคติมากที่สุดเท่ากับ 28.73 วัน จุด A มีคาบการหมุนแบบดาราคติน้อยที่สุด
เท่ากับ 23.39 วัน ซึ่งจะมีค่าความคลาดเคลื่อน ประมาณ 5.2% 

 
 ค าส าคัญ :  จุดบนดวงอาทิตย์  คาบการหมุนรอบตัวเองและอัตราเร็วการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์   
                กล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน 
 

ความเป็นมา 
 ดวงอาทิตย์ คือ ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ล้าน
กิ โล เมตร ดวงอาทิ ตย์ มี อายุ ป ระมาณ  4,600 ล้ านปี  ดวงอาทิ ตย์ มี ก าลั งส่ อ งสว่ าง   3.9 x 1026  
ล้านวัตต์  ทุกๆ 1 วินาที ดวงอาทิตย์เผาไหม้ไฮโดรเจนจ านวน 600,000 ล้านกิโลกรัมให้กลายเป็นฮีเลียม (ศูนย์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ, 2559)  และดวงอาทิตย์ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมาก  เช่น  การเกิด
รังสีต่างๆ และปรากฏการณ์ที่เกิดจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์  เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของดวง
อาทิตย์  เรียกว่า จุดบนดวงอาทิตย์  (sunspot) (สมาคมดาราศาสตร์ไทย, 2559) ซึ่งมีขนาดและจ านวน
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เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน จุดขนาดใหญ่ อาจปรากฏให้เห็นนานหลายวัน แต่จุดเล็กๆ อาจมีอายุเพียงวัน
เดียว  (ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ, 2559)  
 จะเห็นได้ว่าการเกิดจุดบนดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ   ใน
การศึกษาการเกิดจุดบนดวงอาทิตย์โดยเก็บข้อมูลด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน 
2. เพ่ือศึกษาพื้นที่ คาบหมุนรอบตัวเองและอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 

 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน วิธีถ่ายภาพดวงอาทิตย์ 
2. ถ่ายภาพดวงอาทิตย์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้วและใช้

กล้อง  Canon eos650D ในการบันทึกภาพ ระหว่างวันที่ 16 กันยายนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
ช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกมหาราช  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด
อุบลราชธานี และข้อมูลภาพถ่ายไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. น าภาพที่ได้มาทาบกับวงกลมที่สร้างข้ึนแล้วนับจ านวนจุดบนดวงอาทิตย์โดยใช้โปรแกรม Photoshop  
4. ค านวณหาพื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย์ คาบการหมุนรอบตัวเองและอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเอง

ของดวงอาทิตย์  
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน  ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
ตอนที่ 1 สังเกตจ านวนจุดบนดวงอาทิตย์ภาพการเกิดจุดบนดวงอาทิตย์  

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลการเคลื่อนที่ของจุดบนดวงอาทิตย์ วันที่ 16 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559            

     
 
 
 

19 กันยายน 2559 
 

20 กันยายน 2559 
 

27 กันยายน 2559 
 

28 กันยายน 2559 
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วันท่ี เวลา จ านวน
จุด 

จุด ละติ
จูด 

ลองติจูด วันท่ี เวลา จ านวน
จุด 

จุด ละติจดู ลองติจูด 

16/09/59 14:59 น. 0 - - - 02/10/59 12:11 น. 0 - - - 
19/09/59 12:49 น. 2 A 

B 
-8° 
-5° 

7°         
4° 

03/10/59 14:16 น. 1 C -20° 50° 

20/09/59 12:55 น. 2 A 
B 

10° 
8° 

-2° 
-8° 

06/10/59 14:21 น. 3 C 
D 
E 

-42° 
-13° 
-2° 

20° 
15° 
12° 

27/09/59 12:45 น. 2 A 
B 

20° 
30° 

-18° 
-42° 

09/10/59 13:13 น. 4 F 
C 
E 
D 

-30° 
-16° 
37° 
25° 

35° 
-14° 
-15° 
18° 

28/09/59 11:43 น. 2 A 
B 

60° 
70° 

-15° 
-10° 

10/10/59 13:20 น. 2 F 
C 

-18° 
-2° 

25° 
-25° 

29/09/59 13:01 น. 0 - - - 12/10/59 13:21 น. 2 F 
C 

0° 
10° 

5° 
-40° 

01/10/59 12:09 น.  0 - - - - - - - - - 

 
ตอนที่ 2 พ้ืนที่ของจุดบนดวงอาทิตย์  

 
ตอนที่  3 คาบการหมุนรอบตัวเองของจุดบนดวงอาทิตย์         ตอนที่  4  อัตราเร็วของจุดบนดวงอาทิตย์ 

 
 
 
 

23.39 25.2 25.84 28.73 27.52 27.82
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จุดบนดวงอาทิตย์

กราฟ 3 แสดงคาบการหมุนรอบตัวเองของจุดบนดวงอาทิตย์

2,163.88 2,008.46 1,958.71 1,761.68 1,839.14 1,819.30

0.00
500.00
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จุดบนดวงอาทิตย์

กราฟ 4 แสดงอัตราเร็วของจุดบนดวงอาทติย์
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สรุป 
จากการศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ท าการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  

16  กันยายนถึงวันที่  12  ตุลาคม 2559 จ านวน 13 ครั้ง จะได้ว่าจากข้อมูลทั้งหมดพบจุดทั้งหมด 6 จุด ได้ตั้ง
ชื่อ 6 จุดคือ จุด A จุด B จุด C จุด D จุด E จุด F และจากการเคลื่อนที่ของแต่ละจุดพบว่า มีการเคลื่อนที่เข้าสู่
เส้นศูนย์สูตร และเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 

จากการศึกษาพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่ของจุดบนดวงอาทิตย์แต่ละจุดมีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งขนาดของพ้ืนที่จะ
เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนที่ของลองติจูดของจุดบนดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ไป ส่วนของคาบการหมุนของ แต่
ละจุดมีค่าไม่เท่ากัน ที่ละติจูดต่ าๆ จะมีคาบการหมุนน้อยกว่าต าแหน่งละติจูดสูง สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าดวง
อาทิตย์เป็นของไหลท าให้มีการหมุนรอบตัวเองและคาบการหมุนของแต่ละส่วนไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีค่าความ
คลาดเคลื่อนประมาณ 5.2%  และในส่วนของอัตราเร็วของแต่ละจุดก็มีค่าไม่เท่ากัน ที่ละติจูดต่ าๆ  จะมี
อัตราเร็วที่สูง ซึ่งยังสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าค่าอัตราเร็วของการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ในแต่ละที่จะมี
ค่าไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับละติจูดเช่นกัน ในการท าโครงงานครั้งนี้ปัญหาที่พบคือ ในช่วงเวลาที่ท าการเก็บข้อมูล
เป็นฤดูฝน  ท าให้มีอุปสรรคในการถ่ายภาพดวงอาทิตย์  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ให้มากกว่านี้และควรจะเปรียบเทียบเป็นรายเดือน 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คุณครูยุพาพรรณ วรรณสายและนายสุวนิตย์ วุฒิสังข ์เจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7  รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสมพร บุญสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดสี ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และเพ่ือนๆม.5/3 ที่ได้
ช่วยเหลือในการท าโครงงาน และขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้สนับสนุน
กล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียนเพ่ือใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์. (2559). จุดบนดวงอาทิตย์. สืบค้นจาก http://astroschool. 

  science.cmu.ac.th/ 
วิภู รุโจปการ. (2547). เอกภพ.กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด. 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์. (2559). ดวงอาทิตย์. สืบค้นจาก http://www.lesa.biz/ 

           astronomy/   solar-system/sun  
สมาคมดาราศาสตร์ไทย. (2559). เรื่องจริงของพายุสุริยะ. สืบค้นจาก http://thaiastro.nectec.or.th/ 

           library/solarstormfacts/solarstormfacts.html 
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การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์ตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์     
นางสาวสิดารัศม์ิ  ค าภักดี 

e-mail: sidarat.6944@gmail.com 
ครูที่ปรึกษา นายนิวัฒน์  วรสาร 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานเรื่องการศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์ตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการโคจรของดวงจันทร์กับกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ โดยการศึกษาพ้ืนที่ที่ดวงจันทร์กวาด
ไปได้ในหน่วยเวลาเดียวกัน และศึกษาอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์ ณ ต าแหน่งใด ๆ ในวงโคจร ด้ วยการ
ถ่ายภาพดวงจันทร์เมื่ออยู่บนต าแหน่งเมอริเดียนของผู้สังเกต ซึ่งน าไปหาระยะห่างของดวงจันทร์ จากการหา
ระยะห่างเชิงมุม ค านวณมุมที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ได้ในวงโคจรจากความสัมพันธ์ของการหมุนรอบตัวเองของ
โลก และค านวณอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์   
 ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่สามเหลี่ยมที่ดวงจันทร์กวาดไปได้ในเวลาที่เท่ากันในแต่ละวันมีค่าใกล้เคียง
กันเฉลี่ยวันละ 1.619×1010 ตารางกิโลเมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.400x108 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของค่าเฉลี่ย และอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละวันเฉลี่ย 2.525×10-6 
เรเดียน/วินาที  โดยอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์แปรผกผันกับระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลก ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นไปตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 
ค าส าคัญ: กฎข้อที่สองของเคปเลอร์, วงโคจรของดวงจันทร์, อัตราเร็วเชิงมุม 
 

ความเป็นมา 
ดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงดวงเดียวของโลก ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้ เวลาประมาณ 27.32 วัน วง

โคจรของดวงจันทร์นั้นมีลักษณะเป็นวงรี ในแต่ละวันถ้าเราสังเกตดวงจันทร์จะเห็นได้ว่า ดวงจันทร์จะขึ้นและ
ตกช้ากว่าเดิมประมาณวันละ 50 นาที จากกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ (กฎของพ้ืนที่เท่ากัน) ซึ่งเป็นกฎที่ใช้
อธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ กล่าวไว้ว่า “เมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนที่ตามวงโคจรไปในแต่
ละช่วงเวลา 1 หน่วย  เส้นสมมติที่ลากโยงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ จะกวาดพ้ืนที่ในอวกาศได้
เท่ากัน”  โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการโคจรของดวงจันทร์ และศึกษา
อัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์กับกฎข้อที่สองของเคปเลอร์  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการโคจรของดวงจันทร์กับกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 
2.  เพ่ือศึกษาอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์กับกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 

วิธีการศึกษา 
 ในการหาพื้นที่ในวงโคจรของดวงจันทร์ที่กวาดไปได้ในเวลาที่เท่ากัน มีวิธีการดังนี้ 
1.  การหามุมของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปในวงโคจรในช่วงเวลาที่เท่ากัน  
 1.1    สังเกตเวลาที่ดวงจันทร์อยู่บนเส้นเมอริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน  
 1.2  ค านวณมุมท่ีดวงจันทร์เคลื่อนที่ได้ในวงโคจรจากความสัมพันธ์ของการหมุนรอบตัวเองของโลก 
ดังสมการ 
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ภาพการหาพื้นท่ีในวงโคจรรูปสามเหลี่ยม 

เมื่อ  T2 – T1 คือผลต่างของเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ต าแหน่งเมอริเดียนของผู้สังเกต 
 1.3 ค านวณมุมท่ีดวงจันทร์เปลี่ยนต าแหน่งไปในวงโคจรตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ โดยการ
เปรียบเทียบมุมที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เท่ากัน  
2.  การหาระยะห่างของดวงจันทร์โดยการหาระยะห่างเชิงมุม 
 2.1 ถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยกล้อง Cannon EOS 1100D ที่ต่อกับกล้องโทรทรรศน์แบบผสม MEADE 
LXD75 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร และ Reducer Lens 0.63x ท าการถ่ายภาพดวงจันทร์ตอนอยู่บนเม
อริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวันติดต่อกันครั้งละ 5 ภาพ ถ่ายภาพดวงจันทร์เป็นเวลา 50 วัน คิดเป็น 44 ช่วง 
(1 ช่วงคือระยะเวลาที่ดวงจันทร์เปลี่ยนต าแหน่งได้ในเวลาที่เท่ากัน) และถ่ายภาพกระจุกดาวลูกไก่ (Open 
Cluster : M45) และท าการเทียบระยะเชิงมุมของดาวในกระจุกดาวจากฐานข้อมูลเพ่ือน ามาหาขนาดเชิงมุม
ของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ 
 2.2 ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 หาความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ในภาพถ่าย 
โดยการสร้างวงกลมที่มีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ในแต่ละวัน แล้วหาค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลาง เพ่ือน าไป
ค านวณหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ 
  2.3   ค านวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์จากภาพถ่าย ได้จากสมการ 
 

 
          2.4 ค านวณระยะห่างของดวงจันทร์จากขนาดเชิงมุม 
จากสมการ      เมื่อ  𝜃 แทนขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ (เรเดียน) 
                  D แทนระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ (กิโลเมตร) 
                   d แทนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจริงของดวงจันทร์ (กิโลเมตร)     
3.   ค านวณพื้นที่ในวงโคจรของดวงจันทร์ที่กวาดไปได้          
จากภาพจะได้ว่า         โดยที่ 
เมื่อ  D1   คือ ระยะห่างของดวงจันทร์วันแรก (กิโลเมตร) 
 D2   คือ ระยะห่างของดวงจันทร์ในวันถัดมา (กิโลเมตร) 

h   คือ ความสูงของสามเหลี่ยมในวงโคจร (กิโลเมตร)      
      คือ มุมที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ได้ในวงโคจร (องศา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ค านวณอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับกฎข้อที่สองของเคปเลอร์  
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ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงระยะห่างเฉลี่ย,อัตราเร็วเชิงมุม และพ้ืนที่สามเหลี่ยมในวงโคจรของดวงจันทร์ในแต่ละช่วง 

กราฟที่ 1 แสดงระยะห่างเฉลี่ยของดวงจันทร์              กราฟท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง 
ในแต่ละวัน                   เฉลี่ยและอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์  
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่ 3 แสดงพื้นท่ีสามเหลี่ยมในวงโคจรดวงจันทร์ในแต่ละช่วง 
 

 
 
 
 

ช่วงที ่ ระยะห่าง
เฉลี่ย (km) 

อัตราเร็วเชิงมุม 
(  rad/s) 

พื้นที่สามเหลี่ยม
ในวงโคจร 

( ) 
ช่วงที ่ ระยะห่าง

เฉลี่ย (km) 

อัตราเร็ว
เชิงมุม 
(  
rad/s) 

พื้นที่สามเหลี่ยม
ในวงโคจร 

( ) 

1 (11-12 ก.ย. 59) 388410.09 2.547 1.699 23 (22-23 ต.ค. 59) 380532.25 2.500 1.541 
2 (15-16 ก.ย. 59) 365946.93 2.641 1.563 24 (23-24 ต.ค. 59) 386631.99 2.594 1.622 
3 (16-17 ก.ย. 59) 363051.13 2.689 1.565 25 (24-25 ต.ค. 59) 393349.88 2.736 1.551 
4 (17-18 ก.ย. 59) 360525.39 2.641 1.517 26 (25-26 ต.ค. 59) 396644.90 2.829 1.412 
5 (18-19 ก.ย. 59) 360683.37 2.736 1.572 27 (2-3 พ.ย. 59) 405762.91 2.876 1.684 
6 (19-20 ก.ย. 59) 362388.17 2.736 1.587 28 (3-4 พ.ย. 59) 403778.79 2.923 1.702 
7 (4-5 ต.ค. 59) 404888.17 2.215 1.609 29 (4-5 พ.ย. 59) 400114.97 2.876 1.671 
8 (5-6 ต.ค. 59) 405097.34 2.215 1.610 30 (5-6 พ.ย. 59) 396322.85 2.736 1.704 
9 (6-7 ต.ค. 59) 404178.38 2.405 1.739 31 (6-7 พ.ย. 59) 390936.13 2.689 1.658 
10 (7-8 ต.ค. 59) 401575.21 2.357 1.683 32 (7-8 พ.ย. 59) 383442.46 2.405 1.595 
11 (8-9 ต.ค. 59) 395432.32 2.405 1.664 33 (8-9 พ.ย. 59) 378341.22 2.452 1.553 
12 (9-10 ต.ค. 59) 388666.44 2.547 1.701 34 (9-10 พ.ย. 59) 372473.00 2.262 1.534 
13 (10-11 ต.ค. 59) 382333.14 2.500 1.616 35 (10-11 พ.ย. 59) 365111.33 2.023 1.501 
14 (11-12 ต.ค. 59) 375359.05 2.500 1.558 36 (11-12 พ.ย. 59) 359162.51 0.000 1.506 
15 (12-13 ต.ค. 59) 369084.46 2.594 1.562 37 (12-13 พ.ย. 59) 355327.08 2.310 1.577 
16 (15-16 ต.ค. 59) 357820.60 2.215 1.547 38 (13-14 พ.ย. 59) 355715.88 2.357 1.606 
17 (16-17 ต.ค. 59) 357764.90 2.215 1.598 39 (14-15 พ.ย. 59) 357855.53 2.357 1.651 
18 (17-18 ต.ค. 59) 360034.11 2.405 1.645 40 (15-16 พ.ย. 59) 360292.84 2.452 1.752 
19 (18-19 ต.ค. 59) 363087.95 2.357 1.699 41 (16-17 พ.ย. 59) 363712.69 2.452 1.679 
20 (19-20 ต.ค. 59) 366492.93 2.405 1.704 42 (17-18 พ.ย. 59) 367540.40 2.452 1.687 
21 (20-21 ต.ค. 59) 373232.75 2.547 1.683 43 (18-19 พ.ย. 59) 373095.35 2.452 1.653 
22 (21-22 ต.ค. 59) 376095.55 2.500 1.680 44 (19-20 พ.ย. 59) 380069.60 2.500 1.597 

 เฉลี่ย 377462.79 2.525 1.619 
SD 16565.54 0.447 0.074 
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สรุปผล 
 จากการศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์ตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ พบว่าพ้ืนที่สามเหลี่ยมที่ดวงจันทร์
กวาดไปได้ในเวลาที่เท่ากันในแต่ละวันมีค่าใกล้เคียงกัน เฉลี่ยวันละ 1.619×1010 ตารางกิโลเมตร ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.400x108 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.55 ของค่าเฉลี่ย และอัตราเร็ว
เชิงมุมของดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละวันเฉลี่ย 2.525×10-6 เรเดียน/วินาที  โดยอัตราเร็วเชิงมุมของดวง
จันทร์แปรผกผันกับระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นไปตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การจัดท าโครงงานดาราศาสตร์เรื่อง การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์ตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 

ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยการแนะน าและความช่วยเหลือจาก คุณครูนิวัฒน์ วรสาร ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
ที่ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนส าเร็จ    

ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการชาตรี  ประดุจชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร อาจารย์เชิดชัย วุฒิยา อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้
ค าปรึกษา และคณะครูทุกท่านที่ให้ความเมตตา สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นก าลังใจให้โดยตลอด  

ขอขอบคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม  คุณลัดดา ดีสวน ที่ปรึกษาโครงงาน และ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางจนท าให้โครงงานส าเร็จด้วยดี  
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์    
        ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  สาขาโอลิมปิก  
        วิชาการและพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,  2554. 
มติพล  ตั้งมติธรรม,  คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ, ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง  
        ดาราศาสตร์,  กันยายน 2556. 
Instruction Manual LXD™ 75-Series Telescopes. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : www.meade.com  
        สืบค้นเมื่อ  30 กันยายน 2559. 

http://www.meade.com/
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การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน     
นายดุษฎี  แสนดวงดี 

e-mail: dusadee005@gmail.com  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

นายอภิรัก  อภิวงค์งาม  
โรงเรียนแกน้อยศึกษา  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ โดยสังเกตและบันทึกเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ใน

การเปลี่ยนต าแหน่งจากต าแหน่งหนึ่ง ๆ ผ่านเส้นเมอริเดียนของผู้สังเกต แล้วกลับมายังต าแหน่งเดิมอีกครั้งในวัน
ต่อมา ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ดวงจันทร์จะกลับมาผ่านเมอร์ริเดียนช้ากว่าวันก่อนถัดกัน ประมาณวันละ เกือบ 1 
ชั่วโมง   จากนั้นน าข้อมูลเวลาที่ ได้มาวิเคราะห์ และค านวณหาคาบการโคจร ความรีวงโคจร รวมถึงระยะห่าง
เฉลี่ยจากโลกของดวงจันทร์  โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก  รวมถึงกฎการเคลื่อนที่ของดาว
เคราะห์ของเคปเลอร์   การวิจัยในครั้งนี้ได้สังเกตดวงจันทร์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 6 ตุลาคม 2559   จาก
การศึกษา พบว่า  คาบ(T) การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.68 วัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากค่า
มาตรฐาน (27.322 วัน)  อยู่  4.96%  และ ได้ค่าระยะห่างเฉลี่ยจากโลกเป็น 395,600.19 กม.  มีความคลาด
เคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (384,403  กม.)  อยู่ 2.91%   และเมื่อเราน าระยะใกล้สุดและไกลสุดจากโลกที่ค านวณ
ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความรีวงโคจรโดยประมาณ จะได้ค่าเป็น  0.0619  โดยมีความคลาดเคลื่อนจากค่า
มาตรฐาน (0.0549)  อยู่  12.67%    
 
ค าส าคัญ: เส้นเมอร์ริเดียน, คาบการโคจรดวงจันทร์, ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ 
 
 

บทน า 
 ดวงจันทร์ มีอิทธิความสัมพันธ์กับมนุษย์และโลกอยากมาก ทั้ง ประเพณี ความเชื่อต่างๆ รวมถึงการท า
ให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่นน้ าขึ้น น้ าลง การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เป็นต้น   โดยดวงจันทร์อยู่ห่างจาก
โลกประมาณ 384,403 กม. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 27.322 วัน  มีความรีของวงโคจร 0.0549  
และเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน จะเปลี่ยนเวลาไปทุกๆ วัน  เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลาช้ากว่า 
เวลาในการหมุนรอบตัวเองของโลก  
  การศึกษาในครั้งนี้ได้บันทึกเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน ในแต่ละวัน ซึ่งดวงจันทร์นั้นจะกลับมายัง
ต าแหน่งเดิมอีกครั้งในวันถัดมา แต่จะช้ากว่าเวลาเดิมเกือบ 1 ชั่วโมง และแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ทั้งนี้
เนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์เป็นวงรี  เราจึงได้น าข้อมูลเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียนมาวิเคราะห์และ
ค านวณหาคาบการโคจร ความรีวงโคจร รวมถึงระยะห่างเฉลี่ยจากโลกได ้
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วิธีการศึกษา 

1. ท าการหาแนวเส้นเมอร์ริเดียนของผู้สังเกต โดยการตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาด 10 นิ้ว เพ่ือหาต าแหน่งของ
ดาวเหนือ เมื่อดาวเหนืออยู่ตรงกลางล ากล้องพอดีแล้ว  จากนั้นท าการมาร์คต าแหน่งของฐานกล้อง และแนว
เหนือ-ใต ้จากมุมทิศ(azimuth) ที่ 0 และ 180 องศา   ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 การหาแนวเส้นเมอร์ริเดียนผู้สังเกต 

 
2. ตั้งกล้องโทรทรรศน์ไว้ในต าแหน่งดังรูปที่ 1 ทุกวัน เพ่ือสังเกต และบันทึกเวลาเมื่อดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน 

โดยสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่กลางล ากล้องพอดี  ซึ่งใช้ laser pointer ส าหรับ
กลางคืน และกล้องเล็งส าหรับกลางวัน เป็นตัวช่วยเล็งต าแหน่งของดวงจันทร์ เมื่อดวงจันทร์ใกล้จะผ่านแนว
เมอร์ริเดียน   

3. สังเกตการณ์และบันทึกเวลา เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่กลับมาผ่านเมอร์ริเดียนอีกครั้ง ในทุ กๆวันที่สามารถ
สังเกตการณ์ได ้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 24 ส.ค. – 10 ต.ค. 59    

4. น าเวลาที่บันทึกได้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาคาบการโคจร และค่าความรีวงโคจรของดวงจันทร์ โดยใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง 3 ข้อ ของเคปเลอร์ในการอธิบาย ดังรูปที่ 2  

 
 4.1  พิจารณาตามรูปที่ 3 เมื่อดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียนในวันที่ 1 (ต าแหน่ง A) และวันถัดไป (ต าแหน่ง 
B)  จะมีความแตกต่างของช่วงเวลาที่บันทึก เท่ากับ t'  วินาที โดยที่ โลกหมุนไปเป็นมุม TS �2  เรเดียน  

รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงการเคล่ือนท่ีของดวงจนัทร์ผา่นเมอร์ริเดียน 

N S 
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ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรไปเป็นมุม T  เรเดียน  โดยที่โลกและดวงจันทร์ ต่างก็ใช้เวลาเท่ากันคือ  24 ชั่วโมง กับ 
t'  วินาที   และเราสามารถหาค่ามุม T   ได้จากสมการ � �t'� ZT  -------(1)         เมื่อ   Z อัตราการ

หมุนของโลก ( 7.27 x 10- 5  เรเดียน/วินาที) 
 

4.2 จากนั้นน าข้อมูล t'  และ มุม T  ที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อหาอัตราเร็วโคจรของดวงจันทร์ mZ  ในแต่
ละต าแหน่งรอบโลก จากสมการ � � � �sthm '�

 
24

TZ  ------(2)    และหาคาบ T  การโคจรเฉลี่ย

ของดวงจันทร์รอบโลกจากสมการ  
m

T
Z
S2

  -------(3) 

4.3 ใช้กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 3 ของเคปเลอร์ เพ่ือวิเคราะห์หาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ R  ใน

แต่ละต าแหน่ง ดังสมการ 
3

1

2 ¸̧
¹

·
¨̈
©

§
 

m

EGMR
Z

-------(4)    เมื่อ      2311 /10674.6 skgmG �u �  

           kgME
2410972.5 u  

4.4 น าข้อมูลระยะห่าง R จากข้อ 4.3 โดยใช้ระยะใกล้ (Rmin) และไกล (Rmax)  จากโลกมากที่สุด เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ค่าความรี e วงโคจร จากสมการ 

minmax

minmax

RR
RRe

�
�

  ------(5) 

 
ผลการศึกษา 

วนัทีสั่งเกตการณ์ เวลาทีด่วงจันทร์ผ่าน meridian        (นาท)ี        (วนิาท)ี      (เรเดยีน)         (เรเดยีน/วนิาท)ี คาบ T (วนั) ระยะห่าง R (กม.)
24/8/2559 5:16:15 x x
25/8/2559 6:10:44 54:29:00 3269 0.238 2.651E-06 27.43 384194.39
26/8/2559 7:03:52 53:08:00 3188 0.232 2.588E-06 28.10 390439.52
10/9/2559 19:02:22 x x
11/9/2559 19:53:43 51:21:00 3081 0.224 2.504E-06 29.04 399109.60
14/9/2559 22:30:18 x x
17/9/2559 0:17:14 x x
18/9/2559 1:12:14   55:00:00 3300 0.240 2.675E-06 27.18 381872.53
19/9/2559 2:06:36 54:22:00 3262 0.237 2.646E-06 27.49 384723.81
20/9/2559 3:02:36   56:00:00 3360 0.244 2.722E-06 26.72 377481.03
23/9/2559 5:52:24 x x
24/9/2559 6:45:31 53:07:00 3187 0.232 2.587E-06 28.11 390518.29
26/9/2559 8:35:33 x x
27/9/2559 9:26:38 51:05:00 3065 0.223 2.491E-06 29.19 400449.61
4/10/2559 14:38:03 x x
5/10/2559 15:24:15 46:12:00 2772 0.202 2.261E-06 32.17 427257.41
6/10/2559 16:11:42 47:27:00 2847 0.207 2.320E-06 31.35 419955.74

28.68 395600.19เฉล่ีย

t' t' T mZ

 
สรุปผล 

จากข้อมูลผลการศึกษา พบว่า คาบ(T) การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.68 วัน ซึ่งมี
ความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (27.322 วัน)  อยู่   4.96%  และ ได้ค่าระยะห่างเฉลี่ยจากโลกเป็น 
395,600.19 กม.  มีความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (384,403  กม.)  อยู่ 2.91%   และเมื่อเราน าระยะใกล้
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สุดและไกลสุดจากโลกมาวิเคราะห์หาค่าความรีวงโคจรโดยประมาณ จะได้ค่าเป็น  0.0619  โดยมีความ
คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (0.0549)  อยู่  12.67%  

 
อภิปราย 

จากการศึกษาคาบการโคจร ความรีวงโคจร และระยะห่างจากโลกของดวงจันทร์เฉลี่ย มีความคลาด
เคลื่อน ซึ่งอาจเกิดจากการที่ระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกไม่ ได้อยู่ในระนาบเดียวกับการหมุนของผู้
สังเกตรอบโลกตามแบบจ าลอง นั่นคือ ดวงจันทร์ไม่ได้ผ่านเมอร์ริเดียนที่จุดยอดฟ้า สังเกตจากค่ามุมเงยของดวง
จันทร์ขณะผ่านเมอร์ริเดียนไม่เท่ากับ 90 องศา โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน รวมถึงขั้นตอนในการตั้งกล้อง
โทรทรรศน์ เพ่ือเล็งดวงจันทร์อาจมีการขยับเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย เนื่องจากเราไม่สามารถเช็คกับต าแหน่งดาว
เหนือได้ทุกครั้งที่สังเกตการณ์  ซึ่งท าให้การบันทึกเวลาคลาดเคลื่อนไปด้วย  ส าหรับการค านวณค่าความรีวงโคจร 
จะเห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีการเฉลี่ย และข้อมูลที่เป็นระยะใกล้-ไกลจาก
โลกจริงๆ ใช้เพียงแค่ข้อมูลโดดๆ เพียง 2 ข้อมูลเท่านั้น จึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูง แต่อย่างไรก็ตาม อาจ
สามารถวิเคราะห์ค่าประมาณอย่างง่ายๆได้   หากต้องการความแม่นย ามากกว่านี้ ควรมีการเก็บข้อมูลมากขึ้น 
และเพ่ิมเส้นแนวโน้มเพ่ือหาค่าเฉลี่ยที่ท าให้ความคลาดเคลื่อนน้อยลงได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยดาราศาสตร์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้น
สูงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  

ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูอภิรัก  อภิวงค์งาม  และบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ ที่คอยให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   ขอขอบคุณ  พ่ีมติพล 
ตั้งมติธรรม ที่ให้ค าปรึกษาแนะน า และเป็นแรงผลักดันให้รู้จักการแก้ปัญหา และอดทนต่อการท างานวิจัยในครั้ง
นี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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ศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน), เชียงใหม่ 
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การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์     
นางสาว ลักคณา   แซ่หลี่ 

e-mail: lakhanalee@gmail.com  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

นายอภิรัก  อภิวงค์งาม  
โรงเรียนแกน้อยศึกษา  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ โดยสังเกตการณ์และบันทึกภาพดวงจันทร์ใน
แต่ละวัน โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR ยี่ห้อ CANON รุ่น D600  ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด
หน้ากล้อง 10 นิ้วจากนั้นวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์ และหาขนาดเชิงมุม โดยเทียบกับขนาดเชิงมุมของ
ดาวอ้างอิง 2 ดวงที่ทราบพิกัดต าแหน่ง  น าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์มาหาระยะห่างจากโลก ซึ่งจะพบว่า
ระยะห่างจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎแห่งวงรีของเคปเลอร์ ได้กราฟเป็นฟังก์ชันแบบเป็นคาบ ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์กราฟเพ่ือหาคาบการโคจร และความรีวงโคจรของดวงจันทร์ได้   การวิจัยในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูล
ดวงจันทร์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึง 6 ตุลาคม 2559   จากข้อมูลผลการศึกษา พบว่าขนาดเชิงมุมเฉลี่ยของดวง
จันทร์ได้ 0.519 องศา  ระยะห่างดวงจันทร์กับโลกเฉลี่ย ได้ 384,151.7  กม.  มีความคลาดเคลื่อนจากค่า
มาตรฐาน (384,403  กม.)  อยู่ 0.07 %   คาบ(T) การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.95 วัน ซึ่งมี
ความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (27.322 วัน)  อยู่  2.89 % และ เมื่อเราน าระยะใกล้สุดเฉลี่ย 366025.35 
กม. และระยะไกลสุดเฉลี่ย 411268.4  กม   มาวิเคราะห์หาค่าความรีวงโคจร จะได้ค่าเป็น  0.0582  โดยมีความ
คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (0.0549)  อยู่  6.01 %     
 
ค าส าคัญ: ขนาดเชิงมุมดวงจันทร์, คาบการโคจรดวงจันทร์, ความรีวงโคจร 
 
 
 

บทน า 
 ดวงจันทร์ มีอิทธิกับมนุษย์และโลกอยากมากมาย ทั้งด้าน ประเพณี ความเชื่อต่างๆ การสร้างปฏิทิน 
รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่นน้ าขึ้น น้ าลง การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เป็นต้น   ดวงจันทร์อยู่ห่าง
จากโลกเฉลี่ย 384,403 กม. โคจรรอบโลกใช้เวลา 27.322 วัน  ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกท ามุมกับ
ระนาบสุริยะวิถี 5.145° และมีความรีของวงโคจร 0.0549  หากเราสังเกต ดวงจันทร์บนท้องฟ้าในแต่ละคืน เรา
จะสังเกตเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นเพราะดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง ใช้เวลาเท่ากับที่ดวงจันทร์โคจร
รอบโลกพอดี  ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ท าให้มีระยะห่างจากโลกไม่คงที่ เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ใกล้โลก 
ดวงจันทร์จะมีขนาดใหญ่ และเมื่อโคจรออกห่างจากโลก ขนาดจะดูเล็กลง  ดังนั้นถ้าเราท าการบันทึกภาพดวง
จันทร์ในทุกๆวันตลอด 1 เดือน แล้วน าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ที่แตกต่างกัน มาวิเคราะห์ เราจะสามารถหาค่า
ต่างๆได้ เช่น คาบการโคจร ความรีวงโคจรของดวงจันทร์ได้  ซึ่งเป็นที่มาของโครงงานนี้ 
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วิธีการศึกษา 
1. ท าการถ่ายภาพดวงจันทร์โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR ยี่ห้อ CANON รุ่น D600  ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์

ชนิดสะท้อนแสง ขนาดหน้ากล้อง 10 นิ้ว  ท าการปรับโฟกัสกล้องโทรทรรศน์ เพื่อให้ได้ภาพดวงจันทร์คมชัด
ที่สุด จากนั้นก็ท าการบันทึกภาพดวงจันทร์อย่างน้อย 3 ภาพ  พร้อมบันทึกเวลาที่ท าการถ่ายภาพด้วย  ดังรูป
ที่ 1  

                                         
         รูปที่ 1 ถ่ายภาพดวงจันทร์                      รูปที่ 2 แสดงการหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาพดวง
จันทร์  
2. ท าซ้ า ดังรูปที่ 1 ทุกวัน ที่สามารถสังเกตการณ์ และถ่ายภาพดวงจันทร์ได้ โดยใช้โหมดการถ่ายภาพ

เหมือนเดิมทุกๆครั้งเริ่มบันทึกภาพตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. – 6 ต.ค.  
3. น าไฟล์ภาพถ่ายดวงจันทร์ ไปปริ้นท์ลงบนกระดาษ ด้วยเครื่อง Printer โดยปรับให้ขนาดภาพ(layer) เป็น

ขนาดเดียวกัน   
4. จากข้อ 3 ท าการวัดทางเรขาคณิต เพ่ือหาจุดศูนย์กลางดวงจันทร์ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้วงเวียน 

และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ พร้อมบันทึกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์เฉลี่ย (D) ในหน่วย ซม.   ดังรูปที่ 2  
5. ท าการถ่ายดาวอ้างอิง 2 ดวงที่ทราบพิกัดต าแหน่งแน่นอน  โดยเลือกจากกลุ่มดาวแมงป่อง ตรงบริเวณปลาย

หางแมงป่อง นั้นคือ Shaula และ Lesath  ซ่ึงมีระยะห่างเชิงมุมของดาวทั้ง 2 กว้างไม่เกินขนาดหน้ากล้อง
ของกล้องโทรทรรศน์  ท าการถ่ายภาพเหมือนขั้นตอนการถ่ายดวงจันทร์ทุกประการ ปริ้นท์และท าการวัด
ระยะห่างเฉลี่ยของดาวทั้ง 2 ดวง ได้เป็น  11.410  ซม.  และค านวณระยะห่างเชิงมุมของดาวทั้ง 2 จากพิกัด
ต าแหน่ง ได้ค่าเป็น  0.588 องศา    

6. น าข้อมูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์ที่วัดได้ (D) มาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กับขนาดเชิงมุมดาวอ้างอิง 
เพ่ือเปลี่ยนเป็นค่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ (T )   ดังสมการ   

41.11
588.0u

 
DT     ------(1) 

7. น าค่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ (T ) จากข้อ 6 มาค านวณหาระยะห่างจากโลก (R)  จากสมการเทียบเคียง 
เมื่อขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์มีค่าน้อยๆ เมื่อเทียบกับระยะห่าง  ได้สมการโดยประมาณดังนี้  

R
)

 Ttan   

ดังนั้นจะได้   
Ttan

)
 R   ------(2)    เมื่อ  )   คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์มาตรฐาน (3,474.2 กม.)  

ดังรูปที่ 3               
           Moon 
                 moon 

              Earth                
                             R 

รูปที่ 3 
8. น าข้อมูล ระยะห่างจากโลก (R) จากข้อ 7 มาพล๊อตกราฟร่วมกับล าดับวันที่ท าการสังเกตถ่ายภาพดวงจันทร์ 

พร้อมท าการเฉลี่ยหาเส้นแนวโน้ม และสมการความสัมพันธ์กราฟ  จากนั้นน าสมการมาค านวณหาค่า คาบ 

)  
T  
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(T) การโคจรของดวงจันทร์  รวมถึงระยะทางใกล้ ไกลเฉลี่ย จากโลก  เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าความรี (e) วง
โคจรของดวงจันทร์   

 
ผลการศึกษา 

เสน้ผา่ศนูย์กลางภาพ ขนาดเชงิมุม ระยะหา่งดวงจันทร์
ดวงจันทร์เฉลีย่ D (ซม.)     ของดวงจันทร์       (องศา) กับโลก R  ( กม.)

1 18/8/2559 22:00 10.327 0.532 374023.7
4 21/8/2559 23:00 10.493 0.541 368100.4
7 24/8/2559 5:00 10.484 0.540 368422.3
8 25/8/2559 5:00 10.427 0.537 370448.2
9 26/8/2559 5:00 10.350 0.533 373180.4

19 5/9/2559 19:00 9.383 0.484 411640.7
20 6/9/2559 20:00 9.428 0.486 409675.9
24 10/9/2559 19:00 9.592 0.494 402685.3
25 11/9/2559 20:00 9.852 0.508 392044.4
27 13/9/2559 19:00 10.083 0.520 383087.9
28 14/9/2559 23:00 10.266 0.529 376234.0
30 16/9/2559 19:00 10.414 0.537 370887.0
31 17/9/2559 0:00 10.598 0.546 364447.6
32 18/9/2559 23:00 10.584 0.545 364941.1
33 19/9/2559 22:00 10.573 0.545 365309.3
36 22/9/2559 8:00 10.449 0.538 369668.2
37 23/9/2559 6:00 10.429 0.537 370353.5
38 24/9/2559 7:00 10.281 0.530 375709.4
41 27/9/2559 8:30 9.858 0.508 391819.1
42 28/9/2559 6:00 9.627 0.496 401235.2
47 3/10/2559 19:00 9.451 0.487 408707.7
49 5/10/2559 20:00 9.372 0.483 412131.2
50 6/10/2559 20:30 9.404 0.485 410736.0

0.519 384151.7

ล าดับ วนัที่ เวลา

เฉลีย่

T

 
กราฟ แสดงระยะห่างจากโลกของดวงจันทร์ ในแต่ละวัน ในช่วง 50 วัน 

 

 
ตารางแสดงค่า y สูงสุด ที่ต าแหน่ง x ค่าต่างๆ 

1. 2693671519791.406 2 ��� xxy  67.18 x  8.411258 my  
2. 2856562864942.294 2 ��� xxy  65.48 x  0.411278 my  
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ตารางแสดงค่า y ต่ าสุดที่ต าแหน่ง x ค่าต่างๆ 
3. 3777038.400013.387 2 �� xxy  17.5 x  4.367366 my  
4. 8586642984682.450 2 �� xxy  10.33 x  3.364684 my  

 
ดังนั้น ระยะไกลโลกเฉลี่ย    ได้เป็น       

2
0.4112788.411258

max
�

 R   4.411268   กม. 

        ระยะใกล้โลกเฉลี่ย     ได้เป็น        
2

3.3646844.367366
min

�
 R  35.366025   กม. 

          หาคาบ (T) การโคจรจาก   98.2967.1865.48  �  
                 และ  93.2717.51.33  �  
  ดังนั้นหา คาบ (T) การโคจรเฉลี่ย ได้เป็น  95.28

2
93.2798.29

 
�

 T  วัน 

สรุปผล 
จากข้อมูลผลการศึกษา พบว่าขนาดเชิงมุมเฉลี่ยของดวงจันทร์ได้ 0.519 องศา  ระยะห่างดวงจันทร์กับ

โลกเฉลี่ย ได้ 384,151.7  กม.  มีความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (384,403  กม.)  อยู่ 0.07 %   คาบ(T) 
การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.95 วัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (27.322 วัน)  
อยู่  2.89 %  และ เมื่อเราน าระยะใกล้สุดเฉลี่ย 366025.35 กม. และระยะไกลสุดเฉลี่ย 411268.4  กม.   มา
วิเคราะห์หาค่าความรีวงโคจร จะได้ค่าเป็น  0.0582  โดยมีความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (0.0549)  อยู่  
6.01 %  

อภิปราย 
ค่าคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย อาจเป็นผลเนื่องมาจากการหาเส้นแนวโน้ม ซึ่งยังไม่เหมาะสมและกระชับ

กับลักษณะของกราฟที่เป็นแบบคาบ แต่ก็พอใช้ได้พอสมควร  อีกหนึ่งปัญหาที่ส าคัญ คือ เราไม่สามารถที่จะเก็บ
ภาพดวงจันทร์ได้ทุกๆวัน เนื่องจากเป็นฤดูฝน ท าให้ข้อมูลอาจมีการขาดช่วง    หากต้องการความแม่นย า
มากกว่านี้ ควรมีการเก็บข้อมูลมากข้ึน และหาเส้นแนวโน้มเพ่ือกระชับกับข้อมูลได้แม่นย าและถูกต้อง ซึ่งจะท าให้
ความคลาดเคลื่อนน้อยลงได ้

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูอภิรัก  อภิวงค์งาม  ที่คอยให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและ

สนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณ  พ่ีมติพล ตั้งมติธรรม ที่ให้ค าปรึกษา  สุดท้าย 
ขอขอบคุณ ครูจรัญ ครูนุชจรินทร์  ปัญญาดิบวงศ์  ที่เอ้ือเฟ้ือกล้อง DSLR ส าหรับถ่ายภาพเก็บข้อมูลตลอดช่วง
การด าเนินงาน 

เอกสารอ้างอิง 
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ.พิมพ์ครั้งที่ 3. สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน), เชียงใหม่ 
ดวงจันทร์ [Online]. Available: https://th.wikipedia.org/wiki/ดวงจันทร์ (15 ตุลาคม 2559) 
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การศึกษาผลกระทบจากการละลายของน้้าแข็งขั้วโลก ที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก 
นางสาวธัญสุดา ชูลิกร 

Email: meanbexo09@gmail.com 
คุณครูขวัญตา วรรณรัตน์ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้ได้ท้าการศึกษาผลกระทบจากการละลายของน้้าแข็งขั้วโลก ที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก ซึ่ง

เป็นการทดลองเชิงทฤษฎี ทฤษฎีที่น้ามาใช้ในการคิด คือ Moment of inertia, Rotational motion และ 
Angular velocity โดยจะก้าหนดให้น้้าแข็งขั้วโลกละลายหมด(อ้างอิงข้อมูลน้้าแข็งมาจาก The United 
States Geological Survey) และมวลของน้้าแข็งเคลื่อนที่กระจายจากแกนหมุนปกคลุมทั่วโลก ลักษณะ
ใกล้เคียงทรงกลมกลวง ซึ่งส่งผลให้โมเมนต์ความเฉื่อยของโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 × 10−3 เมื่อโมเมนต์
ความเฉื่อยเปลี่ยน และไม่มีแรงภายนอกมากระท้า ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม ความเร็วเชิงมุมของ
โลกจะลดลงร้อยละ 1.00 × 10−3 นั่นหมายความว่าโลกจะใช้เวลาในการหมุนนานขึ้นร้อยละ 
1.00 × 10−3 คิดเป็น 0.87 วินาทีต่อวัน 

 
ค้าส้าคัญ: Moment of inertia , Rotational motion , Angular velocity 
 
 
 

ความเป็นมา 
การเคลื่อนไหวของโลก มี “การหมุน” และ “การโคจร"  การหมุนของโลก เป็นการเคลื่อนไหวของโลก

รอบแกนของตัวเอง ความเร็วในการหมุนของโลก มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยบริเวณเส้นศูนย์สูตร 
ความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกเท่ากับ 1,700 กิโลเมตร / ชั่วโมง ส่วนบริเวณละติจูดที่ 60 องศา 
ความเร็วของการหมุนรอบตัวเองของโลกจะมีค่าประมาณ 850 กิโลเมตร / ชั่วโมง หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ
ความเร็วที่ศูนย์สูตร แต่บริเวณขั้วโลกความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกมีค่าเป็นศูนย์ เวลาใน 1 วัน จะ
อยู่ที่ 23 ชั่วโมง 56 นาที วันสุริยคติ ยึดหลักช่วงระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นเมอริเดียนครบ 
1 รอบ (เที่ยงวันหนึ่งไปยังอีกเที่ยงวันหนึ่ง) ซึ่งจะก้าหนดเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง 

ในปัจจุบัน ปรากฏการณ์หนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก้าลังให้ความสนใจอยู่ก็คือการละลายของน้้าแข็งขั้วโลก
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อโลกในหลายๆด้าน ผู้จัดท้าคาดว่าการละลายของน้้าแข็งจะ
ส่งผลต่อการหมุนของโลก จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนของโลกกับการละลายของน้้าแข็งขั้วโลก 
ในกรณีที่น้้าแข็งละลายหมด โดยใช้โมเมนต์ความเฉื่อยในการค้านวณ เพ่ือหาผลกระทบจากการละลายของ
น้้าแข็งที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก เมื่อน้้าแข็งละลาย 
2.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ความเฉื่อยของโลก 
3.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงเวลาของโลกเม่ือน้้าแข็งละลาย 
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วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาวิธีการค้านวณโมเมนต์ความเฉื่อย เนื่องจากโลกเป็นวัตถุที่ก้าลังหมุนรอบแกนด้วยความเร็วค่า
หนึ่ง ซึ่งวัตถุที่มีการหมุนรอบแกน จะมีโมเมนต์ความเฉื่อยเกิดขึ้น โมเมนต์ความเฉื่อยจะขึ้นอยู่กับ
รูปร่างและระยะห่างจากแกนของวัตถุ ซึ่งหากน้้าแข็งละลาย จะมีการเปลี่ยนต้าแหน่งของมวล ท้าให้
ส่งผลต่อโมเมนต์ความเฉื่อย 

2. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าต่างๆเกี่ยวกับโลก (มวลของโลก รัศมีของโลก) โดยอ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือ
การศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ 

3. รวบรวมข้อมูลปริมาตรของน้้าแข็งขั้วโลก เพ่ือน้ามาค้านวณหามวลของน้้าแข็ง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก 
USGS (The United States Geological Survey) 

4. หาโมเมนต์ความเฉื่อยของน้้าแข็งที่ละลาย โดยใช้วิธีการค้านวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลม
กลวง เนื่องจากก้าหนดให้น้้าแข็งที่ละลายกระจายปกคลุมทั่วโลก  

5. หาโมเมนต์ความเฉื่อยของโลก ในกรณีที่น้้าแข็งยังไม่ละลาย 
6. หาโมเมนต์ความเฉื่อยของโลกเม่ือน้้าแข็งละลาย 
7. หาความเร็วเชิงมุมในกรณีที่น้้าแข็งยังไม่ละลาย  
8. หาความเร็วเชิงมุมในกรณีที่น้้าแข็งละลายโดยใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมในการค้านวณ 

เนื่องจากเราต้องการหาว่าน้้าแข็งที่ละลายนั้นส่งผลต่อการหมุนของโลกหรือไม่ เราจึงไม่ค้านึงถึงแรง
กระท้าภายนอก ดังนั้น โมเมนตัมเชิงมุมของโลกในกรณีที่น้้าแข็งไม่ละลายและน้้าแข็งละลาย จะต้อง
มีค่าเท่ากัน 

9. น้าค่าความเร็วเชิงมุมในกรณีที่น้้าแข็งละลายมาค้านวณหาระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเองของโลก 
10. น้าผลการค้านวณโมเมนต์ความเฉื่อย ความเร็วเชิงมุม และระยะเวลาที่ได้ในกรณีท่ีน้้าแข็งยังไม่ละลาย

และกรณีท่ีน้้าแข็งละลายมาเปรียบเทียบกัน 
11. วิเคราะห์และสรุปผล 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาโดยใช้หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมและการเคลื่อนที่แบบหมุนในการค้านวณได้ผล
ดังนี้ 

1.โมเมนต์ความเฉื่อย  
จากการเปรียบเทียบผลการค้านวณโมเมนต์ความเฉื่อยของโลก ในกรณีที่น้้าแข็งยังไม่ละลายและน้้าแข็ง

ละลาย แสดงให้เห็นว่า เมื่อน้้าแข็งละลาย โมเมนต์ความเฉื่อยของโลกจะเพ่ิมขึ้นจากตอนที่น้้าแข็งไม่ละลาย 
8.04 × 1032  Kg𝑚2 คิดเป็นร้อยละ 1.00 × 10−3 

2. ความเร็วเชิงมุมในการหมุนของโลก  
จากการเปรียบเทียบผลการค้านวณความเร็วเชิงมุมในการหมุนของโลก ในกรณีที่น้้าแข็งยังไม่ละลาย

และน้้าแข็งละลาย แสดงให้เห็นว่า เมื่อน้้าแข็งละลาย โลกจะมีความเร็วเชิงมุมในการหมุนลดลงจากตอนที่
น้้าแข็งไม่ละลาย7.30 × 10−13 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  คิดเป็นร้อยละ 1.00 × 10−3 ซึ่งเมื่อน้าไปค้านวณหา
ระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้ว พบว่าโลกจะใช้เวลาในการหมุนนานขึ้น 0.87 วินาที  
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สรุปผล 
จากการศึกษาผลกระทบจากการละลายของน้้าแข็งขั้วโลก ที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก พบว่าเมื่อ

น้้าแข็งละลาย มวลของน้้าแข็งจะเปลี่ยนต้าแหน่งซึ่งจะส่งผลต่อโมเมนต์ความเฉื่อย ก่อนน้้าแข็งละลาย น้้าแข็ง
จะอยู่ที่แกนหมุน ระยะห่างจากแกนหมุนมีค่าน้อย ส่งผลให้โมเมนต์ความเฉื่อยมีค่าน้อย แต่เมื่อละลายแล้ว
กระจายไปยังทั่วโลก ระยะห่างจากแกนหมุนก็จะเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้โมเมนต์ความเฉื่ อยมีค่ามากขึ้น และเมื่อ
โมเมนต์ความเฉื่อยเปลี่ยนแปลง ความเร็วเชิงมุมก็จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่แปรผกผันกับโมเมนต์ความ
เฉื่อย ดังนั้น เมื่อโมเมนต์ความเฉื่อยของโลกมีค่ามากขึ้น ความเร็วเชิงมุมของโลกจะมีค่าน้อยลงหรือก็คือโลกจะ
ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองนานขึ้น ร้อยละ 1.00 × 10−3 คิดเป็น 0.87 วินาทีต่อวัน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานฉบับนี้ได้ส้าเร็จขึ้นเป็นรูปเล่มด้วยดีเพราะได้รับค้าแนะน้าจากคุณครูขวัญตา วรรณรัตน์ คุณครู

ที่ปรึกษาคุณสิทธิพร เดือนตะคุ และคุณมติพล ตั้งมติธรรม นักวิชาการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
ส้าหรับค้าปรึกษา ค้าแนะน้า และเทคนิคการท้างานโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
อบรบครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องการมหาชน) สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท). และขอบพระคุณ ครอบครัว ผู้ให้ก้า ลังใจในการ
ด้าเนินงานและให้โอกาสในการศึกษาตลอดมา 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
มติพล  ตั้งมติธรรม.คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ.เชียงใหม่:  
       ส้านักบริการวิชาการและสารสนเทศทางดาราศาสตร์ 
Sea level and climate.[Online]. Avaiable: http://pubs.usgs.gov/fs/fs2-00/  
เกี่ยวกับโลก (Earth) ของเรา. [Online]. Available:      

       http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/geology/1/index_ch_1-3.htm.  

โมเมนต์ความเฉื่อย [Online]. Available: 
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/explorescience/inertia/inertia.htm. 

กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม [Online]. Available: https://www.gotoknow.org/posts/506783เอกพล 

Subsurface Radar Sounding of the South Polar Layered Deposits of Mars  [Online]. Available:  

 http://science.sciencemag.org/content/316/5821/92 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับขนาดหลุมของตัวอ่อนแมลงช้าง 
นางสาวอาภัสสร จันทพราหมณ์ 

e-mail: b.ny.chang@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษา นางขวัญตา วรรณรัตน์ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
 

บทคัดย่อ 

          งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับขนาดหลุมของตัวอ่อนแมลง
ช้างโดยท าการทดลอง 3 ชุดการทดลอง คือ กระบะที่เปิดแสงไฟเรืองๆ กระบะที่ปิดแสง และกระบะที่เปิด
ตามปกติ ซึ่งได้ท าการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่แรกทดลองในช่วงแรม 13 ค่ าเดือนสิงหาคม ถึง แรม 5 ค่ า เดือน
สิงหาคม และครั้งที่ 2 ทดลองในช่วงขึ้น 1 ค่ าเดือนตุลาคม ถึงแรม 2 ค่ า เดือนตุลาคม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
พอร์ตกราฟเพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับขนาดหลุมของทั้ง 3 กระบะ ซึ่งกราฟที่ได้นั้นบาง
ช่วงไม่คงที่และก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 กระบะ ดังนั้นแสงจึงอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อขนาดหลุมของ
ตัวอ่อน  
 
ค าส าคัญ: ขนาดหลุม, เฟสดวงจันทร์, ตัวอ่อนแมลงช้าง 
 

ความเป็นมา 

ดวงจันทร์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเชื่อของมนุษย์มานานตั้งแต่การก่อเริ่มอารยธรรม ทั้งความเชื่อด้าน
ศาสนาและความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตามทางผู้จัดท าได้ท าการศึกษาโดยการสืบค้นข้อมูลพบว่า 
ในปี 2010 Carlos Jimenez ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจพร้อมทั้งกล่าวว่า “ ปัจจัยอื่นๆ
ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขุดหลุมของตัวอ่อนของแมลงช้างคือเฟสของดวงจันทร์ ” และในปี 2013 
Laura Poppick ก็ได้กล่าวในบทความหนึ่งของเธอเช่นกันว่า “ นักวิจัยได้พบว่าหลุมพวกนั้นจะใหญ่ขึ้นใน
ระหว่างที่พระจันทร์เต็มดวง ” ดังนั้นทางผู้จัดท าต้องการจะพิสูจน์ว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่จึงได้
จัดท าโครงงานนี้ขึ้นมาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับขนาดหลุมของแมลงช้าง ในรูปแบบ
การเปรียบเทียบการทดลอง 3 ชุดและการสร้างกราฟเพ่ือให้ทราบขนาดหลุมในแต่ละวัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับขนาดหลุมของตัวอ่อนของแมลงช้าง 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมลภาวะทางแสง (light pollution) กับพฤติกรรมการขุดหลุมของตัว

อ่อนของแมลงช้าง 
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วิธีการศึกษา 

ขั้นตอนการจับแมลงช้าง 

1. น าเหยื่อหย่อนลงไปในหลุมแมลงช้างโดยที่นิ้วยังจับเหยื่อไว้ 
2. รอเวลาเมื่อแมลงช้างจับเหยื่อให้ดึงเหยื่อข้ึนแมลงช้างจะติดขึ้นมากับเหยื่อด้วย 
3. น าแมลงช้างใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ (เลือกตัวที่มีขนาด 7-8 มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนการทดลอง 

1. วัดขนาดหลุมของตัวอ่อนของแมลงช้างด้วยกระดาษจากนั้นน ามาวัดกับเวอร์เนียโดยในการบันทึกค่า
แต่ละครั้งจะท าการวัด 2 ครั้ง แล้วน ามาเฉลี่ยกัน  

2. วัดปริมาณความเข้มแสงโดย lux meter  
3. บันทึกผลและน าข้อมูลที่ได้มาพอร์ตกราฟ 

 

ผลการศึกษา 

กราฟการทดลองครั้งที่ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
5.5

6
6.5

7
7.5

8
8.5

9

0 5 10 15 20 25

ขน
าด

ขอ
งห

ลุม
 (c
m)

เฟสดวงจนัทร์

Series1

Series2

Series3

แรม  12 ค ่ำ ขึน้   2 ค ่ำ ขึน้  7 ค ่ำ ขึน้  12 ค ่ำ แรม  2 ค ่ำ แรม  7 ค ่ำ

เปิดปกติ 
เปิดแสง 

กราฟแสดงถึงขนาดหลุมของตัวออ่นแมลงช้าง ตั้งแต่แรม 13 ค่ าเดือนสิงหาคม ถึง แรม 5 ค่ า เดือนสิงหาคม 

 

ปิดแสง 
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กราฟการทดลองครั้งที่ 2 

  

 

สรุปผล 

จากการศึกษาในการทดลองครั้งที่ 1 พบว่า กราฟในชุดการทดลองทั้ง 3 ชุด ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทาง
เดียวกัน คือจะเพ่ิมขึ้นในช่วงแรม 14 ค่ า-แรม 15 ค่ า, ขึ้น 3 ค่ า-ขึ้น 6 ค่ า และขึ้น 11 ค่ า-ขึ้น 13 ค่ าในชุดการ
ทอดลองที่ 1 และ 2 ส่วนในชุดการทดลองที่ 3 กราฟจะเพ่ิมขึ้นในช่วงแรม 3 ค่ า-แรม 15 ค่ า, ขึ้น 3 ค่ า-ขึ้น 6 
ค่ า และข้ึน 7 ค่ า-ขึ้น 15 ค่ า  

จากการศึกษาในการทดลองครั้งที่ 2 พบว่า กราฟในการทดลองทั้ง 3 ชุด จะไม่ไปในทางทิศทาง
เดียวกัน กราฟมีการขึ้นลงไม่คงที่โดยที่เด่นชัดก็คือชุดการทดลองที่ 3 ในช่วง ขึ้น 1 ค่ า-ขึ้น 2 ค่ า กราฟการ
ทดลองทั้ง 3 ชุดจะไปในทิศทางเดียวกัน แตใ่นช่วงขึ้น 4 ค่ า-แรม 2  ค่ า ชุดการทดลองทั้ง 3 ชุด จะไม่ไปในทาง
ทิศทางเดียวกันและการขึ้นลงที่ต่างกัน 

 
อภิปราย 

 จากการศึกษาพบว่า กราฟมีการขึ้นลงที่ไม่แน่นอน แสงจึงอาจจะไม่ได้มีผลต่อขนาดของหลุมตัวอ่อน
แมลงช้าง ทั้งนี้มลภาวะทางแสงจึงอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อขนาดหลุมของตัวอ่อนแมลงช้างด้วย  ใน
การศึกษาอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนของข้อมูลในช่วงการวัด เนื่องจากต้องวัดกับกระดาษก่อนจากนั้นจึงน ามา
วัดค่ากับเวอร์เนีย และยังมีปัญหาจากปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยจากสภาพอากาศและปัจจัยจากการให้อาหาร เป็น
ต้น ท าให้ไม่สามารถสรุปผลได้อย่างแน่ชัด   
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กราฟแสดงถึงขนาดหลุมของตัวออ่นแมลงช้าง ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ าเดือนตุลาคม ถึงแรม 2 ค่ า เดือนตุลาคม 

 

ปิดแสง 
เปิดปกติ 
เปิดแสง 
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กิตติกรรมประกาศ 

ในการท างานวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์ขวัญตา วรรณรัตน์ คุณครูที่ปรึกษา คุณเจษฎา กีรติพารัตน์ 
และคุณมติพล ตั้งมติธรรม นักวิชาการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ส าหรับค าปรึกษา ค าแนะน า 
ข้อเสนอและเทคนิคการท างานโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรบครูเชิง
ปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องการมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท). และท้ายสุดนี้ ขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ อันเป็นที่รัก ผู้ให้ก าลังใจ
ในการด าเนินงาน ให้ค าแนะน าและให้โอกาสในการศึกษาตลอดมา 

 
เอกสารอ้างอิง 

 Carlos Jimenez. (2559). It's a bug's life:a field study of the effects of human and natural 
disturbances on the pit-building behaviour of antlion larvae (Neuroptera:myrmeleontidae) in 
Cyprus. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://books.google.co.th/books?id=o- 
RlAgAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=It%27s+a+bug%27s+life:a+field+study+of+the+effects+of
+human+and+natural+disturbances+on+the+pit-
building+behaviour+of+antlion+larvae+(Neuroptera:myrmeleontidae)in+cyprus&source=bl&ot
s=Ov6pEb0ijn&sig=zgerYgeXr7Xc6vwo3y_a5wXfQv0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8pPCH18LNA
hVJP48KHV3wDkcQ6AEIGjAA#v=snippet&q=antlion%20moon&f=false  
 Laura Poppick. (2559). 6 Wild Ways the Moon Affects Animals. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
http://www.livescience.com/37928-ways-the-moon-affects-animals.html  
 แมลงช้าง. (2559). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
http://www.dnp.go.th/foremic/entomology/Web/Eminent/Eminent/Neuroptera/Neuroptera.ht
m  
 ดวงจันทร์ (Moon) และปรากฏการณ์บนโลกอันเนื่องมาจากดวงจันทร์. (2559). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/geology/1/index_ch_1-5.htm  
 มลภาวะทางแสง(light pollution). (2559). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับการออกดอกของแก้วมังกร 
นายจีรยุทธ  ทุมรัตน์ 

e-mail:tuypox4@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษาขวัญตา วรรณรัตน์ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาว่าเฟสของดวงจันทร์มีผลต่อการบานดอกของแก้วมังกรหรือไม่และมีผล
อย่างไรในแต่ละช่วงเฟสของดวงจันทร์ การเก็บข้อมูลมีทั้งหมด 2 ชุดการทดลอง การทดลองที่ 1 เก็บข้อมูล
ดอกที่บานในช่วงข้างขึ้น การทดลองที่ 1 เก็บข้อมูลดอกที่บานในช่วงข้างแรม เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ดอกตูมจน
กระทั้งดอกบาน ข้อมูลที่เก็บได้แก่ ความยาว เส้นรอบวงที่กว้างที่สุดของดอก อุณหภูมิ ความเข้มแสงตอน
กลางคืน สภาพท้องฟ้าในแต่ละวัน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าเฟสของดวงจันทร์ 
อุณหภูมิ ความเข้มแสง สภาพท้องฟ้าในแต่ละวัน ไม่ส่งผลต่อการบานของดอกแก้วมังกร ดั้งนั้นจึงสรุปได้ว่า
เฟสของดวงจันทร์นั้นไม่มีผลต่อการบานของดอกแก้วมังกร ทั้งข้างขึ้นข้างแรม แต่จากการเก็บข้อมูลดอกแก้ว
มังกรที่บานในช่วงข้องแรมจะมีขนาดเล็กกว่าดอกที่บานในช่วงข้างขึ้นน่าจะมีผลมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้
ท าการควบคุม(ปริมาณน้ าฝน)และการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละดอกของแก้วมังกรเนื่องจากแก้วมังกร
เป็นพืช CAM 
ค าส าคัญ:เฟสของดวงจันทร์,แก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง 
 

 
ความเป็นมา 

 
 สังเกตการออกดอกของพืชชนิดต่างๆพบว่ามีการออกดอกทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งปัจจัยส าคัญที่
ท าให้พืชเจริญเติบโตและออกดอกคือ แสง พืชที่ออกดอกเวลากลางวันแสงที่ได้รับทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์ 
ส่วนพืชที่ออกดอกเวลากลางคืน เช่น แก้วมังกร ต้นยาสูบ กระบองเพชร น่าจะมาจากอิทธิพลของแสงของดวง
จันทร์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1.เพ่ือศึกษาแสงของดวงจันทร์มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกหรือไม่ 
2.เพ่ือศึกษาคาบของดวงจันทร์ที่มีผลต่อดอกของแก้วมังกร 
3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแสงของดวงจันทร์กับการออกดอกของแก้วมังกร 
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วิธีการศึกษา 
 

1.การเก็บข้อมูล 
1.1 เลือกต้นแก้วมังกร เพ่ือมาท าการเก็บข้อมูล  
1.2 ท าการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ดอกยังตูมอยู่เก็บข้อมูล ตั้งแต่สภาพท้องฟ้า ขนาดของดอก (วัดด้านยาวและ
เส้นรอบวงที่ยาวที่สุด) คาบของดวงจันทร์ ลักษณะของดอก อุณหภูมิ และความสว่างของท้องฟ้า  
1.3 ท าการเก็บข้อมูลทุกๆวันอย่างสม่ าเสมอจนกระทั้งดอกบาน 
1.4 ดอกท่ีบานวัดหาเส้นผ่านศูนย์กลางโดยวัด 3 ครั้งและน าความยาวมาเฉลี่ยกัน 

2.ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1 น าข้อมูลที่ท าการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ 
     2.2 แล้วสร้างกราฟหาความสัมพันธ์ 
     2.3 แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน 

 
ผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาพบว่า ดอกของแก้วมังกร นั้นบานคืนเดียวแล้วจะร่วงในตอนเช้าซึ่งจากการเก็บข้อมูล
นั้นสามารถแบ่งได้ 2 ชุดด้วยกันโดยชุดที่ 1 จะเป็นดอกท่ีบานในช่วงข้างขึ้น (แรม 14 ค่ า-ขึ้น 11 ค่ า) และชุดที่ 
2 จะเป็นดอกท่ีบานในช่วงข้างแรม (ข้ึน 13 ค่ า-แรม 8 ค่ า) ดังกราฟต่อไปนี้ 
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กราฟแสดงผลการเจริญเตบิโตในช่วงข้างขึ้นของดอกแก้วมังกร(แรม 14 ค่ า-ขึ้น 11 ค่ า)

flower1.1 flower2 flower3 flower4 flower5

ขนาด(cm)

ช่วงเวลา(วัน)
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และความสว่างท้องฟ้าเมื่อน ามาเฉลี่ยและเปรียบเทียบกันจะพบว่า มีความใกล้เคียงกันมาก(ในช่วงข้างขึ้นอยู่ที่ 
0.625และในช่วงข้างแรมอยู่ที่0.625) จนท าให้ไม่ส่งผลต่างกันมากจึงท าให้เฟสของดวงจันทร์ไม่ส่งผลต่อการ
บานของดอกแก้วมังกรซึ่งโดยเฉลี่ยดอกแก้วมังกรที่บานในข้างขึ้นจะมีขนาด 9.0 เซนติเมตร เฉลี่ยดอกแก้ว
มังกรที่บานในข้างแรมจะมีขนาด 8.2 เซนติเมตร  
 

 
สรุปผล 

 
 จากการศึกษาพบว่า ดอกแก้วมังกรนั้น ความสว่างของท้องฟ้านั้นเมื่อน ามาเฉลี่ยแล้วพบว่ามีความ
ใกล้เคียงกันและดอกที่บานมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า เฟสของดวงจันทร์นั้นไม่มี
ผลต่อการบานของดอกแก้วมังกรแต่จะเกิดข้อผิดพลาดคือ การเก็บข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ในข้างต้นนั้นเป็นการ
เก็บข้อมูลในระยะหนึ่งและมีปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่ได้ควบคุม(ปริมาณน้ าฝน) ซึ่งอาจท าให้เกิดการผิดพลาด
ในการวิเคราะห์  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 ในการท างานวิจัยครั้งนี้ของขอบคุณอาจารย์ขวัญตา วรรณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน า 
ขอขอบคุณ  เด็กชายณัฐนนท์  ทุมรัตน์ ที่เป็นผู้ที่ช่วยบันทึกข้อมูลต่างที่น ามาใช้วิเคราะห์  และขอขอบคุณพ่ีธีร
ยุทธ  ลอยลิบ ที่ให้ค าปรึกษาในการท างาน การท างานโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการอบรบครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องการมหาชน) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท). 

 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10 12

กราฟแสดงผลการเจริญเตบิโตในช่วงข้างแรมของดอกแก้วมังกร(ขึ้น 13 ค่ า-แรม 8 ค่ า) 

flower1.1 flower2 flower3 flower4 flower5
ช่วงเวลา(วัน)
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เอกสารอ้างอิง 
 

แก้วมังกร.(2559).(ออนไลน์). 
แหล่งที่มา:http://puechkaset.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B
8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3/ 
ดวงจันทร์.(2559).(ออนไลน์).
แหล่งที่มา:http://www.atom.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/moon.htm 
แรงดึงดูดของดวงจันทร์และโลก.(2559).(ออนไลน์).
แหล่งที่มา:http://www.nawachione.org/2012/10/29/science-or-not/ 
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การศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก (Earthshine) 
นางสาวณัฐธิดา สีเสมอ 

e-mail:goppy_4544@hotmail.co.th  
อาจารย์ทีปรึกษา 

คุณครู ประเดิม วรรณทอง  
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 

 
บทคัดย่อ 

         การศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก(Earthshine)ในงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาสัดส่วนเฟสดวงจันทร์เทียบกับแสงโลก (Earthshine) โดยการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพด้วย
กล้อง DSLR ที่ต่อผ่านกล้องโทรทัศน์แบบดอปโซเนียล ขนาด 10 นิ้ว ในวันข้างขึ้น 1-3 ค่่า  ซึ่งเริ่มถ่ายภาพในแต่
ละวันที่มุมต่างกันตั้งแต่เวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาที่ดวงจันทร์ลับขอบฟ้า เมื่อภาพถ่ายมาแล้วน่ามา
วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม Iris เพ่ือหาค่าความสว่าง(Intensity)ของเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก 
(Earthshine) โดยการ ก่าหนดจุดวัดแสง บริเวณเฟสดวงจันทร์จ่านวน 20 จุด และบริเวณที่เกิดปรากฎการณ์แสง
โลก(บริเวณเงามัว)จ่านวน 20 จุด แล้วน่ามาหาค่าเฉลี่ยและน่าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเป็นสัดส่วนความสัมพันธ์ของ
สัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก( Earth Shine)  และน่ามาสร้างกราฟเพ่ือแสดงความสัมพันธ์  

จากผลการศึกษาพบว่าในช่วงวันเดียวกันที่มุมการถ่ายต่างกัน สัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสง
โลก(Earthshine) มีค่าประมาณ  0.02  นั่นคือ ค่าความสว่างของปรากฏการณ์แสงโลกมีค่าเป็น  0.02  เท่าของค่า
ความสว่างของแสงจากเฟสของดวงจันทร์  และถ้ามีการเก็บข้อมูลภาพเพ่ิมเติมจะท่าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้ น 
อาจสามารถน่าไปอธิบายการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ของโลกในแต่ละช่วงเวลาได้ 
 
ค าส าคัญ: ปรากฏการณ์แสงโลก (Earthshine), เฟสดวงจันทร์ 
 

บทน า 
               ปรากฏการณ์แสงโลก หรือ Earth Shine คือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกแล้วสะท้อนไป
ยังดวงจันทร์ ท่าให้เห็นเป็นเงามัวในบริเวณที่เป็นส่วนมืดของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์แสงโลกจะสังเกตได้ดีในช่วง
ข้างขึ้น1-3 ค่่าหรือข้างแรม 12-14 ค่่า  เราจะเห็นแสงเรือๆจากด้านมืดของดวงจันทร์แสงนี้ไม่ใช่แสงของดวง
อาทิตย์โดยตรงแต่เป็นแสงของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนผิวโลกไปยังดวงจันทร์และสะท้อนกลับมายังผู้สังเกตบนโลกอีก
ต่อหนึ่ง 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยต้องการจะวัดค่าความสว่างของแสงโลกที่ตกกระทบบนดวงจันทร์ และ
เปรียบเทียบค่าความสว่างกับความสว่างของเฟสดวงจันทร์ ซึ่งจะท่าให้ทราบค่าการสะท้อนแสงของโลกได้ 
นอกจากนั้นยังสามารถน่าค่าของปรากฏการณ์แสงโลกมาเปรียบเทียบกันในแต่ช่วงเวลาได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก Earthshine 
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วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลวิธีการถ่ายภาพ และช่วงเวลาที่จะสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์แสงโลกได้ตลอดจน
พยากรณ์อากาศว่าท้องฟ้าจะเปิดหรือไม่ 

2. ถ่ายภาพดวงจันทร์ผ่านกล้อง dobsonian ต่อเข้ากับกล้อง DSLR  เพ่ือถ่ายภาพดวงจันทร์ในมุมเงย
ต่างกัน ซึ่งจะถ่ายมุมละ 5 ภาพ แล้วคัดเลือกภาพท่ีสมบูรณ์จ่านวน 1 ภาพมาวิเคราะห์  

3. ถ่ายภาพ dark, bias , flat เพ่ือน่าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. น่าภาพที่ได้มาวัดค่าความสว่างโดยใช้โปรแกรม Iris โดยจะวัดค่าความสว่างของปรากฏการณ์แสงโลก

(Earth Shine)กับเฟสของดวงจันทร์ 
5. เมื่อได้ค่าแล้วจะน่ามาหาค่าเฉลี่ย แล้วน่าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบสัดส่วน 
6. น่ามาสร้างกราฟเพ่ือหาความสัมพันธ์ 

ผลการศึกษา 

 
ภาพที่1.1 

ภาพดวงจันทร์ที่เราจะน่ามาหาค่าความสว่าง (ขึ้น 3 ค่่า : ถ่ายเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.20 น.) 
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ตารางการหาค่า Intensity 

 

 
 

 
มุมเงย(องศา) 

Intensity 
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ภาพที่1.2  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก 

สรุปผล 

จากการศึกษาพบว่าสัดส่วนของเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก (Earthshine) เมื่อมุมเงย
เปลี่ยนไปแปลงมีสัดส่วนประมาณ  0.02 แสดงให้เห็นว่าแสงโลกมีค่าเป็น  0.02  เท่าของแสงจากเฟสของดวง
จันทร์ 

 อภิปราย 
การศึกษาพบว่าเรามีปัญหาคือภาพที่น่ามาหาค่าความสว่างและน่ามาเปรียบเทียบสัดส่วนเพ่ือหา

ความสัมพันธ์นี้เป็นภาพที่ถ่ายเพียง  1วันคือวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  ขึ้น3ค่่าเดือน 8  น่าภาพที่ได้มาวิเคราะห์
ตั้งแต่ มุมเงย  23  องศา ถึงต่่าสุด  8 องศา มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่คือประมาณ  0.02  แสดงให้เห็นว่าแสงโลกมี
ค่าประมาณ  0.02  เท่าของแสงของเฟสดวงจันทร์ซึ่งสามารถน่าไปอธิบายเชื่อมโยงการสะท้อนแสงของโลกได้และ
ถ้าเราถ่ายภาพวันต่อไปสัดส่วนของเฟสของดวงจันทร์กับ Earthshineอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่เนื่องจาก
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายท้องฟ้าไม่เปิด เลยท่าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลภาพในช่วงเลาอ่ืนมาเปรียบเทียบ
ได ้

กิตติกรรมประกาศ 
   งานวิจัยดาราศาสตร์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน)โครงงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการด่าเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแต่
ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ผล การจัดท่ารายงาน จนกระทั่งงานวิจัยนี้ส่าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ โอกาสนี้จึง
ขอขอบพระคุณไปยังบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ กราบขอบพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม วิทยากรอบรมการท่า
โครงงานนี้ ขอบพระคุณ พ่ีลี ผู้ให้ค่าแนะน่าทางด้านข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ   กราบขอบพระคุณ 
คุณครูประเดิม วรรณทอง คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่และให้ค่าปรึกษา
เป็นอย่างดีจนโครงงานนี้ส่าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 
มติพล  ตั้งมติธรรม ,  คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ, ส่านักบริการวิชาการและสารสนเทศ ทางดารา
ศาสตร์,  กันยายน 2556. 

http://geology.com/articles/what-is-earth-science.shtml(สืบค้นวันที่20 ก.ย.2559) 

http://www.vcharkarn.com/vcafe/49921 (สืบค้นวันที่12 ต.ค. 2559) 

https://docs.google.com/document/d/1tdiYBtkQVE0u5rh1ksQHhbFLO5FoGToBcz8nqfV2mKM/edi
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การศึกษามุมเอียงดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกต 
นางสาวสกาวใจ  อัตโน 

e-mail: sakarwjai2625@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษา นาย ประเดิม  วรรณทอง 

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  

บทคัดย่อ 
           การศึกษาหามุมเอียงของดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกตในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือหาค่ามุมเอียงของดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกตบนพ้ืนโลกโดยท าการศึกษาข้อมูลจาก
ภาพถ่ายของดาวพฤหัสบดี ขณะที่ดวงจันทร์ไอโอเคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวพฤหัสบดี ซึ่งอยู่ในระนาบเส้นศูนย์สูตร
ของดาวพฤหัสบดี แล้วน าภาพมาวิเคราะห์หามุมของเงาของดวงจันทร์ไอโอที่เบนออกจากเส้นศูนย์สูตรมาหา
ค่าของมุมเอียงที่กระท ากับแนวเล็งจากผู้สังเกตจากโลก  โดยก าหนดให้การโคจรรอบดาวพฤหัสบดีของดวง
จันทร์บริวารอยู่ในระนาบเส้นศูนย์สูตรของดาวพฤหัสบดีพอดีจากนั้นลากเส้นตรงผ่านเส้นศูนย์สูตรของดาว
พฤหัสบดี ซึ่งจะสมมุติให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวพฤหัสบดีมีค่าเท่ากับ 1 หน่วย แล้วเทียบค่า
ความยาวของเส้นรัศมี และระยะห่างของดวงจันทร์ไอโอ ขณะที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวพฤหัสบดี จากนั่นน ามา
วัดหาค่ามุมเอียง ด้วย สมการตรีโกณมิติ sin 𝜃 = 𝑐

𝑎   จากผลการศึกษาของเราพบว่าดาวพฤหัสบดีมีมุม
เอียงสูงกว่าจากแนวเล็งของผู้สังเกตเท่ากับ 11 องศา  

ค าส าคัญ: ดาวพฤหัสบดี, มุมเอียง   

ความเป็นมา 
งานวิจัยการศึกษาหามุมเอียงของดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกันแนวเล็งของผู้สังเกตบนโลกได้แนวคิดมา

จากถ้าดาวพฤหัสบดีมีความเอียงจากจากระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วถ้าสังเกตจากบนพ้ืนโลกดาว
พฤหัสบดีจะมีความเอียงจากพ้ืนโลกเท่าใด การศึกษาหามุมเอียงของดาวพฤหัสเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้
สังเกตโดยมีวิธีการศึกษาจากภาพถ่ายดาวพฤหัสบดีในขณะที่ดวงจันทร์ไอโอเคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวพฤหัสบดี 
แล้วหาค่ามุมเอียงจากสมการตรีโกณ ก็จะทราบถึงมุมเอียงของดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกต  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาหามุมเอียงของดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกต 

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของดาวพฤหัสบดี 
2. น าข้อมูลภาพถ่ายดาวพฤหัสบดีในขณะที่ดวงจันทร์ไอโอที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวพฤหัสบดีมาวิเคราะห์

ว่าเงาของดวงจันทร์ไอโอที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างจากเส้นศูนย์เท่าไร 
3. หลังจากทราบค่าแล้ว ก าหนดให้ค่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวพฤหัสที่วัดได้ มีค่าเท่ากับ  1 หน่วย 

แล้วเทียบมาตรากับด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
4. เมื่อได้ค่าแล้วน าไปแทนในสมการตรีโกณมิติsin 𝜃 = 𝑎

𝑏ก็จะทราบถึงมุมเอียงของดาวพฤหัสบดีจาก
แนวเล็งของผู้สั่งเกต 
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ผลการศึกษา 

 

ภาพดาวพฤหัสบดี จากกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติฯ ถ่ายโดยคุณธนกริช สันติคุณาภรณ์ 
เพ่ือน ามาลากเส้นตรงผ่านเส้นศูนย์สูตรและค านวณ 
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จากภาพที่ได้น ามาลากเส้นตรงผ่านเส้นศูนย์โดยใช้โปรแกรมPaint  คือ 927   โดยก าหนดให้ 927 มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วย ดั้งนั้นค่าของ c คือ 384  มีค่าเท่ากับ 0.41 หน่วย และค่าของ b คือ 76 มีค่า 0.082 
หน่วย แล้วน าค่าทั้งสองด้านไปหา ด้าน a  

 

จากภาพที่ 1.2 เราทราบแค่ค่า b และ c ดังนั้นเราจะหาค่า a ได้ดังต่อไปนี้ 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 
𝑎2 = 0.0822 + 0.412 
𝑎2 = 0.1681 + 0.0067 
𝑎 = √0.1741     a = 0.42      ดังนั้นค่า a จึงเท่ากับ 0.42 
เมื่อทราบค่าท้ัง a , b , c , แล้วน าไปแทนลงในสมการตรีโกณมิติ  sin 𝜃 = 𝑎

𝑏จะได้ดังนี้ 

sin 𝜃 = 𝑎
𝑏 แทนค่าจะได้ sin 𝜃 = 0.082

0.42  

sin 𝜃 = 0.195      𝜃 = sin-1(0.195)หรือ   𝜃| 11 องศา 
สรุปผล 

จากการศึกษาพบว่าดาวพฤหัสบดีมีมุมเอียงจากแนวเล็งของผู้สังเกตบนพื้นโลกประมาณ 11 องศา  
กิตติกรรมประกาศ 

       งานวิจัยดาราศาสตร์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยโครงงานอบรบครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราสตร์ขั้นสูง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)โครงงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานหลายขั้นตอน
นับตั้งแต่ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ผล การจัดท ารายงาน จนกระท้ังงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ณ โอกาส
นี้จึงขอขอบพระคุณไปยังบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้กราบขอบพระคุณ คุณมติพล  ตั้งมติธรรม  ผู้ให้การ
อบรมและเสียสละเวลามาช่วยฝึกฝนในการท าโครงงานครั้งนี้ 

กราบขอบพระคุณ คุณสาวิตรี    เดชศรีมนตรี (พ่ีมุก)และคุณธนกริช สันติคุณาภรณ์  (พ่ีอู๋)ผู้ให้
ค าแนะน าทางด้านข้อมูลภาพถ่ายและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนท าให้
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งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กราบขอบพระคุณ  คุณครูประเดิม   วรรณทอง  ครูที่ปรึกษาโครงงานที่คอย
ดูแลเอาใจใส่และให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดีจนโครงงานนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
เอกสารอ้างอิง 

มติพล  ตั้งมติธรรม ,  คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ, ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศ ทาง
ดาราศาสตร์,  กันยายน 2556. 
http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/Jupiter.htm  
(สืบค้นวันที่ 9 ก. ย2559) 
http://thaimathgame.com/test/math13.php(สืบค้นวันที่ 18 ก.ย. 2559) 
www.space.mict.go.th(สืบค้นวันที่ 24 ก.ย. 2559) 
www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter(สืบค้นวันที่ 1  ต.ค. 2559) 
www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter/galilean_moons 
(สืบค้นวันที่ 8  ต.ค. 2559) 
http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=planet_jupiter สืบค้นวันที่ 8 ต.ค.2559 

 

http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/Jupiter.htm
http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter
http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter/galilean_moons
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การพัฒนาความแม่นย าของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ     
นางสาวปวิตรา นาเจริญ1,นางสาวอริสรา กูดอ้ัว1 

e-mail: kam19111999@gmail.com, pinmook555@hotmail.com 
ครูที่ปรึกษา นายไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ2, นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง1 และนายบรรยงค์ สุวรรณี2  

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
2 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 กาลิเลโอได้พัฒนากล้องโทรทรรศน์เพ่ือใช้ในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ นอกจากการศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ บนพ้ืนผิวดวงจันทร์แล้ว ยังได้ใช้เทคนิคทางเรขาคณิตเพ่ือค านวณหาค่าความสูงของภูเขา
ต่าง ๆ บนผิวของดวงจันทร์ โครงงานนี้จึงสนใจพิจารณาทบทวนการใช้วิธีการของกาลิเลโอในการหาความสูง
ของภูเขาหรือเนินบนผิวของดวงจันทร์ด้วยการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลผนวกกับการทราบต าแหน่งของดวงจันทร์ใน
วงโคจรมาใช้ในการหาความสัมพันธ์ของแสงเงาที่วัดได้ด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพผนวกกับมุมห่างจากดวง
อาทิตย์ที่จะท าให้ทราบทิศทางของแหล่งก าเนิดแสง แล้วค านวณความสูงของภูเขาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพีทา
โกรัสและตรีโกณมิต ิ
 
ค าส าคัญ: กาลิเลโอ กาลิเลอิ, พ้ืนผิวดวงจันทร์, ภูเขาหรือเนินบนผิวของดวงจันทร์ 

 
ความเป็นมา 

 
ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลก จัดเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ล าดับที่ 5 ในระบบสุริยะ 

มีระยะห่างจากโลกเฉลี่ยนับจากศูนย์กลางโลกถึงศูนย์กลางของดวงจันทร์ประมาณ 384 ,403 กิโลเมตร ดวง
จันทร์มีขนาด 3,476 กิโลเมตร พื้นผิวของดวงจันทร์ประกอบไปด้วย ทะเล หรือ มหาสมุทร ภูเขา และหลุมบ่อ 
ซึ่งเกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาต 

ในปี 1610 กาลิเลโอได้ตีพิมพ์  The Starry Messenger ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวัตถุบน
ท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ ในงานวิจัยเหล่านั้น มีการส ารวจลักษณะผิวของดวงจันทร์ กาลิเลโอเก็บข้อมูล
พ้ืนผิวดวงจันทร์โดยการวาดภาพ ซึ่งอาจท าให้ค่าที่ได้ไม่แม่นย า ผู้จัดท าจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความ
แม่นย าของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ ให้มีความแม่นย ามากขึ้น ด้วยการใช้ภาพถ่าย
ดิจิทัล  อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาความแม่นย าของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ 
2. เพ่ือหาความสูงของภูเขาบนดวงจันทร์ที่ผู้ศึกษาสนใจศึกษา  
 

 
 

mailto:kam19111999@gmail.com
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วิธีการศึกษา 
 
1. ถ่ายภาพพ้ืนผิวดวงจันทร์ โดยกล้องโทรทรรศน์ LS 8” ACF f/10 LightSwitch 
2. วัดระยะระหว่าง  Moon’s terminator ถึง จุดสว่างซึ่งเป็นยอดของภูเขา, วัดระยะเงาของดวงจันทร์, วัด
ระยะระหว่าง Moon’s terminator ถึงจุดศูนย์กลางของดวงจันทร์ และ วัดระยะCD ดังรูป 
เมื่อ D คือ ต าแหน่งที่สนใจศึกษา 

 
ภาพที่ 1 แสดงระยะที่ท าการวัด 

โดยการนับพิกเซล ด้วยโปรแกรม ImageJ 1.50i 

 
ภาพที่ 2 แสดงการวัดระยะด้วยโปรแกรม ImageJ 1.50i 

3. น าข้อมูลวันเวลาที่ถ่ายภาพ มาหาค่ามุม elongation ของดวงจันทร์ 
4. ค านวณหาค่าความสูงของภูเขาบนดวงจันทร์ ประกอบไปด้วย 2 วิธี ได้แก่ 
 4.1 ใช้ความรู้เรื่องพีทาโกรัส 

 
ภาพที่ 3 แสดงการค านวณโดยใช้ความรู้เรื่องพีทาโกรัส 
ความสูงของภูเขามีค่าเท่ากับ AC - ความยาวรัศมีของดวงจันทร์ 
เมื่อ  
BC คือ ระยะระหว่าง Moon’s terminator ถึงจุดสว่างซึ่งเป็นยอดของ
ภูเขา 
AB คือ รัศมีของดวงจันทร์ 
AC คือ ผลรวมของรัศมีของดวงจันทร์กับความสูงของภูเขา 

(AC)2 = (AB)2 + (BC)2 

 4.2 ใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติ 
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ภาพที่ 4 แสดงการค านวณโดยใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติ 

 
เมื่อ 
h คือความสูงของภูเขา 
d = RS คือระยะเงาของภูเขา 
สามารถหามุม ได้จากการทราบค่ามุม elongation ของดวงจันทร์และระยะ CD 

7.6 น าค่าความสูงที่ค านวณได้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับการยอมรับ 
 
 

ผลการศึกษา 
ภาพถ่ายดวงจันทร์ที่เก็บข้อมูลได้ จะสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 แสดงภาพพ้ืนผิวดวงจันทร์วันที่ 22 พฤศจิกายน 255ต เวลา 01:15 น. 

 
ตารางที่ 1 แสดงความสูงของภูเขาหรือขอบหลุมบนดวงจันทร์ 

 
ล าดับ ชื่อภูเขา/หลุม พิกัด ค่าความสูงที่

ค านวณได้ (km) 
ค่าความสูงที่ได้รับ
การยอมรับ (km) 

1 ขอบหลุม atlas 46.74 N 44.38 E 5.1 ± 0.1 - 
2 ขอบหลุม Hercules 46.82 N 39.21 E 4.9 ± 0.3 - 
3 ขอบหลุม maccrobius 21.26 N 45.97 E 3.4 ± 0.1 - 
4 ขอบหลุม santbech 20.99 S 44.06 E 4.5 ± 0.2 - 
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สรุปผล 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สามารถใช้วิธีการของกาลิเลโอในการหาความสูงของภูเขาหรือเนิน
บนผิวของดวงจันทร์ประกอบกับการการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลและการทราบต าแหน่งของดวงจันทร์ในวงโคจรมา
ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของแสงเงาที่วัดได้ด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพ แล้วค านวณความสูงของภูเขาโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับพีทาโกรัสและตรีโกณมิติได้ ซึ่งมคีวามคลาดเคลื่อนจากกระบวนการน้อยกว่า 5 % 

 

 
กติติกรรมประกาศ 

 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาความแม่นย าของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิ

เลโอ    ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบ แก้ไข ข้อพกพร่องในการจัดท าโครงงาน คณะผู้จัดท าโครงงาน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
        ท้ายที่สุด คณะผู้จัดท าโครงงานหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจไม่มากก็น้อย 
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การหามวลของโลกโดยใช้คาบของดวงจันทร์จากปรากฎการณ์น้้าขึ้นน้้าลงและระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์
โดยอาศัยปรากฎการณ์สุริยุปราคา    

นายชนสรณ์  พ่ึงเงิน 
E-mail: 19144@pua.ac.th 

นางจิรภรณ์  ก๋าแก้ว 
โรงเรียนปัว 

 
บทคัดย่อ 

การหามวลของโลกโดยใช้คาบของดวงจันทร์จากปรากฎการณ์น้้าขึ้นน้้าลงและระยะห่างจากโลกถึง 
ดวงจันทร์โดยอาศัยปรากฎการณ์สุริยุปราคา มีจุดประสงค์เพ่ือหาหามวลของโลกโดยหาคาบของดวงจันทร์จาก
ปรากฎการณ์น้้าขึ้นน้้าลง ใช้ข้อมูลน้้าขึ้นน้้าลงจากเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่าตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม พ.ศ.2559  
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 น้าข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้้ากับเวลา หาจุด
ต่้าสุดและสูงสุดจากกราฟเพ่ือวิเคราะห์หาคาบ (Synodic Period) และเทียบหาคาบดาราคติ (Sidereal Period) 
หาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ โดยท้าการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์ ณ บริเวณสนาม
กีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่านเทียบกับ ข้อมูลภาพถ่ายของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจากหอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราด้วยวิธีแพรัลแลกซ์(parallax) และหามวลของโลกจากคาบและระยะทาง
ของดวงจันทร์ที่กล่าวมาข้างต้นด้วยกฎของเคปเลอร์ข้อที่3  

จากการศึกษาพบว่าดวงจันทร์มีคาบดาราคติ  (Sidereal Period) เฉลี่ย  27.26 วันเมื่อเทียบกับ 
ค่ามาตรฐาน(27.322วัน)พบว่ามีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.22 ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ 361852 กิโลเมตร
เมื่อเทียบกับค่าจริงในโปรแกรม Stellarium มีค่าเท่ากับ 359,310 กิโลเมตร พบว่าค่าที่ค้านวนได้มีค่ามากกว่า 
ค่าจริงอยู่ 2,542 กิโลเมตรหรือมากกว่าค่าจริงอยู่ร้อยละ 0.71 และมวลของโลกมีค่าเท่ากับ 5.341 × 1024 kg 
น้อยกว่าค่าจริง (5.972 × 1024kg) อยู่ร้อยละ 10.36  

ค้าส้าคัญ: มวลของโลก พารัลแลกซ์(parallax)  คาบดาราคติ(Sidereal Period) กฎของเคปเลอร์ข้อที3่ 

ความเป็นมา 

หลายพันปีก่อนมนุษย์เริ่มศึกษาวัตถุท้องฟ้าต่างๆ วัตถุท่ีชวนให้สังเกตมากที่สุดคือดวงจันทร์ ดวงจันทร์ท้า
ให้เกิดปรากฎการณ์ที่น่าสนใจมากมายเช่น ปรากฎการณ์สุริยุปราคาที่เกิดจากดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์และ
จันทรุปราคาที่เกิดจากดวงจันทร์อยู่ภายใต้เงาของโลก นอกจากนี้ดวงจันทร์ยังท้าให้เกิดปรากฎการณ์น้้าขึ้นน้้าลง
บนโลกอีกด้วย ระดับน้้าขึ้นน้้าลงในแต่ละวันจะขึ้นลงไม่เท่ากันเกิดจากมุมของดวงจันทร์ที่ท้ากับดวงอาทิตย์       
ด้วยเหตุนี้จึงเล็งเห็นว่าหากเราใช้คาบของการเกิดน้้าขึ้นน้้าลงอาจหาคาบของดวงจันทร์ได้ นอกจากนี้การเกิด
สุริยุปราคาแต่ละครั้งเมื่อผู้สังเกตอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ก็จะเห็นการบังของดวงจันทร์ไม่เหมือนกันท้าให้สามารถใช้

mailto:19144@pua.ac.th
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สุริยุปราคาในการพารัลแล็กซ์หาระยะทางถึงดวงจันทร์ได้ และจากการค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันท้าให้เรา
สามารถหามวลของโลกได้โดยใช้กฎของเคปเลอร์ข้อที่3 P2 = 4π2a3

G(mE+mm)
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาหาคาบของดวงจันทร์จากปรากฎการณ์น้้าขึ้นน้้าลง  

2. เพ่ือศึกษาหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากสุริยุปราคาด้วยวิธีแพรัลแลกซ์(parallax)  

3. เพ่ือศึกษาหามวลของโลกจากคาบและระยะทางของดวงจันทร์จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2  
ด้วยกฎของเคปเลอร์ข้อที่ 3 

วิธีการศึกษา 

1. การหาคาบของดวงจันทร์โดยอาศัยปรากฎการณ์น้้าขึ้นน้้าลง 

1. รวบรวมข้อมูลน้้าขึ้นน้้าลงของกรมเจ้าท่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กั นยายน 
2559 จากทั้ง 19 สถานีวัด 

2. จัดท้าแผนภูมิแสดงความแตกต่างระหว่างระดับน้้าขึ้นสูงสุดและน้้าลงต่้าสุดเฉลี่ยทุกสถานี 

3. วิเคราะห์แผนภูมิและหาจุดที่น้้ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดและน้้าเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

4. น้าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาคาบของดวงจันทร์และหาคาบดาราคติ 

ด้วยสมการ  1S =
1
P −

1
E โดย S คือ คาบหรือเวลาที่กลับมายังอิลองเกชันเดิม (Synodic Period)  

    P คือ คาบดาราคติ (Sidereal Period) 

    E คือ คาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ (365.25 วัน) 

2.การหาระยะห่างของดวงจันทร์จากสุริยุปราคา 

1. ถ่ายภาพสุริยุปราคาบางส่วนจากต้าแหน่งต่างกัน  ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ภาพถ่ายจาก 
กล้องโทรทัศน์บริเวณสนามกีฬาพญาผานอง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน เทียบกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบ 
พระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา 

2. หาจุดอ้างอิงจุดบนดวงอาทิตย์และหาจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จากภาพ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop โดยสร้างวงกลมทับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้พอดีดังภาพ 
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ภาพที่ 1 แสดงจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และจุดอ้างอิง ภาพซ้ายบันทึกที่สนามกีฬาพญาผานอง อ้าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน ภาพขวาบันทึกที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา 

3. น้าจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์มาจากทั้ง 2 ภาพมาซ้อนกัน หมุนภาพใดภาพหนึ่งจนกระทั่งทั้งสอง
ภาพอยู่ในทิศทางเดียวกัน โดยการสังเกตจุดบนดวงอาทิตย์ (ส้าหรับกรณีที่ในช่วงเวลานั้นเกิดจุดบนดวงอาทิตย์)  
สิ่งที่ต้องท้าคือ หมุนภาพจนกระท่ังจุดบนดวงอาทิตย์มาซ้อนกันพอดี 

4. วัดระยะเชิงมุมระหว่างจุดศูนย์กลางของดวงจันทร์ของทั้งสองภาพ น้าไปหามุม Parallax ได้ โดย
การเทียบกับขนาดเชิงมุมของภาพถ่ายโดยมีค่าเท่ากับ 1 องศา  

5. ค้านวณหาระยะจากโลกถึงดวงจันทร์ (ประมาณพ้ืนที่ที่บังมากกว่าเป็นต้าแหน่งตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางดวงจันทร์) ด้วยสมการ tanP = S

d        โดย S คือ ระยะห่างของจุดถ่ายภาพ 
       P คือ ระยะเชิงมุมที่แตกต่างกันของทังสองภาพ 
       d คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ 
  
3.การหามวลของโลก 

หามวลของโลกโดยใช้กฎของเคปเลอร์ข้อที่3 P2 = 4π2a3
G(mE+mm)

 โดยP คือ คาบดาราคติ (Sidereal Period) วินาที 

            a คือ ระยะครึ่งแกนเอก (เมตร) 

           m คือ มวล (กิโลกรัม)  

ผลการศึกษา 

1.คาบของดวงจันทร์โดยอาศัยปรากฎการณ์น้้าขึ้นน้้าลง 

คาบเฉลี่ย 29.46 วัน  จากสมการ 1S =
1
P −

1
E จะได้คาบดาราคติ มีค่าเท่ากับ 27.26 วัน 

2.ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ 

เทียบหา Parallax การเทียบกับขนาดเชิงมุมของภาพถ่ายโดยมีค่าเท่ากับ 1 องศา  

 ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายที่น่านและฉะเชิงเทรา (7:35 GMT+7) 

มุม (P) 0.098° 
ระยะห่างของสถานที่ (s) 618921 เมตร 
ระยะจากโลกถึงดวงจันทร์ (d) 361852 กิโลเมตร 
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3.มวลของโลก 

จากกฎของเคปเลอร์ข้อที่3  P2 = 4π2a3

G(mE) (ประมาณว่ามวลของดวงจันทร์น้อยมาเม่ือเทียบกับโลกและวงโคจรของ
ดวงจันทร์เป็นวงกลม) จะได้มวลของโลกเท่ากับ 5.353 × 1024 Kg 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่าดวงจันทร์มีคาบดาราคติ  (Sidereal Period) เฉลี่ย  27.26 วันเมื่อเทียบกับค่า

มาตรฐาน(27.322วัน) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.22 ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ 361852 กิโลเมตร
เมื่อเทียบกับค่าจริงในโปรแกรม Stellarium มีค่าเท่ากับ 359,310 กิโลเมตร พบว่าค่าที่ค้านวนได้มีค่ามากกว่าค่า
จริงอยู่ 2,542 กิโลเมตรหรือมากกว่าค่าจริงอยู่ร้อยละ 0.71 และมวลของโลกมีค่าเท่ากับ 5.341 × 1024 kg น้อย
กว่าค่าจริง (5.972 × 1024kg) อยู่ร้อยละ 10.36 โดยค่าความคลาดเคลื่อนนี้อาจเป็นเพราะในความเป็นจริงแล้ว
ดวงจันทร์โคจรเป็นวงรีซึ่งในกฎของเคปเลอร์ข้อที่ 3 นั้นจ้าเป็นต้องใช้ระยะกึ่งแกนเอกแต่จากการค้านวนนั้น
ประมาณว่าดวงจันทร์ห่างโลกเท่ากันทุกจุด 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานนี้ส้าเร็จได้ด้วยดีเพราะมีสถาบันและบุคคลต่างๆซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้ากระทั่ง
โครงงานนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ โอกาสนี้ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน รวมถึงกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลระดับน้้าขึ้นน้้าลงอันเป็นข้อมูลส้าคัญใน
การศึกษา จนท้าให้โครงงานครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบพระคุณผู้อ้านวยการโรงเรียนปัว คุณครูจิรภรณ์   
ก๋าแก้ว ครูที่ปรึกษาโครงงาน รวมถึง คุณพ่อ คุณแม่ ผู้เป็นที่รักและคุณครู ตลอดจนเพ่ือน ๆ ในโรงเรียน  
ทุกคนที่คอยสนับสนุนและเป็นก้าลังใจให้มีพลังในการท้าโครงงานในครั้งนี้ได้ส้าเร็จ 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
มติพล ตั้งมติธรรม.คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ พิมพ์ครั้งที่ 1 .สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

เชียงใหม่, 2556. 
Wikipedia. (2016). Gravitational constant. สืบค้นจาก www.en.wikipedia.org/wiki/ 

Gravitational_constant 
กรมเจ้าท่า. (2016).ข้อมูลระดับน้้าขึ้นน้้าลง. สืบค้นจาก www.md.go.th/ 
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เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 
นางสาวพุธิตา  บรรเทา 

e-mail: puttita.numpu@xmail.com 
ชื่อครูที่ปรึกษา  

นางสาวศิริวรรณ  ตันหยง 
โรงเรียน “บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์” 

 
บทคัดย่อ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาการหาคาบเวลาที่ดวงจันทร์ใช้หมุนรอบโลกว่าใช้เวลา 29.5  วัน จริงหรือไม่ ผู้วิจัยได้ท าการ
วิจัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์คือแอสโตรเลปในการวัดมุมเงยดวงจันทร์ในเวลาเดียวกันทุกวันจนครบ 1 รอบ จาก
การผลงานจะได้มุมองศาที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย 12.1 องศา เมื่อเปลี่ยนไปจนครบรอบจะ ใช้เวลาเฉลี่ย 29.75 วัน ซึ่ง
คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐานประฐานประมาณ 0.85 % ซึ่งความคลาดเคลื่อน นี้ อาจจะเกิดจากการระนาบการ
โคจรของดวงจันทร์รอบโลกไม่อยู่ในระนาบเดียวกับผู้สังเกต ซึ่งข้อผิด พลาดนี้ผู้วิจัยจะน าไปหาทางแก้ไขต่อไป 
 

ความเป็นมา 
 ดวงจันทร์ใช้เวลาในการโคจรรอบโลกครบหนึ่งรอบเป็นเวลา 29.5 หากเราสังเกตดวงจันทร์ ในแต่ละคืน 
จะพบว่าดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ต าแหน่งเดิม ผู้วิจัยได้ศึกษาคาบเวลาที่ดวงจันทร์ใช้  หมุนรอบโลกว่าใช้เวลา 27.3 
วันจริงหรือไม่ หากได้ค่าท่ีตรงหรือใกล้เคียงกัยค่ามาตรฐานก็จะสามารถ ใช้สนับสนุนหรือสามารถน าไปต่อยอดวิจัย
อ่ืนได้อีก  
 

วิธีการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์คือแอสโตรเลปในการวัดมุมเงยดวงจันทร์ในเวลาเดียวกันทุก
วันจนพบวันที่มุมเงยมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่ามุมเงยวันเเรกเมื่อบันทึกข้อครบเเล้วให้หาค่ามุมองศาที่
เปลี่ยนไป โดยเฉลี่ยเเล้วน าค่ามุมเฉลี่ยที่ได้ไปหาคาบที่ดวงจันทร์ใช้หมุนรอบโลกโดยใช้สูตร 360/ มุมองศาที่
เปลี่ยนไป 
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ผลการศึกษา 

 

 
 จากกราฟสามารถอธิบายได้ว่า ดวงจันทร์เคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดวงจันทร์สูง  ขึ้น
เรื่อยๆ จนมาอยู่ต าแหน่งเหนือศีรษะเรา หรือเท่ากับหรือใกล้เคียงมุม 90 องศา หลังจากนั้นก็จะลดลง เรื่อยจนไม่
สามารถมองเห็นดวงจันทร์ ค่าลบที่ปรากฏอยู่ในกราฟคือต าแหน่งของดวงจันทร์ที่ไม่สามารถ มองเห็นได้ (เราจึงได้
วัดดวงจันทร์ในเวลาที่มองเห็นเเล้วใช้สูตรเปลี่ยนเวลาเเละองศาของดวงจันทร์) หลังจากนั้นดวงจันทร์จะโคจร
กลับมาอยู่ต าแหน่งเดิมซึ่งก็คืออยู่ต าแหน่งที่วัดมุมมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียง มุมของดวงจันทร์ที่วัดวันเเรก จึงจะถือ
ว่าครบ 1 รอบ 
  

สรุปผล 
 จากผลการวิจัยจะได้มุมองศาที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย 12.1 องศา เมื่อเปลี่ยนไปจนครบรอบจะ ใช้เวลาเฉลี่ย 
29.75 ซึ่งคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (29.5 วัน) ประมาณ 0.85% ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้ อาจเกิดจากระนาบ
การโครจรของดวงจันทร์รอบโลกไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกับผู้สังเกตรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์มีความคลาดเคลื่อน 
ซึ่งข้อผิดพลาดนี้ผู้วิจัยจะน าไปหาทางแก้ไขต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จาก https://sites.google.com/ 
site/krunewkew/science6/s1 (สืบค้นข้อมูล : 23 ธันวาคม 2558)  

เครื่องแอสโตรเลป.เข้าถึงได้จาก  http://www.astroeducation.com/astromedia/book/astrolabe/ (สืบค้น
ข้อมูล : 23 ธันวาคม 2558)   

การเคลื่อนที่ในรอบวัน.เข้าถึงได้จาก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/celestial- 
motion/diurnal-motion (สืบค้นข้อมูล : 24 ธันวาคม 2558)   

The solar system.เข้าได้จาก http://www.rungnapa-astro.com/rose-doc/Moonphase.html (สืบค้นได้
จาก 21 พฤศจิกายน 2559)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/
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การศึกษาพื้นที่ปรากฏของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ไลเบรชัน                                                                       
นางสาวณัฐธิดา เจียมฮวดหลี                                                                                                                                               

e-mail:Fang_hh@hotmail.com                                                                                                                                                                  
นายบุญส่ง เห็นงาม                                                                                                                                                                         

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องการศึกษาพ้ืนที่ปรากฏของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ไลเบรชันนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาหาพ้ืนที่ปรากฏของดวงจันทร์ทั้งหมดที่สามารถสังเกตเห็นได้จากต าแหน่ง ณ จุดหนึ่งบนโลก โดยท าการ
รวบรวมภาพถ่ายดวงจันทร์ที่ถ่าย ณ ประเทศไทย  แล้วน าภาพที่ได้มาวิเคราะห์หาต าแหน่งไกลสุดทั้งทาง
ลองจิจูดและละติจูดโดยเทียบต าแหน่งจากแผนที่ดวงจันทร์ และน าไปค านวณหาพ้ืนที่ทีป่รากฏของดวงจันทร์ 
 ผลจากการศึกษาระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์จะผกผันกับขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์  ซึ่ง
ระยะทางดังกล่าวจะมีผลต่อพ้ืนที่ปรากฏของดวงจันทร์ กล่าวคือระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์จะส่งผล
ให้พ้ืนที่ปรากฏของดวงจันทร์มีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละวัน และปรากฏการณ์ไลเบรชันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะ
ท าให้ผู้สังเกตสามารถเห็นพ้ืนผิวของดวงจันทร์ได้กว้างกว่าการสังเกตเพียงครั้งเดียว โดยจากการศึกษาพบว่าไล
เบรชั่นในแนวละติจูด  ไลเบรชั่นในแนวละติจูดและไลเบรชั่นประจ าวันจะท าให้เห็นพ้ืนที่ปรากฏเป็น 57.17 , 
58.46  และ 50.85 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การหมุนสมวาร (synchronous rotation ) , ปรากฏการณ์ไลเบรชัน (libration) 
 

บทน า 
“ดวงจันทร์” ดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลก ผลของ Tidal Lock  ท าให้ดวงจันทร์มีการหมุนรอบ

ตัวเองแบบการหมุนสมวาร คือคาบการหมุนรอบตัวเองกับคาบการโคจรรอบโลกมีค่าเท่ากัน โดยดวงจันทร์ใช้
เวลาหมุนรอบตัวเองประมาณ 27.3 วัน ซึ่งส่งผลให้ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลก แต่การที่  ระยะทาง
ระหว่างโลกและดวงจันทร์ที่มีการแปลงเปลี่ยนเนื่องจากวงโคจรที่มีความรี ค่าความเอียงของแกนของดวง
จันทร์และความเอียงของระนาบวงโคจรจะส่งผลให้ผู้สังเกตบนโลกสามารถเห็นพ้ืนผิวปรากฏของดวงจันทร์
เปลี่ยนแปลงไป  เกิดเป็นปรากฏการณ์ไลเบรชันในแนวละติจูดและลองจิจูด  อีกทั้งการที่โลกหมุนไปก็ท าให้ผู้
สังเกตบนโลกสามารถเห็นพ้ืนผิวปรากฏของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็นปรากฏการณ์ไลเบรชัน
ประจ าวันอีกเช่นกัน ดวงจันทร์โคจรไปรอบโลกจะเกิดปรากฏการณ์ไลเบรชันหรือการแกว่งของดวงจันทร์ ซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้สามารถเห็นพ้ืนที่ผิวของดวงจันทร์ได้มากกว่า 50% ของพ้ืนที่ทั้งหมด กล่าวคือเรามี
โอกาสมองเห็นพื้นทีผ่ิวดวงจันทร์ได้กว้างกว่าการสังเกตเพียงครั้งเดียว 

จากปรากฏการณ์ไลเบรชันของดวงจันทร์ท าให้พ้ืนที่ผิวของดวงจันทร์ที่จะสามารถมองเห็นจากผิวโลก
จะมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ผู้จัดท าโครงงานสนใจที่จะศึกษาหาพ้ืนทีป่รากฏของดวงจันทร์ จากปรากฏการณ์ไล
เบรชัน 

 
วิธีการศึกษา 

อุปกรณ์  
1. กล้องโทรทรรศน์แบบผสม ขนาด 8 นิ้ว             2. กล้องจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน     
3. แผนที่ดวงจันทร์           4. โปรแกรม Photoshop     
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วิธีการทดลอง 
ตอนที่ 1 การศึกษาปรากฏการณ์ไลเบรชั่นในแนว
ละติจูดและลองจิจูด 

1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ ในช่วงที่ ปรากฏเฟส 
มากกว่า 50 %โดยใช้กล้องโทรทรรศน์แบบผสม  
ขนาด 8 นิ้ว  
2. หาระยะทางระหว่างผิวโลกถึงดวงจันทร์ของภาพที่ถ่ายได้ในแต่ละวัน เพ่ือหาขนาดเชิงมุมของดวง
จันทร์ (θ) และมุมแอลฟา (α) ดังรูป                                                                                              
3. น าภาพที่ได้มาท าการหาจุดศูนย์กลางของภาพแล้วน ามาเทียบกับแผนที่ดวงจันทร์ เพ่ือหาต าแหน่ง
ของจุดศูนย์กลางจากจุดตัดระหว่างเส้นละติจูดกับเส้นลองติจูดของภาพในแต่ละวัน 
4. น าค่ามุมแอลฟา ( α ) ที่ได้ มาหาค่าละติจูด ลองจิจูด สูงสุดที่ปรากฏแต่วันแล้วค านวนหาพ้ืนที่
ปรากฏ 

ตอนที่  2 การศึกษาปรากฏการณ์ไลเบรชั่น
ประจ าวัน 

1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ในวันที่ขึ้นและ
ตกต่อเนื่องกัน  โดยให้อยู่ใกล้กับ
ข อ บ ฟ้ า ม า ก ที่ สุ ด แ ล้ ว น า ไป
วิเคราะห์เช่นเดียวกับตอนที่ 1 

 
ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ตารางแสดงผลการไลเบรชันในละติจูด – ลองจิจูด 
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จากตารางผลการศึกษาจะได้ค่าพ้ืนที่ปรากฏสูงสุดในแนว Latitude และ Longitude 

Libration 
The angle 
on The 
Farside 

Area Far side  
(km2) 

Area Far side  
(%) 

%  Apparent 
Area 
(%) 

Latitude 81.75 16,232,185.1 42.83 57.17 
Longitude 80.26 15,742,276.5 41.54 58.46 

 

ตอนที่ 1 ตารางแสดงผลการไลเบรชันประจ าวัน 

 

จากตารางผลการศึกษาจะได้ค่าพ้ืนที่ปรากฏสูงสุดในแนว Latitude และ Longitude 

Libration 
The angle 
on The 
Farside 

Area Far side  
(km2) 

Area Far side  
(%) 

%  Apparent 
Area 
(%) 

Longitude 89.03 18,627,055.8 49.15 50.85 
 

สรุปผล 

 จากการศึกษาพบว่า ระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์ที่มีการแปลงเปลี่ยนเนื่องจากวงโคจรที่มี
ความรี ค่าความเอียงของแกนของดวงจันทร์และความเอียงของระนาบวงโคจรจะส่งผลให้ผู้สังเกตบนโลก
สามารถเห็นพ้ืนผิวปรากฏของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไป  เกิดเป็นปรากฏการณ์ไลเบรชันในแนวละติจูดและ
ลองจิจูด โดยมีค่าพ้ืนที่ปรากฏเป็น 57.17 % และ 58.46 % ตามล าดับ   อีกทั้งการที่โลกหมุนไปก็ท าให้ผู้
สังเกตบนโลกสามารถเห็นพ้ืนผิวปรากฏของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไป  เกิดเป็นปรากฏการณ์ไลเบรชัน
ประจ าวันอีกเช่นกัน  โดยมีค่าพ้ืนที่ปรากฏเป็น 50.85 % 
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์จะแปรผกผันกับขนาดเชิงมุมของดวง
จันทร์แต่จะแปรผันตรงกับพ้ืนที่ปรากฏของดวงจันทร์ คือเมื่อดวงจันทร์มีระยะห่างระหว่างโลกมาก ขนาด
เชิงมุมจะมีขนาดเล็กแต่พ้ืนที่ปรากฏจะมาก แต่ถ้าดวงจันทร์มีระยะห่างจากโลกไม่มาก ขนาดเชิงมุมจะมีขนาด
ใหญ่แต่พ้ืนที่ปรากฏจะน้อยลง  ส่วนปรากฏการณ์ไลเบรชัน จะส่งผลต่อต าแหน่งศูนย์กลางที่ปรากฏของดวง
จันทร์นั้นเปลี่ยนต าแหน่งไป  ท าให้พ้ืนที่ปรากฏต่อสายตามีค่าไม่เท่ากัน และปรากฏการณ์ไลเบรชันสามารถ
เกิดได้ 3 รูปแบบ คือ 

1. ไลเบรชันในลองจิจูด เกิดจากการที่วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกค่อนข้างรี ดังนั้นการหมุนของ
ดวงจันทร์ในบางครั้งจึงล้ าหน้าหรือล้าหลังต าแหน่งวงโคจร 

2. ไลเบรชันในละติจูด เกิดจากการที่แกนของดวงจันทร์หมุนเอียงอย่างเล็กน้อยกับระนาบวงโคจร จน
ตั้งฉากกับระนาบของวงโคจรรอบโลก 

3. ไลเบรชันประจ าวัน เกิดจากการแกว่งไปมาอย่างเล็กน้อยของดวงจันทร์เนื่องจากการหมุนของโลก
ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์บุญส่ง  เห็นงาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ  และอาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ ที่ช่วยสละเวลามาสอนเรื่องการค านวณทางคณิตศาสตร์ อีกท้ัง
คุณกรกมล ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องรูปภาพ และคุณ
ธนกฤต สันติคุณาภรต์ พ่ีเลี้ยงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติส าหรับค าปรึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ  ท าให้
โครงงานส าเร็จไปด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 

Bruce McClure: http://earthsky.org/space/how-much-of-the-moon-can-we-see-from-
earth-lunar-libration. 5  

 David R. Williams: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html. 
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลมาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
นางสาวจุฑามาส   เหรียญทอง 

e-mail:nance99999@gmail.com 
อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อสภาพอากาศของ
โลก ใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  โดยศึกษาความสัมพันธ์เทียบกับเวกเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล 
ระยะห่างจากดวงจันทร์ และเฟสของดวงจันทร์เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากดวงจันทร์ พบว่าในช่วงวันขึ้น 15 ค่ า 
และแรม 15 ค่ า มีปริมาณน้ าฝนและความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าช่วงวันขึ้น 8 ค่ า และแรม 8 ค่ า  และศึกษา
อิทธิพลจากดวงอาทิตย์โดยศึกษาความสัมพันธ์กับระยะห่างจากดวงอาทิตย์และเวลาสุริยะปรากฏพบว่า เวลา
สุริยะปรากฏมีผลต่อความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณน้ าฝน  

ค าส าคัญ: สภาพอากาศ,ดวงจันทร์,ดวงอาทิตย์ 

 

บทน า 

โลกของเรามีดวงจันทร์ที่เป็นบริวารเพียงดวงเดียว และมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ต่างๆภายในโลก หาก
เราได้สังเกตท้องฟ้า  จะพบว่าส่วนสว่างของดวงจันทร์มีความแตกต่างกันในแต่ละวันซึ่งเกิดจากการโคจรของ
ดวงจันทร์รอบโลกครบหนึ่งรอบ โดยจะใช้เวลาประมาณ 29 วัน  รวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์น้ าขึ้น-น้ าลงนั้น
มีผลมาจากดวงจันทร์ เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ทีเ่ป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ  เป็นแหล่งพลังงานของโลกและ
มีผลต่อปรากฏการณ์ภายในโลกมากมาย เช่น การเกิดฤดูกาล  การเกิดกลางวันกลางคืน  การเกิดแสงออโรรา  

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อสภาพอากาศ
ของโลก และโดยศึกษาจากข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ และปริมาณน้ าฝนจากกรมกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยพิจารณาข้อมูลทั่วประเทศตั้งแต่  เดือน มกราคม 2547 – ธันวาคม 2558 
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วิธีการศึกษา 

1. ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ด าเนินการขอข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ และปริมาณน้ าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็น

ค่าเฉลี่ยรายวันทั่วประเทศ  ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2548 – 31 ธันวาคม 2558 
2) ด าเนินการขอข้อมูลความชื้น  และปริมาณน้ าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา  เป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนทั่ ว

ประเทศ  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2558 
3) สืบค้นข้อมูลปริมาณน้ าฝน รายเดือนของประเทศออสเตรเลีย จาก www.bom.gov.au  ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2547 - ธันวาคม 2558 จากสถานี Point Pass, SA 
2. ขั้นตอนการประมวลผล 

1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝน  ความชื้นสัมพัทธ์  และความกดอากาศ  เทียบกับ
เวกเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล ระยะห่างจากดวงจันทร์ และเฟสของดวงจันทร์  ปี 2558 

2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทย  ปริมาณน้ าฝนของประเทศ
ไทย  และปริมาณน้ าฝนของประเทศออสเตรเลีย เทียบกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึงโลกเป็นราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2558 ทั้งหมด 12 ปี 

3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝนของประเทศไทย  และปริมาณน้ าฝนของประเทศ
ออสเตรเลีย เทียบกับเวลาสุริยะปรากฏเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2558 
ทั้งหมด 12 ปี 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศเทียบกับดวงจันทร์  

กราฟ1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝน ความชื้นสัมพัทธ์  และความกดอากาศ 
เทียบกับเวกเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล ระยะห่างจากดวงจันทร์ และเฟสของดวงจันทร์  ปี 2558 

 

http://www.bom.gov.au/
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ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศเทียบกับดวงอาทิตย์ 

 

กราฟ2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทย  ปริมาณน้้าฝนของประเทศ
ไทย   

และปริมาณน้้าฝนของประเทศออสเตรเลีย เทียบกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึงโลกเป็นรายเดือน  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2558 

 

 

กราฟ2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนของประเทศไทย  และปริมาณน้้าฝนของประเทศ
ออสเตรเลีย เทียบกับเวลาสุริยะปรากฏเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2558 

สรุปผล 

 จากการทดลองในตอนที่ 1 พบว่าในช่วงวันขึ้น 15 ค่ า และแรม 15 ค่ า มีปริมาณน้ าฝนและความชื้น
สัมพัทธ์มากกว่าช่วงวันขึ้น 8 ค่ า และแรม 8 ค่ าซึ่งให้ผลที่ตรงข้ามกับปริมาณความกดอากาศ  

ในตอนที่ 2.1 พบว่าระยะห่างจากดวงอาทิตย์มีผลต่อความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณน้ าฝนของประเทศ
ไทย แต่ไม่มีผลต่อปริมาณน้ าฝนของประเทศออสเตรเลีย  และในตอนที่ 2.2 พบว่าเวลาสุริยะปรากฏมีผลต่อ
ปริมาณน้ าฝนของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย  ดังนั้นอิทธิพลจากดวงจันทร์คือ เฟสของดวงจันทร์มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝนและความชื้นสัมพัทธ์ ส่วนอิทธิพลจากดวงอาทิตย์คือ เวลาสุริยะ
ปรากฏมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าฝน  และยังพบอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีความสัมพันธ์กับ
แค่ปริมาณน้ าฝนเท่านั้น 
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อภิปราย 
 จากการศึกษาอิทธิพลจากดวงจันทร์ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝน  ความชื้นสัมพัทธ์  
และความกดอากาศ  เทียบกับเวกเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล ระยะห่างจากดวงจันทร์ และเฟสของดวงจันทร์  ใน
ตอนที่ 1 พบว่าเวกเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล และเฟสของดวงจันทร์มีผลต่อปริมาณน้ าฝนและความชื้นสัมพัทธ์ 
เพราะจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นว่า ในช่วงวันขึ้น 15ค่ า และแรม 15 ค่ า มีปริมาณน้ าฝนและ
ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าช่วงวันขึ้น 8ค่ า และแรม 8 ค่ า เนื่องจากการเปลี่ยนเฟสของดวงจันทร์เกิดจากการ
เปลี่ยนต าแหน่งของดวงจันทร์ในขณะที่โคจรรอบโลกเมื่อเทียบกับต าแหน่งของดวงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลท าให้
เวกเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัลเปลี่ยนไป  แต่ผลที่ได้ตรงข้ามกับความกดอากาศ เนื่องจากตอนที่มีความกดอากาศ
ต่ า มีปริมาณน้ าฝนและความชื้นสัมพัทธ์มาก เพราะอากาศเหนือพ้ืนดินร้อน ท าให้อากาศยกตัวสูงขึ้นแล้ว
อุณหภูมิลดลดต่ าลง จึงเกิดการควบแน่น  สาเหตุที่ระยะห่างจากดวงจันทร์ไม่มีผลหรือมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภายในโลกน้อยมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างจากดวงจันทร์มีค่า
น้อยมาก 

จากการศึกษาอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ของ
ประเทศไทย  ปริมาณน้ าฝนของประเทศไทย  และปริมาณน้ าฝนของประเทศออสเตรเลีย เทียบกับระยะห่าง
จากดวงอาทิตย์เป็นรายเดือน ในตอนที่ 2.1 พบว่าปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทย  ปริมาณน้ าฝน
ของประเทศไทยและระยะห่างจากดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กัน เพราะ ฝนตกในแต่ละครั้งมีปัจจัยมาจาก
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์มากแสดงว่ามีไอน้ าในอากาศสูง ซึ่งเกิดจากการได้รับความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์  แต่พบว่าข้อมูลความสัมพันธ์ของปริมาณน้ าฝนของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย
ไม่มีความสอดคล้องกัน ท าให้พบว่าระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่มีผลต่อปริมาณน้ าฝนและปริมาณความชื้น
สัมพัทธ์ จึงเป็นเหตุท าให้มีการศึกษาต่อในตอนที่ 2.2 โดยพบว่าเวลาสุริยะปรากฏมีผลต่อปริมาณน้ าฝนของทั้ง
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย เนื่องจาก ในวันที่มีเวลาสุริยะปรากฏมาก แสดงว่าแหล่งน้ าได้รับความ
ร้อนที่มากและยาวนานกว่า ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ท าให้มีปริมาณน้ าฝนที่มากกว่าวันที่มีเวลาสุริยะปรากฏน้อย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณอาจารย์บุญส่ง เห็นงาม และอาจารย์ปิยเนตร  ฉุยฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ที่ให้ความรู้ ค าปรึกษา  แนะน าแนวคิดและวิธีการ และได้สละเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง  ขอขอบคุณกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ความสนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศ  
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ชูศรี  วงศ์รัตนะ. (2544).  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย.  (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิต
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การหาคาบโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนโดยใชก้ล้องดรอปโซเนียน 
นายวัฒนโชติ ยั่งยืน 

Email:watthanachot61@gmail.com 
นางพรรณพร บุญทศ 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

บทคัดย่อ 
ดวงจันทร์กาลิเลียน เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสซึ่งประกอบด้วย ไอโอ ยูโรปา คัลลิสโต และ

แกนีมีด โครงงานดาราศาสตร์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอ ยูโรปา และแกนิ
มีด วิธีการศึกษาคือถ่ายภาพดวงจันทร์กาลิเลียนแล้วน ามาหาคาบการโคจรด้วยสมการอัตราเร็วเชิงมุม 
(𝜔 = 2𝜋

𝑇 ,𝜔 = 𝜃
𝑡 ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ กล้องโทรทรรศน์ดรอปโซเนียนและกล้อง DSLR ผลการศึกษา

พบว่า คาบการโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนทั้ง 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด และคัลลิสโต มีค่าเท่ากับ 
1.941 วัน, 3.340 วัน, 7.623 วัน และ 18.088 วัน ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ :  ดวงจันทร์กาลิเลียน คาบการโคจร กล้องดรอปโซเนียน  

 
บทน า 

 ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีลักษณะเด่นหลายประการ เช่น จุด
แดงใหญ่ที่เป็นพายุหมุนขนาดใหญ่กว่าโลก วงแหวนรอบดาวพฤหัสบดี รวมทั้งดวงจันทร์ที่เป็นบริวาร คือ ดวง
จันทร์กาลิเลียน ประกอบด้วยไอโอ ยูโรปา แกนีมีด และคัลลิสโต ซึ่งดวงจันทร์แต่ละดวงมีคาบการโคจรรอบ
ดาวพฤหัสบดีที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการหาคาบโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนทั้ง 4 
ดวงโดยใช้ภาพถา่ยจากกล้องดรอปโซเนียน 

 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนโดยใช้โปรแกรม stellarium เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการก าหนดเวลาส าหรับถ่ายภาพ  

2. ถ่ายภาพดวงจันทร์กาลิเลียนโดยใช้กล้อง DSLR ต่อเข้ากับกล้องดรอปโซเนียนถ่ายภาพดวงจันทร์ 
กาลิเลียนอย่างต่อเนื่องทุกวัน  

 
3. น าภาพถา่ย 2 ภาพ ที่ถ่ายในวันต่างกัน มาหาค่าคาบการโคจรโดยวัดระยะห่างจากดาวพฤหัสบด ี

ถึงดวงจันทร์ (ซม.) จากนั้นหาระยะห่างของดวงจันทร์แต่ละดวงที่โคจรห่างจากดาวพฤหัสบดีมากที่สุด โดยใช้
อัตราส่วน 1 ซม. : 84,400 กม. น าระยะห่างที่วัดได้ของทั้งสองภาพมาสร้างในแผนผังระยะห่างจากดาว
พฤหัสบดีถึงดวงจันทร์ที่ท ามุม 𝜃 ใดๆ กับเส้นสมมติ เมื่อก าหนดให้ระยะห่างจากดาวพฤหัสบดีถึงดวงจันทร์ที่

ไอโอ 

 

แกนีมีด ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 05.34 น. 

 
ยูโรปา 

คลัลสิโต 

mailto:watthanachot61@gmail.com
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8.3445 3.5775 1.7755  0.8845 

 

 

ไกลที่สุดท ามุมฉากกับเส้นสมมติจะได้ว่าระยะห่างดาวพฤหัสกับดวงจันทร์ที่วัดได้ท ามุม  𝜃 ใดๆ กับเส้นสมมติ 
หาได้จาก  𝜃 = ระยะห่างดาวพฤหัสบดีกับดวงจันทร์ × 90

ระยะห่างไกลสุดที่เมีหน่วยเซนติเมตร
  เมื่อให้ 𝜃1 คือ ดวงจันทร์ในภาพที่ 1 ท ามุมกับเส้นสมมติ 

และ  𝜃2 คือ ดวงจันทร์ในภาพที่ 2 ท ามุมกับเส้นสมมติ เนื่องจากระยะห่างจากดาวพฤหัสถึงดวงจันทร์มาก
ที่สุดมี 2 ต าแหน่ง จะได้ ต าแหน่งของดวงจันทร์ที่ท ามุมใดๆ กับเส้นสมมติ มี 4 ต าแหน่งในแผนผัง ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่าง การหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอ ภาพที่ 1 ระยะห่างจากดาวพฤหัสบดีเท่ากับ  
3.3 ซม. วันที่ 1 พ.ย. เวลา 5.12 น. ภาพที่ 2 ระยะห่างจากดาวพฤหัส 1.8  ซม. วันที่ 2 พ.ย. เวลา 5.22 น. 
ระยะห่างไกลสุดหน่วยเซนติเมตรเท่ากับ 5 ซม.  
  จาก 𝜃 = ระยะห่างดาวพฤหัสกับดวงจันทร์ × 90

ระยะห่างไกลสุดที่เมีหน่วยเซนติเมตร
 จะได้ 𝜃1 = 59.4 องศา และ 𝜃2 = 33.4 องศา 

 ระยะไกลสุด             
ส่วนที่ 2              สว่นที่ 1   
                              เส้นสมมติ                     59.4              59.4           33.4           33.4 
          59.4            59.4          33.4           33.4 
ส่วนที่ 3          สว่นที่ 4  
 ระยะไกลสุด 
 

4. หาต าแหน่งดวงจันทร์ในภาพที่ 2 ของแผนผัง ซ่ึงหาได้ ดังนี้    
ตัวอย่าง : ดวงจันทร์ไอโอ มีคาบการโคจร เท่ากับ 1.769 วนั จะได้ช่วงเวลาระหว่างส่วนได้ 1.769/4          
เท่ากับ 0.44225   ∆𝑡= 1 วัน 10 นาทีจะได้ว่าต าแหน่งของภาพที่ 2 อยู่ในส่วนที่ 4 ของแผนผัง 
         หมายเหตุ : ดวงจันทร์ยูโรปาเท่ากับ 3.551/4 = 0.88775 วัน 
                        ดวงจันทร์แกนีมีดเท่ากับ 7.155/4 = 1.78875 วัน 
               ดวงจันทร์คัลลิสโตเท่ากับ 16.689/4 = 4.17225 วัน 
       
   
 
 
 จากนั้นกวาดมุมจากต าแหน่งดวงจันทร์ภาพที่ 1 ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 2 ของแผนผังมาต าแหน่งดวงจันทร์ 
ในภาพที่ 2 ดังรูป ซึ่งมุมที่ได้จากการกวาด จะใช้เป็นมุมที่น าไปค านวณ 
               ต าแหน่งที่ 1 
 
    
              ต าแหน่งที่ 2 
 
 

 
5. เปลี่ยนมุมที่ได้ในข้อ 4 เป็นเรเดียนจากสมการ เรเดยีน = องศา×6.28

360  จากนั้นน ามาเข้าสมการ 
เพ่ือหาคาบการโคจร ดังนี้ 
 
 
T ที่ได้จะมีหน่วยวินาที ซึ่งต้องเปลี่ยนเป็นวันโดยหารด้วย 86,400 จะได้สมการใหม่ คือ  

เมื่อ  𝜔 คือ อัตราเร็วเชิงมุมหน่วยเป็นเรเดียน/วินาท ี, t คือ เวลาที่ใช้ในการโคจร ,                         
      T คือ คาบการโคจร 
        𝜃 คือ มุมที่วัดกวาดไปในช่วงเวลาใดๆ ในหน่วยเรเดียน 2π คือ ประมาณ 6.28                              
 
tคือ เวลาท่ีใชใ้นการเปล่ียนแปลง 
 

แผนผงั                                                                            ภาพที่ 1                                                 ภาพที่ 2 

0,16.689 0,7.155 0,3.551 0,1.769 

 

 

4.17225 
1.78875 
0.88775 
0.44225 

 

 

12.51675
5.36625  
2.66325 
1.32675 

 

 

 T= 2𝜋𝑡
𝜃  

 
T= 2𝜋𝑡

𝜃×86,400 

มุมที่ใช้ค านวณ 
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และเวลา t มีหน่วยเป็นวันต้องเปลี่ยนเป็นวินาที จากสมการ 
6. หาคาบดาราคติจาก  

 
 

 
หมายเหตุ : ในการหาคาบการโคจรจะใช้ข้อมูล 3 ค่า และหาค่าเฉลี่ยเพื่อลดความคลาดเคลื่อน 
 

ผลการศึกษา 
 
 คาบการโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียน ปรากฏดังนี้  

1.1 ดวงจันทร์ไอโอ (Io) 
 เวลาในภาพ ต าแหน่งที่ 1 (ภาพที่ 1) ต าแหน่งที่ 2 (ภาพที่ 2) ค่าที่ใช้หาคาบโคจร คาบซินอดิก คาบดาราคติ 
ค่า 
ที่ 

ภาพที่ 
1 

ภาพ 
ที่ 2 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี 

(cm) 

มุม 
โคจร 
(𝜃1) 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี 

(cm) 

มุมโคจร
(𝜃2) 

ต าแหน่ง
ที่ 2ในผัง 

มุมที่ใช้
ค านวณ 

มุม 
rad 

T=
2𝜋𝑡

𝜃×86,400 
 
1 
𝑆  = 1𝐸 - 1

𝑃 
 

1 1/11 
5.12 

2/11 
5.22 

3.3 59.4 1.8 32.4 ส่วนที่ 4 207 3.61 1.752 1.760 

2 4/11 
5.22 

5/11 
5.26 

2.7 48.6 3.9 70.2 ส่วนที่ 4 168.4 2.94 2.142 2.155 

3 5/11 
5.26 

6/11 
5.26 

3.9 70.2 3.9 70.2 ส่วนที่ 4 190 3.31 1.897 1.907 

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ  1.941 

2.2 ดวงจันทร์ยูโรปา (Europa) 
 เวลาในภาพ ต าแหน่งที่ 1 (ภาพที่ 1) ต าแหน่งที่ 2 (ภาพที่ 2) ค่าที่ใช้หาคาบโคจร คาบซินอดิก คาบดาราคติ 
ค่า 
ที่ 

ภาพที่ 
1 

ภาพ 
ที่ 2 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี 

(cm) 

มุม 
โคจร 
(𝜃1) 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี 

(cm) 

มุมโคจร
(𝜃2) 

ต าแหน่งที่ 
2ในผัง 

มุมที่ใช้
ค านวณ 

มุม 
rad 

T= 
2𝜋𝑡

𝜃×86,400 
 
1 
𝑆  = 1𝐸 - 1

𝑃 
 

1 1/1 
5.12 

2/11 
5.22 

3.8 43.29 7.8 88.86 ส่วนที่ 3 132.15 2.30 2.749  2.770 

2 2/11 
5.22 

5/11 
5.26 

7.8 88.86 2.7 30.76 ส่วนที่ 1 299.62 5.23 3.606 3.642 

3 9/11 
5.26 

10/11 
5.36 

6.8 77.47 2.1 23.92 ส่วนที่ 3 101.39 1.77 3.573 3.608 

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ  3.340 

2.3 ดวงจันทร์แกนีมีด(Ganymede) 
 เวลาในภาพ ต าแหน่งที่ 1 (ภาพที่ 1) ต าแหน่งที่ 2 (ภาพที่ 2) ค่าที่ใช้หาคาบโคจร คาบซินอดิก คาบดาราคติ 
ค่า 
ที่ 

ภาพที่ 
1 

ภาพ 
ที่ 2 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี 

(cm) 

มุม 
โคจร
(𝜃1) 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี(cm) 

มุมโคจร
(𝜃2) 

ต าแหน่งที่ 
2 ในผัง 

มุมที่ใช้
ค านวณ 

มุม 
rad 

T= 
2𝜋𝑡

𝜃×86,400 
 
1 
𝑆  = 1𝐸 - 1

𝑃 
 

1 1/11 
5.12 

2/11 
5.22 

3.9 27.64 6.2 43.94 ส่วนที่ 2 68.58 1.20 5.270 5.347 

2 2/11 
5.22 

9/11 
5.26 

6.2 43.94 4.1 29.06 ส่วนที่ 1 253.00 4.41 9.972  10.252 

3 3/11 
5.15 

9/11 
5.26 

9.1 64.49 4.5 31.89 ส่วนที่ 1 302.60 5.28 7.127  7.269 

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ  7.623 

 

𝑡 = (จ านวนวัน × 86,400) + (จ านวนนาที × 600) 

ซ่ึง  E เป็น คาบดาราคติของโลก 
      P เป็น คาบดาราคติของดาวเคราะห์ 
      S เป็น คาบซินอดิกของดาวเคราะห์ 

หมายเหตุ ระยะไกลสุดของยูโรปา = 7.9 ซม. 
ระยะไกลสุดของแกนีมีด            = 12.7 ซม. 
ระยะไกลสุดของคัลลิสโต            = 22.3 ซม. 
 

1 
𝑆  = 1

𝐸 - 1
𝑃 



66                                                THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session) 
 

2.4 ดวงจันทร์คัลลิสโต(Callisto) 
 เวลาในภาพ ต าแหน่งที่ 1 (ภาพที่ 1) ต าแหน่งที่ 2 (ภาพที่ 2) ค่าที่ใช้หาคาบโคจร คาบซินอดิก คาบดาราคติ 
ค่า 
ที่ 

ภาพที่ 
1 

ภาพ 
ที่ 2 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี 

(cm) 

มุม 
โคจร
(𝜃1) 

ระยะถึงดาว
พฤหัสบดี(cm) 

มุมโคจร
(𝜃2) 

ต าแหน่งที่ 
2 ในผัง 

มุมที่ใช้
ค านวณ 

มุม 
rad 

T= 
2𝜋𝑡

𝜃×86,400 
 
1 
𝑆  = 1

𝐸 - 1𝑃 
 

1 1/11 
5.12 

2/11 
5.22 

11.5 56.39 5.9 23.80 ส่วนที่ 2 32.59 0.57 11.094 11.442 

2 1/11 
5.12 

10/11 
5.12 

13 52.44 13.6 54.86 ส่วนที่ 4 177.58 3.10 18.232 19.191 

3 3/11 
5.15 

9/11 
5.26 

12.5 50.43 11.6 46.80 ส่วนที่ 3 97.23 1.70 22.193 23.630 

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ  18.088 

 
สรุปผล 

 จากการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนทั้ง 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด และคัลลิสโต
มีค่าเท่ากับ 1.941 วัน, 3.340 วัน, 7.623 วัน และ 18.088 วัน ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 จากการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนพบว่า ดวงจันทร์ไอโอเท่ากับ1.941วัน คลาดเคลื่อน
9.72% (ค่าจากฐานข้อมูลเท่ากับ 1.769 วัน) ดวงจันทร์ยูโรปาเท่ากับ 3.340 วัน คลาดเคลื่อน 5.94% 
(ค่าจากฐานข้อมูลเท่ากับ 3.551วัน) ดวงจันทร์แกนีมีด เท่ากับ7.623 วัน คลาดเคลื่อน 6.54%       
(ค่าจากฐานข้อมูลเท่ากับ 7.155 วัน) และดวงจันทร์คัลลิสโต เท่ากับ 18.088 คลาดเคลื่อน 8.38% 
(ค่าจากฐานข้อมูล 16.689 วัน) ซ่ึงค่าความคลาดเคลื่อนอาจเนื่องจากการวัดค่ามุมการโคจรที่คลาดเคลื่อน 

 
            วัฒนโชติ  ยั่งยืน 
 

เอกสารอ้างอิง 
ดวงจันทร์กาลิเลียน, จากเว็บไซต์ http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/   

jupiter/galilean_moons สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2559. 
มติพล ตั้งมติธรรม, คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ,ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศ 
  ทางดาราศาสตร์, สิงหาคม 2558. 
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การค้นหาดาวเคราะห์เพิ่มเติมในระบบ GJ1214 ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงเวลาการผ่านหน้า 
นางสาวสุพิชญา  พัดเจริญ ,นายจตุรวิทย์  เมธีวัฒนากุล 

E-mail: veenus33@gmail.com, Jathurawit_mark@hotmail.com 
ครูที่ปรึกษา อ.ธีรวัฒน์  บุญฟอง 

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบในปัจจุบันมีการศึกษาที่กว้างขวางและหลากหลาย มีการน า
เทคนิคต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์มวล รัศมี และข้อมูลจ าเพาะอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์นอกระบบ ดาว
เคราะห์นอกระบบที่สนใจในที่นี้คือ ดาวเคราะห์ GJ1214b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยน้ าเป็นหลัก มี
ขนาด 2.7 เท่าของโลก ตรวจพบครั้งแรกในปี 2009 โดยโครงการ MEarth จากการสังเกตเห็นการลดลงของ
แสงดาวฤกษ์ GJ1214 เมื่อดาวเคราะห์ GJ1214b โคจรผ่านหน้า งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เปลี่ยนแปลงเวลาการผ่านหน้า ซึ่งเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเวลาในการผ่านหน้าของดาวในแต่ละครั้งว่ามี
ลักษณะเวลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพ่ือวิเคราะห์หาดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยการสั งเกตการณ์ ใน
ระบบเดียวกันกับดาวเคราะห์ GJ1214b จากนั้นน าข้อมูลมาแสดงผลในรูปของกราฟระหว่างรอบที่ดาว
เคราะห์ GJ1214b ผ่านหน้ามาอยู่ตรงกลางดาวฤกษ์ GJ1214 กับความต่างระหว่างเวลาการผ่านหน้าที่แท้จริง
กับเวลาการผ่านหน้าที่ค านวณได้ แล้วลากเส้นกราฟที่ใกล้เคียงที่สุดจากค่า 𝑥2 เพ่ือหาค่าการเปลี่ยนแปลง
เวลาการผ่านหน้า และหาขอบเขตมวลที่มากที่สุดของดาวเคราะห์อีกดวง  
ค าส าคัญ : ดาวเคราะห์นอกระบบ , เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเวลาการผ่านหน้า ,ขอบเขตมวลที่มากที่สุดของ
ดาวเคราะห์อีกดวง , ดาวฤกษ์ GJ1214 , ดาวเคราะห์ GJ1214b 
 

ความเป็นมา 
ในสองทศวรรษที่ผ่านมา การค้นหาและเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบ  ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของดาราศาสตร์ยุคใหม่ และในปัจจุบันก็มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบแล้วมากกว่า  3,200 
ดวง โดยดาวเคราะห์นอกระบบมากกว่า 2,600  ดวงนั้นถูกค้นพบด้วยวิธีการเคลื่อนที่ผ่านหน้า (Transit) แต่
เนื่องจากในระบบดาวเคราะห์นอกระบบหนึ่งนั้นเรามีโอกาสที่จะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์มากกว่าหนึ่งดวง 
จึงมีการน าเทคนิคการเปลี่ยนแปลงเวลาการผ่านหน้า (Transit Timing Variation : TTV) ซึ่งศึกษาเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไปในการผ่านหน้าในแต่ละครั้งมาใช้ตรวจสอบดาวเคราะห์เพิ่มเติมในระบบ 

ดาวเคราะห์นอกระบบที่สนใจในที่นี้คือ ดาวเคราะห์ GJ1214b ซึ่งมีการตรวจพบครั้งแรกในปี 2009 
ภายใต้ โครงการ MEarth [3] ด้วยวิธีการ Transit จากการสั งเกตแสงที่ ลดลงของดาว GJ1214 (RA 
17:15:19.0 DEC +04:57:50) ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาด 2.7 เท่าของโลก คาบการโคจร 1.58 วัน ระยะห่าง
จากดาวฤกษ์ประมาณ 0.01411 AU เป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยน้ าเป็นหลัก (Ocean Planet) ได้มีการ
ตรวจพบชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์ดวงนี้ในปี 2013 [9] ดาวเคราะห์ดวงนี้มีน้ าเป็นองค์ประกอบประมาณ 
75% และเป็นหิน 25% ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มดาวดวงนี้เป็นแก็ส เช่น H และ He (ประมาณ 0.05%) การที่ 
GJ1214b มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลักท าให้เกิดความดันเนื่องจากแรงกดทับของน้ าท าให้เกิดชั้นน้ าแข็งใต้
มหาสมุทร แต่เนื่องจากระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ที่น้อยจึงท าให้อุณหภูมิพ้ืนผิว ของดาว
เคราะห์ค่อนข้างสูงไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาว ระบบดาวเคราะห์นี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างมากท่ีจะศึกษาถึง
ดาวเคราะห์เพิ่มเติมในระบบ 

mailto:veenus33@gmail.com
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงเวลากลางการผ่านหน้าของดาวเคราะห์ GJ1214b 
2. เพ่ือปรับปรุงเวลากลางการผ่านหน้าและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ GJ1214b  
3. เพื่อหามวลที่เป็นไปได้ของดาวเคราะห์เพ่ิมเติมในระบบ GJ1214 ด้วยเทคนิค TTV 
 
 

วิธีท าการทดลอง 
1.รวบรวมข้อมูลเวลากลางการผ่านหน้า (Mid transit time) ของดาวเคราะห์ GJ1214b จากงานวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ และเปลี่ยนหน่วย Mid transit time ให้เป็นในรูปของ Barycentric Julian Date (BJD) 
2. น าเวลา Mid transit time ที่ได้จากข้อที่ 1 มาค านวณหารอบที่ดาวเคราะห์ผ่านหน้า (Epoch) 

เพ่ือน ามาค านวณหาเวลาที่ดาวเคราะห์ GJ1214 b โคจรผ่านหน้า (C) และหาค่า O-C ซึ่งก็คือค่าความ
แตกต่างระหว่างเวลากลางการผ่านหน้าที่ได้จากการสังเกตการณ์ (O) ลบด้วยค่าที่ได้จากการค านวณ (C) เมื่อ
ได้ข้อมูลแล้วก็น ามาสร้างกราฟ O-C diagram 

3. น ากราฟ O-C diagram มาวิเคราะห์ด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้น เพ่ือปรับปรุงค่าเวลากลางการผ่าน
หน้าและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

4. จ าลองการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรด้วยโปรแกรม TTVFaster [7] โดยจ าลองการเปลี่ยนแปลง
คาบการโคจรเนื่องจากดาวเคราะห์เพ่ิมเติม ที่มีมวลระหว่าง 0.1 ถึง 1000 เท่าของมวลโลก โดยมีการเพ่ิมขึ้น
ครั้งละ 100.01 เท่าของมวลโลก และ คาบการโคจรระหว่าง 0.3 ถึง 5.0 เท่าของคาบการโคจรของดาวเคราะห์ที่
สังเกตการณ์ได้ โดยมีการเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 เท่า 

5. วิเคราะห์แอมพลิจูดของกราฟการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที่จ าลองขึ้นในแต่ละคาบ เพ่ือหามวล
ของดาวเคราะห์เพ่ิมเติมที่น้อยที่สุดที่มีแอมพลิจูดดังกล่าว 

6. เปรียบเทียบกราฟเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที่ได้จากการสังเกตการณ์กับกราฟที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ในข้อ 5 โดยใช้ค่าไคสแควร์หาความแตกต่างของค่าไคสแควร์ของกราฟเส้นตรงกับค่าไควสแควร์
ของการจ าลอง (∆𝑥2) แล้วน าค่า ∆𝑥2 ไปวิเคราะห์ถึงมวลดาวเคราะห์ที่เป็นไปได้ ณ คาบต่างๆ 

7. วิเคราะห์ขอบเขตคาบที่จะเป็นไปได้ ระหว่าง GJ1214b กับดาวเคราะห์อีกดวง โดยค านวณใน
รูปแบบส าหรับระบบที่มีดาวเคราะห์ 2 ดวง ที่มีลักษณะวงโคจรเป็นวงกลม โดยผลต่างของระยะครึ่งแกนเอก
ของดาวเคราะห์ทั้งสองต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2√3 เท่าของค่า Mutual Hill’s sphere [5] 

ผลการทดลอง 
 จากค่า Mid transit time ที่รวบรวมมาได้เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้น เพื่อปรับปรุง
ค่าเวลากลางการผ่านหน้าและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ พบว่าเวลา Mid transit time จะเป็นไปตาม
ความสัมพันธ์ 

T0(E) = 2455391.65374 + 1.58041E                        (BJD) 

โดยที่ E คือจ านวนตัวเลขของค่า Epoch ของการผ่านหน้าในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเมื่อใช้สมการ
ข้างต้นในการค านวณหา O-C diagram จะได้กราฟดังภาพที่ 1 ซึ่งเมื่อน า O-C diagram มาวิเคราะห์หาค่า
ไคสแควร์ของกราฟเส้นตรงจะได้ค่าเท่ากับ 17.66 
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กราฟที่ 1 O-C diagram ของดาวเคราะห์นอกระบบ GJ1214b 

 
กราฟที่ 2 ขอบเขตมวลที่มากที่สุดของดาวเคราะห์เพ่ิมเติม เส้นประสีฟ้า เส้นประสีเขียว และเส้นสีแดงแสดง
ให้เห็นขอบเขตมวลที่แอมพลิจูดของ TTV ที่ 50, 100 และ 150 วินาที เส้นรูปร่างด้านขวาแสดงค่า ∆𝑥2 
จากด้านซ้ายไปขวาของกราฟเส้นตั้งตรงสีด าแสดงคาบการสั่นพ้อง (Resonance) 3:1, 2:1, 3:2, 4:3, 5:6, 
4:5,3:4, 2:3, 1:2, 1:3 และ 1:4 เส้นประสีขาวตั้งตรงแสดงคาบการโคจรของดาวเคราะห์ GJ1214bจากนั้น
ค านวณหาดาวเคราะห์เพ่ิมเติมในระบบด้วยการจ าลองสัญญาณ TTV ด้วยโปรแกรม TTVFaster โดยจาก O-C 
diagram แอมพลิจูดสูงสุดที่วัดได้จากสัญญาณ TTV คือ 119 วินาที จึงค านวณหามวลที่สร้างสัญญาณ TTV ที่
มีแอมพลิจูด 50 ,100 และ 150 วินาทีที่คาบต่างๆ เพ่ือประมาณสัญญาณ  TTV ที่เป็นไปได้ในกราฟ O-C 
diagram ดังรูปที่ 2 นอกจากนี้ยังค านวณหาไคสแควร์ของกราฟ TTV ที่ดีที่สุดในแต่มวลและคาบการโคจร 
และน ามาลบด้วยค่าไคสแควร์ของกราฟเส้นตรง ซึ่งจะได้ค่า ∆𝑥2 โดยในช่วงมวลและคาบการโคจรที่จ าลอง
พบว่าค่า ∆𝑥2 ที่มีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ -4.61 ที่คาบ 1.3 เท่าของคาบ GJ1214b 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองและวิเคราะห์ด้วยกราฟ O-C diagram เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรง สามารถหาสมการของค่า Mid transit time ได้เป็น T0(E) = 2455391.65374+1.58041E เมื่อน า
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กราฟ O-C ที่ได้มาวิเคราะห์ พบว่าที่ 1.3 เท่าของคาบ GJ1214b จะให้ค่าไคสแควร์ที่น้อยที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ -
4.61 นอกจากนี้จากผลการทดลองพบว่าในระบบ GJ1214 ไม่มีดาวเคราะห์เพ่ิมเติมที่มีมวลมากกว่าดาว
เนปจูน (17 เท่าของมวลโลก) ที่คาบระหว่าง 1-4 วัน และมวลมากกว่าดาวพฤหัสบดี (318 เท่ามวลโลก) ที่มี
คาบน้อยกกว่า 8 วัน นอกจากนี้เราสามารถทราบขอบเขตและแนวโน้มของ มวลในแต่ละคาบว่ามีค่าประมาณ
เท่าไร โดยอนาคตสามารถที่จะต่อยอดในการวิเคราะห์ผลเพ่ือปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูลเพ่ือได้ผล
การทดลองที่มีความเที่ยงตรงมากขึ้นต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายๆทั้ง ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา ,
ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์ และ อ.ธีรวัฒน์ บุญฟอง ที่ให้ค าความรู้ ค าแนะน าต่างๆ และขอขอบคุณสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติที่เอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์ในการท าวิจัย จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทอัลกอลV* V1828 Aql 
นายกันตภณ ลาวทอง 

Email: boodogun@hotmail.com 

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายมนตรี  นันตา 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

 

บทคัดย่อ 
 ระบบดาวคู่ V* V1821 Aql เป็นระบบดาวคู่ประเภทอัลกอลในระบบมีดาวฤกษ์มวลน้อยและดาว
แคระโคจรรอบกันด้วยคาบ 0.110374 วัน และมีดาวเคราะห์ในระบบ  การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่นี้จากภาพถ่ายดาวใน filter B และ V ที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบ
สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร จากหอดูดาว Gao Mei Gu สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้
แผนภาพ O-Cในการวิเคราะห์ พบว่า เส้นแนวโน้มของแผนภาพ O-C มีการหงายขึ้น ท าให้ทราบว่าระบบดาว
คูน่ี้มีแนวโน้มของคาบเพ่ิมข้ึน โดยได้ท าการค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ ไดเ้ป็น 76.524 วินาทีต่อปี 
ค าส าคัญ : ระบบดาวคู,่V* V1828Aql, NSVS14256825 

บทน า 
 ระบบดาวคู่อุปราคาจัดเป็นดาวแปรแสงประเภทหนึ่งที่เกิดการแปรแสงจากการบังกันของดาวสองดวง
ในแนวสังเกตการณ์จากโลก (วิระภรณ์  ไหมทอง, 2548) การศึกษาระบบดาวคู่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างดาวและวัตถุท้องฟ้าต่างๆ รวมถึง
วิวัฒนาการของเอกภพ  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่อุปราคา V* 

V1828 Aqlซึ่งมีความพิเศษคือเป็นระบบดาวคู่ประเภท Algolที่มีคาบสั้นมากคือ 0.110374 วันรวมทั้งมีดาว
เคราะห์โคจรอยู่รอบระบบ โดยในระบบมีดาวแคระและดาวฤกษ์มวลน้อยโคจรรอบกันในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่นี้มีประโยชน์ในการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่
และอาจช่วยในการท านายเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับระบบดาวคู่นี้หรือระบบที่มีลักษณะคล้ายเคียงกันได้
อีกด้วย 

 

วิธีการศึกษา 
1. ถ่ายภาพดาวใน filter B และ V และน าภาพมาท าการ Calibrate เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนต่างๆ 

2. ท าการหา photometry ด้วยวิธี aperture photometry เทียบกับดาวอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Iris 
3. แปลงวันที่จาก JD ให้อยู่ในรูปของ BJD_TDB เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลใช้รูปของวันที่เป็น 

BJD_TDB และสร้าง light curve โดยใช้วันที่ที่ได้แปลงไว้กับค่า magnitude ที่ได้จากการท าphotometry 

4. วิเคราะห์หาช่วงเวลาที่แสงลดลงต่ าที่สุด(MinI) ของทั้งสอง filter และเฉลี่ยค่าทั้งสองออกมาได้ค่า 
MinIที่ได้จากการสังเกต (O) 

5. สร้างสมการ Linear Ephimerisจากฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel รวมทั้ง
ค านวณ Epochเพ่ือค านวณหาMinIที่ได้จากการค านวณ (C) 

6. น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลบกับข้อมูลที่ได้จากการค านวณ และน าไปสร้าง O-C diagrams โดยใช้
ข้อมูลร่วมกับฐานข้อมูลด้วย 

7. สร้างเส้นแนวโน้มและค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ 

mailto:boodogun@hotmail.com
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ผลการศึกษา 

1. MinI(O)ที่ได้จากการวิเคราะห์กราฟแสงช่วง primary eclipse ทั้งสองฟิลเตอร(์กราฟแสงของดาวที่ได้
ไม่ครบคาบแต่ช่วงที่เกิดการ eclipse เป็นช่วง primary พอดี โดยเทียบระดับ magnitude จากกราฟแสงใน
ฐานข้อมูล) 

 
รูปที่ 1 แสดงการวิเคราะห์หา MinI ของกราฟแสง 

ได้สมการของกราฟใน filter B เป็นy = -23,413.2309x2 +( 1.15084E+11)x - 1.41419E+17 
หาอนุพันธ์ของสมการเทียบกับตัวแปร 𝑥และให้เท่ากับ 0 จะได้ค่า MinIของ filter B และท าเช่นเดียวกันกับ 
filter V 
จะได้ค่า MinIของ filter B เป็น   MinIfilterB(BJD) = 2,457,664.1284981682 
และค่า MinI ของ filter V ที่ท าแบบเดียวกันเป็น     MinIfilterV(BJD) = 2,457,664.1285631697 
เฉลี่ยได้     MinIO(BJD) = 2,457,664.128530668 

2. สมการ Linear Ephimerisที่ได้จากข้อมูลในอดีตกับข้อมูลของผู้วิจัยและค่า Epoch ของดาวในวันที่
ถ่ายดาว 

 
รูปที่ 2 แสดงการหาสมการ Linear Ephimeris 

y = -2.34132E+04x2 + 1.15084E+11x - 1.41419E+17
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ได้สมการ Linear Ephimeris เป็น     BJD = 0.110374557985670E + 2,454,274.20345598 
ค านวณ Epoch จากสมการ Linear Ephimerisของฐานข้อมูล โดยแทนวันที่ที่แสงลดลงต่ าสุดที่ได้ลงใน
สมการ 
สมการ Linear Ephimerisจากฐานข้อมูล 

BJD = 0.110374557985797E + 2,454,274.20345597 

2,457,664.128530668 = 0.110374557985797E + 2,454,274.20345597  

E = 30,712.9209535336 

3. ค่า MinIที่ได้จากการค านวณ (C) 

แทนค่า E ที่ค านวณได้ลงในสมการ Linear Ephimerisจะได้ค่า MinIที่ได้จากการค านวณ 
จะได้     MinIC(BJD) = 2,457,664.1285306753 

4. แผนภาพ O-Cและอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ 
จะได้ค่า O-C เป็น 

MinIO - MinIC = 2,457,664.128530668 - 2,457,664.1285306753= -0.0005482220  sec 

 
รูปที่ 3 แสดงแผนภาพ O-C 

O – C = (1.33823E-7)E2 - (3.76810E-2)E + 2.98837 
dP 
dE

= 2(1.33823E-7) = 2.67647E-7  days
epoch⁄ = 76.524  sec years⁄  

จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบเป็น 76.524วินาทีต่อปี 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าจากแผนภาพ O-Cเส้นแนวโน้มเป็นพาราโบลาหงาย แสดงว่าระบบดาวมีการ
เปลี่ยนแปลงของคาบที่เพ่ิมขึ้น โดยค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาบได้เป็น 76.524 วินาทีต่อปี 

y = 1.33823E-07x2 - 3.76810E-03x + 2.98837E+00
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า คาบการโคจรของระบบดาวคู่มีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีทฤษฎีที่อธิบายถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คาบคือ ระบบดาวคู่เกิดการถ่ายเทมวล และมีอัตราส่วนมวลลดลง ส่งผลให้คาบเพ่ิมขึ้น(Lucy L.B.,1976) แต่
ในอีกมุมมองหนึ่ง ทฤษฎีวัตถุที่สามก็สามารถส่งผลให้คาบเพ่ิมขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจากวัตถุที่สามจะท าให้ การ
เปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่มีลักษณะที่เป็นคาบ(วิระภรณ์  ไหมทอง, 2548) ดังนั้นทฤษฎีที่มีความเป็นไป
ได้มากกว่าคือทฤษฎีวัตถุที่สาม เนื่องจากระบบดาวคู่นี้เป็นระบบที่ยังไม่แตะกัน สังเกตได้จากกราฟแสงที่เป็น
ลักษณะเด่นของระบบดาวคู่ที่อยู่ห่างกันพอสมควร และในการศึกษาครั้งนี้อาจมีบางปัจจัยที่ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน ด้วยความที่ว่าเป็นระบบดาวคู่ที่คาบสั้นมากท าให้ต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดและข้อมูลที่ได้มาเป็น
ข้อมูลที่มรีะยะเวลานาน อาจส่งผลต่อกราฟ Linear Ephimerisและแผนภาพ O-C ได ้

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานวิจัยทางดาราศาสตร์ชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก คุณครู
มนตรี นันตา ผู้ที่คอยให้ความรู้และค าปรึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และนายกฤษณะ ล่าม
สมบัติ พ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าและสนับสนุนการท าโครงงาน ขอขอบคุณหอดูดาว Gao Mei Guสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และสุดท้ายขอขอบคุณพ่ีๆทุกคนจากสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและช่วยแนะน าแนวทางต่างๆในการริเริ่มท างาน โครงงานและ
สนับสนุนการท าโครงงานชิ้นนี้ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนจนท าให้โครงงานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 

มติพล  ตั้งมติธรรม. (2016). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ. เชียงใหม่: ศูนย์บริการวิชาการและ
สื่อสารทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

SHON. (2007). Period and Light Curve Analysis of the Eclipsing Binary IL Monocerotis. 

From Sun Hill Observatory: http://www.petrmolik.cz/ilmon.html 

Ö.L. Degirmenci. (1999). Period study. From Astronomy and Astrophysics supplement series: 

http://aas.aanda.org/articles/aas/full/1999/02/ds7633/node3.html 

L. A. Almeida, F. Jablonski and C. V. Rodrigues.(1993). Two possible circumbinary planets in 

the eclipsing post-common envelope system NSVS 14256825.Divisao de Astrofısica, 
InstitutoNacional de PesquisasEspaciais, Sao Jose dos Campos - SP, Brazil 

Lucy L.B.(1976).W UrsaeMajoris Systems with Marginal Contact, ApJ 205, 208–216 

ศราวุฒิ  ชูโลก.(2553).วิเคาะห์โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ เอส วี ทอรี. ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์. มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิระภรณ์  ไหมทอง.(2548). สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน เอกซ์วาย ลีโอนิส. โปรแกรม
วิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

http://www.petrmolik.cz/ilmon.html
http://aas.aanda.org/articles/aas/full/1999/02/ds7633/node3.html
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 การสร้างแบบจ าลองของระบบดาวคู่ V1167 Her 
นางสาววรรณนภา  โชคคุณ 

E-mail: poydsacxz@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ครู จักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

 
บทคัดย่อ 

โครงงานนี้เป็นการสร้างแบบจ าลองของระบบดาวคู่ V1167 Her ซ่ึงเป็นระบบดาวคู่อุปราคา ประเภท
ดับเบิลยูเออร์ซา เมเจอริส (W Ursa Majoris) โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยกล้องโทรทรรศน์พลอม 8 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ณ หอดูดาวซีกฟ้าใต้ ประเทศชิลี ซึ่งเชื่อมต่อกับซีซีดีโฟโตมิเตอร์ผ่านแผ่นกรองแสง
น้ าเงิน ข้อมูลที่ได้น าไปท าการวิเคราะห์หาค่าสมการ Ephemeris ใหม่ผลปรากฏว่าได้ค่าเท่ากับ  HJDMin = 
245953.6272040244 + 0.2752685955E    ท า ให้ ค าบ วงโคจรให ม่ ของระบ บดาวคู่  มี ค่ า เท่ ากั บ 
0.2752685955 วัน   เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของระบบดาวคู่ V1167her  ด้วยโปรแกรม 
PHOEBE a3.1 ผลปรากฏว่าได้ชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดซึ่งมีค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.6992 โดยมีค่ามวลของ
ดาวปฐมภูมิเท่ากับ 1.859816 มวลของดาวทุติยภูมิเท่า 0.423015  เส้นผ่านศูนย์กลางของดาวปฐมภูมิ  
2.507186 เท่าของดวงอาทิตย์  เส้นผ่านศูนย์กลางของดาวทุติยภูมิเท่ากับ 1.339738 เท่าของดวงอาทิตย์   
อุณหภูมิของดาวปฐมภูมิเท่ากับ 6200 K อุณหภูมิของดาวทุติยภูมิเท่ากับ 6261 K  ระบบดาวคู่มีมุมเอียง
เท่ากับ 84.02627 องศา เมื่อน าค่าผลเฉลยที่ดีที่สุดไปสร้างแบบจ าลองของระบบดาวคู่  V1167 Her ผล
ปรากฏว่า ระบบดาว v1167 Her  เป็นระบบดาวคู่แบบใกล้ชิดกัน ในอนาคตระบบดาวคู่นี้สามารถมีการ
ถ่ายเทมวลสารซึ่งกันและกัน  
ค าส าคัญ : ระบบดาวคู ่ 

บทน า 
ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในเอกภพไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวเหมือนดวงอาทิตย์แต่มีสมาชิกอีกดวงโคจรไปรอบๆ

จุดศูนย์กลางมวลระบบเรียกว่าระบบดาวคู่ (Binary Systems) ถ้าหากระนาบการโคจรของดาวคู่อยู่ในแนว
ระดับสายตาจะเห็นการบังของกันและกันของดาวทั้งสองของดาวทั้งสองเมื่อสมาชิกดวงใดดวงหนึ่งโคจรไปอยู่
ด้านหลังสมาชิกอีกดวงจะท าให้ค่าความสว่างลดลงและเมื่อพ้นระยะการบังก็จะกลับมามีค่าความสว่างเท่าเดิม
เรียกดาวคู่ชนิดนี้ว่าดาวคู่อุปราคา (Eclipse binary) เมื่อน าค่าความสว่างที่บันทึกในช่วงเวลาหนึ่งมาพล็อต
กราฟจะพบว่ามีการเพ่ิมขึ้นและลดลงของค่าความสว่างที่สม่ าเสมอเป็นคาบเรียกว่ากราฟแสง (light curve) 
ซึ่งข้อมูลกราฟแสงที่ได้จากการบันทึกสามารถน ามาค านวณหาค่าต่างๆของระบบดาวคู่นั้นได้ด้วยวิธีการทาง
ดาราศาสตร์โปรแกรม Phoebe เหมือนเป็นทางลัดเพ่ือได้มาซึ่งค่าต่างๆของระบบดาวคู่ที่ต้องการจะศึกษาการ
ท างานของโปรแกรมเป็นการน าเข้าข้อมูลของกราฟแสงที่ได้จากการสังเกตการณ์ (observe light curve) เพ่ือ
น าไปเป็นกราฟแสงต้นแบบในโปรแกรมเมื่อทาการสุ่มค่าพารามิเตอร์ต่างๆโปรแกรมจะน าค่าที่สุ่มเข้าไป
ค านวณสร้างข้อมูลกราฟแสงสังเคราะห์ (synthetic light curve) และน าไปเปรียบเทียบกับกราฟแสงต้นแบบ
เพ่ือหาค่าความคลาดเคลื่อนจากกราฟแสงต้นแบบเมื่อ เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆแล้วท าให้กราฟแสง
สังเคราะห์ซ้อนทับกับกราฟต้นแบบแสดงว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ท าการสุ่มเข้าไปสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
ของระบบดาวคู่นั้นได้โดยอาจประมาณค่าบางค่าได้จากการวิเคราะห์ลักษณะของกราฟแสงหรือประมาณค่า
อุณหภูมิของดาวทั้งสองจากการสังเกตสีซึ่งมีความสัมพันธ์กับชนิดของสเปกตรัมดาว (spectral type) 
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วิธีการศึกษา 
1.  เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel โดนน าค่า Normalized   มาพล็อตเพ่ือหาค่ากราฟโดยน าค่า HJD 
กับค่า Normalized มา พล็อตกราฟเมื่อได้กราฟมาแล้ว ท าการวิเคราะห์  ค่า HJD , Normalized, weight  
แล้วน าค่าที่ได้เข้าไพล ์Taxt 
2. เตียมข้อมูลเป็นไพล ์Taxt เพ่ือใส่ในโปรแกรม Phopbe โดยมีค่า HJD ,  Normalized, weight 
3. ศึกษาการใช้โปรแกรม Phoebe และปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความสว่างของดาวฤกษ์และระบบดาวคู่รวมไป
ถึงลักษณะและวิวัฒนาการของดาวคู่ในประเภทต่างๆ 
4. เลือกดาวคู่ที่ใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์ โดยเลือกใช้คู่ดาว V1167 Hrecules บริเวณกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสที่
ต าแหน่ง RA= 16h 20m 03.2s Dec +07d 07m 29s 
5. น าเข้าข้อมูลซึ่งได้แก่ค่า HJD , Normalized , weightลงในโปรแกรมเลือกฟิลเตอร์ของข้อมูล และประเภท
ของระบบดาวคู่แบบระบบดาวคู่ V1167 Her  เป็นระบบดาวคู่แบบ Eclipsing binary ชนิด W UMa type 
(contact binary) โปรแกรมจะน าข้อมูลไปพล็อตกราฟซึ่งเป็นกราฟข้อมูลที่จากการสังเกตการณ์และแบบจ าลอง
รูปร่างของดาว (star shape)   
6. ท าการใส่ค่าพารามิเตอร์ของกราฟที่มีลักษณะคล้ายกับกราฟแสงของ V1167 Her ดังภาพที่ 1 และ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของกราฟ 
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ภาพที่ 2 การพล๊อตกราฟจากค่าพารามิเตอร์ 
 

ภาพที่ 3 แบบจ าลองของดาว V1167 Her 
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ผลการศึกษา 

จากการหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของดาวคู่อุปราคา V1167 her ในโปรแกรม Phoebe ได้ชุด
พารามิเตอร์ดังตารางที่ 1 

พารามิเตอร์ (parameters) ผลลัพธ์ 
อัตราส่วนมวลดาวปฐมภูมิ  (Mass ratio) 1.859816 
อัตราส่วนมวลดาวทุติยภูมิ (Mass ratio) 0.423015 

มุมเอียงระนาบวงโคจร (Inclination) 84.02627 

เส้นผ่านศูนย์กลางของดาวปฐมภูมิ 2.507186 เท่าของดวงอาทิตย์ 
เส้นผ่านศูนย์กลางของดาวทุติยภูมิ 1.339738 เท่าของดวงอาทิตย์ 
อุณหภูมิดาว 1 (Temperature1) 6200 K 

อุณหภูมิดาว 2 (Temperature2)  6261 K 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการสร้างแบบจ าลองระบบดาวคู่ V 1167 Her โดยใช้โปรแกรม phoebe หาค่าพารามิเตอร์ มี
คาบการโคจรเท่ากับ 0.2752685955 อัตราส่วนระหว่างมวลเท่ากับ 0.22745 ความเอียงของระนาบการโคจร
เท่ากับ   84.02627 องศา ดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีค่าใกล้เคียงกัน 6200  ,6261 ตามล าดับ  ซึ่งเป็นไป
ตามลักษณะของดาวคู่อุปราคาชนิด       W  UMa major เมื่อน าค่าเฉลยที่ดีที่สุดไปสร้างแบบจ าลองระบบ
ดาวคู่  V 1167 Her ผลปรากฏว่าระบบดาวคู่ v1167 Her เป็นระบบดาวคู่แบบใกล้ชิดกันและในอนาคตระบบ
ดาวคู่นี้สามารถมีการถ่ายเทมวลสารซึ่งกันและกัน 

อภิปรายผล 
จากโครงงานการสร้างแบจ าลองระบบดาวคู่  V 1167 Her จากการหาค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรม Phoebe   พบปัญหาการสุ่มค่าพารามิเตอร์เนื่องจากตามที่เราท าการศึกษาไม่มีค่า 
พารามิเตอร์เดิมในการอ้างอิง จึงใช้ค่าพารามิเตอร์ของกราฟแสงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นค่าพารามิเตอร์
พ้ืนฐานค่าพารามิเตอร์ของกราฟแสง           v 1853 Ori ซึ่งเป็นระบบดาวคู่ประเภทเดียวกัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน 
รวมถึงค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณครู
มณเฑียร กันตะวงศ์ ครูจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์  ครูอัมพิกา อินบ้านผือ  และนางสาว สาวิตรี เดชศรีมนตรี 
ที่ให้ค าปรึกษาและดูแลตลอดมา และขอขอบพระคุณทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ที่ให้
โอกาสในการวิจัยครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
The lnternational Variable Star lndex .(online) : URL;http://www.google.co.th 12/10/59. 
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การหาดาวแปรแสงในกระจุกดาว NGC 7654                                                                                                       
นางสาวอาทติิญา   จิกหาร                                                                                                                      

e-mail:pattharawut28@gmail.com                                                                                                                    
อาจารย์ที่ปรึกษา                                                                                                                                                        

คุณครูประเดิม   วรรณทอง                                                                                                                                       
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 

บทคัดย่อ 

               การหาดาวแปรแสงในกระจุกดาว ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา ดาวแปรแสงในกระจุกดาว
ว่าดาวแปรแสง  ซึ่งได้ท าการศึกษากระจุกดาวเปิด NGC7654 โดยถ่ายภาพกระจุก ด้วยกล้องในหอดูดาว  

TRT- GAO  Gao Mei Gu Observatory  ประเทศจีน -ใน filter B และ V ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2559 

และวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ระยะเวลาการถ่ายภาพห่างกันภาพละ 1 นาทีแล้วน าภาพมาวิเคราะห์ว่าเป็น
ภาพที่ใช้ได้หรือไม่ โดยโปรแกรม DS9 และน าไปหาค่า  magnitude โดยใช้โปรแกรม Iris และน าไปเขียน
กราฟความสัมพันธ์ของคาบการแปรแสงกับช่วงเวลา  

จากการน าภาพมาวิเคราะห์โดยเลือกดาวในกระจุกดาวมาจ านวน 30 ดวงพบว่า มีดาวบางดวงใน
กระจุกดาว NGC 7654 มีการเปลี่ยนแปลงค่า magnitude  แต่ยังไม่ครบคาบจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าดาว
ดวงไหนที่เป็นดาวแปรแสง แต่มีดาวบางดวงที่เลือกมาวิเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงค่า magnitude ซึ่งตั้ง
ข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นดาวแปรแสง ส่วนดาวที่ไม่มีการเปลี่ยนค่า magnitude ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นดาว
แปรแสงหรือไม่ เนื่องจากช่วงเวลาในการถ่ายภาพเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งอาจยังไม่อยู่ในช่ วงคาบของการแปร
แสงของดาว และผู้วิจัยมีแนวทางในการวิจัยเพ่ิมเติมในส่วนของการถ่ายภาพที่มีช่วงเวลาห่างกันมากยิ่งขึ้นใน
โอกาสต่อไป 
ค าส าคัญ: ดาวแปรแสง 

ความเป็นมา 

ดาวแปรแสง (Variable Stars) คือ ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสังเกตที่ เวลาต่างกันเทียบกับผู้
สังเกต การแปรแสงของดาวฤกษ์กลุ่มนี้มีทั้งแบบที่มีคาบการแปรแสงที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ และแบบที่มีคาบการ
แปรแสงไม่สม่ าเสมอ นักดาราศาสตร์ได้จ าแนกดาวแปรแสงตามปัจจัยที่ท าให้เกิดการแปรแสงได้ 2  ประเภท 
คือ  การแปรแสงจากปัจจัยภายใน ( Intrinsic variables)  การแปรแสงจากปัจจัยภายนอก (Extrinsic 

variables)การแปรแสงจากปัจจัยภายใน (Intrinsic Variables) การแปรแสงของดาวแปรแสงประเภทนี้เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของดาวเอง สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยได้ดังนี้คือดาวแปรแสง
แบบยุบขยาย (Pulsating Variables   และดาวแปรแสงแบบปะทุหรือแบบเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Eruptive 

or Cataclysmic Variables การแปรแสงจากปัจจัยภายนอก (Extrinsic Variables) การแปรแสงของดาวแปร
แสงประเภทนี้เกิดจากปัจจัยภายนอกดาว หรือ การหมุนรอบตัวเองของดาว สามารถจ าแนกได้  2 ประเภท 
ดังนี้คือดาวคู่อุปราคา(eclipsing binary) และดาวแปรแสงแบบหมุน (Rotating Variables) 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือหาและระบุประเภทของดาวแปรแสงในกระจุกดาว NGC 7654 
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วิธีการศึกษา 
1. หาข้อมูลว่าราจะถ่ายภาพกระจุกดาวไหน เวลาไหนที่สามารถถ่ายได้จากกล้องโทรทรรศน์ที่จีน    โดยใช้

โปรแกรม Stellarium ในการหาข้อมูล 
2. สั่งถ่ายภาพกระจุกดาว NGC 7654 โดยใช้กล้อง หอดูดาว  TRT- GAO  Gao Mei Gu Observatory  

ประเทศจีน -ใน filter B และ V ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2559 และวันที่ 29-30 กันยายน 2559          
- เว้นระยะห่างภาพละ 1 นาท ี

3.  น าภาพมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม DS9 ว่าเป็นภาพที่ใช้ได้หรือไม่  
4. วิเคราะห์ภาพหาค่าความสว่างโดยใช้โปรแกรม Iris                                                                                                                     
5. น าข้อมูลมาเขียนกราฟความสัมพันธ์  ค่า magnitude กับเวลา  
6. เปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงของดาวแต่ละดวง                                                                                                               
7. ถ้ามีดาวแปรแสง (เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบคาบ)             
8. ระบุชนิดของดาวแปรแสง 

ผลการศึกษา 
จากการหาดาวแปรแสงในกระจุกดาว NGC7654 ได้ค่าความสว่างที่เขียนกราฟได้ดังนี้ 

    น าภาพถ่ายมาก าหนดดาวที่ต้องการจ านวน 30 ดวง 
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ภาพที่ 1 กราฟแสงที่ได้จากการหาค่า
ความสว่างใน filter B  (ดวงที1่-5) 

ภาพที่2 กราฟแสงที่ได้จากการหาค่า
ความสว่างใน filter B (ดวงที่ 6-10) 

 

ภาพที่3 กราฟแสงที่ได้จากการหาค่า
ความสว่างใน filter B (ดวงที1่1-15) 

ภาพที่4 กราฟแสงที่ได้จากการหาค่า
ความสว่างใน filter B (ดวงที1่6-20) 

ภาพที่5 กราฟแสงที่ได้จากการหาค่า
ความสว่างใน filter B (ดวงที2่1-25)                 

 

ภาพที่6 กราฟแสงที่ได้จากการหาค่า
ความสว่างใน filter B (ดวงที2่6-30) 
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สรุปผล 

               จากผลการวิจัย ( ภาพที่1-6 )  พบว่ามีดาวบางดวงที่ มีการเปลี่ยนแปลงค่า magnitudeและดาว
บางดวงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง magnitude ซึ่งเรายังระบุไม่ได้ว่ามีดาวแปรแสงอยู่หรือไม่และระบุยังไม่ได้ว่า
เป็นดาวแปรแสงประเภทไหน  

กิตติกรรมประกาศ 

             ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานหลายขั้นตอน  นับตั้งแต่ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ผล  การ
จัดท ารายงาน จนกระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดระยะเวลาดังกล่าว   ผู้จัดท าได้รับการสนับสนุน
จากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน)  ไว้ ณ  โอกาสนี้ขอขอบ คุณทุกๆท่านดังนี้       
             ขอขอบพระคุณ  คุณมติพล  ตั้งมติธรรม   ผู้ให้ค าแนะน าทางด้านข้อมูลช่วยเหลือในด้านต่างๆ  
และอรบรมให้คามรู้ในการฝึกท าโครงงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการท าโครงงานที่ถูกต้อง 
             ขอขอบพระคุณ  คุณตอริก   เฮ็งปิยา  ผู้ให้ค าแนะน าในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนท าให้เกิด
งานวิจัยเรื่องนี้ขึ้น   
             ขอขอบพระคุณ    คุณครูประเดิม  วรรณทอง ครูที่ปรึกษาโครงงานที่คอยดูแลเอาใจใส่และให้
ค าปรึกษาเป็นอย่างดีจนโครงงานนี้ส าเร็จลุล่วง 
             ขอขอบพระคุณ  ความร่วมมือจากหอดูดาว  TRT- GAO  Gao Mei Gu Observatory  ประเทศ
จีน ในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายกระจุกดาว 
                                                     

อ้างอิง 

มติพล  ตั้งมติธรรม ,  คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ, ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศ ทาง
ดาราศาสตร์,  กันยายน 2556. 
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1330-variable-star  
(สืบค้นวันที่ 9 ก.ย. 2559) 
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/messier_object/html/link_in
dex/oc.html(สืบค้นวันที่ 19 ต.ค 2559) 

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1330-variable-star
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/messier_object/html/link_index/oc.html
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/messier_object/html/link_index/oc.html
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การค านวณหาวันทีร่้อนที่สุด  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
นายระพีพัฒน์  หงษ์สุวรรณ 

e-mail: son_rapeepat@hotmail.com 
ครูที่ปรึกษา นางเมลดา  ท่าหลวง 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุด ณ โรงเรียนจุฬาภรณ-ราช

วิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ซึ่ งวันที่ที่ค านวณได้จากสมการความสัมพันธ์ระหว่าง 
เดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ มุมเงยของดวงอาทิตย์ มุมราบของดวงอาทิตย์ และละติจูดผู้สังเกต คือ วันที่  
25 เมษายน ป ีพ.ศ. 2559 
 
ค าส าคัญ : จุดเหนือศีรษะ, ดวงอาทิตย์ 
 
 

ความเป็นมา 
ดวงอาทิตย์มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของคนไทยเป็นอย่างมาก ในการท ากิจกรรมต่างๆ จะประสบ

ปัญหาด้านสภาพอากาศไม่อ านวยในการท ากิจกรรม โดยปกติคนทั่วไปจะย้ายไปท ากิจกรรมนั้นในที่ร่ม 
หรือเลื่อนวันเวลาในการท ากิจกรรมออกไป จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดจะเป็นวันที่  
ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุด และการค านวณหาวันที่ที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้จากจุดเหนือศีรษะมากท่ีสุด
มีวิธีการที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าจึงเลือกที่จะศึกษาหาวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้จุดเหนือศีรษะมาก
ที่สุด ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพ่ือหาวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดด้วยวิธี
ที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือหาวันที่ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มีอุณหภูมิสูงมากที่สุด 
 

วิธีการศึกษา 
 1. น าดินสอไปติดบนแผ่นไม้ให้แน่นและตั้งฉากกับผิวโลก 
 2. วาดวงกลมลงบนแผ่นกระดาษด้วยวงเวียน 
 3. น ากระดาษที่วาดวงกลมไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์ท่ีได้จากขั้นตอนแรกโดยให้บริเวณดินสอเป็นจุด
ศูนย์กลางวงกลม 

mailto:son_rapeepat@hotmail.com
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 4. น าอุปกรณ์มี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วไปรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11.30 ถึง 12.30 น.  
เป็นเวลา 3 วัน 
 5. ท าการหาทิศจากเงาที่วัดได้ในแต่ละวัน 

6. ท าการหามุมราบโดยการวัดระยะเชิงมุมจากทิศเหนือไปหาดวงอาทิตย์ 
7. ท าการหามุมเงยโดยการใช้ตรีโกณมิติเทียบกับความสูงดินสอและความยาวเงา โดยใช้สมการ 

sin( Ѳ + Ø) =  sin Ø sin Alt + cos Ø cos Alt cos Az 
8. ค านวณหาค่าเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์กับ

ละติจูดของผู้สังเกตใช้สมการ δ = θ + ∅ 
9. หาระยะทางเชิงมุมที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนเส้นสุริยวิถี sin 𝜓 = sin Ø

sin 𝜀
 

10. ท าการเปลี่ยนระยะทางเชิงมุมที่หาได้เป็นในหน่วยวันและน าไปบวกเข้ากับวัน Vernal Equinox จะ
ได้เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะมากท่ีสุด 

 
ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 แสดงค่ามุมราบ (Azimuth) ที่วัดได้ 
 วันที่1 วันที่2 วันที่3 เฉลี่ย 

มุมราบ (องศา) 81 83 83 82.3 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่ามุมเงย (Altitude) ที่วัดได้ 
 วันที่1 วันที่2 วันที่3 เฉลี่ย 

มุมเงย (องศา) 108 110 109 109 
 

ค่าละติจูดผู้สังเกตที่ได้จากสมการคือ 13 องศา 14 ลิปดา 
ระยะเชิงมุมที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนเส้นสุริยะวิถี 35.28 องศา 
จ านวนวันที่เลื่อนไป 35.8 วัน 
วันที่ดวงอาทิตย์ใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดคือ 25 เมษายน ปี พ.ศ. 2560 
 

สรุปผล 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า วันที่ดวงอาทิตย์ใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดในปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียน 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) คือ วันที่ 25 เมษายน ซึ่งไม่มีค่าความคลาดเคลื่อน
เกิดข้ึน จึงสรุปได้ว่า เราสามารถใช้วิธีการค านวณในการค านวณหาวันที่ดวงอาทิตย์ใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดได ้

 
 



THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)   85 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน )  

ที่อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลวิจัย 

 
เอกสารอ้างอิง 

Francis Reddy. Celestial Delight.3rded. Springer New York Dordrecht Heidelberg London ; 2012. 
Will Gater and Anton Vamplew. The Practical Astronomer. DK Publishing ; 2010. 

บุญรักษา  สุนทรธรรม. ดาราศาสตร์ฟิสิกส์. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี; 2550. 

วิภู รุโจปการ. เอกภพ. ภาควิชาฟิสิกส์ .กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์; 2547.   
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระพริบของดาว 
นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท์ 

e-mail:Kel_lawrence@icloud.com 
ครูที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ วรสาร 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
 

บทคัดย่อ  
 

โครงงานเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระพริบของดาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกระพริบ
ของดาว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ที่มีผล
ต่อการกระพริบของดาว ด าเนินการศึกษาโดยใช้กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ต่อกับขาตั้งกล้อง
เพ่ือถ่ายภาพแสงดาวโดยการเปิดหน้ากล้องค้างไว้ 10 วินาที พร้อมกับหมุนกล้องด้วยอัตราเร็วคงที่เพ่ือให้แสง
ดาวตกลงบน CCD (Charge Couples Device) ของกล้อง ภาพที่ได้จะเป็นเส้นแสงดาวซึ่งมีความสว่างแปรค่า
ตามความสว่างปรากฎของดาวในขณะนั้น จากนั้นน าภาพเส้นแสงดาวที่ถ่ายภาพได้มาวิเคราะห์ผลผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทีแ่สดงถึงอัตราการกระพริบของดาว  

ผลการศึกษาพบว่า การกระพริบของดาวแปรผันตรงกับความเร็วลม แต่แปรผกผันกับต าแหน่งมุมเงย 
(Altitude) ทั้งนี้ไม่อาจสรุปผลของความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อการกระพริบของดาวได้ เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่
วัดได้มีค่าอยู่ในช่วงแคบ  
 
ค าส าคัญ :   การกระพริบของดาว, ชั้นบรรยากาศโลก, สภาพอากาศ 
 

ความเป็นมา 
 

เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ าคืน เราจะเห็นแสงดาวเป็นจุดเล็ก ๆ ก าลังกระพริบระยิบระยับ ซึ่งเกิด
จากการหักเหของแสงดาวผ่านชั้นบรรยากาศของโลกที่มีความแปรปรวนเนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่าสภาพอากาศของโลกส่งผลต่อการกระพริบของดาว เมื่อใช้ความสัมพันธ์นี้
พิจารณาในทางกลับกัน หากเราทราบอัตราการกระพริบของดาวก็อาจน ามาท านายผลของสภาพอากาศได้
เช่นกัน 

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการกระพริบของดาว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพอากาศซึ่งประกอบด้วย ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ที่มีผลต่อการ
กระพริบของดาว โดยใช้กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ในการถ่ายภาพเส้นแสงดาว แล้วน ามา
ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นค่าการกระพริบของดาว โดยท าการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ผลที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมกุดาหาร  
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วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือศึกษาการกระพริบของดาว  
2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ที่มี

ผลต่อการกระพริบของดาว 
วิธีการศึกษา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ติดตั้งกล้อง DSLR เข้ากับขาตั้งกล้องเพ่ือการบันทึกภาพแสงดาวในต าแหน่งต่าง ๆ บนท้องฟ้า 
พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม เพ่ือบันทึกค่าขณะถ่ายภาพ  โดย
ก าหนดเวลาถ่ายภาพหลังดวงอาทิตย์   ลับขอบฟ้าไปแล้วในทันทีที่เริ่มสังเกตเห็นดาวบนท้องฟ้า และหยุด
ถ่ายภาพเมื่อพระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าและไม่สามารถสังเกตเห็นแสงดาวแล้ว โดยการถ่ายภาพแต่ละครั้ง
ช่วงเวลาห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง เลือกถ่ายภาพดาวที่มีความสว่างปรากฎต่อผู้สังเกตในขณะนั้นมากท่ีสุดก่อน 
จ านวนดาวที่ถ่ายแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากันขึ้นกับสภาพอากาศขณะนั้น  

2.  ถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้อง (Speed Shutter) ค้างไว้ 10 วินาที พร้อมกับหมุนกล้องเพ่ือให้แสง
ดาวตกลงบน CCD (Charge Couples Device) ของกล้อง ภาพที่ได้จะเป็นเส้นแสงดาวซึ่งมีความสว่างแปรค่า
ตามความสว่างปรากฎของดาวในขณะนั้น น าภาพเส้นแสงดาวที่ได้ไปค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
แสดงถึงอัตราการกระพริบของดาว  

3.  ก่อนการถา่ยภาพแต่ละภาพให้บันทึกเวลา รวมทั้งต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ของดาว และส าหรับ
ค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ให้บันทึกค่าก่อนและหลังถ่ายภาพแต่ละภาพ เพ่ือน ามาหาคาเฉลี่ย แต่
ส าหรับความเร็วลมให้บันทึกค่าสูงสุดและต่ าสุดในช่วง 10 วินาทีที่ถ่ายภาพแต่ละภาพ แล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ย
เช่นกัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ผล  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  น าภาพเส้นแสงดาวที่ถ่ายได้ไปค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 โดยค านวณค่าใน 2 โหมดสี คือ RGB Colour และ Grayscale ในเส้นแสงดาวโดยน าภาพ
มาหมุนให้เส้นแสงดาวขนานตามแกน X ตัดเส้นข้างซ้ายและขวาออกอย่างละ 15 หน่วยและน าความยาวตาม
แกน X มาหาร 20 จะได้เป็นระยะห่างของแต่ละจุด แล้วอ่านค่าโหมดสีที่ได้เพ่ือน ามาบันทึกผลลงในโปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 เพ่ือหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นแสงดาว ซึ่งเป็นค่าที่แสดงการกระพริบของ
ดาว 

2.  น าค่าที่ได้จากการบันทึกผลมาท าเป็นคู่อันดับ (x,y) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเร็วลม และต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ต่อการกระพริบของดาว แล้วพล็อตกราฟเพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 
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ผลการศึกษา 
 

 จากการถ่ายภาพเส้นแสงดาวเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 5 คืน โดยถ่ายภาพตั้งแต่เวลาประมาณ 
19.00 น. – 04.00 น. ได้ภาพถ่ายทั้งหมดจ านวน 352 ภาพ จากนั้นท าการคัดเลือกภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่าง ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และต าแหน่ง
มุมเงย (Altitude) ต่อการกระพริบของดาว แสดงเป็นกราฟการกระจายของข้อมูล (Scatter) โดยแกน X ของ
กราฟ คือค่าของตัวแปรที่ส่งผลต่อการกระพริบของดาว และแกน Y คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงค่า
การกระพริบของดาว แยกวิเคราะห์ภาพถ่ายเส้นแสงดาวในโหมดสี RGB และ Grayscale (100-K) ผล
การศึกษาเป็นดังนี้ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับการกระพริบของดาว 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับการกระพริบของดาว 

 
 จากแผนภูมิที่ 1 เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้มีค่าอยู่ในช่วงแคบ จึงไม่อาจสรุปผลของความชื้น
สัมพัทธ์ที่มีต่อการกระพริบของดาวได้ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมกับการกระพริบของดาว 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมกับการกระพริบของดาว 

 
 จากแผนภูมิที่ 2 แสดงว่าการกระพริบของดาวแปรผันตรงกับความเร็วลม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งมุมเงย (Altitude) กับการกระพริบของดาว 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งมุมเงย (Altitude) กับการกระพริบของดาว 

 
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงว่าการกระพริบของดาวแปรผกผันกับต าแหน่งมุมเงย 
  

สรุปผล 
 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระพริบของดาว พบว่า การกระพริบของดาวแปรผันตรงกับ
ความเร็วลม แต่แปรผกผันกับต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ทั้งนี้ไม่อาจสรุปผลของความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อการ
กระพริบของดาวได้ เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้มีค่าอยู่ในช่วงแคบ  
 
 กิตติกรรมประกาศ 
  
การจัดท าโครงงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยค าแนะน าในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานของ คุณครู
นิวัฒน์ วรสาร ครูที่ปรึกษาโครงงาน ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการชาตรี  ประดุจชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และคณะครูทุกท่านที่ให้ความเมตตา สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นก าลังใจให้
โดยตลอด ขอขอบคุณ คุณธนกฤต สันติคุณาภรต์ ที่ปรึกษาโครงงาน คุณมติพล ตั้งมติธรรม และ เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ให้ค าปรึกษาท าให้โครงงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์    
        ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  สาขาโอลิมปิก  
        วิชาการและพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,  2554. 
มติพล  ตั้งมติธรรม,  คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ, ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง  
        ดาราศาสตร์,  กันยายน 2556. 
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การศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง 
นางสาวธัญญาเรศ เวชสวัสดิ์ 

e-mail: mild1432@hotmail.com 
นางพรรณพร บุญทศ 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

บทคัดย่อ 
   
 การกระเจิงของแสง (Scattering of light) เป็นปรากฏการณ์ที่แสงเดินทางกระจัดกระจายไปชนกับ
อนุภาคโดยรอบทุกทิศทางเมื่อแสงเดินทางผ่านโมเลกุลต่างๆ โครงงานดาราศาสตร์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง ท าการศึกษาโดยวิธีสร้างชุดการทดลองการกระเจิงของแสง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการทดลองการกระเจิงของแสง หลอดไฟแบบไส้และแบบตะเกียบ และ
กล้องถ่ายรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยวัดค่าความสว่างของแสงจากภาพถ่ายด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปผลการศึกษา 
พบว่า หลอดไฟแบบไส้ แสงสีที่มีความสว่างมากที่สุดคือ คือ สีแสด รองลงมาคือ สีเขียว สีแดง และ สีน้ าเงิน 
ตามล าดับ (ค่าความสว่างเท่ากับ -2.58, -2.59, -3.48 และ -4.89) และหลอดไฟแบบตะเกียบ พบว่า แสงสีที่มี
ความสว่างมากที่สุด คือ สีเขียว รองลงมาคือ สีแสด สีน้ าเงิน และสีแดง (ค่าความสว่างเท่ากับ -2.84, -3.44,-
4.20 และ -4.61) เมื่อส่องล าแสงจากหลอดไฟแบบไส้และแบบตะเกียบผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศและน้ าที่มี
สมบัติเป็นคอลลอยด์ที่มีความเข้มข้นต่างๆ พบว่า แสงสีที่กระเจิงมากที่สุดคือ สีน้ าเงิน รองลงมาคือ สีเขียว สี
แสด และสีแดง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการกระเจิงของแสงที่กล่าวว่าแสงสีน้ าเงินมีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงสี
แดงซึ่งแสงคลื่นสั้นจะเกิดการกระเจิงได้ดีกว่าแสงคลื่นยาว นอกจากนี้ตัวกลางที่เป็นอากาศมีการกระเจิงของ
แสงมากกว่าตัวกลางที่เป็นน้ า  และหลอดแบบไส้ส่งผลต่อการกระเจิงของแสงมากกว่าหลอดตะเกียบ 
 
ค าส าคัญ : การกระเจิงของแสง 
 

บทน า 
  
 การที่มีล าแสงมากระทบกับสสารชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วล าแสงนั้นสามารถท าให้สสารนั้นเรืองแสงขึ้นมา
ในทุกๆ ส่วนของสสารนั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การกระเจิงของแสง (Scattering of light) ซ่ึงแสงประดิษฐ์ที่
เกิดจากการกระท ากิจวัตรของมนุษย์ในเวลากลางคืนรวมถึงมลภาวะของแสงที่สว่างจนเกินความจ าเป็นหรือ
แสงประดิษฐ์ที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต เช่น สุนัข แมว นก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์อ่ืนๆ และยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมดาราศาสตร์ของนักดาราศาสตร์ด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาสีของแสงไฟ
ที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดมลภาวะทางแสง 
 

วิธีการศึกษา 
  
 การศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกกระเจิงของแสง มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระเจิงของแสง และการเกิดมลภาวะทางแสง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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2. ออกแบบการทดลองและก าหนดตัวแปรที่ศึกษา โดยตัวแปรต้น ได้แก่ ชนิดของหลอดไฟ  
แสงสีของหลอดไฟ และตัวกลางที่แสงผ่าน คือ อากาศและน้ า และตัวแปรตาม ได้แก่ การกระเจิงของแสง  

3. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองการกระเจิงของแสง  
หลอดไฟแบบไส้และแบบตะเกียบ กระดาษแก้วสีต่างๆ กล้องถ่ายรูป และคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 

4. ท าการทดลองตามข้ันตอนดังนี้ 
    4.1 เตรียมชุดทดลองการกระเจิงของแสง โดยใช้ตู้ปลา ขนาดกว้าง 40 cm. ยาว 60 cm. 
และสูง 40 cm. ใส่ควันธูปและน้ าผสมนมสด เพื่อให้ตัวกลางมีสมบัติเป็นสารคอลลอยด์ 
    4.2 ท าการทดลองโดยส่องแสงไฟ ของหลอดไฟแบบไส้และแบบตะเกียบที่มีสีต่างๆ ได้แก่ สี
แดง สีแสด สีน้ าเงิน และสีเขียว ผ่านเข้าไปในตู้ชุดการทดลองที่ไม่มีตัวกลาง แล้วถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
โดยก าหนดจุดเพื่อถ่ายภาพ 5 จุด ในแนวตั้งฉากกับล าแสง 
    4.3 ท าการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 4.2 แต่ส่องแสงไฟผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศและน้ าที่มี
ความเข้มข้นร้อยละ 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 โดยปริมาตร ตามล าดับ 
    4.4 น าภาพถ่ายในข้อ 4.2 และ 4.3 ไปหาค่าความสว่างโดยใช้โปรแกรม Window Photo 
Viewer เพ่ือหาค่าการกระเจิงของแสงสีต่างๆ ของหลอดไฟทั้งสองแบบในตัวกลางแต่ละชนิด     

 
ผลการศึกษา 

  
  ผลการศึกษาการกระเจิงของแสงไฟสีต่างๆ ได้แก่ สีน้ าเงิน สีเขียว สีส้ม และ สีเหลือง ของหลอดไฟแบบ
ไส้และแบบตะเกียบที่มีแสงสีต่างๆ ในตัวกลางที่เป็นอากาศและตัวกลางที่เป็นน้ า ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. กราฟแสดงความสว่าง (การกระเจิง) ของหลอดไฟแบบไส้ที่มีแสงสีต่างๆ  
 

  
 
 

 
 

1 2 3 4 5
blue -0.6 -4.50 -5.85 -6.69 -6.81
green 1.35 -1.86 -3.47 -4.42 -4.57
orange 1.14 -1.77 -3.36 -4.34 -4.55
red 1.09 -2.99 -4.47 -5.44 -5.58

-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0

bri
gh

tne
ss

1 2 3 4 5
blue 1.65 -1.21 -3.17 -4.01 -4.53
green 2.79 0.45 -0.92 -1.69 -2.20
orange 1.84 0.94 -0.82 -1.58 -2.09
red 1.07 -0.58 -2.04 -2.79 -3.34

-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00

bri
gh

tne
ss

1 2 3 4 5
blue -1.72 -2.03 -3.15 -3.49 -3.82
green 0.95 -0.03 -0.82 -1.50 -1.68
orange 1.18 -0.40 -0.87 -1.40 -1.78
red 0.13 -1.06 -2.07 -2.64 -2.98

-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00

bri
gh

tne
ss

1 2 3 4 5
blue 1.58 -1.52 -2.27 -2.87 -3.30
green 2.85 1.02 -0.18 -0.49 -0.89
orange 2.07 1.06 0.14 -0.47 -0.83
red 0.79 -0.12 -1.08 -1.70 -2.12

-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00

big
htn

es
s

ความสว่างของแสงสีเมื่อไมม่ีการกระเจิง ความสว่างของแสงในอากาศ 

ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.025 ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.050 
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กราฟเปรียบเทียบความสว่างของแสงสีในตัวกลางต่างๆ 

 

 
    
   หมายเหตุ : 1 = อากาศ, 2 = น้ าที่ความเข้มข้น 0.025, 3 = น้ าที่ความเข้มข้น 0.050,  
        4 = น้ าที่ความเข้มข้น 0.075, 4 = น้ าที่ความเข้มข้น 0.100  
  

2. กราฟแสดงความสว่าง (การกระเจิง) ของหลอดไฟแบบตะเกียบที่มีแสงสีต่างๆ  
 

  
    
 

1 2 3 4 5
blue 1.53 -0.28 -1.75 -2.58 -3.15
green 2.71 2.37 0.68 -0.19 -0.74
orange 2.14 1.54 0.76 -0.14 -0.65
red 1.60 0.59 -0.49 -1.40 -1.96

-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00

bri
gh

tne
ss

1 2 3 4 5
blue 1.46 -0.53 -1.23 -2.49 -3.15
green 2.48 1.99 0.85 0.02 -0.05
orange 2.54 2.05 0.94 0.12 -0.70
red 1.81 0.90 -0.39 -1.22 -1.91

-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00

bri
gh

tne
ss

1 2 3 4 5
blue 2.64 2.05 3.21 3.64 3.7
green 2.28 1.98 3.06 3.56 3.65
orange 2.23 1.92 2.97 3.31 3.57
red 1.94 1.75 2.63 3.15 3.32

0
1
2
3
4

bri
htn

es
s

1 2 3 4 5
blue 1.37 -3.93 -5.45 -6.45 -6.53
green 1.07 -1.92 -3.67 -4.78 -4.89
orange 0.83 -2.68 -4.34 -5.41 -5.6
red 0.73 -4.32 -5.84 -6.74 -6.87

-8
-6
-4
-2
0
2

br
igh
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es
s

1 2 3 4 5
blue 1.98 -2.26 -3.17 -4.24 -4.52
green 2.25 -0.46 -1.8 -2.62 -3.12
orange 1.26 -1.1 -2.35 -3.15 -3.67
red 0.55 -2.35 -3.76 -4.51 -4.95

-6
-4
-2
0
2
4
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s

ความสว่างของแสงสีเมื่อไมม่ีการกระเจิง ความสว่างของแสงในอากาศ 

ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.075 ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.100 
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สรุปผลการศึกษา 
  
 จากการศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง โดยวัดจากค่าความสว่าง (brightness) ของ
ภาพถ่ายล าแสงที่ผ่านตัวกลางอากาศและน้ า พบว่า ในทุกตัวกลางแสงสีที่กระเจิงมากที่สุดคือ สีน้ าเงิน
รองลงมาคือ สีเขียว สีแสด และสีแดง สอดคล้องกับทฤษฎีการกระเจิงของแสงที่กล่าวว่าแสงคลื่นสั้นจะเกิด
การกระเจิงได้ดีกว่าแสงคลื่นยาว ซึ่งแสงสีน้ าเงินมีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงสีแดงจึงมีการกระเจิงของแสง
มากกว่า นอกจากนี้ตัวกลางที่เป็นอากาศส่งผลต่อการกระเจิงของแสงมากกว่าตัวกลางที่เป็นน้ า และหลอด
แบบไส้ส่งผลต่อการกระเจิงของแสงมากกว่าหลอดตะเกียบ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
มติพลตั้งมติธรรม. (2558). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ). ส านักบริการ  
 วิชาการและสารสนเทศ ทางดาราศาสตร์. 
การกระเจิงของแสง. สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/   

scattering. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559. 

1 2 3 4 5
blue -1.72 -2.03 -3.15 -3.49 -3.82
green 0.95 -0.03 -0.82 -1.50 -1.68
orange 1.18 -0.40 -0.87 -1.40 -1.78
red 0.13 -1.06 -2.07 -2.64 -2.98
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1 2 3 4 5
blue 1.58 -1.52 -2.27 -2.87 -3.30
green 2.85 1.02 -0.18 -0.49 -0.89
orange 2.07 1.06 0.14 -0.47 -0.83
red 0.79 -0.12 -1.08 -1.70 -2.12
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-3.00
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1 2 3 4 5
blue 1.53 -0.28 -1.75 -2.58 -3.15
green 2.71 2.37 0.68 -0.19 -0.74
orange 2.14 1.54 0.76 -0.14 -0.65
red 1.60 0.59 -0.49 -1.40 -1.96
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-2.00
-1.00
0.00
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3.00
4.00

bri
gh

tn
es

s

1 2 3 4 5
blue 1.46 -0.53 -1.23 -2.49 -3.15
green 2.48 1.99 0.85 0.02 -0.05
orange 2.54 2.05 0.94 0.12 -0.70
red 1.81 0.90 -0.39 -1.22 -1.91

-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
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ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.025 ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.050 

ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.075 ความสว่างของแสงในน้ าเข้มข้นร้อยละ 0.100 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/%20%20%20scattering.
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/%20%20%20scattering.
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กาลเทศะ 
1. นางสาวไอริณ ชมอินทร์ e-mail: irinchomin@gmail.com, 2. นางสาวณิชาภัทร ตุกชูแสง e-mail:  

ao.mam2542@hotmail.com, 3. นางสาวธาราพรรณ อัฐระ e-mail: tharapun@hotmail.com  
ครูที่ปรึกษา  

1. นางสาวศลิดดา จุติเวช, 2. นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์ 
 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

 
บทคัดย่อ 

 การท าโครงงาน เรื่อง กาลเทศะ เป็นโครงงานที่ศึกษาความสัมพันธ์ของแสงและเงา การเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์ที่มีผลเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องแสง เงา 
และความรู้ทางตรีโกณมิติ ประกอบกับการอ่านค่ากราฟอนาเลมมา เพ่ือหาค่าละติจูดของต าแหน่งที่ศึกษา 
และ 2) ประดิษฐ์นาฬิกาแดดแนวราบอย่างง่ายที่สามารถใช้ค านวณเวลาเมื่อทราบละติจูดของต าแหน่ง      
ที่ศึกษา โดยท าการศึกษาบริเวณโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอ   
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วิธีด าเนินการท าโดยวัดระยะเงาที่สั้นที่สุดแล้วมาค านวณหามุมที่เกิดจาก
แสงอาทิตย์สัมผัสปลายเสา จากนั้นน าไปหาค่าละติจูดของต าแหน่งที่ศึกษา โดยใช้สูตร c = b – a โดยที่  
a แทน มุมที่เกิดจากแสงอาทิตย์สัมผัสปลายเสา  b แทน ค่าของละติจูดที่อ่านได้จากกราฟอนาเลมมา ณ 
วันที่ทดลองว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากท่ีละติจูดใด และ c แทน ละติจูดต าแหน่งที่เราศึกษา เมื่อทราบค่าละติจูด
ของต าแหน่งที่ท าการศึกษาแล้ว น าไปออกแบบประดิษฐ์เป็นนาฬิกาแดดแนวราบอย่างง่าย โดยจะใช้ค่า c       
ที่ค านวณได้ตอนต้นเป็นค่าความชันของเข็มชี้ (gnomon) และน าเข็มชี้ไปวางบนแผ่นวงกลมที่ระบุค่ามุม     
0 - 360 องศา แล้ววัดมุมของเงาเข็มชี้ที่เบนไปจาก 0 องศา ได้เป็นค่า D และน าค่า D ที่ได้ไปแทนในสูตร                 
tan D = (tan t)(sin c) เพ่ือค านวณค่า t เป็นองศาที่เบนจาก 0 องศา จากนั้นน ามาเทียบกับมาตรฐาน   
โดย 1 องศา = 4 นาที และ 15 องศา เท่ากับ 1 ชั่วโมง แล้วค านวณหาเวลา โดยน าเวลาที่ได้ไปบวกกับ 
12.00 น. ถ้าเงาฉายไปทางทิศตะวันออก และน าเวลาที่ได้ไปลบกับ 12.00 น. ถ้าเงาฉายไปทางทิศตะวันตก 
 ผลจากการศึกษา พบว่า สามารถใช้ความรู้ทางตรีโกณมิติมาอธิบายและน ามาประดิษฐ์นาฬิกาแดด
แนวราบอย่างง่าย ที่สามารถค านวณหาค่าเวลาได้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 นาท ี
ค าส าคัญ: นาฬิกาแดดแนวราบ (Horizontal sundial), อนาเลมมา (Analemma)  

 
ความเป็นมา 

แสงและเงา เป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยู่บนโลกสามารถสังเกตได้ทุกวัน สามารถสังเกตเห็นเงาของตนเอง 
ว่าในช่วงเวลาเช้า เงาของตัวเราจะยาว แต่ถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งดวงอาทิตย์อยู่กลางศีรษะนั้น เงาของเรา
จะสั้นลง ในช่วงเวลาที่ต่างกันความยาวของเงาก็จะสั้น-ยาว ต่างกัน รวมถึงในช่วงฤดูร้อน ดวงอาทิตย์ขึ้น
จากท้องฟ้าเร็วและตกช้า แต่ในฤดูหนาวดวงอาทิตย์ขึ้นช้าและตกเร็ว เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเกิดจากการ
เคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะของวงรี แสงจากดวงอาทิตย์ท าให้วัตถุเกิดเงา ในช่วงหนึ่งวัน
ความสูงปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าท าให้ความยาวของเงาเปลี่ยนแปลง มุมที่น้อยลงท าให้เกิดเงา    
ที่ยาวขึ้นและดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เงาของวัตถุจะทอดไปทิศตะวันตก แสดงว่าเงาจะเกิดขึ้น   
ตรงข้ามกับแหล่งก าเนิดแสงเสมอ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น จันทรุปราคา สุริยุปราคา ก็เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงาอีกด้วย รวมถึงการบอกเวลาโดยใช้นาฬิกาแดด ซึ่งใช้เงาประกอบกับการ

mailto:irinchomin@gmail.com
mailto:ao.mam2542@hotmail.com
mailto:tharapun@hotmail.com
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รูปท่ี 1 แสดงความสมัพันธ์เชิงมุมระหว่างมุม
ที่แสงอาทิตย์สัมผัสปลายเสาวตัถุ (a)  
ละติจดูที่ดวงอาทิตยส์่องแสงตั้งฉาก (b)  
และละติจดูที่ต้องการหา (c) 

 
 

อ่านกราฟอนาเลมมาเพ่ือบอกเวลาได้ ซึ่งองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ล้วนแล้วแต่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

การหาต าแหน่งด้วยเงา (ท่ีมา : www.vcharkarn.com) 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

กราฟอนาเลมมา (Analemma) เป็นกราฟแสดงละตจิูดที่ดวงอาทิตย์
ส่องแสงตั้งฉากในวันต่างๆ ตลอดปีและสามารถหาสมการเวลาได้จากอนาเลมมา 
โดยจากอนาเลมมา จะได้ข้อมูลละติจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉาก ละติจูดที่
ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากจะพล็อตลงบนเส้นกราฟแนวนอน โดยพล็อตอยู่
เหนือและใต้เส้นระนาบตรงกลางซึ่งใช้แทนเส้นศูนย์สูตร ค่าละติจูดสูงสุดและ
ต่ าสุดอยู่ระหว่าง 23 องศาเหนือถึง 23 องศาใต้ ดังนั้น ในทุกๆ วันปฏิทินจะ
สามารถหาสมการเวลาและละติจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากได้จาก     
อนาเลมมา เมื่อมีการพล็อตค่าต่างๆ ของทุกวันปฏิทินลงในกราฟนี้ แล้ว
ลากเส้นโค้งเชื่อมจุดต่างๆ จะได้เส้นกราฟโค้งไปมาเหมือนเลขแปด  
  คณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจในเรื่องแสง เงา และการบอกเวลาโดยใช้
เงา จึงได้ศึกษาหาข้อมูลและน าวิธีการทางคณิตศาสตร์เรื่อง ตรีโกณมิติ  วงรี 
และวิธีการทางดาราศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือน ามาหาค่าละติจูด และค านวณเวลาที่แท้จริง มีขอบเขต
การศึกษาคือ พ้ืนที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตั้งอยู่ละติจูดที่ 13.11 ลองจิจูด 99.94 หา
ความสัมพันธ์ของแสงและเงาเพ่ือค านวณเวลา และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ของนาฬิกาแดดแบบแนวราบกับเงาของดวงอาทิตย์ 

รูปที่ 3 กราฟ อนาเลมมา   
(ที่มา :  www.ipgp.jussieu.fr) 

รูปที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยการหาค่ามมุ
ที่เกิดจากแสงอาทิตยส์ัมผัสปลายเสา 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือค านวณค่าละติจูด จากความสัมพันธ์ของเงาและกราฟอนาเลมมา 
2. เพ่ือค านวณค่าเวลา ณ ละติจูดนั้นๆ จากเงาของนาฬิกาแดดที่ประดิษฐ์ขึ้น 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางตรีโกณมิติเพ่ือสร้างสมการค านวณเวลา 

วิธีการศึกษา 
ตอนที่ 1 การสร้างแบบจ าลองหาความยาวเงาของดวงอาทิตย์เพ่ือหาค่าละติจูด  
 1. น าตะเกียบที่มีความสูง 10 เซนติเมตร ปักบนกระดาษกราฟของบอร์ดและน าไปตั้งให้หันไปทาง
ทิศเหนือ ดังรูปที่ 4 แล้ววัดความยาวเงาทุกๆ 15 นาที ช่วงเวลา 11.00–13.00 น. และบันทึกผล (ดังรูปที่ 5) 
 2. เมื่อได้ความยาวเงาที่สั้นที่สุด ณ เวลา 12.15 น. แล้วน ามาค านวณหามุมที่เกิดจากแสงอาทิตย์
สัมผัสปลายเสา สมมติให้เป็นมุม a โดยใช้สูตร tan a  = ความยาวเงาวัตถุ/ความยาวเสาวัตถุ แล้วน าไป
ค านวณหาว่า มุม a มีค่าเท่าใด  
 3. หาละติจูด ณ ต าแหน่งที่เราศึกษา โดยน าค่าของมุม a ที่ได้มาแทนในสูตร c = b - a  
โดยให้ a แทน มุมที่เกิดจากแสงอาทิตย์สัมผัสปลายเสา, b แทน ละติจูดที่อ่านได้จากอนาเลมมา ณ วันที่
ทดลองดวงอาทติย์ตั้งฉากที่ละติจูดใด และ c แทน ละติจูด ณ ต าแหน่งที่เราศึกษา 
ตอนที่ 2 การสร้างนาฬิกาแดดแนวราบอย่างง่าย 

1. น าวงกลมที่ระบุค่ามุม 0 - 360 องศา มาติดบนบอร์ด แล้วประดิษฐ์ gnomon ที่มีค่าความชัน
ตามละติจูดที่ค านวณได้จากตอนที่ 1 ไปวางบนวงกลมที่ระบุค่ามุม 0 - 360 องศา ดังรูปที่ 6  

2. วัดเงาที่เกิดจาก gnomon จะได้ค่ามุม D ซึ่งเป็นค่าสมมติ และบันทึกผลการทดลองทุก ๆ 30 นาที
  
  
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
ตารางที่ 4.1 แสดงความยาวเงาและมุมละติจูดที่ค านวณได้ในช่วงเวลา 10.00 - 14.00 น. (เสาสูง 10 cm)  

เวลา ความยาว
เงา (cm) tan a มุม a 

(องศา) 
มุม b 
(องศา) 

มุม c 
(องศา) 

 เวลา ความยาว
เงา (cm) tan a มุม a 

(องศา) 
มุม b 
(องศา) 

มุม c 
(องศา) 

11.00 น. 4.4 0.44 23.75 10.8 12.99 12.15 น. 3.2 0.32 17.74 4.7 13.00 
11.15 น. 3.9 0.39 21.31 8.3 13.00 12.22 น. 3.3 0.33 18.26 5.3 13.00 
11.30 น. 3.6 0.36 19.80 6. 8 12.99 12.30 น. 3.4 0.34 18.78 5.8 12.99 
11.45 น. 3.4 0.34 18.78 5.8 12.99 12.45 น. 3.8 0.38 20.81 7.8 13.00 
12.00 น. 3.3 0.33 18.26 5.3 13.00 13.00 น. 4.3 0.43 23.27 10.3 13.00 

ตารางที่ 4.2 แสดงการค านวณเวลาจากเงาและละติจูดที่ 13° (จ.เพชรบุรี)   
D (องศา) tan D sin c (13°) tan T = tan D / sin c T (องศา) เวลาที่อา่นได ้ เวลาจริง คลาดเคล่ือน 

4.8 0.084 0.225 0.373291632 20.5 10.38 น. 10.39 น. 1 นาท ี
3 0.052 0.225 0.232974144 13.2 11.07 น. 11.03 น. 4 นาท ี
1 0.018 0.225 0.077594946 4.4 11.42 น. 11.42 น. 1 นาท ี

0.3 0.005 0.225 0.023276333 1.4 12.05 น. 12.03 น. 2 นาท ี

รูปท่ี 4 แบบจ าลองหาความยาวเงาของ
ดวงอาทิตย์เพื่อหาค่าละติจูด 

รูปท่ี 5 วัดความยาวเงาทุกๆ 15 นาที 
ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. 

รูปท่ี 6 นาฬิกาแดดแนวราบอย่างง่ายท่ี
ประดิษฐ์ขึ้น gnomon มีความชัน 13 องศา  
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2.2 0.038 0.225 0.170775483 9.7 12.38 น. 12.43 น. 5 นาท ี

4 0.069 0.225 0.310853453 17.3 13.09 น. 13.03 น. 6 นาท ี

6 0.105 0.225 0.467231574 25.0 13.40 น. 13.34 น. 6 นาท ี

8 0.141 0.225 0.624761841 32.0 14.08 น. 14.09 น. 1 นาท ี

11 0.194 0.225 0.864100458 40.8 14.43 น. 14.36 น. 7 นาท ี
 

สรุปผล 
 จากผลการทดลองหาละติจูดของต าแหน่งที่ศึกษา ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
จากสมการ c = b - a พบว่า ละติจูดของโรงเรียน คือ 13 องศา การค านวณเวลาจากค่าของเงาและละติจูด 
โดยใช้ค่าละติจูดที่ค านวณได้จากตอนที่ 1 น ามาท าเป็นความชันของ gnomon พบว่าสามารถค านวณเป็น
เวลาได้ จากสมการ (tan T = tan D / sin c) และน ามาหาค่าของ T  จากตาราง 4.2 พบว่า เวลามีค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 นาที ซึ่งสมการ (tan T = tan D / sin c) สามารถพิสูจน์ได้ดังนี้   

 
sinC =

a
b

    จะได้   b =  
a

sinC
 

  
 
 
 
 
 

sinT   =   
x
a

 

 
x2

a2   +   
y2

b2           =   1 

 

      
x2

a2  +  y2sin2C
a2  =  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        y2       =  a2−x2

sin2C
 

 

 y2          =  
a2 −  a2sin2T

sin2C
 

 

 y        =  
acosT
sinC

 
 

ในสามเหลี่ยม OBC  tan D =  x
y
 

 

   tan D   =  asinT ÷  
acosT
sinC

 

  tan D  =  
asinT .  sinC

acosT
 

tan D   =   tanT × sinC 

D =  tan−1 (tanT ×  sinC) 

 
เอกสารอ้างอิง 

Jill Vincent. (2008). The mathematics of sundials. Accessed October 2016 at 
 http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ819411.pdf 
ชิตนรงค์. (2549). วัดเงาหาลองจิจูดและละติจูด (ออนไลน์). สืบค้นจาก: 
 http://www.vcharkarn.com/vcafe/47709 
วีรวัฒน์ หนองห้าง.(2556). การประดิษฐ์นาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตรที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินสามนาที 
 (ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://readgur.com/doc/ 

C 

http://www.vcharkarn.com/vcafe/47709
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การศึกษาโครงสร้างและการวางตัวของปราสาทหินพนมรุ้งเพื่ออธิบายปรากฏการณ์แสงทะลุประตู15ช่อง 
นางสาวจิรัชญา   ดิลกธ ารงค์กูล 
e-mail:djkhim42@gmail.com 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา   
ครูที่ปรึกษา อ.บุญส่ง   เห็นงาม 

บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างและแนวการวางตัวของปราสาทหินพนมรุ้ง เพ่ืออธิบาย
การเกิดปรากฏการณ์แสงทะลุประตู 15 ช่อง เมื่อสังเกตจากกึ่งกลางของปากประตูในแต่ละฝั่ง ทั้งช่วงการขึ้น-
ตกของดวงอาทิตย์ 

จากผลการศึกษาพบว่า ปราสาทหินพนมรุ้งมีการวางตัวตามทิศตะวันออก-ตะวันตกโดยหน้าปราสาท
จะเฉียงขึ้นไปทางทิศเหนือเล็กน้อย เป็นมุม 3.35 องศา มีความยาวขององค์ปราสาทเท่ากับ 75 เมตร และมี
ความกว้างปากประตูเท่ากับ 1.2 เมตร จากผลของทิศทางการวางตัวขององค์ปราสาท ท าให้เราสามารถ
มองเห็นปรากฏการณ์แสงทะลุประตู 15 ช่องได้ทั้งหมด 4 ครั้ง และเนื่องจากปราสาทด้านหน้าวางตัวในทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และปราสาทด้านหลังวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงใต้  จึงท าให้ไม่สามารถเห็นดวงอาทิตย์
ขึ้นและตกผ่านประตูทั้ง15ช่องได้ในวันเดียวกัน 

 โดยในวันที่ 3-5 เมษายน และ 8-10 กันยายน  จะเห็นดวงอาทิตย์ซึ่งมีค่าของเดคลิเนชั่นอยู่ในช่วง 
4.85oถึง 6.05o ขึ้นทางด้านหน้าปราสาทผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง โดยจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตก
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ส่วนในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม จะเห็นดวงอาทิตย์ซึ่งมีค่าของเดคลิ
เนชั่นอยู่ในช่วง -4.80o ถึง -5.95o ตกทางด้านหลังปราสาทผ่านประตูทั้ง 15 ช่องโดยจะขึ้นทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้และตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

 โดยในแต่ละรอบนั้นจะเห็นปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องกัน 3 วัน เป็นผลจากขนาดเชิงมุมของปากประตู
เมื่อสังเกตจากประตูอีกฝั่งหนึ่ง 

บทน า 

ปราสาทขอมส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพ่ือบูชาดวงอาทิตย์ตามความเชื่อของชาวขอมโบราณ  โดยส่วนมาก
ปราสาทขอมมักจะสร้างให้ปราสาทวางตัวในแนวตะวันออกและตะวันตก ซึ่งตรงกับต าแหน่งขึ้น-ตกของดวง
อาทิตย์ (วันequinox)หรือกลุ่มดาวราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีส าคัญของศาสนาพราหมณ์ ปราสาทขอมในไทยส่วน
ใหญ่เลือกที่จะหันหน้าเข้าหากลุ่มดาวราศีเมษ ในขณะที่ปราสาทในพระนครเลือกที่จะหันหน้าเข้าหาต าแหน่ง 
equinox  
 ปราสาทหินพนมรุ้งเป้นปราสาทที่มีความพิเศษกว่าปราสาทขอมอ่ืนคือนอกจากจะมีสภาพที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ดีและมีการวางตัวปราสาทอยู่ในเส้นตรงเดียวกันแล้ว  ยังมีปรากฏการณ์แสงทะลุประตู 15 ช่อง ซึ่ง
เกิดขึ้นปีละ 4 ครั้ง   ซึ่งในวันที่ 3-5เมษายน และ 8-10 กันยายนของทุกๆปี จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นผ่านประตู
ทั้ง 15 ช่อง และในวันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกๆปี จะเห็นดวงอาทิตย์ตกผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง
อีกเช่นกัน 

mailto:djkhim42@gmail.com
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 ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าโครงงานจึงเลือกที่จะศึกษาปราสาทพนมรุ้งเพ่ือที่จะศึกษา
โครงสร้างและการวางตัวของปราสาทเพ่ืออธิบายการเกิดปรากฏการณ์แสงทะลุประตู15ช่อง 

วิธีการศึกษา 
อุปกรณ์เครื่องมือ 

1. ตลับเมตร 2.เชือก          3.แท่งไม้ 4.กระดาษและปากกา  

ตอนที่ 1:การวัดการวางตัวขององค์ปราสาท 

1. วางแท่งไม้(ตัวก าเนิดเงา)ให้ใกล้กับแนวกึ่งกลางของตัวองค์ปราสาทมากที่สุด 
2. น ากระดาษไปรองบริเวณที่จะเกิดเงาจากแสงอาทิตย์ 
3. ใช้ปากกาท าสัญลักษณ์บริเวณท่ีเงาเกิดบนกระดาษท่ีเวลา 11.05 (ดวงอาทิตย์

จะผ่านเส้น 
เมอริเดียนของจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 12.05 น.) 

4. ท าซ้ าในข้อที่ 3 เมื่อผ่านเวลาไปทุกๆครึ่งชั่วโมงจนถึงเวลา 13.05 น. 
5. สังเกตแนวการเปลี่ยนต าแหน่งของเงาไม้แล้วลากเส้นสัมผัสกับบริเวณแนวเงาที่สั้นที่สุด   

ซึ่งเส้นนี้จะวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกทางภูมิศาสตร์ (EW) 
6. ลากเส้นแนวกึ่งกลางขององค์ปราสาทโดยใช้เชือกขึงตรึงระหว่างก่ึงกลางประตู

ขององค์ปราสาท(AB)  เทียบมุมท่ีเกิดข้ึนระหว่างแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกทาง
ภูมิศาสตร์ (EW) กับเส้นแนวกึ่งกลางขององค์ปราสาท(AB) 

7. ค านวณหาทิศทางการวางตัวขององค์ปราสาท (θ)  ดังรูปที่ 1  

ตอนที่2 :วัดขนาดช่องประตูขององค์ปราสาท 

1.  วัดความกว้างของปากประตู( x )  และวัดความยาวของตัวองค์ปราสาท(y)  
      บันทึกผล  จากนั้นน าค่า x , y มาค านวณหาค่ามุม (∅) ที่เกิดขึ้น  ดังรูปที่ 2 

 
ผลการศึกษา 

ตอนที่1 :วัดต าแหน่งการวางตัวขององค์ปราสาท 

 จากการศึกษาการวางตัวขององค์ปราสาทพบว่า
แนวกึ่งกลางขององค์ปราสาทจะวางตัวในทิศตะวันออกโดย
เฉียงขึ้นไปทางทิศเหนือเล็กน้อยโดยเอียงขึ้นทางทิศเหนือ 
5.35 องศาแสดงว่าองค์ปราสาทนี้ได้หน้าปราสาทไปทางมุม
ทิศ 84.65 องศาและหลังปราสาทหันไปทางมุมทิศ  264.65 
องศา     ดังรูปที่ 3  

 

 
รูปท่ี 3 
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ตอนที่2 :วัดขนาดตัวองค์ปราสาท 

จากผลการศึกษา  ความกว้างของปากประตูปราสาทมีค่าเท่ากับ 
1.2 เมตร ความยาวของตัวองค์ปราสาทมีค่าเท่ากับ 75 เมตรเมื่อน ามา
ค านวณหาขนาดเชิงมุมของประตูปราสาทโดยการสังเกตจากอีกฝั่งหนึ่ง
ของปราสาทจะได้มุมกว้าง 0.92 องศา และเมื่อน าไปค านวณหามุมทิศ
ของดวงอาทิตย์ซึ่งจะสามารถเกิดปรากฏการณ์แสงทะลุประตู15ช่องที่
ประตดู้านหน้าขององค์ปราสาทได้ค่ามุมทิศ ตั้งแต่ 84.19 - 85.11 องศา
และท่ีประตูด้านหลังขององค์ปราสาทได้ค่า  มุมทิศ ตั้งแต่ 264.19 - 
265.11 องศา และเมื่อน าไปเทียบกับตารางแสดงมุมทิศในการขึ้น-ตกของ
ดวงอาทิตย์ก็จะสามารถบ่งบอกถึงวันที่จะเกิดแสงแสงทะลุประตูท้ัง 15 
ช่องได้ 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการวางตัวของปราสาทหินพนมรุ้ง พบว่าแนวกึ่งกลางขององค์ปราสาทจะวางตัวท ามุม
กับแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 5.35 องศา  แสดงว่าองค์ปราสาทนี้ หน้าปราสาทได้หันไปทางมุมทิศ 84.65 
องศาและหลังปราสาทหันไปทางมุมทิศ 264.65 องศา  จากผลของทิศทางการวางตัวขององค์ปราสาทนี้ ท าให้
ไม่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านประตูท้ัง15ช่องได้ในวันเดียวกัน เนื่องจากปราสาทด้านหน้าวางตัวใน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และปราสาทด้านหลังวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงใต้   แต่กลับท าให้เราสามารถ
มองเห็นปรากฏการณ์แสงทะลุประตู 15 ช่องได้ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยในวันที่ 3-5 เมษายน และ 8-10 กันยายน  
จะเห็นดวงอาทิตย์ (เดคลิเนชั่น ≈ 4.85oถึง 6.05o ) ขึ้นทางด้านหน้าปราสาทผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง โดยจะข้ึน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ส่วนในวันที่ 6 -8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม 
จะเห็นดวงอาทิตย์ (เดคลิเนชั่น≈ -4.80o ถึง -5.95o ) ตกทางด้านหลังปราสาทผ่านประตูทั้ง 15 ช่องโดยจะ
ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

และจากผลการวัดความยาวขององค์ปราสาทเทียบกับความกว้างของปากประตูโดยที่ค่าความยาว 75 
เมตร ปากประตูกว้าง 1.2 เมตร ท าให้ค่าขนาดเชิงมุมของมุมมองของผู้สังเกตจากกึ่งกลางประตูฝั่งหนึ่งของ
องค์ปราสาทถึงขอบประตูซ้ายและขวาอีกฝั่งหนึ่งขององค์ปราสาทมีค่าเท่ากับ  0.92 องศาหรือ 55.2 ลิปดา ซึ่ง
เมื่อน ามาค านวณเทียบการเปลี่ยนต าแหน่งมุมทิศในการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในช่วงของการเกิดปรากฏการณ์
ซึ่งพบว่าในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนมุมทิศไปประมาณ 23 - 24 ฟิลิปดา  ฉะนั้นปรากฏการณ์แสงทะลุ
ประต1ู5 ช่องของแต่ละครั้งนั้นจะเกิดต่อเนื่องกัน 3 วัน 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า ปราสาทหินพนมรุ้งมีการวางตัวตามทิศตะวันออก-ตะวันตกโดยด้านหน้าของ
องค์ปราสาทจะเฉียงขึ้นไปทางทิศเหนือเป็นมุม 3.35 องศา แสดงว่าองค์ปราสาทนี้ได้หน้าปราสาทไปทางมุม
ทิศ 84.65 องศาและหลังปราสาทหันไปทางมุมทิศ 264.65 องศา โดยมีความยาวขององค์ปราสาทเท่ากับ 75 
เมตร และมีความกว้างปากประตูเท่ากับ 1.2 เมตร ท าให้เกิดขนาดเชิงของมุมมองของผู้สังเกตจากกึ่งกลาง
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ประตูฝั่งหนึ่งขององค์ปราสาทถึงขอบประตูซ้ายและขวาอีกฝั่งหนึ่งขององค์ปราสาทได้เท่ากับ  0.92 องศาหรือ 
55.2 ลิปดา                                                         
 จากผลของทิศทางการวางตัวขององค์ปราสาท ท าให้สามารถมองเห็นปรากฏการณ์แสงทะลุประตู 15 
ช่องได้ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยที่ตัวองค์ปราสาทจะหันหน้าปราสาทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านหลัง
ของปราสาทจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ท าให้ไมส่ามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านประตูทั้ง15ช่อง
ได้ในวันเดียวกัน   ซ่ึงในวันที่ 3-5 เมษายน และ 8-10 กันยายน ดวงอาทิตย์จะขึ้นผ่านช่องประตู 15 ช่องจาก
ด้านหน้าของปราสาท โดยจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และในวันที่ 
6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคมดวงอาทิตย์จะตกผ่านช่องประตู 15 ช่องจากด้านหลังของปราสาท โดยจะขึ้น
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  

ในแต่ละครั้งของการเกิดปรากฏการณ์ เราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องกัน 3 วัน เป็นผลจากความ
กว้างของขนาดเชิงมุมของปากประตูเมื่อสังเกตจากกึ่งกลางประตูอีกฝั่งหนึ่ง  ซึ่งจากผลการศึกษามุมทิศในการ
ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์ฯ พบว่าดวงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนมุมทิศในการขึ้น
และตกทุกๆวัน  ดังตาราง  

เช่นในช่วง 7-11 กันยายน ดวงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนต าแหน่งมุมทิศไป 1° 34' หรือ 94'  และเมื่อน ามา
ค านวณ  หาช่วงเวลาของปรากฏการณ์แสงทะลุประตู15 ช่องจะได้โดย (4/94)(55.2) = 2.34 วัน นั่น
หมายความว่า ในแต่ละครั้ง เราจะสามารถเห็นปรากฏการณ์แสงทะลุประตู 15 ช่องได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และอาจารย์บุญส่งเห็นงามที่กรุณาสละ
เวลาให้ความรู้และค าแนะน าตลอดการท าโครงงานจึงท าให้โครงงานส าเร็จไปด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 

นายอารีย์  ภู่สมบูญ.2558.ไขปริศนาปราสาทพนมรุ้ง.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : 21 ตุลาคม 2559 

Date 
April September 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Azi (E) 85 o 49’ 84 o 
26’ 

84 o 
02’ 

83 o 
38’ 

83 o 
15’ 

83 o 
47’ 

83 o 
20’ 

84 o 
34’ 

84 o 
57’ 

85 o 
21’ 

Azi (W) 275 o 22’ 275 o 
45’ 

276 o 
09’ 

276 o 
33’ 

276 o 
56’ 

276 o 
00’ 

275 o 
36’ 
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การศึกษาสสารมืดในกาแล็กซโีดยใช้ galactic rotation curve 
นางสาวณัฐมน ตังแก 

E-mail:khunnoot2543@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษา นายมนตรี นันตา 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
 

บทคัดย่อ 
จากการศึกษาเอกภพวิทยา(cosmology) มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ

สรรพสิ่งในเอกภพพร้อมพยายามอธิบายและท านายความเป็นไปของเอกภพ จากการศึกษาสสารมืดโดยใช้ 
galactic rotation curve เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ว่าในกาแล็กซีนั้นรวมถึงเอกภพของเรามีสสารมืด
ประกอบอยู่ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของความเร็วในการหมุนและระยะห่างจากใจกลางของกาแล็กซี ในทาง
ทฤษฎีกราฟจะมีความเร็วเพ่ิมขึ้นจนถึงระยะขอบของbulge และกราฟจะเริ่มมีความเร็วลดลงเมื่อห่างออกมา

จากระยะขอบ bulge เป็นไปตามสมการ
r
mv

r
GMm 2

2  จะได้ว่า 
r

v 1
v แต่ในทางปฏิบัติกราฟที่ได้จากการ

สังเกตหรือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลมีความเร็วคงตัวหรือมีความเร็วเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าต้องมีแรง
บางอย่างที่มากระท าและท าให้ความเร็วของกาแล็กซีเพ่ิมขึ้นโดยนิยามว่าสสารมืด (dark matter) จาก
การศึกษา galactic rotation curve ของแต่ละกาแล็กซีท าให้ทราบว่ามีการกระจัดกระจายตัวของสสารมืด
เป็นไปอย่างไม่คงที่และไม่สามารถหาแนวโน้มมาอธิบายได้  
ค าส าคัญ: galactic rotation curve, สสารมืด (dark matter) 
 

บทน า 
สสารมืด (Dark Matter) เป็นสสารองค์ประกอบในอวกาศชนิดหนึ่งซึ่งไม่สามารถส่องแสงหรือสะท้อน

แสงได้ในช่วงที่ตรวจจับได้โดยตรงจากการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การศึกษาสสารมืดเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาองค์ประกอบของเอกภพและทฤษฎีบิกแบง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสสารมืดในกาแล็กซีโดยใช้ 
galactic rotation curve เป็นกราฟที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของมวลในกาแล็กซี โดยใช้ความเร็วในการ
หมุนของกาแล็กซีเทียบกับระยะห่างจากใจกลางของกาแล็กซีโดยประโยชน์จากการศึกษา galactic rotation 
curve คือ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของผลที่ได้จากการทดลองและผลทางทฤษฎีเพ่ือพิสูจน์ว่าใน
กาแล็กซีมีสสารมืดอยู่จริงและสามารถน ามาเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มความแตกต่างของกราฟในแต่
ละกาแล็กซไีด ้
 

วิธีการศึกษา 
1. เลือกกาแล็กซี UGC128, UGC1551 และ NGC4395 จากฐานข้อมูลของ Stacy McGaugh (2007) มา

เขียนกราฟระหว่างความเร็วในการหมุนของกาแล็กซีและระยะทางจากใจกลางกาแล็กซี (กราฟที่ได้จาก
การสังเกต) 

2. น าภาพกาแล็กซี UGC128, UGC1551และ NGC4395 จากโปรแกรม Aladin มาวิเคราะห์ความสว่าง 
(pixel value) ในโปรแกรมAperture Photometry Tool 
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3. ข้อมูลที่ได้คือค่าความสว่างของแสง(D.N.)เมื่อเทียบกับระยะทางจากใจกลางของกาแล็กซี (pc) เพ่ือจะ
สร้างกราฟตามทฤษฎี (predict curve) 

4. น าค่าความสว่างของแสง(D.N.)ท่ีได้แปลงค่าให้เป็นมวล เพ่ือให้ได้ค่าของความเร็วในการหมุนของกาแล็กซี 
5. น ากราฟที่ได้จากการสังเกตและกราฟตามทฤษฎีมาเทียบกัน โดยแกน X แทนค่าเป็นระยะทางหน่วยพา

เซ็ก และแกนY แทน relative value คือน าค่าสูงสุดของแต่จะกราฟมาหาร ซึ่งจะได้ค่าที่อยู่ในช่วง 0-1 
และวิเคราะห์กราฟที่ได้ 

 
ผลการศึกษา 

Galactic rotation curve ของกาแล็กซี UGC128, UGC1551 และ NGC4395 ที่ได้ แสดงดังรูปที่ 1 

 

 

 
รูปที่ 1 Galactic rotation curve ของกาแล็กซี UGC128, UGC1551 และ NGC4395 
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รูปที่ 3 Mass Distribution Model ของ Galactic rotation curve ของกาแล็กซี  

จากรูปที่ 2 พิจารณาแรงที่กระท าภายใน Bulge  
จากสมการแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 2r

GMmFinner     ... (1)  

โดยที่ 
       

US 3

3
4 rM   ... (2) 

จะได้ว่า   rGmFinner US
3
4

  ... (3) 

เนื่องจาก    orbitinner FF    ... (4) 

    
r
mvrGm

2

3
4

 US  

จะได้          
3

4 US Grv   ... (5) 

นั้นคือ           rvv  
พิจารณาแรงที่กระท าภายนอก Bulge 
จากสมการแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 2r

GMmFouter    ... (6) 

เนื่องจาก    orbitouter FF    ... (7) 

r
mv

r
GMm 2

2   

จะได้           
r

GMv    ... (8) 

นั้นคือ           
r

v 1
v   
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สรุปผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์galactic rotation curve ท าให้ทราบว่ามีสสารมืดอยู่จริงโดยอธิบายได้จากกราฟ

ตามทฤษฎีและกราฟจากการสังเกตที่แตกต่างกัน และจากการเปรียบเทียบกราฟของแต่ละกาแล็กซีพบว่ามี
การกระจายตัวของสสารมืดที่แตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่หลายปัจจัยและสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากกราฟที่ศึกษาพบว่า กราฟมีความสัมพันธ์ในช่วงแรกเหมือนกัน แต่มีกราฟบางกราฟมี

ความสัมพันธ์ในช่วงท้ายแบบคงที่คือ ความเร็วคงตัว หรือความเร็วเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลนี้ท าให้ทราบว่า การ
กระจัดกระจายตัวของสสารมืดเป็นไปอย่างไม่คงที่และไม่สามารถหาแนวโน้มอธิบายได้โครงงานนี้สามารถ
น าไปศึกษาต่อได้ โดยน าไปสร้างแบบจ าลองการกระจายตัวของสสารมืดที่ท าให้กราฟเป็นไปตามการสังเกตได้
ในภาวะที่มีมวลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วมีเพียงอย่างเดียว 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานฉบับนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก คุณครูมนตรี นันตา และ พ่ี

เลี้ยงจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา และข้อสอบถามต่าง ๆ  ระหว่างการท า
โครงงาน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ และคุณมติพล ตั้งมติธรรม ที่ช่วยให้โครงงานนี้ส าเร็จรุร่วงไป
ด้วยดี ขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่คอยให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจเสมอมา 

 

เอกสารอ้างอิง 
มติพล  ตั้งมติธรรม. (2016). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ. เชียงใหม่: ศูนย์บริการวิชาการและ

สื่อสารทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

Geoffrey M. Williams. (2008). A Newtonian Model for Spiral Galaxy Rotation Curves .Retrieved 

October 8, 2016, from http://www.mysearch.org.uk/website1/pdf/647.4.pdf 

Salzano Vincenzo. (2014). Unifying static analysis of gravitational structures with scale-

dependent scalar field gravity as an alternative to dark matter. Retrieved October 8, 

2016, from https://inspirehep.net/record /1198255/plots 

Stacy McGaugh. (2007). High Resolution Optical Velocity Fields of Low Surface Brightness 

Galaxies and the DensityProfiles of Dark Matter Halos. Retrieved October 8, 2016 

from https://www.astro.umd.edu/ ~ssm/data/ 
The Mysearch Website. (2015). Mass Distribution Model. Retrieved October 8, 2016, from 

http://www.mysearch.org. uk/ website1/ html/647.Mass.html 

Vera C. Rubin. (2011). HIGH-RESOLUTION ROTATION CURVES OF LSB GALAXIES: MASS 

MODELS. Retrieved October 8, 2016, from file:///D:/dark%20matter/0107366v1.pdf 
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การหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้ดาวเซฟิอิด 
นายเกียรติศักดิ์ ทองค า 

e-mail:godsiergg@hotmail.com 
นางพรรณพร บุญทศ 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

บทคัดย่อ 
  
 ดาวเซฟิอิดเป็นดาวแปรแสงประเภทหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นดาวยักษ์สีเหลืองหรือดาวยักษ์ใหญ่การแปรแสง
ของดาวเซฟิอิดเกิดจากการเปลี่ยแปลงของธาตุฮีเลียมบนพ้ืนผิวของดาวโดยจะให้ดาวเกิดการยุบขยาย   อย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นคาบได้ ดาวแปรแสงเซฟิอิดมีความสว่างและมีมวลมากและมีลักษณะเด่น คือ ดาวจะเพ่ิม
ความสว่างขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นความสว่างจะค่อยๆ ลดลงลักษณะคล้ายกับครีบปลาฉลาม  โครงงานนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก โลกโดยใช้
ดาวเซฟิอิด วิธีการศึกษาท าได้โดยถ่ายภาพดาวในกาแล็กซี่แม็กเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แม็กเจลแลนเล็ก 
และศึกษาคาบการแปรแสงของดาวเซฟิอิดสองดวง ได้แก่ hv00934 ซึ่งอยู่ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และ 
hv01954 ซึ่งอยู่ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ Iris และ DS9 และค านวณหา
ระยะทางโดยใช้โมดูลัสของระยะทาง เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือกล้อง prompt จากประเทศชิลี โดยถ่ายในfilter 
Vผลการศึกษาพบว่า ระยะจากโลกถึงถึงดาวเซฟิอิด hv00934 เท่ากับ 65,500 parsec เมื่อหาระยะทางเฉลี่ย
จากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่ได้เท่ากับ 213,530 ปีแสง และได้ระยะจากโลกถึงถึงดาวเซฟิอิด 
hv01954 เท่ากับ 52,923 parsec หาระยะทางเฉลี่ย จากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กได้เท่ากับ 172,528 
ปีแสง (ระยะทาง 1parsec =3.26 ปีแสง) 
 
ค าส าคัญ  :  ดาวแปรแสงเซฟิอิด สมการโมดูลัสของระยะทาง 
 

บทน า 
  
 ดาวแปรแสง (Variable Stars) เป็นดาวฤกษ์ท่ีมีการเปลี่ยนความสว่าง ซ่ึงดาวแปรแสงเซฟิอิด(Cepheid 
Variables) เป็นดาวแปรแสงชนิดหนึ่งส่วนใหญ่เป็นดาวยักษ์สีเหลืองหรือดาวยักษ์ใหญ่ คาบการแปรแสงของ
ดาวแปรแสงแบบเซฟิอิดมีความสัมพันธ์กันกับความสว่างสัมบูรณ์กันอย่างชัดเจน โดยดาวที่สว่างมากจะมีคาบ
ที่ยาวนาน การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ท าให้ดาวแปรแสงแบบเซฟิอิดเป็นดุจเทียนมาตรฐานที่นักดาราศาสตร์ใช้
ในการวัดระยะห่างกาแล็กซีหรือกระจุกดาวที่มันอาศัยอยู่ได้   
 

วิธีการศึกษา 
  
 การหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้ดาว 
เซฟิอิดมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ถ่ายภาพวัตถุที่ต้องการศึกษาท่ีคาดว่าเป็นดาวเซฟิอิด ได้แก่ hv00934 (อยู่ในกาแล็กซี่ 

mailto:godsiergg@hotmail.com
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แมกเจลแลนใหญ่) และ hv01954 (อยู่ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก)โดยใช้กล้อง prompt จากประเทศซิลีและ
ถ่ายภาพใน filter V เวลาในการเปิดหน้ากล้องแต่ละครั้งในแต่ละฟิลเตอร์ 40 วินาทีโดยสั่งถ่ายทุกวัน 
วันละ 1 ภาพและหาต าแหน่งของดาวโดยใช้ฐานข้อมูล simbad 

2. หาต าแหน่งของดาวอ้างอิงที่เป็นประเภท star จากโปรแกรม DS9 โดยวิธีการเลือกดาวอ้างอิง 
ที่อยู่ใกล้ๆ กับดาวแปรแสงที่จะศึกษา และเลือกดาวอ้างอิงมากกว่าหนึ่งดวงเพ่ือให้สามารถหาค่าเฉลี่ยของแมก
นิจูดปรากฏได้แม่นย า 
  3. เมื่อทราบต าแหน่งของดาวแปรแสงและดาวอ้างอิงแล้ว ท าการวัดค่าความสว่างเทียบกับดาว
อ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Iris ซึ่งก่อนจะน ามาประมวลผลนั้นต้องท าให้ดาวทุกดวงที่อยู่ในทุกภาพอยู่ในจุดที่
ตรงกันเพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนซึ่งการประมวลผลจะท าให้ทราบ flux ของดาวแปรแสงที่จะศึกษาและ
ดาวอ้างอิง และหาค่าแมกนิจูดปรากฏของแต่ละภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้แทนลงในสมการดังนี้ 
 
 

 
3. เปิดไฟล์ภาพที่ประมวลผลด้วยโปรแกรม Iris โดยใช้โปรแกรม Excel ในการรวมไฟล์ซึ่งจะท า 

ให้ทราบflux ของดาวแปรแสงที่จะศึกษาและดาวอ้างอิงตั้งแต่ภาพแรกถึงภาพสุดท้าย จากนั้นน าค่า 
แมกนิจูดปรากฏของแต่ละภาพมาสร้างกราฟแสงเพ่ือหาคาบการแปรแสงโดยใช้ JD(Julian date)คือ  
JD ของจุดครบการแปรแสงลบด้วยJD ของจุดเริ่มการแปรแสง  
  5.น าคาบการแปรแสงมาหาค่า Absolute Magnitude โดยแทนค่าในสมการ 
    และหาแมกนิจูดปรากฏเฉลี่ยของดาว 
 

    6.ค านวณหาระยะทางจากโลกถึงดาวเซฟิอิดแต่ละดวงจากโมดูลัสของระยะทางโดยค่า 
ที่ได้จะได้ระยะทางในหน่วยparsecดังสมการ 

 
   
             

ผลการศึกษา 
 จากการหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้ 
ดาวเซฟิอิดปรากฏผลดังนี้ 

1. Apparent Magnitude ของดาวเซฟิอิด ที่ได้จากโปรแกรม Iris ของดาวเซฟิอิด hv00934 
ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่ และดาวเซฟิอิด hv01954 ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กไดค้่าดังตารางนี้ 
 

ดาวเซฟิอิด Julian date Magnitude hv00934 หมายเหตุ 
hv00934 2457652.8741 14.48 จุดเริ่มการแปรแสง   

2457669.7822 14.46 จุดครบรอบการแปรแสง   
hv01954 2457639.6521 13.49 จุดเริ่มการแปรแสง   

2457655.8682 13.47 จุดครบรอบการแปรแสง   
  
 

เมื่อ  m1 = Apparent Magnitude ของดาวเซฟิอิด f1 = fluxของดาวเซฟิอิด 
      m2 = Apparent Magnitude ของดาวอ้างอิง f2 = fluxของดาวอ้างอิง 
 

เมื่อm = Apparent Magnitude , M = Absolute Magnitude 

𝑀𝑣 = (−2.88 ∗ log(P)) − 1.24 
 

𝑚 −𝑀 = −2.5log10 (
𝐹(𝑑)
𝐹(10)

) 

𝑚1−𝑚2 = −2.5log(
𝑓1
𝑓2

) 
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 2.น าค่า Apparent Magnitudeที่ได้จากตารางไปสร้างคาบการแปรแสงของดาวเซฟิอิดโดยแกน X คือ 
JD และแกน Y คือ magnitude จะได้คาบการแปรแสงของดาวเซฟิอิด hv00934 และดาวเซฟิอิด hv01954 
ดังกราฟ 
 

 
 

  3. น าคาบการแปรแสงมาหา Absolute Magnitude จากสมการ 
  
  
     โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
    1) จากตารางในข้อ1น าไปหาคาบการแปรแสงได้ดังนี้ 
     - ดาวเซฟิอิด hv00934 ได้เท่ากับ 2457669.782 - 2457652.874 = 16.900 
     - ดาวเซฟิอิด hv01954 ได้เท่ากับ 2457655.868 - 2457639.652 = 16.216 

2) หาแมกนิจูดสัมบูรณ์โดยน าไปแทนในสมการข้อ 3 จะได้ค่าดังนี้ 
     - ดาวเซฟิอิด hv00934 ได้เท่ากับ -4.767 
     - ดาวเซฟิอิด hv01954 ได้เท่ากับ -4.739 

3) หาแมกนิจูดปรากฏเฉลี่ยจาก  
 
 
 
  4.ค านวณหาระยะทางจากโลกถึงดาวเซฟิอิดได้จากสมการ 
     
   4.1 ดาวเซฟิอิด hv00934 จะได้ 14.317- (-4.767) = 5log10(d) - 5= 65,500 parsec 
     ซึ่งได้ระยะจากโลกถึงถึงดาวเซฟิอิด hv00934 เท่ากับ 65,500 parsec เมื่อหาระยะทาง
เฉลี่ยจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่ได้เท่ากับ 213,530 ปีแสง 
   4.2 ดาวเซฟิอิด hv01954 จะได้ 17.055- (-2.003) = 5log10(d) - 5 = 52,923 parsec 
     ซึ่งได้ระยะมาจากโลกถึงถึงดาวเซฟิอิด hv01954 เท่ากับ 52,923 parsec เมื่อหา
ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก ไดเ้ท่ากับ 172,528 ปีแสง 
 
 
 
 

𝑀𝑣 = (−2.88 ∗ log(P)) − 1.24 
 

𝑚 −𝑀 = −2.5log10 (
𝐹(𝑑)
𝐹(10)

) 

 

(แมกนิจูดปรากฏที่มากท่ีสุดของดาวนั้น + แมกนิจูดปรากฏที่น้อยที่สุดของดาวนั้น) /2 
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สรุปผลการศึกษา 
 
 การหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้ดาวเซฟิอิด
พบว่า ได้ระยะจากโลกถึงถึงดาวเซฟิอิด hv00934 เท่ากับ 65,500 parsec เมื่อหาระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึง
กาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่ได้เท่ากับ 213,530 ปีแสง ซึ่งระยะทางจากฐานข้อมูลเท่ากับ 179,000 ปีแสงความ
คลาดเคลื่อน 19.29% และได้ระยะทางจากโลกถึงดาวเซฟิอิด hv01954 เท่ากับ 52,923 parsec เมื่อหา 
ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กได้เท่ากับ 172,528 ปีแสง ซึ่งระยะทางจากฐานข้อมูล
เท่ากับ 199,000 ปีแสงความคลาดเคลื่อน 13.30 % (ระยะทาง 1parsec =3.26 ปีแสง) ซึ่งความคลาดเคลื่อน
ในการศึกษาครั้งนี้อาจเนื่องจากการเลือกดาวอ้างอิงไม่ถูกต้องเนื่องจากภาพถ่ายที่ได้จากกล้อง prompt ไม่
ชัดเจน ส่งผลให้การเลือกต าแหน่งดาวอ้างอิงคลาดเคลื่อน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  
 การท าโครงงานดาราศาสตร์เรื่องการหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่
แมกเจลแลนเล็กโลกโดยใช้ดาวเซฟิอิด ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจากคุณครูพรรณพร บุญทศครูที่ปรึกษาโครงงาน  
 ขอขอบพระคุณท่านดร.มานิต เขียวศรีผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนยโสธร
พิทยาคมทุกท่าน ทีก่รุณาให้การอบรมสั่งสอนและสนับสนุนศิษย์ด้วยความเมตตา 
 ขอขอบคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม และคุณประณิตา เสพปันค า เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการท าโครงงานดาราศาสตร์ครั้งนี้ 
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี                  
                   เกียรติศักดิ์  ทองค า 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
มติพล ตั้งมติธรรม,คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ,ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศ 
 ทางดาราศาสตร์, สิงหาคม 2558 
สืบค้นเรื่องดาวแปรแสงจากเว็บไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1330- 
 variable-starเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2559  
สืบค้นการหาสมการ absolute magnitude จากเว็บไซต ์
http://www.astro.uvic.ca/astrocourses/a200/a200/node137.html 
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การสร้างเครื่อง Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR  
นางสาว กมลรัตน์  สิทธินู 

e-mail: kamonrat17583@gmail.com 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ครู จักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์ 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

 
บทคัดย่อ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่อง spectroscopy  ด้วยกล้อง DSLR  โดยท าการจัดตั้ง
ระบบเครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงด้วยกล้อง DSLR เพ่ือวิเคราะห์การกระจายความเข้มของสเปกตรัม
และหาค่าความยาวคลื่นแสงที่ได้จากต้นก าเนิดแสงต่างๆ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติงและ
ใช้ระบบเลนส์กล้อง DSLR ในการปรับระยะให้สเปกตรัมโฟกัสบนระบบเซ็นเซอร์แบบ  CMOS ของกล้อง 
DSLR  เพ่ือบันทึกภาพ สอบเทียบโดยใช้แสงจากหลอดมาตรฐานที่ทราบความยาวคลื่นที่แน่นอนคือ  หลอด
ปรอท และหลอดไฮโดรเจน จากผลการทดลองพบว่าสามารถใช้กล้อง DSLR บันทึกภาพถ่ายสเปกตรัมได้อย่าง
ชัดเจน และจากภาพที่ได้สามารถนาไปวิเคราะห์หาความยาวคลื่นและการกระจายความเข้มแสงของสเปกตรัม
จากแหล่ง ก าเนิดแสงต่างๆ ด้วยโปรแกรม IRIS 
ค าส าคัญ : สเปกตรัม / เกรตติง / กล้อง DSLR 

 
บทน า 

แสงประกอบขึ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีหลายความยาวคลื่นรวมกันอยู่  ซึ่งวิธีการที่สามารถวัด
ความยาวคลื่นแสงนั้น วิเคราะห์ได้จากการแยกของแถบสเปกตรัมโดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของแสงจาก
แหล่งก าเนิดต่างๆ ผ่านเกรตติงเพ่ือสร้างเครื่อง spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR ว่าสามารถถ่ายวัตถุบน
ท้องฟ้าได้หรือไม่ และเพ่ือความสะดวกในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเทคนิคการถ่ายภาพการติดตั้งอุปกรณ์กล้อง 
DSLR และหา เทคนิคในการวิเคราะห์จากความยาวคลื่นของแถบสเปกตรัมที่ได้จากการใช้ต้นก าเนิดแสง
มาตรฐานเป็นแหล่งก าเนิด ซึ่งเกรตติงที่เลือกใช้เป็นเกรตติงเลี้ยวเบน  ขนาด1200 เส้น/มิลลิเมตร ท าให้แสง
ความยาวคลื่นเดียวที่ตกกระทบเกรตติง จะมีแสงบางส่วนจะเบนออกจากแนวไปปรากฏบนฉากเกิดเป็น
แถบสว่างเล็กๆ แถบสว่างนี้เกิดจากการแทรกสอดของแสงจากช่องอ่ืนๆ ทุกช่องเสมือนเป็นแหล่งก าเนิดแสง
อาพันธ์ ท าให้เห็นแถบสเปกตรัมได้ชัดเจนแล้วถ่ายภาพ จากนั้นน าภาพที่ได้มาท าการวิเคราะห์แถบสเปกตรัม 
ก าหนดค่าเทียบขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวเปรียบเทียบค่าความยาวคลื่นของสเปกตรัม ท าการศึกษาความยาวคลื่นและ
ลักษณะของแถบสเปกตรัมจากการเลี้ยวเบนของแสงที่เกิดขึ้นจริง โดยอาศัยอุปกรณ์อย่างง่ายและราคาไม่สูง
มากในการจัดตั้งการทดลอง 

 
วิธีการศึกษา 

1.   ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ และหาประสิทธิภาพ 
1.1 ใช้แผ่นอะคริลิคตัดเป็นวงกลมและเจาะรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5 X 3.5 เซนติเมตร

ตรงกลางแผ่นวงกลม ประกอบเข้ากับเลนส์ฮูด   หลังจากนั้นน าเกรตติง หลังจากนั้นท าช่องสลิด บังคับให้แสง
ผ่านเกรตติงท่ีต าแหน่งเดียวกัน เพ่ือที่จะให้ระยะของแหล่งก าเนิดแสงที่เริ่มต้นใกล้เคียงกันมากที่สุด  

1.2 ติดกับชุดอุปกรณ์ ด้านหนึ่งต่อเข้ากับกล้อง DSLR     
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1.3 น ากล้อง DSLR ที่ประกอบเข้ากับเกรตติงแล้ว ถ่ายภาพแหล่งก าเนิดแสงจากหลอดมาตรฐานที่
ทราบความยาวคลื่นที่แน่นอนคือ หลอดปรอท และไฮโดรเจน น าภาพไปวิเคราะห์ต่อไป  

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล     น าภาพสเปกตรัมของแสงจากการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ ใช้ภาพ
สเปกตรัมของหลอด H  Hg และหาระยะของภาพโดยใช้ โปรแกรม Iris แล้วใช้  Microsoft  office  Excel ใน
การค านวณหาความยาวคลื่นของแต่ละแถบสีออกมา เพ่ือเป็นตัวก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ ์

 
ผลการศึกษา 

                    จากผลการทดลองสามารถบันทึกภาพของแถบสเปกตรัม ด้วยกล้อง DSLR จากแหล่งก าเนิด
แสงความยาวคลื่นมาตรฐานของหลอดไฮโดรเจนที่เลี้ยวเบนผ่านเกรตติง ดังภาพที่ 1  และจากการบันทึกภาพ
จากแหล่งก าเนิดความยาวคลื่นมาตรฐานของหลอดปรอท ดังภาพที่ 2 น าภาพทั้งสองที่บันทึกได้วิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม Iris และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น และระยะ Pixel  ของภาพถ่ายได้ดัง
แสดงในภาพที่ 1 และ 2 

 

ภาพที่ 1 เส้นสเปกตรัมไฮโดรเจน 
 

 
ภาพที่ 2 เส้นสเปกตรัมปรอท 
             น าภาพทั้งสอง มาวิเคราะห์โดยใช้  Microsoft  office  Excel และสอบเทียบหาความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวคลื่นและค่า ระยะพิกเซล ของเส้นสเปกตรัมสีต่างๆ  ดังภาพที่ 3  
 

 

 
ภาพที ่3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและค่า พิกเซลของภาพถ่ายจากหลอดไฮโดรเจนและ
ปรอท 

จากการเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและค่าพิกเซล ของภาพถ่ายจากหลอดไฮโดรเจน
และหลอดปรอทได้สมการความสัมพันธ์ของการทดลองเป็น  

y = 0.174x+61.949 
เมื่อ  y  คือ ความยาวคลื่น  มีหน่วยเป็น นาโนเมตร (nm) 

x  คือ ค่าพิกเซล 

y = 0.174x + 61.949
R² = 0.9698
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R2=0.9698 ซึ่งสมการความสัมพันธ์นี้มีค่าเส้นแนวโน้มเชิงเส้น 0.9698 
จากการใช้เครื่องมือ Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR ถ่ายภาพสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ได้

สเปกตรัมต่อเนื่อง ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที ่4 สเปกตรัมของดวงอาทิตย์ (05/11/2016  1:58 PM) 
 
                    เมื่อน าภาพที่ถ่ายไว้มาท าการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้ลักษณะของสเปกตรัมท่ี
สามารถอ่าน ค่าความยาวคลื่นได้ดังภาพที่ 5 

  

ภาพที่ 5 กราฟสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ (05/11/2016  1:58 PM) 

จากการใช้เครื่อง Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR ถ่ายภาพสเปกตรัมของดวงจันทร์ได้สเปกตรัม
ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 สเปกตรัมของดวงจันทร์ (06/11/2016 :  07:06 PM) 
 
                    เมื่อน าภาพที่ถ่ายไว้มาท าการวิเคราะห์ผลด้วย โปรแกรมส าเร็จรูป ได้ลักษณะของสเปกตรัมที่
สามารถอ่านค่าความยาวคลื่นได้ดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 กราฟแสดงสเปกตรัมของดวงจันทร์(06/11/2016 :  07:06 PM) 
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สรุปผล 
                จากการสร้างเครื่อง  Spectroscopy  ด้วยกล้อง DSLR ซึ่งได้ผลจากการทดลองบันทึกภาพ
สเปกตรัมของแสงจาก หลอดไฮโดรเจนและปรอท เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาความยาวคลื่นของแต่ละสีผ่าน
โปรแกรม Iris เพ่ือหาระยะ pixelและ ค่า Intensity และโปรแกรม Microsoft  office  Excel ท าให้ได้
สมการเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น กับระยะ pixel  ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การคลาดเคลื่อนจากความ
ยาวคลื่นมาตรฐานอยู่ที่ 1.95% และสามารถวัดความยาวคลื่น      ได้ในช่วง 443 nm ถึง 643 nm เมื่อน าไป
ถ่ายภาพสเปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์น าภาพมาวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความยาว
คลื่นกับค่า intensity มีความใกล้เคียงกันมาก 

 
อภิปรายผล 

การสร้างเครื่อง  Spectroscopy  ด้วยกล้อง DSLR  ครั้งนี้เพ่ือศึกษาความยาวคลื่นและลักษณะของ
แถบสเปกตรัมจากการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง และจากการศึกษาครั้งนี้สามารถศึกษาลักษณะของแถบ
สเปกตรัมจากการเลี้ยวเบนของแสงที่เกิดข้ึนจริงและสามารถวัดความยาวคลื่นได้ในช่วง 443 nm ถึง 643 nm 
ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อจ ากัดของเลนส์ 18-200 มิลลิเมตร ของกล้อง DSLR ที่ใช้เก็บข้อมูล แต่ก็เพียงพอส าหรับ
การศึกษาในครั้งนี้ และการสร้างเครื่อง  Spectroscopy  ด้วยกล้อง DSLR  ครั้งนี้ อาศัยอุปกรณ์อย่างง่ายและ
ราคาไม่สูงมากในการทดลอง ท าให้สามารถวัดความยาวคลื่นของต้นก าเนิดแสงต่างๆ ได้ งานวิจัยนี้สามารถ
น าไปจัดตั้งเป็นปฏิบัติการขั้นสูงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติงแบบส่องผ่าน
ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการจัดตั้งปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ ในวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี ได้
ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน รวมถึง
ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเทพสตรี ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบพระคุณครูมณเฑียร 
กันตะวงศ์ ครูจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครูอัมพิกา อินบ้านผือ และคุณคมสันต์ สุรี ที่ให้ค าปรึกษาและดูแล
ตลอดมา และขอขอบพระคุณทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ที่ให้โอกาสในการวิจัยครั้งนี้ 

 
บรรณานุกรม 

รัฐธนินท์ วัฒนะศิริโกสลและคเชนทร์ แดงอุดม. (2558). การวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงด้วยระบบเซ็นเซอร์
แบบ  

CMOS. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
สมพงษ์ ใจดี. (2544). ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์. ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ; ส านักพิมพ์แห่ง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เกรตติง.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  

http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1195- เกรต
ติง+(Grating)?groupid=241.  

(วันที่ค้นข้อมูล: 06 พฤศจิกายน 2559). 
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 การเขียนโปรแกรมจ าลองวงโคจรของดาวเคราะห์ 
นายประชา พรมท้าว 

e-mail:pracha.promtaow@gmail.com  
ครูที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ วรสาร 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 

บทคัดย่อ 
 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเขียนโปรแกรมจ าลองการโคจรของดาวเคราะห์ตามกฎของเคปเลอร์    โดย
ใช้การจ าลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมด้วย      การแปลง
ทางคณิตศาสตร์ เช่น ตรีโกณมิติ หรืออัลกอริทึมอ่ืนๆ โดยใช้ภาษาจาวา (Java) ในการเขียนโปรแกรม 
 ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมสามารถแสดงผลการโคจรของดาวเคราะห์ เป็นรูปวงรีตามกฎของเคปเลอร์ 
และกฎของแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน โดยได้แสดงผลการโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ ที่
มีดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสจุดหนึ่งของวงโครจรนั้น รวมทั้งระยะห่างและขนาดของดาวแต่ละดวงเป็นไปตามสัดส่วน
จริงที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้โปรแกรมยังสามารถศึกษา        การเคลื่อนที่
ของดาวเคราะห์ตามวงโคจรในระบบสุริยะได้ โดยสามารถเลือกการแสดงผลของดาวเคราะห์ได้ตั้งแต่ 1 – 8 ดวง 
จากกล่องโต้ตอบที่สร้างขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การจ าลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์, วงโคจรของ       
              ดาวเคราะห์   
 
 

ความเป็นมา 
 

 การเขียนโปรแกรมนั้นเป็นสิ่งที่จะพัฒนาความคิดของมนุษย์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ด้วยการน า
ความสัมพันธ์ของธรรมชาติมาเข้ารหัสให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล โดยผู้จัดท าโครงงานมีความสนใจภาษาจาวา 
(Java) ส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมจ าลองวงโคจรของดาวเคราะห์ เพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรมและพิจารณา
ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ โดยได้ท าการศึกษาภาษาจาวาและน ามาประยุกต์ใช้กับการโคจรของดาว
เคราะห์โดยใช้อัลกอริทึมการแปลงพิกัดต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับทฤษฎีและกฏทางฟิสิกส์ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 1.  เพ่ือเขียนโปรแกรมสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่ตามวงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ใช้งานโปรแกรมจ าลองวงโคจรของดาวเคราะห์ที่สร้างขึ้น สามารถศึกษาการเคลื่อนที่ของดาว
เคราะห์ตามวงโคจรในระบบสุริยะ 
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วิธีการศึกษา 
 

 1.  ศึกษากฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎของเคปเลอร์ รวมทั้งการแปลงทาง
คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งพิกัดของดาวเคราะห์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์  

2.  เขียนโปรแกรมโดยเริ่มจากสร้างหน้าต่างและวัตถุท่ีเราต้องการสังเกต ซ่ึงใช้แทนดาวเคราะห์ และหาก
พบข้อผิดพลาดจากโปรแกรม ผิดพลาดจากตัวฟังก์ชัน หรือจากตัวผู้เขียนโปรแกรมเอง ก็น าผลการเขียนโปรแกรม
ไปปรึกษาบุคคลทีม่ีความเชี่ยวชาญ เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงให้โปรแกรมแสดงผลออกมาได้ดี 

3.  ก าหนดวัตถุซึ่งแสดงผลเป็นดาวเคราะห์ให้มีความเร็วของตามแนวแกน X (Vx) และความเร็วตาม
แนวแกน Y (Vy) ค่าหนึ่งของดาวแต่ละดวง จากนั้นพิจารณาแรงที่กระท ากับดาวเคราะห์แต่ละดวง รวมทั้งผลของ
แรงที่กระท าต่อดาวเคราะห์ที่เราก าลังพิจารณาอยู่ เพ่ือศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราเร่ง และความเร็ว โดย
ใช้สมการตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตันคือ F = ma และกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลคือ F = (Gm1m2)/r2 
ทั้งนี้ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเองขณะโคจรด้วย แต่เนื่องจากการแสดงผลเป็น 2 มิต ิจึงไม่สามารถสังเกตเห็นได ้

4.  การเพ่ิมจ านวนดาวเคราะห์ลงในโปรแกรม โดยใช้ระยะห่างตามอัตราส่วนจริง รวมทั้งปรับปรุงการ
แสดงสีและรูปร่างของดาวเคราะห์ให้ตรงกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ทั้งนี้ในการเพ่ิมดาวเคราะห์แต่ละดวงลงใน
โปรแกรมจะต้องสร้างจุดก าหนดต าแหน่ง (mark) ไว้เพ่ือท าให้ทราบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะถูกน ามาค านวณใน
ระบบ โดยจะพิจารณาแรงดึงดูดระหว่างมวลที่เกิดขึ้นจากดาวเคราะห์ที่ถูกก าหนดต าแหน่งไว้ทุกดวง เพ่ือน ามา
ค านวณอัตราเร่งของดาวเคราะห์ที่ก าลังพิจารณาอยู่  

5.  น าสมการการเคลื่อนทีใ่ส่เข้าไปในโปรแกรม และทดสอบการแสดงผลที่ได้ 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาจาวา (Java) ปรากฎว่าโปรแกรมสามารถแสดงผลการโคจรของ
ดาวเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

       
      ภาพที่ 1 โค้ดของโปรแกรม                  ภาพที่ 2 การแสดงผลของโปรแกรม มีกล่องโต้ตอบให้เลือก 
                                                         แสดงผลการโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างและความเร็วตามผลของโปรแกรม 

 
 จากแผนภูมิที่ 1 ผลจากโปรแกรมแสดงว่าความเร็วลัพธ์ของดาวเคราะห์จะมีค่าลดลงเมื่อมีระยะห่างจาก
ดวงอาทิตย์มากขึ้น กล่าวคือความเร็วลัพธ์ของดาวเคราะห์แปรผกผันกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์  
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างและช่วงเวลาตามผลของโปรแกรม 

 
 

 
แผนภูมทิี่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและช่วงเวลาตามผลของโปรแกรม 
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 จากแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบแผนภูมิทั้งสองที่ช่วงเวลาเดียวกัน ผลจากโปรแกรม
แสดงว่าถ้าระยะห่างของดาวเคราะห์เพ่ิมขึ้นความเร็วของดาวเคราะห์จะลดลง และถ้าระยะห่างของดาวเคราะห์
ลดลงความเร็วของดาวเคราะห์จะเพ่ิมข้ึน 
 

สรุปผล 
 

 ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมสามารถแสดงผลการโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงรีตามกฎของเคปเลอร์ 
และกฎของแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน โดยได้แสดงผลการโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะที่มี
ดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสจุดหนึ่งของวงโครจรนั้น รวมทั้งระยะห่างและขนาดของดาวแต่ละดวงเป็นไปตามสัดส่วน
จริงที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้โปรแกรมยังสามารถศึกษาการเคลื่อนที่ของ
ดาวเคราะห์ตามวงโคจรในระบบสุริยะได้ โดยสามารถเลือกการแสดงผลของดาวเคราะห์ได้ตั้งแต่  1 – 8 ดวง จาก
กล่องโต้ตอบที่สร้างขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดท าโครงงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีของ คุณครูนิวัฒน์ วรสาร ครูที่ปรึกษาโครงงาน   

ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการชาตรี  ประดุจชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
และคณะครูทุกท่านที่ให้ความเมตตา สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นก าลังใจมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ คุณธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงงาน คุณมติพล ตั้งมติธรรม และ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางจนท าให้โครงงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 
เอกสารอ้างอิง   

 
 ธีรวัฒน์ ประกอบผล. คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย. 2552. 
 อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2556. 

How to repaint a JPanel after have drawn on it? ออนไลน์. http://stackoverflow.com สืบค้น
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559. 

Java threading-programming examples. ออไลน์ . www.tutorialspoint.com/java/java สืบค้น
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559. 

RGB color codes chart. ออนไลน์ . www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm สืบค้น
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559. 
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โปรแกรมจ ำลองกำรเคลื่อนที่รำยวันของวัตถุท้องฟ้ำ 
นายกิจจา ครุจิต , นางสาวสุพิชญา เมตุลา 

e-mail: minoshi007@gmail.com , panght7@gmail.com 
อาจารย์สิลดา อินทรโสธรฉันท์𝟏 , อาจารย์ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ𝟐 , อาจารย์สุภลักษณ์ ซาแสงบง𝟑 

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
2 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโปรแกรมจ าลองการเคลื่อนที่รายวันของวัตถุฟ้า เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียน

การสอนวิชาดาราศาสตร์ โดยใช้ภาษาจาวา เขียนขึ้นในโปรแกรม Eclipse IDE ด้วยวิธีการแสดงผลในรูปแบบ
สามมิติลงบนระนาบสองมิติ สามารถใช้ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
ภาพ (Graphic User Interface) และได้ใช้ไลบรารี่ Java3D ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งมีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมในส่วนต่างๆ คือ แผงควบคุม หน้าจอแสดงผล และ ส่วนของกราฟฟิกที่เป็นแบบจ าลอง 
โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถจ าลองต าแหน่งของวัตถุที่มีเดคลิเนชัน และ ไรท์แอสเซนชันต่าง ๆ  ในเวลา
ดาราคติที่ก าหนด ของผู้สังเกตที่ละติจูดหนึ่ง ๆ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดกลุ่มข้อมูล
ในแผงควบคุม และ ส่วนแสดงผล ที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน สามารถซ่อนหรือแสดงส่วนต่าง ๆ ของ
แบบจ าลองที่ไม่จ าเป็นในการอธิบายบางเรื่อง สามารถปรับข้อมูลในแผงควบคุมเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้ สามารถก าหนดค่าข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือ เรียกใช้ตัวอย่างวัตถุฟ้าที่โปรแกรม
ก าหนดไว้ให้เพ่ือทดสอบความเข้าใจของตนเองได้ และยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของวัตถุฟ้าชุดต่าง ๆ ได้
อีกด้วย 

 
ค ำส ำคัญ: การเคลื่อนที่รายวันของวัตถุท้องฟ้า , โปรแกรมแบบจ าลอง , ระบบพิกัดท้องฟ้า 
 
 

ควำมเป็นมำ 
วิชาดาราศาสตร์นับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน ดังจะสังเกตได้จาก

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางดาราศาสตร์หลายแห่งได้จัดการบรรยายและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้น เช่น การบรรยายเกี่ยวกับพบเห็นอุกกาบาตในพ้ืนที่ต่างๆ  กิจกรรม
สังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคา และการบรรยายเกี่ยวกับการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วง เป็นต้น  

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากใน
ผลิตสื่อการเรียนรู้ออกมาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษา
ทางด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ศึกษาหรือผู้สอนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงมีโปรแกรม หรือสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ที่ให้ความรู้โดยเน้นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้สนใจสามารถเห็นภาพได้มากขึ้น แต่สื่อการสอนดารา
ศาสตร์ที่มีในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ของผู้ศึกษาในบางประเด็น ปัญหาด้านการใช้แบบจ าลองที่เข้าใจได้ยาก ไม่
สะดวกต่อการก าหนดค่าเข้าไปในโปรแกรม หรือ การตั้งค่าต่างๆ และการน าเสนอข้อมูลยังมีองค์ประกอบที่
เยอะ และ ซับซ้อน ไม่เหมาะส าหรับที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอน 
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ทางผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงสนใจในการออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมจ าลองการ
เคลื่อนที่รายวันของวัตถุท้องฟ้า ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้สอนวิชาดารา
ศาสตร์ และ ผู้ที่สนใจในวิชานี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือออกแบบและสร้างโปรแกรมจ าลองการเคลื่อนที่รายวันของวัตถุท้องฟ้า ส าหรับใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายส าหรับผู้ที่สนใจศึกษา และ ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น 

 
วิธีกำรศึกษำ 

ขั้นตอนการท าโครงงาน 
1. ศึกษาส่วนประกอบของทรงกลมท้องฟ้า และ ออกแบบโปรแกรมท่ีจะพัฒนา 
2. เริ่มพัฒนาโปรแกรม 
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษา JAVA ในโปรแกรม  Eclipse IDE โดยส่วนของโปรแกรมจะได้แบ่งเป็น 

2 ส่วน คือ      
2.1 หน้าจอรับค่า : สร้างในส่วนของตัวรับค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าละติจูดของผู้สังเกต ,ค่าเวลา

ดาราคติของผู้สังเกต ณ ขณะนั้น , ค่าเดคลิเนชัน และ ไรท์แอสเซนชันของวัตถุท้องฟ้า 
2.2 กราฟฟิก : สร้างทรงกลมท้องฟ้า โดยสร้างทรงกลมลงบนระนาบสองมิติของหน้าจอ และ 

ลงพิกัดจุด เส้น และ ระนาบต่างๆที่ส าคัญ ได้แก่ จุดทิศ (N , S , E ,W), เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า 
(Celestial Equator) แกนขั้วเหนือ-ขั้วใต้ท้องฟ้า (NCP-SCP axis), ขั้วเหนือและขั้วใต้ท้องฟ้า (North 
celestial pole and South celestial pole), เส้นทางเดินดาวรายวัน (diurnal motion path) , 
จุด Zenith ลงบนทรงกลม จากนั้นจึงให้รับค่าวัตถุท้องฟ้าจากส่วนรับค่า แล้วน ามาแสดงต าแหน่งลง
บนทรงกลมท้องฟ้าที่เขียนขึ้น โดยใช้ความรู้ในเรื่องการหมุนแกน เวกเตอร์สามมิติ และ สมการการ
แปลงระบบพิกัดท้องฟ้า ซึ่งได้แก่ 

           ℎ = 𝑆𝑇 −  𝛼………………………….. (สมการที่ 1) 
          cos 𝑧   = cos 𝜑 sin 𝛿 + sin 𝜑 sin 𝛿 cos ℎ ………………………….. (สมการที่ 2) 

tan 𝐴𝑧 = − sin ℎ cos 𝛿
sin 𝛿 cos 𝜑+sin 𝜑 cos 𝛿 cos ℎ

           ………………………….. (สมการที่ 3) 

𝐴𝑙 = 90 − 𝑧………………………….. (สมการที่ 4)                                            
เมื่อ h  คือ มุมชั่วโมงของวัตถุท้องฟ้า 
     ST  คือ เวลาดาราคติ ณ ขณะนั้น 
      z  คือ ระยะเซนิท 
     Al  คือ มุมเงยของวัตถุฟ้า 
     Az  คือ มุมทิศของวัตถทุ้องฟ้า    
     α คือ ไรท์แอสเซนชันของวัตถุท้องฟ้า 
     φ คือ ละติจูดของผู้สังเกต 
     𝛿 คือ เดคลิเนชันของวัตถุท้องฟ้า 

3. ทดสอบโปรแกรม และ ปรับแก้
โปรแกรม 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาส่วนประกอบทรงกลมฟ้า พบว่า ส่วนส าคัญของทรงกลมฟ้าในระบบพิกัดเส้นขอบฟ้าคือ 

เส้นขอบฟ้าและจุดเหนือศีรษะ ส่วนในระบบศูนย์สูตรฟ้า คือ ขั้วเหนือฟ้าและเส้นศูนย์สูตรฟ้า ซึ่งระบบทั้ง 2 
นั้นมีความสัมพันธ์กัน คือการวางขั้วเหนือฟ้าไว้ที่เมอริเดียนผู้สังเกตให้ถูกต้องกับละติจูด ดังนั้น โปรแกรมที่
ออกแบบจึงได้มีส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนละติจูดผู้สังเกตเพ่ือแสดงความสัมพันธ์นี้ นอกจากนี้ยังได้แสดง การ
เคลื่อนที่รายวันของวัตถุฟ้าและ การเปลี่ยนมุมมองของทรงกลมฟ้าเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจินตนาการ
ของทรงกลมฟ้าท่ีเป็นสามมิติมาสู่ระนาบสองมิติของหน้าจอได้ 

 

 
สรุปผล 

โปรแกรมที่พัฒนาได้นี้ สามารถน าเสนอต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ ของทรงกลมฟ้าพ้ืนฐาน สามารถ
ก าหนดต าแหน่งของวัตถุบนทรงกลมฟ้า และ แสดงการเคลื่อนที่รายวันของวัตถุท้องฟ้า พร้อมทั้งผู้ใช้สามารถ
ปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ได้แก่ ต าแหน่ง และ เวลาดาราคติ ของผู้สังเกตได้ และ ปรับมุมมองของทรงกลมท้องฟ้า
ได้ โปรแกรมที่พัฒนานี้สามารถน าไปใช้ประกอบแผนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
ทรงกลมฟ้าได้ ซึ่งจะให้ผลสัมฤทธิ์เท่าใดนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาต่อไป 

 
กิตติกรรมประกำศ  

ขอขอบพระคุณอาจารย์สิลดา อินทรโสธรฉันท์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คอยให้ค าปรึกษาในเรื่องการวางแผนขั้นตอนในการท าโครงงาน และการพัฒนา
โป รแ ก รม นี้  ข อ ข อ บ พ ระคุ ณ อาจารย์ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ ภ าค วิ ช า ฟิ สิ ก ส์  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และ ข้อแนะน าในการท าโครงงาน  และ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภลักษณ์ ซาแสงบง ที่คอยปรับแก้ไขการเขียนรายงาน และ เอาใจใส่ติดตามผลการ
ด าเนินงานในทุกข้ันตอน 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
The Celestial Sphere. แหล่งที่มา :  

http://www2.astro.psu.edu/users/rbc/a501/c1_spherical_astronomy.pdf. 9 สิงหาคม 
2559  

Todd Timberlake. Celestial Globe Model. 2557. แหล่งที่มา :  
http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=9379 . 11 สิงหาคม 2559 

University of Nebraska-Lincoln astronomy education. Rotating sky explorer. 2552. แหล่งที่มา  
: http://www.golabz.eu/lab/rotating-sky-explorer. 11 สิงหาคม 2559 

Keith Burnett. Calculating mean and apparent sidereal. 2545. แหล่งที่มา :  
timehttp://www2.arnes.si/~gljsentvid10/sidereal.htm . 10 พฤศจิกายน 2559 
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การศึกษาสเปกตรัมบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยกล้อง DSLR     
เด็กหญิงกชพร มะลิต้น 

e-mail:poonsai2167@gmail.com 
เด็กหญิงศิรดา ธนากรจักร์ 
sirada245@gmail.com 

ครูที่ปรึกษา นางสาวทัศติมา เนตรคุณ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
บทคัดย่อ 

 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสเปกตรัมของของแสงสะท้อนจากดวงจันทร์กับสเปกตรัม

ของแสงจากดวงอาทิตย์ โดยใช้กล้อง DSLR ถ่ายภาพแสงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ผ่านกรตติ้ง แล้วน า 
แล้วภาพที่ได้ไปวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป    

จากการศึกษาพบว่า การทดลองข้างต้นผลที่ได้ไม่สามารถระบุค่าที่ละเอียดจากสเปกตรัมของแสงดวง
จันทร์และ สเปกตรัมของแสงดวงอาทิตย์ได้ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบขั้นพ้ืนฐานที่อิงตาม
หลักการของการดูดกลืนแสง แต่สามารถดูค่าแสงสเปกตรัมจาก RGB ได้โดยที่เราสามารถน าสเปกตรัมของทั้ง
สองมาเทียบกันได้ตามสัดส่วนร้อยละ   
 

ความเป็นมา 
 

สเปกตรัมคือเส้นหรือแถบที่แสดงออกมาเป็นสี โดยแผ่รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านแผ่นเกรตติ้ง 
มีการเว้นช่วงความถ่ีและมีความยาวคลื่นแตกต่างกันจนเกิดเป็นแถบๆเรียงกันไป 

 ในดาวเคราะห์แต่ละดวงจะมีพ้ืนผิวแตกต่าง แต่ละพ้ืนผิวจะดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแตกต่างกัน 
เราจึงต้องการศึกษาเส้นสเปกตรัมของแสงจากดวงจันทร์ด้านที่หันเข้าหาโลกมาเปรียบเทียบกับเส้นสเปกตรัม
ของแสงจากดวงอาทิตย์ โดยใช้เกรตติ้งในการเก็บข้อมูลสเปกตรัม 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาสเปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสเปกตรัมของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ 

 
วิธีการศึกษา 

 
1.  ตั้งกล้องโทรทัศน์จากนั้นน าเกรตติ้งมาวางรับแสงต่อจากเลนส์ตาของกล้องโทรทัศน์ แล้วให้

สเปกตรัมของแสงจากดวงจันทร์ที่ได้ตกกระทบกับฉากรับภาพสีขาว จากนั้นท าการถ่ายภาพสเปกตรัมที่
ปรากฎบนฉากด้วยกล้อง DSLR แล้วน าภาพสเปกตรัมที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

2.  ท าการถ่ายภาพสเปกตรัมของดวงอาทิตย์โดยการเจาะรูกระดาษแข็งให้แสงเดินทางผ่านไปยังเกรต
ติ้งและตกระทบฉากรับภาพสีขาว แล้วท าการถ่ายภาพสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ที่ปรากฎบนฉากด้วยกล้อง 
DSLR แล้วน าภาพสเปกตรัมที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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3.  วิเคราะห์ภาพสปกตรัมทีไ่ด้จากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
 

ผลการศึกษา 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงความเข้มของสเปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แยกเฉพาะสีแดง (R) 

 
 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงว่าสเปกตรัมของดวงจันทร์ในช่วงความถ่ีของแสงสีเหลืองและสีเขียวมีค่า
มากกว่าความเข้มสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 

 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงความเข้มของสเปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แยกเฉพาะสีเขียว (G) 

 
 จากแผนภูมิที่ 2 แสดงว่าสเปกตรัมของดวงจันทร์ในช่วงความถ่ีของแสงสีเขียวและสีน้ าเงินมีค่า
มากกว่าความเข้มสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงความเข้มของสเปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แยกเฉพาะสีน้ าเงิน (B) 

  
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงว่าสเปกตรัมของดวงจันทร์ในช่วงความถ่ีของแสงสีน้ าเงินมีค่ามากกว่าความเข้ม

สเปกตรัมของดวงอาทิตย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนของความสว่างของแสงจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จ านแนกตามสีของสเปกตรัม 
 

จากข้อมูลความสัมพันธ์ตามตารางที่ 1 สามารถสร้างแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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สีของสเปกตรัม สัดส่วนของความสว่าง 
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 

Violet 11.17 10.04 
Indigo 12.98 11.65 
Blue 13.83 18.34 

Green 15.02 22.21 
Yellow 16.48 16.61 
Orange 14.56 11.24 

Red 15.96 9.92 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของความเข้มแสงที่ได้จากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จ าแนกตามสีของสเปกตรัม 

 
 จากแผนภูมิที่ 4 แสดงว่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ที่วัดได้มีค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อความยาวคลื่นของแสง
มากขึ้น 

สรุปผล 
จากการศึกษาพบว่า การทดลองข้างต้นผลที่ได้ไม่สามารถระบุค่าที่ละเอียดจากสเปกตรัมของแสงดวง

จันทร์กับ สเปกตรัมของแสงดวงอาทิตย์ได้ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบขั้นพ้ืนฐานที่อิงตาม
หลักการของการดูดกลืนแสง แต่สามารถดูค่าความเข้มแสงสเปกตรัมจาก RGB ได้โดยที่เราสามารถน า
สเปกตรัมของทั้งสองมาเทียบกันได้ตามสัดส่วนร้อยละข้างต้นได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานเรื่องการศึกษาสเปกตรัมของธาตุบนผิวดวงจันทร์ด้วยกล้อง DSLR นี้ส าเร็จล่วงได้ด้วยความ

กรุณาของคุณครูทัศติมา เนตรคุณ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการชาตรี  ประดุจชนม์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และคณะครูทุกท่านที่ให้ความเมตตา สนับสนุน 
ส่งเสริม และเป็นก าลังใจมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้ก าลังใจในการจัดท าโครงงาน และสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการท าโครงงานนี้จนกระทั่งประสบความส าเร็จ 

 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. 2554. 

มติพล ตั้งมติธรรม. คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ . ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศ
ทางดาราศาสตร์. กันยายน 2556. 
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การคาดการณ์ขนาดของค่าความกว้างและลึกของหลุมอุกกาบาตบนโลกโดยใช้ 
โปรแกรม  Microsoft Visual Studio  

นางสาวณัฐนิชา  โมราราย, นางสาววิชญา    จันทร์สิงห์,นางสาวชลธิชา   พันธุ์ทอง 
e-mail: 34673@chs.ac.th  

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายอานนท์    มากมี 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นาย ยุทธการ ศรีมาชัย 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานการคาดการณ์ความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาตบนโลกโดยใช้โปรแกรม Microsoft  

Visual Studio มีวัตถุประสงค์เพ่ือคาดการณ์ความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลก 
ประกอบกับการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ข้อสมมติฐานและสมการบนตัวโปรแกรมพ้ืนฐานของนัก
ดาราศาสตร์ซึ่งตัวโปรแกรมจะมีการป้อนค่าจ านวนทั้งหมด 5 ตัว คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอุกกาบาต
(Diameter,L) ความหนาแน่นของอุกกาบาต  (Density,ρ)  ความเร็วก่อนเข้าชั้นบรรยากาศ (impact 
velocity, vi) มุม(impact angle,θ) และระบุประเภทความหนาแน่นของตัวเป้าหมายของหินบนโลกซึ่งจะ
แบ่งเป็นหินตะกอน(sedimentary rock) หรือหินผลึกใส( crystalline rock) จากนั้นโปรแกรมจะค านวณ
ความกว้างของหลุมขณะเกิดชั่วคราว (transient crater )และสามารถคาดการณ์ต่อไปได้ว่าเกิดหลุมอุกกาบาต
แบบไม่ซับซ้อน(simple crater) หรือซับซ้อน(complex crater) แล้วค านวณความเสียหายออกมาเป็นขนาด
ความกว้างและความลึก 
ค าส าคัญ:โปรแกรม Microsoft  Visual Studio ,ความหนาแน่นของตัวเป้าหมายของหินบนโลก,หลุมขณะ
เกิดชั่วคราว,หลุมอุกกาบาตแบบไม่ซับซ้อน,หลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน 

 
ความเป็นมา 

อุกกาบาตนั้นคือชิ้นวัตถุแข็งที่มีส่วนประกอบของ หิน และ เหล็ก ซึ่งอยู่ในระบบสุริยะซึ่งเกิดขึ้นจาก
ส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะนี้ และมีอีกบางส่วนที่เกิดขึ้นจากเศษที่แตกหักออกมาจาก
ดาวหาง โดยวัตถุเหล่านั้นคือสะเก็ดดาว เมื่อโคจรเข้ามาอยู่ในรัศมีแรงโน้มถ่วงของโลก จะถูกดึงดูดลงพ้ืนโลก
ด้วยความเร็วหลายร้อยkm/hr. จนเกิดการเสียดสีกับบรรยากาศจนร้อนจัดและหลอมตัวเป็นลูกไฟสว่าง หาก
ว่าสะเก็ดดาวนั้นมีขนาดเล็ก ก็จะถูกเผาไหม้และสลายไป เรียกว่า ดาวตก แต่หากสะเก็ดดาวมีชิ้นส่วนซึ่ง
สลายตัวไม่หมดและเหลือซากตกลงมาถึงพ้ืนโลกจะถูกเรียกว่าอุกกาบาตซึ่งเมื่ออุกกาบาตพุ่งชนโลก แม้จะมี
ขนาดที่เล็กลงมากแต่ยังคงท าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งบุคคลในพ้ืนที่และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท าให้ทาง
คณะผู้จัดท าได้กระท าการต่อยอดจากโครงงานเรื่องการสร้างชุดจ าลองการเกิดหลุมอุกกาบาตบนพ้ืนโลกเพ่ือ
หาปัจจัยที่มีผลต่อความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาตขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft  Visual Studio 
เพ่ือท าให้ทราบความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งสามารถน าไปประมาณค่าความ
เสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างที่ผู้คนอาศัยหรือภูมิประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พุ่งชนของอุกกาบาตได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือคาดการณ์ความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลก 
2.เพ่ือสร้างโปรแกรมท่ีใช้งานได้ง่าย 
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วิธีการศึกษา 
ตอนที่ 1  ศึกษาชนิดของหลุมอุกกาบาตบนโลก 

1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชนิดหลุมอุกกาบาตบนโลกจากฐานข้อมูลและจากเว็บไซต์ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงชนิดของหลุมอุกกาบาต 

ตอนที่ 2  ศึกษาสมการที่สามารถคาดการณ์ความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาต 
1.ท าการหาความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาตแบบชั่วคราว(Holsapple and 

Schmidt1982, Schmidt and Housen 1987, and Gault 1974) จากสมการ 

          
โดย     Dtc คือเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตแบบชั่วคราว มีหน่วยเป็น m  
          ρt  คือความหนาแน่นของตัวเป้าหมายบนโลกมีหน่วยเป็นkg m−3  แบ่งเป็น 
  หินตะกอน(sedimentary rock) ρt = 2500 kg m−3หรือ 
 หินผลึกใส( crystalline rock) ρt = 2750 kg m−3  
          ρi  คือความหนาแน่นของตัวอุกกาบาต มีหน่วยเป็น kg m−3 
          L     คือเส้นผ่านศูนย์กลางของอุกกาบาตหลังจากเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมีหน่วยเป็น m 

Vi    คือความเร็วของอุกกาบาตขณะกระทบ มีหน่วยเป็น m s−1 *บังคับตั้งแต่ความเร็ว      
11000-  72000 m/s- 

    θ   คือมุมของตัวอุกกาบาต (วัดตามแนวนอน) มีหน่วยเป็นองศา 
           gE   คือแรงโน้มถ่วงของโลก มีหน่วยเป็น m s−2 

 
โดย dtc คือความลึกของหลุมอุกกาบาตแบบชั่วคราว มีหน่วยเป็น km 

2. เมื่อค านวณความกว้างของหลุมอุกกาบาตแบบชั่วคราว(Dtc)ออกมาแล้วมีค่าน้อยกว่า ~3.2 km 
บนโลก(แบ่งประเภทโดยDence1965)เราเรียกว่าหลุมอุกกาบาตแบบ“simple”หรือหลุมอุกกาบาตแบบไม่
ซับซ้อนท าการหาความกว้าง(Grieve and Garvin1984) จากสมการ  
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โดย Dfr คือความกว้างของหลุมอุกกาบาตแบบไม่ซับซ้อน มีหน่วยเป็น km 
**ในส่วนของหลุมอุกกาบาตแบบไม่ซับซ้อนหรือ simple crater จะไม่มีการค านวณความลึกออกมาด้วย
เนื่องจากจะมีค่า breccia lens volume Vbr ,the thickness of the breccia lens tbr ,hfr is the rim 
height (above the original) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผู้จัดท าเองยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงยัง
ไม่มีการค านวณค่าความลึกออกมาแต่จะมีค่าความลึกในขณะที่ยังเป็นแบบชั่วคราวแสดงออกมาแทน 

3.แต่ถ้าเมื่อค านวณค่าความกว้างของหลุมอุกกาบาตแบบชั่วคราว (Dtc)ออกมาแล้วมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ ~3.2 kmบนโลกเราเรียกหลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน(Dence1965)ท าการค านวณหาความกว้างและ
ความลึกของหลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน(Croft1985,McKinnonandSchenk1985,Holsapple 1993) จาก
สมการ  

 
 โดย  Dfr คือความกว้างของหลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน มีหน่วยเป็น km 
        Dtc คือความกว้างของหลุมอุกกาบาตแบบชั่วคราว มีหน่วยเป็น km 
        Dc คือความกว้างที่เปลี่ยนจาก simple เป็น complex มีค่าคงทีเ่ท่ากับ 3.2 km บนโลก   
ส าหรับการคาดการณ์ความลึก dfr เราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกกับความกว้าง (Herrick 1997)  

 
 โดย dfr คือความลึกของหลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน มีหน่วยเป็น km 
        Dfr คือความกว้างของหลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน มีหน่วยเป็น km   
ตอนที่ 3  สร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนค่า input ในโปรแกรม และเขียนโค้ด C# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการศึกษา 
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ตารางที่ 1 ผลการค านวณความกว้างและลึกของหลุมอุกกาบาตบนโลก     

*หมายเหตุ  ตาราง         คือ ค่าที่ป้อนเข้าไปในโปรแกรม    **   บังคับค่า Vi มีค่า=11000-72000 m/s 
                ตาราง          คือ ค่าที่ค านวณออกมาในรูปความกว้างและความลึก 
 

สรุปผล 
ผลการศึกษาพบว่าการค านวณความกว้างและความลึกของหลุมอุกกาบาตที่ได้ข้อมูลมาจากข้อมูลทั้ง 

5 จ านวณได้แก่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอุกกาบาต (Diameter,L) ความหนาแน่นของอุกกาบาต
(Density,ρi)  ความเร็วก่อนเข้าชั้นบรรยากาศ(impact velocity, vi) มุม(impact angle,θ) และประเภท
ความหนาแน่นของตัวเป้าหมายของหินบนโลกซึ่งจะแบ่งเป็นหินตะกอน(sedimentary rock) หรือหินผลึกใส( 
crystalline rock) จะสามารถคาดการณ์ชนิดของหลุมอุกกาบาตที่จะเกิดขึ้นและค านวณความกว้างและความ
ลึกของหลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลกได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนและช่วยเหลือการท าโครงงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยตาม 
วัตถุประสงค์ดังรายชื่อผู้สนับสนุนต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์อานนท์ มากมี  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 2. นายยุทธการ ศรีมาชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ  
 3. University of Arizona, East University Boulevard, Tucson, Arizona ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 4. Imperial College London,South Kensington Campus, London ในประเทศอังกฤษ  

เอกสารอ้างอิง 
Gareth S. COLLINS, H. Jay MELOSH, and Robert A. MARCUS. 2548. “A Web-based computer 
program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid 
impact on Earth .“ [online]. Available: 
http://www.purdue.edu/impactearth/Content/pdf/Documentation.pdf. (3 October 2016) 

http://www.purdue.edu/impactearth/Content/pdf/Documentation.pdf
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การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 (ชื่อการหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์) 
นายเกียรติกุล   อักษรดิษฐ์, นางสาวอนงค์นาถ  ตันต้าว 

e-mail: wiwafern@hotmail.com 
ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณัชชา  เรือนมูล, นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์ 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์  โดยใช้วิธีการศึกษาจุดบนดวง
อาทิตย์จากแผนภาพดวงอาทิตย์ จาก SOHO  น ามาเทียบตารางพิกัดต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด  เปรียบเทียบ
และบันทึกต าแหน่งละติจูดและลองจิจูดของจุดบนดวงอาทิตย์  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงเดือน ตุลาคม  เป็น
ระยะเวลา 3  เดือน โดยมีการสังเกตเดือนละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ท าการค านวณเพ่ือหาอัตราการเคลื่อนของ
จุดบนดวงอาทิตย์ในหน่วงองศา /วัน ในแต่ละละติจูด และหาอัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ  

ผลการศึกษาพบว่า ที่ละติจูดต่างกัน อัตราการหมุน และคาบการหมุนของดวงอาทิตย์จะแตกต่างกัน 
และที่ละติจูดเดียวกันจะมีค่าอัตราการหมุนและคาบการหมุนของดวงอาทิตย์ใกล้เคียงกัน โดยพบว่า เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559  จุดที่1 : จุด 2574  ละติจูด 0. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 องศา/วัน คาบการ
หมุนเฉลี่ย 24.54 วัน  จุดที่ 2 : จุด 2576  ละติจูด  -18. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 องศา/วัน คาบ
การหมุนเฉลี่ย 24.54 วัน จุดที่ 3 : จุด 2577 ละติจูด 5. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 องศา/วัน คาบการ
หมุนเฉลี่ย 24.82 วัน เดือนกันยายน จุดที่1 : จุด 2585 ละติจูด 0.  มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 องศา/
วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 26.67 วัน  จุดที่2 : จุด 2589  ละติจูด  8. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 องศา/
วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.48 วัน  เดือนตุลาคม จุดที่ 1 : จุด 2599  ละติจูด -20. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย 
เท่ากับ 13.5 องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 26.67 วัน  จุดที่ 2 : จุด 2600  ละติจูด  8. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย 
เท่ากับ 14.5 องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.48 วัน   
ค าส าคัญ:  ดวงอาทิตย์ , จุดบนดวงอาทิตย์, อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์, อัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ 

ความเป็นมา 
จุดบนดวงอาทิตย์มีคาบเฉลี่ย 11 ปี (Sunspot Cycle หรือ Solar Cycle) ช่วงเวลาที่มีจ านวนจุดบน

ดวงอาทิตย์มากที่สุด เรียกว่า Solar Maximum  และช่วงที่มีจ านวนจุดบนดวงอาทิตย์น้อยที่สุด เรียกว่า 
Solar  Minimum ซึ่งในปี ค.ศ. 1904 มันเดอร์ (Maunder) ได้เขียนความสัมพันธ์ระหว่างละติจูดที่เกิดจุดกับ
เวลา พบว่าไดอะแกรมที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายผีเสื้อ เขาเรียกว่า “ไดอะแกรมผีเสื้อของมันเดอร์ (Maunder 
’s Butterfly Diagram)” จุดบนดวงอาทิตย์จะเริ่มเกิด ณ ละติจูด ประมาณ 30 องศา แล้วจะจางหายไปตาม
ปรากฏการณ์ “วัฎจักรของจุด” ท าให้พบว่าดวงอาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราประมาณ 1 เดือนต่อ 1 
รอบ และบริเวณละติจูดต่างกันบนดวงอาทิตย์ จะมีการหมุนรอบตัวเองต่างกัน โดยบริเวณศูนย์สูตรจะมี
ความเร็วมากกว่าละติจูดสูงขึ้นไป  การหมุนแบบนี้เรียกว่า “การหมุนรอบตัวเองแบบดิฟเฟอเรนเชียล 
(Differential  Rotation)” ส่งผลให้สนามแม่เหล็กที่ถูกมัดอยู่ใต้ชั้นโฟโตสเฟียร์อย่างหนาแน่นรอบดวงอาทิตย์
มีการเปลี่ยนแปลง  โดยเส้นแรงแม่เหล็ก ณ ละติจูดกลางจะมีความหนาแน่นกว่าละติจูดต่ า  สนามแม่เหล็กก็จะ
ถูกท าให้ขาดลงแล้วจะเกิดขั้วแม่เหล็กภายใต้สภาวะที่เหมาะสม  แรงลอยตัวจะท าให้ปลายของมัดแม่เหล็กโผล่มา
ที่ผิวเกิดเป็นจุดด าบนดวงอาทิตย์   (วิมุติ วสะหลาย, 2559 : 1-5) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์การเกิดจุดด าบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) 
เป็นสิ่งที่น่าสนใจในด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  และการศึกษาการเคลื่อนที่ของจุดบนดวงอาทิตย์จะท าให้
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เราทราบถึงอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ที่ละติจูดต่าง ๆ ได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษา
เกี่ยวกับอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์โดยใช้แผนภาพดวงอาทิตย์จาก SOHO  
วัตถุประสงค์ 

1. สามารถบันทึกข้อมูลจุดบนดวงอาทิตย์จากแผนภาพดวงอาทิตย์ จาก SOHO ได ้
2. สามารถหาอัตราการหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
1. ได้ข้อมูลจุดบนดวงอาทิตย์จากแผนภาพดวงอาทิตย์ จาก SOHO ได้ 
2. ได้อัตราการหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ 

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา    อัตราการหมุนของจุดบนดวงอาทิตย์  

ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระยะเวลาด าเนินการศึกษา  สิงหาคม – ตุลาคม 2559 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์  โดยใช้วิธีการศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์จากแผนภาพดวง
อาทิตย์ จาก SOHO  น ามาเทียบตารางพิกัดต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด  เปรียบเทียบและบันทึกต าแหน่ง
ละติจูดและลองจิจูดของจุดบนดวงอาทิตย์  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงเดือน ตุลาคม  เป็นระยะเวลา 3  เดือน 
โดยมีการสังเกตเดือนละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ท าการค านวณเพ่ือหาอัตราการเคลื่อนของจุดบนดวงอาทิตย์ใน
หน่วงองศา /วัน ในแต่ละละติจูด และหาอัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แผ่นใส 
2. แผนภาพจากดวงอาทิตย์จาก SOHO  หากไม่สามารถท าการศึกษาวันก่อนหน้าได้ (ดาวโหลดจาก 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/) 
วิธีการบันทึกค่าและการหาค่าอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ 

1. ท าการบันทึกลักษณะจุดบนดวงอาทิตย์ จากแผนภาพดวงอาทิตย์จาก SOHO  (ดาวโหลดจาก 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/)  ปรับภาพที่ได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. (ตาม
พิกัดทรงกลมบนแผ่นใส) 

2.  ระบุชื่อหรือรหัสจุดบนดวงอาทิตย์ โดยใช้รหัสเดียวกันส าหรับจุดเดียวกัน เมื่อเทียบกับวัน 
ก่อนหน้า (ใช้รหัสจุดตามแผนภาพดวงอาทิตย์จาก SOHO) 

3. น าแผ่นใสที่เตรียมไว้ให้มาทาบกับจุดบนดวงอาทิตย์ที่บันทึกบนรูปทรงกลม โดยหันทิศเหนือ 
ให้ตรงกัน 

4. เปรียบเทียบและบันทึกต าแหน่งละติจูดและลองจิจูดของจุดบนดวงอาทิตย์ 
5. ท าการค านวณเพ่ือหาอัตราการเคลื่อนที่ของจุดบนดวงอาทิตย์ในหน่วยองศา /วัน ในและละติจูด 
6. ท าการค านวณเพ่ือเปลี่ยนหน่วยอัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ 

สูตรที่ใช้ในการค านวณ อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ 
1. อัตราการหมุนของจุดต่าง ๆ  ท าได้โดย   

(ต าแหน่งลองจิจูดวันที่สังเกตการณ์ครั้งหลัง –  ต าแหน่งลองจิจูดวันที่สังเกตการณ์ครั้งก่อน) 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
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หมายเหตุ : ต้องเป็นวันที่สังเกตการณ์ท่ีต่อเนื่องกัน 2 วัน 
2. อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ สามารถคิดเป็นคาบโดยการเทียบบรรญัติไตรยางค์ 
จุดบนดวงอาทิตย์เคลื่อนที่  15.   ใช้เวลา   1  วัน 
จุดบนดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้   X. ใช้เวลา  X. /15.  = ……..วัน 

(สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 2558 : 17 – 20) 
ผลการศึกษา 

 การบันทึกค่าและการหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์จากแผนภาพดวงอาทิตย์ จาก SOHO  ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงอัตราการหมุน  คาบการหมุนเฉลี่ยของจุดบนดวงอาทิตย์ ประจ าเดือนสิงหาคม  

จุดที1่ : จุด 2574  ละติจูด 0. จุดที่ 2 : จุด 2576  ละติจูด  -18.   จุดที่ 3 : จุด 2577  ละติจูด  5. 

สังเกตการณ์ 
จุดบนดวงอาทิตย์ 

อัตราการหมุนของ 
แต่ละจุด (องศา/วัน) 

อัตราการหมุน
เฉลี่ยของแต่ละ
จุด (องศา/วัน) 

คาบการหมุนเฉลี่ยของแต่ละ
จุด(วัน) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
จุดที่ 1 (2574) 14 15 15 14.67 24.54 
จุดที่ 2 (2576) 14 15 15 14.67 24.54 
จุดที่ 3 (2577) - 14 15 14.5 24.82 

จากตารางที่ 1  พบว่า จุดที่ 1 (2574) มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 องศา/วัน คาบการหมุน
เฉลี่ย 24.54 วัน  จุดที่ 2 (2576) มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.54 
วัน  จุดที่ 3 (2577) มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.82 วัน 
ตารางท่ี 2  แสดงอัตราการหมุน  คาบการหมุนเฉลี่ยของจุดบนดวงอาทิตย์ ประจ าเดือนกันยายน  

จุดที่1 : จุด 2585 ละติจูด 0.  จุดที่2 : จุด 2589  ละติจูด  8. 
สังเกตการณ์ 
จุดบนดวงอาทิตย์ 

อัตราการหมุนของ 
แต่ละจุด (องศา/วัน) 

อัตราการหมุน
เฉลี่ยของแต่ละ
จุด (องศา/วัน) 

คาบการหมุนเฉลี่ยของแต่ละ
จุด(วัน) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
จุดที่ 1 (2585) 14 13 - 13.5 26.67 
จุดที่ 2 (2589) - 15 14 14.5 24.48 

    14 25.71 
จากตารางที่ 2  พบว่า จุดที่ 1 (2585) มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 องศา/วัน คาบการหมุน

เฉลี่ย 26.67 วัน  จุดที่ 2 (2589) มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.48 วัน   
ตารางท่ี 3  แสดงอัตราการหมุน  คาบการหมุนเฉลี่ยของจุดบนดวงอาทิตย์ ประจ าเดือนตุลาคม  

จุดที่ 1 : จุด 2599  ละติจูด -20.   จุดที่ 2 : จุด 2600  ละติจูด  8. 

สังเกตการณ์ 
จุดบนดวงอาทิตย์ 

อัตราการหมุนของ 
แต่ละจุด (องศา/วัน) 

อัตราการหมุน
เฉลี่ยของแต่ละ
จุด (องศา/วัน) 

คาบการหมุนเฉลี่ยของแต่ละ
จุด(วัน) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
จุดที่ 1 (2599) 15 15 14 14.67 24.54 
จุดที่ 2 (2600) 15 15 15 15 24 
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จากตารางที่ 3  พบว่า จุดที่ 1 (2585) มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 องศา/วัน คาบการหมุน
เฉลี่ย 26.67 วัน  จุดที่ 2 (2589) มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.48 วัน   

สรุปผล 
การศึกษาการเคลื่อนที่ของจุดบนดวงอาทิตย์ จากแผนภาพดวงอาทิตย์ จาก SOHO เพ่ือหาอัตราการ

หมุนของดวงอาทิตย์  ผลการศึกษาพบว่า ที่ละติจูดต่างกัน อัตราการหมุน และคาบการหมุนของดวงอาทิตย์
จะแตกต่างกัน และที่ละติจูดเดียวกันจะมีค่าอัตราการหมุนและคาบการหมุนของดวงอาทิตย์ใกล้เคียงกัน โดย
พบว่า  

1.  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จุดที่1 : จุด 2574  ละติจูด 0. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 
องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.54 วัน  จุดที่ 2 : จุด 2576  ละติจูด  -18. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 
14.67 องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.54 วัน จุดที่ 3 : จุด 2577 ละติจูด 5. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 
องศา/วัน คาบการหมุนเฉลี่ย 24.82 วัน  

2. เดือนกันยายน จุดที่1 : จุด 2585 ละติจูด 0.  มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 องศา/วัน คาบ
การหมุนเฉลี่ย 26.67 วัน  จุดที่2 : จุด 2589  ละติจูด  8. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 องศา/วัน คาบ
การหมุนเฉลี่ย 24.48 วัน   

3. เดือนตุลาคม จุดที่ 1 : จุด 2599  ละติจูด -20. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 องศา/วัน คาบ
การหมุนเฉลี่ย 26.67 วัน  จุดที่ 2 : จุด 2600  ละติจูด  8. มีอัตราการหมุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 องศา/วัน คาบ
การหมุนเฉลี่ย 24.48 วัน   
ปัญหาที่พบ 

1. ความคลาดเคลื่อนของการน าแผ่นใสที่เตรียมไว้ให้มาทาบกับจุดบนดวงอาทิตย์ที่บันทึกบน 
รูปทรงกลม  ท าให้การอ่านค่าละติจูด และลองจิจูด ของจุดบนดวงอาทิตย์มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องใช้
ความระมัดระวัง และให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จึงจะได้ค่าละติจูดและลองจิจูดที่ตรง  และเมื่อน ามา
ค านวณหาอัตราการหมุนจะได้ค่าท่ีตรงและมีความแม่นย าสูง 

2. จุดบนดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ขอบมาก จะมีความคลาดเคลื่อนในการวัดลองจิจูดได้ง่าย   
แนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรจะศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์จากการสังเกตการณ์จากกล้องโทรทรรศน์เปรียบเทียบกับ
แผนภาพดวงอาทิตย์จาก SOHO 

2. ควรจะศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ให้มีช่วงระยะเวลา 1 ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหล 
เอกสารอ้างอิง 

 
วิมุติ  วสะหลาย. เรื่องจริงของพายุสุริยะตอนที่ 1. (ออนไลน์). แหล่งที่มา 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2558). กิจกรรม โครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย  

โครงการอบรมครูปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง. (เอกสารอัดส าเนา). 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ 
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การศึกษาปรากฏการณ์ลูกไฟท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
Education about the fireball that took place in Thailand  

นางสาววชิรญาณ์ แก้วค าแหง1 , นางสาวมณีมาลา มณีวรรณ2 
Email: suponmart@hotmail.com , supranee@wpk.ac.th 

ครูที่ปรึกษา  นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี  
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 

บทคัดย่อ 

 เนื่องจากประเทศไทยมีปรากฏการณ์ลูกไฟตกอยู่บ่อยครั้งและการตกในแต่ละครั้งมีแสงหรือสี             
ของลูกไฟไม่เหมือนกันและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับการ
ตกของลูกไฟในประเทศไทย จากการสืบค้นข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการตกของลูกไฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในประเทศไทย พบว่าลูกไฟที่ตกในประเทศไทยมีจ านวน 7 ครั้ง คือในพุทธศักราช 2466, 2524, 2536, 2550 
และ 2558 ในจังหวัดนครปฐม, เลย, เพชรบูรณ์, ตาก , พิษณุโลก, กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ ตามล าดับ โดย
แบง่เป็นลูกไฟอุกกาบาตหิน 6 ครั้ง และลูกไฟอุกกาบาตเหล็ก 1 ครั้ง ในประเทศไทยไม่ค่อยจะมีลูกไฟตกลงมา
บ่อยครั้งนัก เพราะอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ผู้จัดท าได้น าผลการศึกษาที่ได้ มาเผยแพร่ ให้กับนักเรียนและ
ประชาชนผู้สนใจและได้น าไปใช้ในกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ และเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนดารา
ศาสตร์ 

ค าส าคัญ : ลูกไฟ , การตกของลูกไฟในประเทศไทย 

 

ความเป็นมา 

จากการได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับลูกไฟที่ พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศของประเทศไทย มีลักษณะคล้าย
อุกกาบาตและองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (นาซา) ได้แถลงออกมาว่า ลูกไฟ
ที่ว่านั้นเป็นอุกกาบาตไม่ใช่ฝนดาวตก และเกือบทุกจังหวัดได้เห็นแสงของลูกไฟหรืออุกกาบาตลูกนี้ และ
อุกกาบาตลูกนี้ไปตกลงที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 08.40 น. ผู้วิจัยและเพ่ือนๆ ได้
เห็นข่าวสารนี้จากทางโทรทัศน์ จึงเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการตกของลูกไฟ และเกิดความสนใจ  ที่จะศึกษา
การตกของลูกไฟในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับลูกไฟท่ีตกในประเทศไทย 
2. เพ่ือจ าแนกชนิด และแสดงรายละเอียดต่างๆ ของลูกไฟในประเทศไทย 

 
 

mailto:suponmart@hotmail.com
mailto:supranee@wpk.ac.th
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วิธีการศึกษา 

1. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับลูกไฟ และลักษณะของลูกไฟที่ตกในประเทศไทย 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงและหาหลักฐานประกอบ 

3. จ าแนกชนิดของลูกไฟท่ีพบในประเทศไทยพร้อมภาพถ่าย 

4. รวบรวมข้อมูลที่ผ่านวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและจ าแนกแล้วน าไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนและ                     
ผู้ที่สนใจในรูปของป้ายนิเทศ   เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการตกของลูกไฟดังต่อไปนี้                                                    
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดต่างๆ ของลูกไฟในประเทศไทย 

ครั้งที ่ เดือน/ปี สถานที ่ ชนิด น้ าหนัก 
ลักษณะของแสงขณะที่

ตกลงมาในชั้น
บรรยากาศ 

1 ธันวาคม 2466 ต.สวนยายหอม อ.เมือง 
จ.นครปฐม อุกกาบาตหิน 32.2 กิโลกรัม ส้มเหลืองเขียวแกม 

น้ าเงินม่วงแดง 

2 กุมภาพันธ์ 2518 บ้านช่อแล จ.เชียงใหม่ อุกกาบาตหิน 3.35 กิโลกรัม ส้มเหลืองเขียวแกม     
น้ าเงินม่วงแดง 

3 พฤศจิกายน 
2524 อ.เชียงคาน จ.เลย อุกกาบาตหิน 367 กรัม ส้มเหลืองเขียวแกม    

น้ าเงินม่วงแดง 

4 มิถุนายน 2536 บ้านร่องดู่ ต.ลานข่า อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

อุกกาบาต
เหล็ก 16.7 กิโลกรัม ส้มเหลืองเขียวแกม    

น้ าเงินม่วงแดง 
5 กรกฎาคม 2550 จ.ตาก อุกกาบาตหิน 4.5 กิโลกรัม สีเขียวอมน้ าเงิน 

6 พฤษภาคม 2552 จ.พิษณุโลก อุกกาบาตหิน 162.68 กรัม ส้มเหลืองเขียวแกมน้ า
เงินม่วงแดง 

7 กันยายน 2558 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อุกกาบาตหิน ยังไม่ทราบค่า เขียว 
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ภาพลูกไฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 

 

ที่มา http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/20150907fireball.html 

 

สรุปผล 

จากการสืบค้นข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการตกของลูกไฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประเทศไทย พบว่าลูกไฟที่
ตกในประเทศไทยมีจ านวน 7 ครั้ง คือในพุทธศักราช 2466, 2524, 2536, 2550,2552 และ 2558 ในจังหวัด
นครปฐม, เลย, เพชรบูรณ์, ตาก , พิษณุโลก , กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ ตามล าดับ โดยจ าแนกเป็นลูกไฟ
อุกกาบาตหิน 6 ครั้ง และลูกไฟอุกกาบาตเหล็ก 1 ครั้ง ในประเทศไทยไม่ค่อยจะมีลูกไฟตกลงมาบ่อยครั้งนัก 
เพราะอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ผู้จัดท าได้น าผลการศึกษาที่ได้ มาเผยแพร่ ให้กับนักเรียนและประชาชน
ผู้สนใจและได้น าไปใช้ในกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ และเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนดาราศาสตร์ 
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อภิปราย 

จากการศึกษาลูกไฟที่ตกในประเทศไทย 

ลูกไฟที่ตกในประเทศไทย มีจ านวน 7 ครั้ง ส่วนใหญ่ของการตกจะเป็นลูกไฟอุกกาบาตหิน อุกกาบาต 
จ านวน 6 ครั้ง และเป็นลูกไฟอุกกาบาตเหล็ก  1 ครั้ง ซึ่งมีน้ าหนักแตกต่างกันไป และสีของลูกไฟแต่ละครั้งที่
ตกมามีทั้งหมด 2 สี คือ สีส้มเหลืองเขียวแกมน้ าเงินม่วงแดง และสีเขียว สีแต่ละสีนี้อาจจะบ่งบอกถึง
องค์ประกอบของธาตุที่อยู่ในลูกไฟหรืออุกกาบาต ได้แก่สีส้มคือธาตุแก๊สนีออน สีเหลืองคือธาตุเกลือ Na สี
เขียวคือธาตุเกลือ Ba สีม่วงคือก๊าซไฮโดรเจน สีแดงคือเกลือ Ca และสีเขียวที่อุกกาบาตตกครั้งล่าสุดคือธาตุไอ
ปรอท 

กิตติกรรมประกาศ  

     ในการท าโครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ลูกไฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ    การ
จัดท ารายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณ คุณครูสุปราณี ขจรวงศ์ศรี                     
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษา ที่คอยให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการท าโครงงาน ให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงโครงงาน ให้ความอนุเคราะห์ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการจัดแสดง ขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ให้การสนับสนุนในการจัดแสดงนิทรรศการ และได้น าความรู้ที่ได้จากการท า
โครงงานนี้ไปเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตลอดจนขอขอบคุณบิดา มารดาและ
เพ่ือนร่วมงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานดาราศาสตร์เรื่องนี้    จะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่ นี้ด้วย และยินดี   ที่จะรับ
ค าแนะน าเพ่ือน ามาปรับปรุงต่อไป 

                                                                                               คณะผู้วิจัย 

เอกสารอ้างอิง 

- อุกกาบาตที่ตกในประเทศไทย:worachateb@hotmail.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
- สเปกตรัมของธาตุต่างๆ : WWW.Thaigoodview.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

- ลูกไฟ  http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/20150907fireball.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559 

- ลูกไฟในอากาศ http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index 

เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

mailto:worachateb@hotmail.com
http://www.thaigoodview.com/


138                                                  THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session) 
 

การศึกษาค่าเฉลี่ยความกว้างของพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปในหน่วยพิกเซล 
       นางสาวชลิฎา   รวยลาภ, นางสาวศิริวรรณ  ศรีพลน้อย, นางสาวสุดารัตน์  พิมสุวรรณ์ 

e-mail: Parksarah999@gmail.com 
ครูที่ปรึกษา นางสาวนุสรา หัวไผ่ 

        โรงเรียนสิงห์บุร ี
 

บทคัดย่อ 
 

 เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยคงที่ กลุ่มผู้จัดท าโครงงานตั้งข้อสงสัยว่า   ขนาด
ความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมีลักษณะอย่างไร จึงศึกษาโดยการถ่ายภาพ
ดวงจันทร์ด้วยกล้องถ่ายรูป DSLR canon 60d ผ่านกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง MEADE ขนาด 8 นิ้ว แล้ว
น าภาพมาวัดความกว้างขนาดพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ในหน่วยพิกเซลด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop cs6 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากโปรแกรม Stellarium มีความคลาดเคลื่อนมากที่สุด 2.37 
%  
 จากการศึกษาพบว่า ขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ใน 1 วันช่วงวันข้างขึ้นและ
ข้างแรม แต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จนถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เมื่อศึกษาค่าเฉลี่ยขนาด
ความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงข้างขึ้น  มีอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วงขึ้น 8-11 ค่ า และ
ในช่วงขึ้น 11-14 ค่ าเท่ากับ 183 พิกเซลต่อวัน และ 103 พิกเซลต่อวันตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยขนาด  ความ
กว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่ลดลงในช่วงข้างแรมมีอัตราเร็วเฉลี่ยเป็น 162.42 พิกเซลต่อวัน แสดงให้
เห็นว่า ขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์เปลี่ยนไปด้วยอัตราเร็วที่ไม่คงท่ี  
 เมื่อวิเคราะห์ร้อยละขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงข้างขึ้นและ
ข้างแรม พบว่า ข้างขึ้นมีแนวโน้มลดลง ส่วนข้างแรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นซึ่งอาจสอดคล้องกับมุมระหว่าง    ดวง
จันทร์ โลก ดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันหรือระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในแต่ละต าแหน่งที่ดวง
จันทร์โคจรรอบโลก 
 
ค าส าคัญ: ค่าเฉลี่ยความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสง  
 

ความเป็นมา 
 
       ดวงจันทร์โคจรรอบโลกพร้อมกับหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วค่อนข้างคงที่ ใช้เวลาประมาณ 30 วันต่อ
รอบ ท าให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เปลี่ยนไปประมาณวันละ 12 องศา คนบนโลกจึง
มองเห็นพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์เปลี่ยนไปเป็นวงรอบ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน จากมืดทั้งดวงค่อยๆ
สว่างข้ึนจนสว่างเต็มดวงแล้วมืดลงเรื่อย ๆ จนมืดทั้งดวงอีกครั้ง 
       การเปลี่ยนขนาดของพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เป็นวงรอบมีทั้งลดลงและเพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน ท าให้
กลุ่มผู้ท าโครงงานเกิดความสนใจศึกษาความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปนั้นมีค่าคงที่
หรือไม่ อย่างไร โดยค านวณเป็นค่าเฉลี่ยในหน่วยพิกเซล เพ่ือเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนแสงของดวง
จันทร์ไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาดาราศาสตร์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาความกว้างและการเปลี่ยนความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ ใน 1 วัน ในหน่วย
ของพิกเซล 

2. เพ่ือศึกษาค่าเฉลี่ยความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละวัน ในหน่วย
ของพิกเซล 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

        1. ขนาดความกว้างของพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม-มีนาคม 
        2. สถานที่ ณ โรงเรียนสิงห์บุรี 
 

วิธีการศึกษา 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. การเก็บข้อมูลขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ใน 1 คืนที่ช่วงเวลาต่างกัน  
              1.1 เก็บข้อมูลขนาดความกว้างของดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้น 
              1.2 เก็บข้อมูลขนาดความกว้างของดวงจันทร์ในช่วงข้างแรม 
   2. การเก็บข้อมูลขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 
              2.1 เก็บข้อมลูขนาดความกว้างของดวงจันทร์ในช่วงข้างขึ้น 
              2.2 เก็บข้อมูลขนาดความกว้างของดวงจันทร์ในช่วงข้างแรม 
   3. เมื่อได้ข้อสรุปแนวทางการท างานทางทฤษฎี จึงเริ่มเข้าสู่เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นในการด าเนินงาน โดยมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุม ดูแล ตลอดค าแนะน าในการใช้
เครื่องมือเหล่านั้นให้ถูกวิธี 
4.ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จนสามารถได้ผลตามเป้าหมาย       
5. การค านวณค่าเฉลี่ยขนาดความกว้างของพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไป 
       การค านวณร้อยละการเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างของพ้ืนที่สะท้อนแสงในช่วงข้างข้ึนข้างแรมเมื่อ
เทียบกับวันก่อน 
ตัวอย่างการค านวณขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์โดยใช้ Adobe Photoshop 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

 
น ารูปดวงจันทร์ทีต่้องการเปรียบเทียบ ดังรูป แล้วใช้เครื่องมือ Rectangle ลากเส้นจากส่วนสว่าง 
ถึงขอบ เลือกค่าท่ียาวที่สุด วัดความยาวในหน่วยพิกเซล 
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ผลการศึกษา 
 

       ในการท าโครงงานครั้งนี้ กลุ่มผู้จัดท าได้ผลจากการส ารวจเก็บข้อมูลขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสง
ของดวงจันทร์ดังนี้ 
 
 1. ค่าเฉลี่ยขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์แต่ละวัน 
 

 
 
2. ร้อยละค่าเฉลี่ยขนาดความกว้างพื้นที่สะท้อนแสงท่ีเปลี่ยนไป 

 
 

สรุปผล 
 

       จากการส ารวจเก็บข้อมูล ผู้จัดท าได้ผลสรุปดังนี้ 
 1 ขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ใน 1 วันช่วงวันข้างขึ้นและข้างแรม แต่ละช่วงเวลา
มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จนถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้กลุ่มผู้ท าโครงงานถ่ายภาพดวงจันทร์ในแต่
ละวันได้ทุกช่วงเวลา เมื่อเทียบขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์กับภาพที่ได้ในโปรแกรม 
Stellarium มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่ที่สุด 2.37 %  
 2. ค่าเฉลี่ยความกว้างของพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีขนาดไม่เท่ากันในหน่วย
พิกเซล เมื่อศึกษาอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วงขึ้น 8-11 ค่ าและขึ้น 11-14 ค่ า มีค่าเท่ากับ 183 พิกเซลต่อวัน และ 



 

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)                                                  141 
 

103 พิกเซลต่อวันตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยขนาดความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่ลดลงในช่วง
ข้างแรมมีอัตราเร็วเฉลี่ยเป็น 162.42 พิกเซลต่อวัน 
 3. ค่าเฉลี่ยความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงข้างขึ้นมีแนวโน้มลดลง ส่วน
ค่าเฉลี่ยความกว้างพ้ืนที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่ลดลงในช่วงข้างแรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ  

       กราบขอบพระคุณ ครูนุสรา หัวไผ่ และครูกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา ผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แนว
ทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงเมตตาสถานที่พักในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนาม จนโครงงานนี้ประสบผลส าเร็จ 

 
เอกสารอ้างอิง 

ข้อมูลทั่วไปของดวงจันทร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558, จาก 
          http://www.atom.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/ 
          datamoon.htm. 
กล้องสะท้อนแสง MEADE ขนาด 8 นิ้ว 
โปรแกรมดาราศาสตร์ stellarium  
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การศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SOHO    
นางสาวภัคจิรา  ปัตตะนา*, นางสาวดวงหทัย  พิสุทธิ์**, นางสาวปนัดดา  หงษศ์รี*** 

e-mail:Biw23349@gmail.com*,May7158@hotmail.com**,basdiedybbbyyy@gmail.com***   
นายสุริยัน  ต่วนค ่า  ครทูี ปรึกษา 

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
 

บทคัดย่อ 
 

         โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื อง  การศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ โดยอาศัยภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม SOHO  มีวัตถุประสงค์เพื อหาค่าอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ ณ บริเวณต่าแหน่งละติจูดต่างๆ ซึ ง
มีวิธีการด่าเนินงานคือ  น่าภาพถ่ายดวงอาทิตย์ของแต่ละวัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่เดือนเมษายน    ถึง
เดือนมิถุนายน 2558 มาหาค่าละติจูดและลองจิจูดและของต่าแหน่งจุดบนดวงอาทิตย์   จากนั้นน่าค่าลองจิจูด
ที เปลี ยนไปของจุดบนดวงอาทิตย์ในแต่ละวันมาค่านวณหาค่าอัตราการหมุน โดยการน่าข้อมูลค่าลองจิจูดของ
จุดบนดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน มาเขียนกราฟระหว่างค่าลองจิจูด (แกน x) เทียบกับเวลาเป็นวัน (แกน y)  และ
หาค่าความชันของเส้นกราฟ ซึ งความชันของเส้นกราฟเทียบได้กับอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์มีหน่วยเป็น
องศาต่อวัน  น่าอัตราการหมุนที ได้ไปเปรียบเทียบกับละติจูดของดวงอาทิตย์  ผลจากการศึกษาพบว่า ดวง
อาทิตย์มีการหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  โดยในช่วงละติจูด r 0-5 องศา อัตราการหมุนเท่ากับ 
14.080  องศาต่อวัน  ช่วงละติจูด r 5.01-10 องศา อัตราการหมุนเท่ากับ 13.575  องศาต่อวัน  ช่วงละติจูด  
r 10.01-15 องศา อัตราการหมุนเท่ากับ  13.457  องศาต่อวัน ช่วงละติจูด  r 15.01-20 องศา  อัตราการ
หมุนเท่ากับ  13.199  องศาต่อวัน  และช่วงละติจูด r 20.01-25 องศา อัตราการหมุนเท่ากับ  13.082 องศา
ต่อวัน  
ค าส าคัญ : อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์  
 

ความเป็นมา 
         ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านอวกาศมีความทันสมัย มีการสร้างยานส่ารวจหลายล่าเพื อฝ่ารังสีความ
ร้อน เพื อเข้าไปส่ารวจดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดและส่งข้อมูลกลับมาให้นักวิทยาศาสตร์บนโลกได้ศึกษา เพียง
ช่วงเวลาไม่ถึง 30 ปี ที ผ่านมา ความเข้าใจในธรรมชาติของดวงอาทิตย์ของเราได้เพิ มมากขึ้นหลายเท่าตัวของ
องค์ความรู้ในอดีตรวมกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีธรรมชาติของดวงอาทิตย์อีกมากมายที เรายังไม่ค้นพบ และยังไม่
เข้าใจ การศึกษาพฤติกรรมดวงอาทิตย์มีความส่าคัญมาก เพราะกลไกลภายในและปรากฏการณ์ต่างๆที เกิดขึ้น
บนดวงอาทิตย์ก็เกิดขึ้นบนดาวฤกษ์ดวงอื นๆในลักษณะเดียวกันด้วย นักศึกษาจึงศึกษาดวงอาทิตย์เพื อที จะ
เข้าใจธรรมชาติของดาวฤกษ์มากขึ้น กาลิเลโอเป็นคนแรก ที พิสูจน์ให้เห็นว่า ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองโดย
การสังเกตการเคลื อนที ของจุดบนดวงอาทิตย์ 
        จากความสงสัย รวมกับความสนใจในด้านดาราศาสตร์ท่าให้คณะผู้จัดท่าคิดที จะศึกษาอัตราการหมุน
ของดวงอาทิตย์จากจุดดับบนดวงอาทิตย์ โดยอาศัยข้อมูลทางเทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบันซึ งมีความก้าวหน้า

mailto:Biw23349@gmail.com
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อย่างมาก เช่น ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ จากดาวเทียม SOHO เพื อน่ามาประยุกต์ใช้ในการหาอัตราการการหมุน
ของดวงอาทิตย์ และคาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพื อหาค่าอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SOHO 
 

วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์  จะใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SOHO ในช่วงเวลา 12.00 
น. ของทุกวัน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน คือเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2558  โดยท่าการดาวน์
โหลดภาพดวงอาทิตย์จาก เว็บไซต์  http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ น่าภาพที ได้มา
ท่าการศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ โดยมีขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังต่อนี้   
 1. ท่าการก่าหนดหมายเลขจุดที เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน โดยก่าหนดเป็นหมายเลขเดียวกัน
ถ้าเป็นจุดเดียวกัน เมื อเทียบกับวันก่อนหน้า 
 2. ใช้แผ่นกริด(แผ่นใส) พิกัดละติจูด ลองจิจูดที มีขนาดเท่ากับภาพถ่ายดวงอาทิตย์ ทาบลงกับภาพดวง
อาทิตย์ ท่าการค่านวณหาค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดของจุดบนดวงอาทิตย์ แต่ละจุด 
 3. ท่าตามขั้นตอนที  1 และ 2 จนครบก่าหนด 3 เดือน 
 4. หาค่าเฉลี ยละติจูด ของจุดบนดวงอาทิตย์แต่ละจุด 
 5.  น่าข้อมูลพิกัดลองจิจูดของแต่ละจุดมาท่าการ Plot กราฟ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel   
โดยก่าหนดให้ แกน X แทนวัน แกน Y แทนลองจิจูด 
       6.  หาค่าความชันของเส้นกราฟ โดยใช้สมการเส้นตรง y mx c �  โดยที  m   คือ ความชันของ
เส้นกราฟ ซึ งค่าความชันของกราฟ หมายถึง อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ มีหน่วยเป็น องศาต่อวัน 
ดังรูปที  1 

7.  บันทึกข้อมูลละติจูดเฉลี ยและอัตราการหมุนลงในตารางบันทึกผล 
       8.  น่าข้อมูลจากตารางในข้อ 7 มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างละติจูดเฉลี ยกับอัตราการหมุน
ของดวงอาทิตย์ 
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาได้ค่าละติจูดเฉลี ยและอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ ได้ผลดังตารางที  1 
 
Sunspot ID ละติจูด 

(เฉลี ย) 
อัตราการหมุน Sunspot ID ละติจูด 

(เฉลี ย) 
อัตราการหมุน 

1 15.23 11.715 21 12.48 16.45 
2 7.94 13.91 22 6.94 16.487 
3 13.43 13.298 23 5.07 12.574 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
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4 11.99 13.083 24 18.51 16.318 
5 13.32 13.156 25 15 12.761 
6 17.86 14.017 26 13.6 11.986 
7 7.64 12.806 27 17.38 12.684 
8 24.23 13.312 28 4.08 14.08 
9 22.08 13.244 29 5.79 12.999 
10 -5.74 12.719 30 12.89 13.168 
11 -6.62 13.759 31 17.15 12.64 
12 12.82 18.75 32 21.39 13.082 
13 11.56 13.13 33 9.06 13.277 
14 10.94 15.735 34 11.02 12.74 
15 13.48 14.26 35 10.42 14.872 
16 12.96 11.206 36 8.99 12.539 
17 13.59 13.985 37 10.17 12.33 
18 13.71 13.482 38 9.86 12.858 
19 5.93 13.604 39 13.61 17.7 
20 12.69 16.915 40 10.19 11.64 

 
 เมื อน่าข้อมูลจากตารางที  1 มาก่าหนดเป็นช่วงละติจูด และน่าอัตราการหมุนมาหาค่าเฉลี ยได้ผลดัง
ตารางที  2 
 

ช่วงละติจูด 0 - 5.00 5.01 – 10.0 10.01 – 15.00 15.01 – 20.00 20.01 – 25.00 
อัตราการหมุน 

เฉลี ย 
14.080 13.575 13.457 13.199 13.082 

 

 
รูปที  1 ต่าแหน่งลองจิจูดที เปลี ยนไปของจุดบนดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน 
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รูปที  2 อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ที ต่าแหน่งละติจูดต่างๆ 

 

 
รูปที  3 อัตราการหมุนเฉลี ยของดวงอาทิตย์ที ช่วงละติจูดต่างๆ 

สรุปผล 
จากการศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์  ปรากฏว่า  ในช่วงละติจูด 0-5 อัตราการหมุนเท่ากับ 

14.080  องศาต่อวัน  ช่วงละติจูด  5.01-10  อัตราการหมุนเท่ากับ  13.575  องศาต่อวัน  ช่วงละติจูด  
10.01-15  อัตราการหมุนเท่ากับ  13.457  องศาต่อวัน  ช่วงละติจูด  15.01-20  อัตราการหมุนเท่ากับ  
13.199  องศาต่อวัน  และช่วงละติจูด 20.01-25  อัตราการหมุนเท่ากับ 13.082  องศาต่อวัน จึงสรุปได้ว่า  ที 
ละติจูดต่างกัน  อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์จะมีค่าต่างกัน  และอัตราการหมุนมีแนวโน้มลดลงเมื อละติจูดมี
ค่าสูงขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
ภาพถ่ายดวงอาทิตย์จาก สืบค้นจาก https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html 
ระวี  ภาวิไล.  “ดวงอาทิตย์”  สารานุกรมไทยส่าหรับเยาวชนออนไลน์  เข้าถึงได้จาก    
        http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php  (สืบค้นเมื อ เมษายน 2558) 
Project CLEA. THE PERIOD OF ROTATION OF THE SUN.  สืบค้นจาก http://www3.gettysburg. 
       edu/~marschal/clea/cleahome.html 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://www3.gettysburg/
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การศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์จากการสังเกตจุดบนดวงอาทิตย์  
ณ ละติจูดต่างๆ 

นางสาวสุภัคสร  วงศ์เสร ี
e-mail:s.subeam123@gmail.com 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ครู จักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดอัตราการหมุนรอบตัวเอง
ของ      ดวงอาทิตย์จากการสังเกตจุดบนดวงอาทิตย์  เครื่องมือที่ใช้วัดคือ Solar Grid โดยการน าภาพถ่าย
จากองค์การนาซามาศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2015  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาต าแหน่งการเคลื่อนที่ของจุดบน
ดวงอาทิตย์ในละติจูดต่างๆ  จากนั้นค านวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์  ผลการศึกษาพบว่า  
บริเวณเส้นศูนย์สูตรดวงอาทิตย์มีอัตราการหมุนเท่ากับ  24  วันต่อรอบ คลาดเคลื่อนจากทฤษฎีร้อยละ 4  
และอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ ณ ละติจูดที่ 30 องศา ถึง ละติจูดที่ -30 องศา เฉลี่ย  26.41  
วันต่อรอบ ซึ่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอัตราการหมุนเร็วกว่าบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรและใต้เส้นศูนย์สูตรซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎ ี
 
ค าส าคัญ : จุดบนดวงอาทิตย์ / อัตราการหมุนรอบตัวเอง 

 

บทน า 

  ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ  ดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์แคระ  ดาว
เคราะห์น้อย และดาวหาง ล้วนแล้วแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ส าคัญยิ่งต่อโลก 
เช่น ให้พลังงานแก่พืชในรูปของแสง และพืชก็เปลี่ยนแสงให้เป็นพลังงานในการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้
เป็นน้ าตาล ตลอดจนท าให้โลกมีสภาวะอากาศหลากหลาย เอ้ือต่อการด ารงชีวิต  ดวงอาทิตย์ไม่ใช่วัตถุแข็งแต่
ดวงอาทิตย์เป็นก้อนแก๊สขนาดใหญ่  ประกอบด้วยไฮโดรเจนอยู่ร้อยละ 74 โดยมวล ฮีเลียมร้อยละ 25 โดย
มวล และธาตุอ่ืน ๆ ในปริมาณเล็กน้อย  ดังนั้นไม่แปลกที่ดวงอาทิตย์จะมีการหมุนในแต่ละละติจูดไม่เท่ากัน  
โดยบริเวณขั้วจะมีอัตราการหมุนประมาณ 35  วันต่อรอบโดยทฤษฎี  แต่ในขณะที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะมี
อัตราเร็วการหมุนประมาณ  25  วันต่อรอบโดยทฤษฎี   

จุดบนดวงอาทิตย์เป็นลักษณะที่น่าสังเกตที่สุดบนดวงอาทิตย์ บริเวณนี้จะปรากฏมืดเมื่อมองในแสงสี
ขาว  เหตุที่มืดก็เนื่องจากรังสีที่แผ่ออกจากบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณโฟโตสเฟียร์ที่อยู่รอบๆ ซึ่งหมายความว่า 
บริเวณนี้เย็นกว่าบริเวณอ่ืนบนตัวดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามถ้าสามารถเอาจุดบนดวงอาทิตย์ออกมาได้จากผิว
ดวงอาทิตย์ แล้วเอามาวางไว้ในอวกาศ จุดเหล่านี้จะปรากฏสว่างพอๆ กับดวงจันทร์ในขณะสว่างเต็มดวง
ทีเดียว จุดบนดวงอาทิตย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ1) เขตเงามืด (Umbra) เป็นบริเวณใจกลางจุด
ซึ่งมืดสนิท 2) เขตเงามัว (Penumbra) เป็นบริเวณที่ไม่มืดมากอยู่รอบๆ การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์
อยู่ลักษณะคล้ายกับการหมุนรอบตัวเองของโลก คือ ทุกๆ จุดบนผิวโลกจะมีคาบของการหมุนรอบตัวเอง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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เท่ากันหมด แต่บนดวงอาทิตย์พบว่าคาบของการหมุนรอบตัวเองแตกต่างกันตามละติจูด ที่เส้นศูนย์สูตรการ
หมุนรอบตัวเองจะเร็วที่สุด และจะช้าลงตามล าดับ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์จากจุดบนดวง
อาทิตย์ และบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน เพ่ือเป็นการฝึกกระบวนการและทักษะการสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

 วิธีการศึกษา 

1. ดาวน์โหลดภาพถ่ายดวงอาทิตย์จากเว็บไซต์ https://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ 
ขององค์การนาซา 

2. เลือกภาพถ่ายดวงอาทิตย์โดยมีเกณฑ์  ดังนี้   
2.1 เป็นภาพถ่ายที่มีจุดดับที่อยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร ใต้เส้นศูนย์สูตรและบริเวณเส้นศูนย์สูตร 
2.2 แต่ละจุดที่เลือกต้องเป็นภาพถ่ายที่ต่อเนื่องกัน  เช่น จุดเหนือเส้นศูนย์สูตร พิจารณาวันที่ 

7/10/2006 และวันที่ 8/10/2006 
3. น าภาพถ่ายที่เลือกแล้วมาวางซ้อนทับลงบน Solar Grid  ปรับภาพดวงอาทิตย์กับ Solar Grid ให้

ตรงกัน 
มากที่สุด เพ่ือจะได้ทราบลองติจูด และละติจูดของจุดบนดวงอาทิตย์ บันทึกค่า ลองติจูดและเวลาของ
ภาพไว้ 

4. น าละติจูดที่ได้มาค านวณหาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ โดยใช้สูตร   
 

     
เมื่อ  
 A คือ คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ มีหน่วยเป็น วันต่อรอบ 
 ∆t   คือ ผลต่างของเวลาของสองภาพ        มีหน่วยเป็น  วัน 
 ∆long คือ ผลต่างของลองติจูด       มีหน่วยเป็น  องศา 
 360 คือ มุม 360 องศา รอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ           มีหน่วยเป็น องศา 

5. สร้างกราฟเปรียบเทียบอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ โดยให้แกน Y เป็นละติจูดต่างๆ  
แกน X เป็นแกนของ คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 

6. วิเคราะห์และสรุปผล 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์จากการสังเกตจุดดับ ณ ละติจูดต่างๆ  อัตรา

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์มีการหมุนที่แตกต่างกันตามละติจูด  ดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
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ตาราง 1 ผลการศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ ณ ละติจูดต่างๆ  
 

ละติจูดตามต าแหน่งต่างๆ คาบการหมุน (วันต่อ
รอบ) (ทฤษฏี) 

คาบการหมุน (วันต่อ
รอบ) 

(การทดลอง) 

ความคลาด
เคลื่อน 

% 
เส้นศูนย์สูตร 25.00 24.00 4.00 
เหนือเส้นศูนย์สูตร    - 

ละติจูดที่ 5 องศา - 24.57 - 
ละติจูดที่ 10 องศา - 25.14 - 
ละติจูดที่ 15 องศา - 25.14 - 
ละติจูดที่ 20 องศา - 26.37 - 
ละติจูดที่ 25 องศา - 28.46 - 
ละติจูดที่ 30 องศา - 30.00 - 

ใต้เส้นศูนย์สูตร     
ละติจูดที่ -5 องศา - 24.57 - 
ละติจูดที่ -10 องศา - 24.57 - 
ละติจูดที่ -15 องศา - 26.57 - 
ละติจูดที่ -20 องศา - 27.04 - 
ละติจูดที่ -25 องศา - 27.03 - 
ละติจูดที่ -30 องศา - 30.0 - 

เฉลี่ย ณ ละติจูดต่างๆ 26.41 - 
 

จากตาราง 1 พบว่า อัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเร็วที่สุด ที่ 24 
วันต่อรอบ  เมื่อเฉลี่ยอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์  ณ ละติจูด 30 องศา ถึง ละติจูด -30 องศา 
เท่ากับ 26.41  วันต่อรอบ 

 
 
 

ภาพ กราฟแสดงอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ ณ ละติจูดต่างๆ 

20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
32.00

-40 -20 0 20 40

Series1

ละติจูด (องศา)  
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สรุปผล 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผลการทดลองมีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกับทฤษฎีคืออัตราเร็วเฉลี่ย
บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเร็วที่สุด ส าหรับเหนือเส้นศูนย์สูตร และใต้เส้นศูนย์สูตร อัตราการหมุนจะช้ากว่าบริเวณ
เส้นศูนย์สูตร        ซึ่งอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเร็วที่สุด ที่ 24 วันต่อ
รอบ มีความคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีร้อยละ 4 และอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ ณ ละติจูดต่างๆ 
เฉลี่ยเท่ากับ 26.41  วันต่อรอบ 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาในครั้งนี้ อัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ มีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกับ
ทฤษฎีคือ ดวงอาทิตย์จะมีการหมุนในแต่ละละติจูดไม่เท่ากัน  โดยบริเวณขั้วจะมีอัตราการหมุนประมาณ 35  
วันต่อรอบ แต่ในขณะที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะมีอัตราเร็วการหมุนประมาณ  25  วันต่อรอบ และอัตราการ
หมุนรอบตัวเองของ  ดวงอาทิตย์เฉลี่ย เท่ากับ 28 วันต่อรอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในครั้งนี้ คือ ผล
การศึกษาพบว่า  บริเวณเส้นศูนย์สูตรดวงอาทิตย์มีอัตราการหมุนเท่ากับ  24  วันต่อรอบ คลาดเคลื่อนจาก
ทฤษฎีร้อยละ 4  และอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ ณ ละติจูดที่ 30 องศา ถึง ละติจูดที่ -30 องศา 
เฉลี่ย  26.41  วันต่อรอบ ทั้งนี้เนื่องจากจุดบนดวงอาทิตย์ที่ผู้วิจัยศึกษาครั้งนี้อยู่ระหว่างละติจูดที่ 30 องศา ถึง 
ละติจูดที่ -30 องศา ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตราการหมุน เร็วกว่าบริเวณข้ัวของดวงอาทิตย์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน 
รวมถึงค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน  ขอขอบพระคุณครู
มณเฑียร กันตะวงศ์ ครูจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครูอัมพิกา อินบ้านผือ และคุณคมสันต์ ธุรี  ที่ให้ค าปรึกษา
และดูแลตลอดมา และขอขอบพระคุณทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ที่ให้โอกาสในการวิจัย
ครั้งนี ้
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การศึกษามุมเอียงของเงาดวงจันทร์กับละติจูดผู้สังเกต 
เด็กหญิงปิยธิดา ส่งเสริม 

e-mail: tangza_45222@hotmail.com 
เด็กหญิงกมลชนก ฤทธิ์ทรงเมือง 

e-mail: kamolchanok297@gmail.com 
ครูที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ วรสาร 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 

บทคัดย่อ 
 

 โครงงานเรื่องการศึกษามุมเอียงของเงาดวงจันทร์กับละติจูดผู้สังเกต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในคืนเดียวกันที่มีต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ต่างกัน และในแต่ละคืนที่
ต าแหน่งเมอริเดียน โดยท าการศึกษา ณ ละติจูดของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งตรงกับละติจูด 
16 องศา 21 ลิปดา 41 พิลิปดา ด้วยการถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยกล้อง DSLR ต่อเข้ากับกล้องโทรทัศน์ ตามตามวัน 
เวลา และต าแหน่งมุมเงย (Altitude) ที่ก าหนด แล้วน ามาภาพที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในคืนเดียวกัน และในแต่ละคืน  
 ผลการศึกษาพบว่า มุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในคืนเดียวกันจะมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่มุมเอียงของเงาดวงจันทร์จะลดลงเมื่อเฟสของดวงจันทร์ในแต่ละคืนเพ่ิมข้ึน 
 
ค าส าคัญ  :  มุมเอียงของเงาดวงจันทร์, การส่ายของดวงจันทร์, ละติจูดผู้สังเกต  
 
 

ความเป็นมา 
 

 แสงจากดวงจันทร์ที่เรามองเห็นนั้นเป็นแสงของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนผิวของดวงจันทร์ เราจึงมองเห็นดวง
จันทร์เป็นเสี้ยวต่าง ๆ ในแต่ละคืน โดยขนาดของเงาดวงจันทร์เมื่อสังเกตบนโลกนั้นขึ้นกับต าแหน่งใน      วงโคจร
ของดวงจันทร์เทียบกับดวงอาทิตย์และโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์จึงสามารถพิจารณา
ได้จากเงาของดวงจันทร์ที่ผู้สังเกตบนโลกมองเห็น    
 โครงงานนี้จึงท าการศึกษามุมเอียงของเงาดวงจันทร์ ณ ต าแหน่งละติจูด 16 องศา 21 ลิปดา 41 พิลิปดา 
ซึ่งเป็นต าแหน่งละติจูดของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  

 
วัตถุประสงค์ 

 

 1.  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในคืนเดียวกันที่มีต าแหน่งมุมเงย (Altitude) 
ต่างกัน  
 2.  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในแต่ละคืนที่ต าแหน่งเมอริเดียน 
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วิธีการศึกษา 
 

 1.  ถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยกล้อง Cannon EOS 1100D ที่ต่อกับกล้องโทรทรรศน์แบบผสม MEADE 
LXD75 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร และ Reducer Lens 0.63x โดยท าการถ่ายภาพดวงจันทร์ ณ ต าแหน่ง     
เมอริเดียนของคืนวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2559 รวม 5 คืน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ า – ขึน้ 12 ค่ า และคืนวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 13 ค่ า ณ ต าแหน่งมุมเงย (Altitude) 15 องศา, 20 องศา, 25 องศา, 30 
องศา, 35 องศา, 40 องศา, 45 องศา และ 50 องศา ตามล าดับ  
 2.  น าภาพดวงจันทร์ที่ได้ไปวิเคราะห์มุมเอียงของเงา โดยใช้โปรแกรม paint ในการสร้างวงกลมขนาดเท่า
ดวงจันทร์เต็มดวงครอบภาพดวงจันทร์ไว้ แล้วก าหนดจุดที่แสดงต าแหน่งของจุดศูนย์กลางดวงจันทร์ และต าแหน่ง
เงาที่เส้นรอบวงของวงกลมที่สร้างขึ้น แล้วบันทึกไฟล์ภาพไว้เป็นนามสกุล .jpeg 
 

 
 

 3.  น าไฟล์ภาพที่บันทึกจากโปรแกรม paint ไปวิเคราะห์ต าแหน่งในระบบพิกัดฉาก (X,Y) ในโปรแกรม 
tracker เพ่ือหาพิกัดของต าแหน่งปลายของเงาทั้ง 2 จุดในเส้นรอบวงของวงกลมที่สร้างขึ้นครอบดวงจันทร์ 
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 4.  น าค่าพิกัดที่ได้จากโปรแกรม tracker ไปวิเคราะห์หาค่ามุมเอียงจากแกน Y ของเส้นตรงที่ลากจากจุด
ปลายเงาดวงจันทร์ทั้ง 2 ต าแหน่ง ตามทฤษฎีตรีโกณมิติ โดยการหาค่ามุมไดจ้ากสมการ  
 

tan T = (ความยาวด้านตรงกันข้ามมุม T) / (ความยาวด้านประชิดมุม T) 
 5.  น าค่ามุม T ที่ได้ไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาดวงจันทร์ 
 

ผลการศึกษา 
 

1.  ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในคืนเดียวกันที่มีต าแหน่งมุมเงย 
(Altitude) ต่างกัน ปรากฎดังนี้ 

 

Altitude (องศา) 
มุมเอียงของเงาดวงจันทร์ (องศา) 

1 2 3 เฉลี่ย 
15 46 46 45 45.66 
20 50 47 47 48 
25 47 46 48 47 
30 48 47 49 48 
35 46 46 46 46 
40 48 47 46 47 
45 46 48 45 46.33 
50 45 46 49 46.66 

 
2.  ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในแต่ละคืนที่ต าแหน่งเมอริเดียน ปรากฎ

ดังนี้ 
 

เฟสดวงจันทร์ 
มุมเอียงของเงาดวงจันทร์ (องศา) 

1 2 3 เฉลี่ย 
ขึ้น 8 ค่ า 75 72 74 73.66 
ขึ้น 9 ค่ า 73 72 74 73 
ขึ้น 10 ค่ า 73 73 71 72.33 
ขึ้น 11 ค่ า 71 70 70 70.33 
ขึ้น 12 ค่ า 66 65 66 65.66 
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สรุปผล 
 

 มุมเอียงของเงาดวงจันทร์ในคืนเดียวกันจะมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มุม
เอียงของเงาดวงจันทร์จะลดลงเมื่อเฟสของดวงจันทร์ในแต่ละคืนเพ่ิมขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดท าโครงงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีของ คุณครูนิวัฒน์ วรสาร ครูที่ปรึกษาโครงงาน   

ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการชาตรี  ประดุจชนม์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
และคณะครูทุกท่านที่ให้ความเมตตา สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นก าลังใจมาโดยตลอด 

 
เอกสารอ้างอิง   

 

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์    
        ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาโอลิมปิก  
        วิชาการและพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,  2554. 
มติพล ตั้งมติธรรม. คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ. ส านักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง  
        ดาราศาสตร์. กันยายน 2556. 
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การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสาก าเนิดเงา  
นางสาวมณฑิรา  โยธินธะ1, นายภาคภูมิ  ธานีพูน2   

1 โรงเรียนตาเบาวิทยา, ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ อีเมล์ montira1922@gmail.com 
2 โรงเรียนตาเบาวิทยา, ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ อีเมล์ meecastgameing@gmail.com 

ครทูีป่รึกษา นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง, นายอัครพล  ราโช, นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 
 

บทคัดย่อ  
 การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแผนที่หรือต าแหน่งใดๆ บนโลก มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่การสร้างแผนที่โลก
ของ Erathostenes (276-194 ปีก่อนค.ศ.) และ Ptolemy (ค .ศ .90–168) ที่ ได้สร้างเส้นแสดงพิกัดที่มีช่วง
ระยะห่างเท่าๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า “เส้นลองจิจูด” (Longitude) และ “เส้นละติจูด” (Latitude) แม้ใน
ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะท าให้การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์  สามารถท าได้อย่างง่ายดาย แต่เสา
ก าเนิดเงาก็สามารถท าให้เราหาพิกัดของโลกได้เช่นกัน 

โครงงานนี้ จะใช้เสาก าเนิดเงา วัดพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก ระหว่างวันที่ 21-30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และเปรียบเทียบค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ได้กับพิกัดจากภาพถ่าย
ดาวเทียม ซึ่งพบว่าเมื่อใช้เสาก าเนิดเงา วัดค่าลองจิจูด (Longitude) และค่าละติจูด (Latitude) ในแต่ละวัน พบว่า
มีค่าใกล้เคียงกัน และสามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียนตาเบาวิทยาจากเสาก าเนิดเงาได้ คือ ลองจิจูดที่ 
104.43 องศาตะวันออก และละติจูดที่ 15.11 องศาเหนือ เมื่อเปรียบเทียบค่าพิกัดภูมิศาสตร์จากเสาก าเนิดเงากับ
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิง คือ พิกัดจากภาพถ่ายดาวทียมจากเว็บไซต์ http://earth.google.com 
แล้วพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน แม้จะมีค่าที่แตกต่างกัน แต่ถือว่าเป็นความแตกต่างที่สามารถยอมรับได้ เพราะการวัด
พิกัดภูมิศาสตร์จากเสาก าเนิดเงาใช้แสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ไกลมาก  
ค าส าคัญ: เสาก าเนิดเงา, พิกัดภูมิศาสตร์, Gnomon 
 

บทน า 
   จากหลักการที่ว่า  “โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ (360 องศา) ใช้เวลา 24 ชั่วโมง”  ดังนั้น เราสามารถ
บอกได้ว่า - เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 24 ชั่วโมง โลกหมุนไป 360 องศา  
    - เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 1 ชั่วโมง โลกหมุนไป 360/24 = 15 องศา 
    - เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 4 นาท ีโลกหมุนไป 1 องศา 

ดังนั้น หากมีผู้สังเกตบนพ้ืนโลกท่ีอยู่บนพิกัดลองจิจูดต่างกัน 15 องศา พวกเขาจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมง 
โดยเวลาที่ต่างกันนี้จะเทียบจากเวลาเที่ยงวันท้องถิ่น (Local noon time) หรือเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่สูงที่สุดบน
ท้องฟ้า (Solar noon) ซึ่งจะท าให้เงาที่เกิดจากเสาก าเนิดเงา (Gnomon) มีความยาวสั้นที่สุด และวางตัวในแนว
เหนือ-ใต้ ดังนั้น การวัดเวลาเที่ยงวันท้องถิ่นที่ต่างกันของทั้งสองต าแหน่งนี้ ท าให้เราสามารถค านวณหาพิกัด
ลองจิจูดที่ต่างกันได้ ส าหรับการระบุพิกัดละติจูด เราจ าเป็นต้องหาค่ามุมที่วัดจากต าแหน่งที่แสงอาทิตย์ส่องตั้งฉาก
กับผิวโลกถึงต าแหน่งของผู้สังเกตที่ตั้งเสาก าเนิดเงา ณ จุดที่ดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดบนท้องฟ้า  
 โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสาก าเนิดเงา (Gnomon) ขึ้นตามหลักการดังกล่าว และน าเสาก าเนิด
เงา ซึ่งเป็นแท่งไม้ขนาดเล็ก มีความสูงเท่ากับ 100 หน่วย (100 มิลลิเมตร) ปักบนฐานที่ขนานกับพ้ืนโลก ไป
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ทดลองวัดพิกัด  “ลองจิจูด” และ “ละติจูด” ของโรงเรียนตาเบาวิทยา แล้วเปรียบเทียบค่าที่ได้กับพิกัดจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมต่อไป   

วิธีการศึกษา 
1. การสร้างเสาก าเนิดเงา 
  1.1 ปักเสาก าเนิดเงา ซึ่งมีความยาว 100 มิลลิเมตร ลงบนไม้กระดานอัด ในจุดที่ขีดเส้นตัดกันเป็นแนว
เหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก (อาจค่อนไปทางด้านยาวด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ หรืออาจปักที่จุดกึ่งกลางฐานก็ได้ 
เพ่ือที่จะสามารถใช้อุปกรณ์นี้ศึกษาการเบี่ยงเบนของแสงดิ่งดวงอาทิตย์ และสมการแห่งเวลาตลอดทั้งปีได้) 
   1.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เสาก าเนิดเงาตั้งฉากกับฐาน ในทุกๆ ด้าน โดยใช้ไม้ฉาก หากพบว่าเสาก าเนิด
เงาไม่ตั้งฉากกับฐานให้ใช้มือดัดเบาๆ แล้วท าการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 
  1.3 ติดเข็มทิศลงบนไม้กระดานอัดโดยให้เข็มทิศวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ซึ่งจะขนานกับเส้นที่ขีดในแนว
เหนือ-ใต้ 
   1.4 ติดลูกน้ าปรับระดับบนฐานของเสาก าเนิดเงา ในทิศเหนือ-ใต้ หรือตะวันออก-ตะวันตกก็ได้ แต่ควร
อยู่คนละด้านกับเข็มทิศ (อาจติดดุมด้านล่างไมก้ระดานอัดที่มุมเพ่ือสะดวกในการใช้งานและการปรับฐานให้ระดับ
ลูกน้ าสมดุลตอนใช้งาน)  

  
ภาพที่ 1 การทดสอบใช้งานอุปกรณ์วัดพิกัดภูมิศาสตร์ที่

สร้างข้ึน 
ภาพที่ 2 การพิจารณาค่ามุมเพ่ือหาพิกัดละติจูด 
(Latitude) 

 
2. การวัดเวลาเที่ยงวันท้องถิ่น 
   2.1 วางเสาก าเนิดเงาบนพ้ืนเรียบ ณ จุดที่ต้องการวัดพิกัดภูมิศาสตร์ โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุที่เป็นโลหะ 
(ไม่ควรเลือกบริเวณที่เป็นพื้นซีเมนต์ เนื่องจากอาจมีเหล็กโครงสร้างซึ่งมีผลต่อเข็มทิศ)  
  2.2 หมุนฐานของเสาก าเนิดเงา จนกระทั่งเห็นเงาปรากฏอยู่ด้านหน้าของฐาน (ด้านแผ่นไม้) และปรับให้
ฐานวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ โดยสังเกตจากเข็มทิศ 
   2.3 ปรับฐานของเสาก าเนิดเงาให้สมดุล โดยสังเกตจากลูกน้ าปรับระดับ ให้ฟองอากาศอยู่บริเวณก่ึงกลาง 
   2.4 วัดเวลาเที่ยงวันท้องถิ่น (Solar Noon หรือ Local Noon) และวัดความยาวของเงา ณ จุดที่เงาของ
เสาก าเนิดเงาวางตัวในแนวเหนือ-ใต้พอดี 
           - วัดเวลาเที่ยงวันท้องถิ่นโดยอ่านค่าเวลาจากนาฬิกาที่ผ่านการเทียบเวลามาตรฐานของประเทศ
ไทยแล้ว และมีหน่วยเป็นเวลาสากล (UT)  
           - วัดความยาวของเงา โดยใช้ดินสอท าเครื่องหมายลงบนฐานของเสาก าเนิดเงา และใช้ไม้บรรทัด
วัดความยาวในหน่วย มิลลิเมตร และให้สังเกตด้วยว่าเงาทอดตัวไปทางทิศเหนือหรือว่าทิศใต้ 
3. การหามุม Z 
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  การหามุม Z หรือมุมสูงของดวงอาทิตย์ ในเวลาเที่ยงวันท้องถิ่น ให้เราวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากลงใน
กระดาษกราฟ โดยให้มีความสูง (ของเสาก าเนิดเงา) เท่ากับ 100 หน่วย และมีฐานยาวเท่ากับความยาวเงาที่วัดได้
ในหน่วยมิลลิเมตร จากนั้นให้ใช้ครึ่งวงกลมวัดมุมยอดของเสาก าเนิดเงา  
4. การหาค่าลองจิจูดและละติจูด 
  4.1 น าค่าเวลาเที่ยงวันท้องถ่ินในหน่วยเวลาสากล (UT) ที่ได้ไปหาค่าลองจิจูด จากสูตร 
 
 
    (ค่าบวก (+) ส าหรับองศาตะวันออก และค่าลบ (-) ส าหรับองศาตะวันตก) 
 โดย  เวลาเที่ยงวันท้องถิ่นที่กรีนิช ดจูาก the GMT Solar Noon Chart  
   เวลาเที่ยงวันท้องถิ่นที่วัดได้ หมายถึง เวลาที่วัดได้ขณะที่เงาของเสาก าเนิดเงาวางตัวในแนวเหนือ
ใต้พอดี จากนาฬิกาที่ผ่านการเทียบมาตรฐานเวลาสากลของประเทศไทยแล้วและวัดในหน่วยเวลาสากล เช่น ค่าที่
วัดได้เป็น 12:31:25 นาฬิกา จะได้ว่า เวลาเที่ยงวันท้องถิ่นในหน่วยเวลาสากลคือ 5:31:25 UT (เพราะเวลาเที่ยง
วันท้องถิ่นประเทศไทย  หมายถึง เวลาสากล (UT) + 7 ชั่วโมง) เป็นต้น 
   4.2 น าค่ามุมสูงของดวงอาทิตย์ ในเวลาเที่ยงวันท้องถิ่น (Z) ที่ได้ไปหาค่าละติจูด  
      ค่าละติจูด หรือ ค่ามุมที่วัดจากต าแหน่งที่แสงอาทิตย์ส่องตั้งฉากกับผิวโลก (S.D.) ถึงต าแหน่งของผู้
สังเกต จึงหาได้จากสูตร หรือมุม X (ในภาพที่ 2) นั่นเอง ดังนั้น จะได้ว่า 
 
  
เครื่องหมายของค่า Z ก าหนดว่า  

  - ถ้าเงาทอดตัวไปทางทิศเหนือ เครื่องหมายของค่า Z จะเป็นเครื่องหมายบวก (+)  
  - ถ้าเงาทอดตัวไปทางทิศใต้ เครื่องหมายของค่า Z จะเป็นเครื่องหมายลบ (-) 

ผลการศึกษา 
 จากการทดลองใช้เสาก าเนิดเงา วัดพิกัดภูมิศาสตร์ ณ บริเวณสนามหญ้า ข้างอาคารเรียนโรงเรียนตาเบา
วิทยา จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สามารถน ามาค านวณหาค่าลองจิจูดและ
ละติจูด ได้ดังนี ้ 
4.1 การค านวณหาลองจิจูด 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าการวัดเวลาเที่ยงวันท้องถิ่นและการหาค่าลองจิจูด ณ พิกัด โรงเรียนตาเบาวิทยา 
วันทีท่ าการวดั เที่ยงวันทอ้งถิ่น 

ที่กรีนิช (UT) 
เที่ยงวันทอ้งถิ่น 
ที่ ตบว. (UT) 

UT ที่กรนีิช - UTที่ ตบว. (ชั่วโมง) ลองจิจดู 
(OE) 

 21 ก.ค. 2559 12h 6 m 22s 5h 8 m 38s 12.106 - 5.144 = 6.962 104.43 
22 ก.ค. 2559 12h 6 m 25s 5h 8 m 44s 12.107 - 5.145 = 6.962 104.43 
23 ก.ค. 2559 12h 6 m 27s 5h 8 m 46s 12.108 - 5.146 = 6.962 104.43 
24 ก.ค. 2559 12h 6 m 28s 5h 8 m 45s 12.108 - 5.146 = 6.962 104.43 
25 ก.ค. 2559 12h 6 m 28s 5h 8 m 45s 12.108 - 5.146 = 6.962 104.43 
26 ก.ค. 2559 12h 6 m 29s 5h 8 m 45s 12.108 - 5.146 = 6.962 104.43 
27 ก.ค. 2559 12h 6 m 28s 5h 8 m 46s 12.108 - 5.146 = 6.962 104.43 
28 ก.ค. 2559 12h 6 m 27s 5h 8 m 46s 12.108 - 5.146 = 6.962 104.43 
29 ก.ค. 2559 12h 6 m 25s 5h 8 m 42s 12.107 - 5.145 = 6.962 104.43 
30 ก.ค. 2559 12h 6 m 23s 5h 8 m 32s 12.106 - 5.142 = 6.964 104.46 

 เฉลี่ย 104.43 

ลองจิจูด = 15 องศา/ชั่วโมง x (เวลาเท่ียงวันท้องถิ่นที่กรีนิช – เวลาเท่ียงวันท้องถิ่นที่เราวัด
ได้) ชั่วโมง 

ละติจูด  = Solar Declination (S.D.) + Z 
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หมายเหตุ :: ตบว. ย่อมาจาก ตาเบาวิทยา , OE อ่านว่า องศาตะวันออก 
  
จากตารางที่  1 จะเห็นว่า ค่าลองจิจูดที่ท าการวัดได้ในแต่ละวัน มีค่าใกล้เคียงกันและในระยะเวลา 10 วันที่ท าการ
ทดลองวัดค่าลองจิจูด ได้ค่าลองจิจูดอยู่ระหว่าง 104.43 OE - 104.46 OE  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 104.43 OE นั่นคือ 
โรงเรียนตาเบาวิทยาอยู่ในพิกัดลองจิจูดที่ 104.43 องศาตะวันออก 
4.2 การค านวณหาละติจูด 

ตารางท่ี 2 แสดงค่า S.D., การวัดค่ามุม Z และการหาค่าละติจูด ณ พิกัด โรงเรียนตาเบาวิทยา 
วันทีท่ าการวดั ค่า Solar Declination 

(S.D.)  
ความยาวของเงา 

(มิลลิเมตร) 
ค่ามุม Z 
(องศา) 

ละติจูด (S.D. + Z) 
(ON) 

 21 ก.ค. 2559 20.35 10.0 -5.5 14.85 
22 ก.ค. 2559 20.15 9.0 -5.0 15.15 
23 ก.ค. 2559 19.95 8.0 -4.5 15.45 
24 ก.ค. 2559 19.74 8.0 -4.5 15.24 
25 ก.ค. 2559 19.52 8.0 -4.5 15.02 
26 ก.ค. 2559 19.30 7.5 -4.0 15.30 
27 ก.ค. 2559 19.07 7.0 -4.0 15.07 
28 ก.ค. 2559 18.84 7.0 -4.0 14.84 
29 ก.ค. 2559 18.60 7.0 -4.0 14.60 
30 ก.ค. 2559 18.36 6.0 -3.5 14.86 

 เฉลี่ย 15.04 
หมายเหตุ :: ค่ามุม Z ติดลบ (-) เพราะเงาทอดตัวไปทางทิศใต้ , ON อ่านค่า องศาเหนือ  
 จากตารางที่  2 จะเห็นว่า ค่าละติจูดที่ท าการวัดได้ในแต่ละวัน มีค่าใกล้เคียงกันและในเวลา 10 วันที่ท า
การทดลองวัดค่าละติจูดอยู่ระหว่าง 14.68 ON-15.51 ON มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.11 ON นั่นคือ โรงเรียนตาเบาวิทยา
อยู่ในพิกัดละติจูดที่ 15.11 องศาเหนือ ดังนั้น เราสามารถใช้เสาก าเนิดเงาวัดพิกัดของโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้
เท่ากับ ลองจิจูดที่ 104.43 องศาตะวันออก และละติจูดที่ 15.11 องศาเหนือ ทั้งนี้เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
ภาพถ่ายดาวเทียมจากเว็บไซต์ http://earth.google.com ซึ่งแสดงพิกัดโรงเรียนตาเบาวิทยาที่ ลองจิจูดที ่
103.28 องศาตะวันออก และละติจูดที่ 14.38 องศาเหนือ พบว่ามีค่าความแตกต่างของค่าลองจิจูดเท่ากับ 1.15 
องศาตะวันออก และค่าละติจูดเท่ากับ 0.73 องศาเหนือ 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาทฤษฎี หลักการพ้ืนฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา แสงและเงาจากดวงอาทิตย์ โดย
อาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ เราสามารถสร้างอุปกรณ์อย่างง่ายเพ่ือวัดพิกัดภูมิศาสตร์ ณ ต าแหน่งที่เราอยู่ ได้ 
จากการทดลองใช้เสาก าเนิดเงา วัดพิกัดภูมิศาสตร์ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา ระหว่างวันที่ 21-30 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 พบว่า ค่าลองจิจูดและค่าละติจูด ที่วัดได้ในแต่ละวันมีค่าใกล้เคียงกัน และสามารถระบุพิกัดภูมิศาสตร์
ของโรงเรียนตาเบาวิทยาจากเสาก าเนิดเงา คือ ลองจิจูดที่ 104.43 องศาตะวันออก และละติจูดที่ 15.11 องศา
เหนือ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ จากภาพถ่ายดาวเทียมจากเว็บไซต์ http://earth.google.com แล้ว
พบว่ามีค่าแตกต่างที่สามารถยอมรับได้ ดังนั้น เสาก าเนิดเงาที่เราสร้างขึ้น จึงเป็นอุปกรณ์ราคาประหยัดส าหรับการ
วัดพิกัดภูมิศาสตร์ ณ ต าแหน่งที่เราอยู่ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การทดลองใช้เสาก าเนิดเงาที่สร้างขึ้นวัดพิกัดภูมิศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม จะสังเกตเงาที่วางตัวในแนว
เหนือใต้ขณะเป็นเวลาเที่ยงวันท้องถิ่นได้สั้นกว่าในเดือนมิถุนายน (ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นไปทางทิศเหนือ
มากที่สุด) และเดือนธันวาคม (ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นไปทางทิศใต้มากที่สุด) หากเป็นช่วงเดือนดังกล่าวใน
เวลาเที่ยงวันท้องถิ่นเราจะสังเกตเห็นเงาวางตัวในแนวเหนือหรือใต้ได้ยาวชัดเจนกว่านี้   

กิตติกรรมประกาศ 
  โครงงานนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ครูอัจฉราภรณ์ อ่อน
ทรวง, ครูอัครพล ราโช ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างดี รวมถึงผู้อ านวยการศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนการท าโครงงานทางดาราศาสตร์
ชิ้นนี้จนส าเร็จ 

เอกสารอ้างอิง 
ค่า Solar Declination เข้าถึงได้จาก URL : http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html 
วิภู รุโจปการ. เอกสารประกอบการอบรมดาราศาสตร์วิจัย 2006. กรุงเทพฯ :  ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร,์ 2549.  
Anantasook, S. & Yuenyong, C. (2015). Applying Social Media for Measure Earth's Circumference 
from Different Locations on the Vernal Equinox. Proceedings of the 23rd International 
Conference on Computers in Education. China: Asia-Pacific Society for Computers in 
Education. 341-348.  
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ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล  
นางสาวอภิญญา  ประสมสุด1, นายพรพิชัย  พาขุนทด2   

1 ตาเบาวิทยา, ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ อีเมล์ prasomsud2543@gmail.com 
2 ตาเบาวิทยา, ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ อีเมล์ phonphichai6@gmail.com  
ครูที่ปรึกษา นายอัครพล  ราโช, นางสาวชญานิษฐ์  สุรสอน, นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 

 
บทคัดย่อ  

 ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ไม่ซ้้ารอยเดิมทุกวัน โดยในรอบ 1 ปี จะมีบางวันที่ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บางวันขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีเพียง 
2 วันเท่านั้น ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดีคือ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 23 กันยายน 
โดย 2 วันนี้ กลางวันมีระยะเวลาเท่ากับกลางคืน วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือ วันที่ 
21 มิถุนายน ในวันนี้เวลากลางวันจะมากกว่ากลางคืนที่สุด ส่วนในวันที่ 22 ธันวาคม ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มากที่สุด ช่วงเวลากลางคืนจะมากกว่ากลางวันที่สุด  
ปรากฏการณ์เหล่านี้ ท้าให้เกิดฤดูกาล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ และระยะเวลาที่มีแสงสว่าง
บนโลกในแต่ละวัน 

โครงงานนี้ จะแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มแีสงสว่างบน
โลก และฤดูกาลของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์จากแผนที่ดาว ของสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับการศึกษาด้วยโปรแกรม Stellarium ซึ่งจะท้าให้สามารถเข้าใจความ
แตกต่างของระยะเวลากลางวันกลางคืนในแต่ละฤดูกาลกับเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้  
 
ค าส าคัญ: เวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์, กลางวันกลางคืน, ฤดูกาล 
  

บทน า 
 เนื่องจากแกนโลกเอียงท้ามุม 23.5 องศา และแกนของโลกชี้ไปยังจุดใดจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเพียงจุดเดียว 
ท้าให้แกนของโลกด้านหนึ่งเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ ส่วนแกนอีกด้านหนึ่งจะเบนออกห่างจากดวงอาทิตย์เสมอ ผล
จากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะท้าให้เกิดความผันแปรของระยะเวลากลางวันและกลางคืน เช่น เมื่อซีก
โลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์ (สิ่งที่สังเกตได้จากโลก คือ ดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้) จะท้าให้ซีกโลกเหนือ ไม่ได้รับแสงดิ่งจากดวงอาทิตย์ และคนบนโลกจะสังเกตเห็นว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นช้า
และตกเร็ว ส่งผลให้ระยะเวลากลางคืนมากขึ้น อากาศหนาวเย็นขึ้น และซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าแกนโลกขั้วเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ (สิ่งที่สังเกตได้จากโลก คือ ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จะท้าให้พื้นที่ซีกโลกเหนือ ได้รับแสงดิ่งจากดวงอาทิตย์มากขึ้น และคนบนโลกจะสังเกตเห็น
ว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วและตกช้า ส่งผลให้ระยะเวลากลางวันมากขึ้น อากาศอุ่นและร้อนขึ้น และซีกโลกเหนือเป็น
ฤดูร้อน ส้าหรับกรณีในซีกโลกใต้ ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกับซีกโลกเหนือในลักษณะ
ตรงกันข้าม 
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 ทั้งนี้ การเกิดฤดูกาลบนพ้ืนโลก (Season) แปรผันโดยตรงกับปริมาณของความร้อนที่โลกได้รับจากดวง
อาทิตย์ จ้านวนฤดูกาลที่เกิดบนพ้ืนโลกส่วนต่างๆ จะมีระยะเวลาและจ้านวนฤดูกาลแตกต่างกันไป ได้แก่ (1) ช่วง
เดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ โลกหันซีกเหนือออกห่างจากดวงอาทิตย์ท้าให้ได้รับแสงน้อยลง ท้าให้อุณหภูมิต่้าลง 
ส่วนซีกโลกใต้จะได้รับแสงดิ่งจากดวงอาทิตย์ท้าให้อุณหภูมิสูงขึ้นมากจึงเป็นช่วงฤดูร้อน หลังจากนั้นโลกจะค่อยๆ 
หันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์ท้าให้บริเวณเส้นศูนย์สูตรได้รับแสงดิ่งจากดวงอาทิตย์ มากขึ้น ท้าให้ในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม พ้ืนที่แถบเส้นศูนย์สูตรจึงเป็นฤดูร้อน ส่วนพ้ืนที่ซีกโลกเหนือจะเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิ  (2) ในช่วง
ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม โลกหันซีกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงท้าให้ซีกโลกเหนือได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตย์ในอัตราสูง ส่งผลให้ซีกโลกเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูร้อน ในทางกลับกันซีกโลกใต้จะมี
อุณหภูมิต่้าลงเนื่องจากได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้อย หลังจากนั้นโลกเริ่มโคจร โดยเบนด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์ 
ท้าให้แสงดิ่งของดวงอาทิตย์ค่อย ๆ เคลื่อนลงทางใต้ ท้าให้อุณหภูมิของซีกโลกเหนือค่อย ๆ ลดลง ท้าให้ช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม จึงเป็นฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือ และ (3) แสงดิ่งของดวงอาทิตย์จะตกกระทบตามแนวเส้น
ศูนย์สูตรใน 1 ปี มี 2 วัน เราเรียกว่า วันวิษุวัต (Equinox) คือ ในวันที่ 21 มีนาคม (วันวสันตวิษุวัติ, Vernal 
Equinox) และวันที่ 23 กันยายน (วันศารทวิษุวัติ, Autumn Equinox) โดยจะเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันเท่ากับ
กลางคืน 
 ส้าหรับฤดูกาลในประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มต้นประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการเกิดฤดูกาลนี้เป็นผลมาจากการที่โลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์
ครบ 1 รอบ หรือในฐานะผู้สังเกตบนโลก เราจะเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ เปลี่ยนต้าแหน่งไปทุกวัน
ในรอบ 1 ปี ซึ่งการเคลื่อนที่ดังกล่าว ท้าให้เกิดความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่แสง
ส่องสว่างบนโลกและฤดูกาล ซึ่งเราจะได้ท้าการศึกษาต่อไป 

โครงงานนี้ จะแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มแีสงสว่างบน
โลก และฤดูกาลของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์จากแผนที่ดาวของสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับการศึกษาด้วยโปรแกรม Stellarium ซึ่งจะท้าให้สามารถเข้า
ใจความแตกต่างของระยะเวลากลางวันกลางคืนในแต่ละฤดูกาลที่สัมพันธ์กับเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
ได้  
 

วิธีการศึกษา 
  1. ศึกษาข้อมูลเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี จากแผนที่ดาว ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ภาพท่ี 1) 
  2. ศึกษาข้อมูลเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) จากโปรแกรม 
Stellarium (ภาพท่ี 2)  
  3. น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยแผนที่ดาว และโปรแกรม Stellarium มาจัดท้าเป็นกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี 
  4. ศึกษาเปรียบเทียบกราฟที่ได้ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลา
ทีมี่แสงสว่างบนโลก และฤดูกาล 
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ภาพที่ 1 แผนที่ดาว ของ สดร. ภาพที่ 2 แสดงเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ จากโปรแกรม 
Stellarium 

ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาข้อมูลเวลาการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี จากแผนที่ดาว ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถแสดงดังกราฟที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการศึกษาข้อมูลเวลาการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี จากโปรแกรม Stellarium สามารถแสดงดัง
กราฟที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟที่ 1 และกราฟที่ 2 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลเวลาการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในรอบปีของประเทศ
ไทย จากที่ปรากฎในแผนที่ดาวและข้อมูลส้าเร็จรูปในโปรแกรม Stellarium มีความสอดคล้องกันและมีรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเหมือนกัน กล่าวคือ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ว 
ท้าให้เวลาที่โลกได้รับปริมาณแสงอาทิตย์และมีแสงสว่างสั้นลง ส่งผลให้เวลากลางวันสั้น (กลางคืนยาว) ซึ่งตรงกับ
ฤดูหนาว จากนั้นช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เวลาที่โลกมีแสงสว่างจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้น และมากที่สุดราวเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ช่วงนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้า ส่งผลให้เวลากลางวันยาว (กลางคืนสั้น) โลกมีเวลา
ได้รับปริมาณแสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้น ท้าให้อากาศโดยรวมในพ้ืนที่นี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และตรงกับฤดูร้อน จากนั้นเวลาที่
โลกมีแสงสว่างจะค่อยๆ ลดลงจนถึงเดือนตุลาคม ช่วงเวลานี้โลกยังคงได้รับปริมาณแสงอาทิตย์มาก และเวลา

   กราฟที่ 1 

   กราฟที่ 2 
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กลางวันยังยาวกว่าเวลากลางคืน แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมท้าให้มีฝนตกชุก 
ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศในฤดูฝนไม่สูงเท่ากับในฤดูร้อน และในช่วงปลายปีคือ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ดวง
อาทิตย์จะกลับมาขึ้นช้าและตกเร็วอีกครั้ง ท้าให้เวลาที่โลกมีแสงสว่างสั้นลง ส่งผลท้าให้เวลากลางวันสั้น (กลางคืน
ยาว) โลกได้รับปริมาณแสงอาทิตย์น้อยลง ท้าให้อากาศโดยรวมในพ้ืนที่นี้มีอุณหภูมิลดลงจนถึงหนาวเย็น และตรง
กับฤดูหนาวของประเทศไทย 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์จากแผนที่ดาว และโปรแกรม Stellarium ในรอบ 1 ปี 
พบว่า เวลาขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันไม่เท่ากัน ท้าให้โลกได้รับแสงสว่างในแต่ละวันไม่เท่ากันด้วย เมื่อ
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และการเกิดฤดูกาล 
จะพบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ว ท้าให้ระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก
น้อย อากาศทั่วไปเย็น จึงเป็นฤดูหนาว ส่วนในช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้า ท้าให้
ระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลกมาก อากาศทั่วไปร้อนอบอ้าว โดยช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน จะเป็นฤดูร้อน แต่ช่วง
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลกยังเท่ากับฤดูร้อน แต่เนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่้าพาดผ่านประเทศไทย ท้าให้มีฝนชุกทั่วไป ท้าให้ช่วงดังกล่าวเป็น
ฤดูฝน อุณหภูมิโดยรวมจึงไม่สูงเท่ากับฤดูร้อน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาเวลาการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก หรือระยะเวลากลางวัน-
กลางคืน ในแต่ละฤดูกาล สามารถศึกษาได้จากข้อมูลบนแผนที่ดาว ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และโปรแกรมส้าเร็จรูป Stellarium โดยต้องศึกษาวิธีใช้งานให้เข้าใจก่อน จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย้า 
นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแผนที่ดาว และโปรแกรม Stellarium พบว่า ให้ผลการศึกษา
สอดคล้องกันและมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเหมือนกัน ดังนั้น จึงสามารถใช้แผนที่ดาว ของสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือโปรแกรม Stellarium เป็นเครื่องมือในการศึกษาและท้าความเข้าใจ
เรื่อง เวลาการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ หรือระยะเวลากลางวัน-กลางคืนในแต่ละฤดูกาลได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  โครงงานนี้ ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก คุณครูอัครพล ราโช 
และคุณครูชญานิษฐ์ สุรสอน ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค้าปรึกษา แนะน้าและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี รวมถึงผู้อ้านวยการศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ที่ให้ความเมตตา เป็นก้าลังใจและ
สนับสนุนการท้าโครงงานทางดาราศาสตร์ชิ้นนี้จนส้าเร็จ และช่วยให้เข้าใจค้าอธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลา
ขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก ที่ท้าให้เกิดฤดูกาลต่างๆ  
 

เอกสารอ้างอิง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 6. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของ สกสค..   
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การวัดระยะห่างของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาด้วยเทคนิคการหาระยะเชิงมุม 
นางสาวดลพรรณ  วงศ์กันตา 

เด็กชายกล้าตะวัน พิชญ์วิชชาธรรม 
e-mail:fahdonlapun@hotmail.com 
ครูที่ปรึกษา นายเสกสรรค์  ทิพย์ปัญญา 

 นายมนตรี  นันตา 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

 
บทคัดย่อ 

Hipparchus สามารถระยะทางของดวงจันทร์ได้ โดยการสังเกต Lunar Parallax ท าให้ Hipparchus 
สามารถหาระยะทางถึงดวงจันทร์ในหน่วยของรัศมีของโลกได้ ผู้จัดท าจึงสนใจที่จะหาระยะทางจากดวงจันทร์ถึง
โลกโดยใช้มุมพารัลแลกซ์ ขณะเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.38 - 
08.30 น. โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาด้วยเทคนิคการหา
ระยะเชิงมุมจากภาพถ่าย และหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาด้วยเทคนิคการหา
ระยะเชิงมุมจากภาพในโปรแกรม Stellarium 0.14.2.  ท าการทดลองหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จาก
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่ใช้จุดด าบนดวงอาทิตย์และขนาดของดวงอาทิตย์วัดความเท่ากันของดวงอาทิตย์จาก
ต าแหน่งที่ต่างกัน 2 ต าแหน่ง โดยการหาระยะห่างของจุดศูนย์กลางของดวงจันทร์ที่เข้าไปบังดวงอาทิตย์จาก
ต าแหน่งที่ต่างกัน 2 ต าแหน่ง จากการทดลองพบว่าระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากการค านวณโดยใช้มุมพารัล
แลกซ์จากปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่ต าแหน่งที่ต่างกัน 2 ต าแหน่ง ค านวณด้วยเทคนิคการหาระยะเชิงมุมจาก
ภาพถ่าย พบว่า จุดที่ใช้เปรียบเทียบที่ 1 น่าน – นครราชสีมา ได้ระยะห่าง 339,796.47  r 11.52% กิโลเมตร จุด
ที่ใช้เปรียบเทียบที่ 2 น่าน– ชัยภูมิ ได้ระยะห่าง 283,807.78 r 26.09 %  กิโลเมตร  และ ค านวณด้วยเทคนิค
การหาระยะเชิงมุมจากภาพถ่ายในโปรแกรม Stellarium 0.14.2. พบว่า จุดที่ใช้เปรียบเทียบที่ 1 น่าน – 
นครราชสีมา ได้ระยะห่าง 439,888.16 r 14.55%  กิโลเมตร จุดที่ใช้เปรียบเทียบที่ 2 น่าน– ชัยภูมิ ได้ระยะห่าง 
396,922.97 r 3.36 %  กิโลเมตร 
ค าส าคัญ : ระยะเชิงมุม 
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บทน า 
การเกิดสุริยุปราคาจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าทางดาราศาสตร์ ก่อให้เกิด

แรงบันดาลใจให้มนุษย์สนใจใคร่รู้ในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น (ชุลีพร สุสุวรรณ, 2543) ผลกระทบที่มีต่อตัวเรา
นั้น นอกจากจะก่อให้เกิดความตื่นเต้นแล้ว ปรากฏการณ์นี้จะท าให้ตัวเรามีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตินี้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งในเรื่องของอิทธิพลและความ
เป็นไปของโลก (ทัมรา แอนดรูวส์, 2553) ชาวกรีกโบราณยังสามารถใช้ตรรกะเรขาคณิตอย่างง่าย และการสังเกต
ในการค านวณระยะทางถึงดวงจันทร์ และดวงอาทิตได้ เช่น Hipparchus สามารถระยะทางของดวงจันทร์ได้ โดย
การสังเกต Lunar Parallax (มุมพารัลแลกซ์ของดวงจันทร์เทียบกับดวงอาทิตขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง จากผู้
สังเกตอยู่บนคนละต าแหน่งบนโลก) ท าให้ Hipparchus สามารถหาระยะทางถึงดวงจันทร์ในหน่วยของรัศมีของ
โลกได้ (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน ), 2559) จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะ
หาระยะทางจากดวงจันทร์ถึงโลกโดยใช้มุมพารัลแลกซ์ ขณะเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคา ซึ่งผู้สังเกตได้สังเกต
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.38 - 08.30 น. 
 

วิธีการศึกษา 
1. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ในที่กลางแจ้ง เล็งกล้องโทรทัศน์ไปยังดวงอาทิตย์โดยใช้วิธีการสังเกตเงา (Eyepiece 

Projection) 
2. น าฉากติดกับขาตั้งไว้หลังเลนส์ใกล้ตาโดยเว้นระยะห่างพอประมาณจนได้ขนาดดวงอาทิตที่พอเหมาะ 
3. ตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องให้ตรงข้ามกับฉากที่สามารถถ่ายภาพที่เกิดบนฉากรับได้ จากนั้นถ่ายภาพปรากฏการณ์

สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นทุก ๆ 1 นาท ี
4. น ารูปที่ถ่ายได้ในจังหวัดน่านกับรูปที่ถ่ายได้ในต าแหน่งของจังหวัดอ่ืน (ภาพถ่ายจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://1.179.136.235:81/ldse2016/gallery.php) มาท าให้จุดด าของดวง
อาทิตย์ตรงกัน ขนาดของดวงอาทิตย์เท่ากันและอยู่ในแนวเดียวกันคือในแนวดิ่ง 

5. สร้างวงกลมให้มีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ทับลงไปในดวงจันทร์บนรูปถ่าย เพ่ือจะสามารถเห็นขอบดวงจันทร์ได้
ชัดเจน ซึ่งใช้ในการค านวณหาระยะห่าง 

6. ค านวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ทั้ง 2 ต าแหน่งที่ต้องการเปรียบเทียบจากสเกลบนโปรแกรม 
Adobe Photoshop CC2014 แล้วจะได้ความต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางทั้ง 2 รูป 

7. น าค่าความต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางมาเปลี่ยนจากหน่วยเซนติเมตรให้เป็นองศา5.เปลี่ยน หน่วยองศาให้เป็น
เรเดียนโดยเทียบกับ180 องศา เท่ากับ S เรเดียน (ซึ่งเป็นค่าของ tan (มุมparallax)) 

8. น าค่า tan (มุมparallax) มาค านวณหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์โดยใช้สูตร 

 
เมื่อ  ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์หน่วยเป็น กิโลเมตร 

ระยะห่างระหว่างจุดสังเกต     หน่วยเป็น กิโลเมตร (หาโดย GPS) 

ระยะห่างจากโลกถึงดวงจนัทร์ =  รัศมีโลก   + ระยะห่างระหวา่งจุดสงัเกต 
tan (มุมparallax) 
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9. ค านวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายในโปรแกรม Stellarium (โปรแกรมดูดาว กล้องดูดาว 
ท้องฟ้าจ าลอง) 0.14.2. โดยน าภาพการเกิดสุริยุปราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ( Julian 
day = 2457456.50000) ในแต่ละต าแหน่งของประเทศไทยมาเปรียบเทียบโดยใช้วิธีเดียวกับข้อ 4.-8. 

 
ผลการศึกษา 

 การค านวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ จากระยะห่างของจุดศูนย์กลางของดวงจันทร์ที่ต่างกัน แสดง
ดังตาราง 
 ตาราง แสดงค่า tan(มุมparallax) ระยะห่างระหว่างจังหวัด และระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ที่ค านวณได้
ด้วยเทคนิคการหาระยะเชิงมุมจากภาพถ่ายจริง และภาพถ่ายในโปรแกรม Stellarium 0.14.2. 

 
สรุปผล 

จากการศึกษาหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาด้วยเทคนิคการหาระยะ
เชิงมุม ที่ใช้จุดด าบนดวงอาทิตย์และขนาดของดวงอาทิตย์วัดความเท่ากันของดวงอาทิตย์จากต าแหน่งที่ต่างกัน 2 
ต าแหน่ง ค านวณด้วยเทคนิคการหาระยะเชิงมุมจากภาพถ่าย ได้ผลการศึกษา คือ ภาพถ่ายที่ได้จากน่าน และ
นครราชสีมา สามารถหาระยะห่างของโลกกับดวงจันทร์ได้ประมาณ 339,796.47 กิโลเมตร เปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลื่อน 11.52% ภาพถ่ายที่ได้จากน่าน และชัยภูมิ สามารถหาหาระยะห่างของโลกกับดวงจันทร์ได้ประมาณ 
283,807.78 กิโลเมตร เปอร์เซ็นต์ความคลาด 26.09 %  

การค านวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายในโปรแกรม Stellarium 0.14.2. ได้ผล
การศึกษา คือ ภาพถ่ายที่ได้จากน่าน และนครราชสีมา สามารถหาระยะห่างของโลกกับดวงจันทร์ได้ประมาณ 
439,888.16 กิโลเมตร เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 14.55% ภาพถ่ายที่ได้จาก น่านและชัยภูมิ สามารถหา
ระยะห่างของโลกกับดวงจันทร์ได้ประมาณ 396,922.97 กิโลเมตรเปอร์เซ็นต์ความคลาด 3.36 %  

 
 

แหล่งที่มาของภาพ จังหวัด ค่า tan(มุม
parallax) 

(rad) 

ระยะห่าง
ระหว่าง
จังหวัด 
(km) 

ระยะห่างจาก
โลกถึงดวง
จันทร์ (km) 

ความคลาด
เคลื่อน 
(%) 

ภาพถ่ายจริง น่าน - 
นครราชสีมา 

2.98 x 10-3 453.46 339,796.47 11.52 

น่าน– ชัยภูมิ 3.68 x 10-3 327.01 283,807.78 26.09 
ภาพถ่ายใน
โปรแกรม 

Stellarium 0.14.2. 

น่าน - 
นครราชสีมา 

1.06 x 10-3 453.46 439,888.16 14.55 

น่าน – ชัยภูม ิ 8.38 x 10-4 327.01 396,922.97 3.36 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าค่าของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง 3.36 %  - 26.09 % โดย

ความคลาดเคลื่อนครั้งนี้ใช้ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ที่ค านวณได้ไปเทียบกับระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวง
จันทร์ที่มีระยะทางเท่ากับ 384,000 กิโลเมตร (Raymond A. Serway and John W. Jewett, 2014) ความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะการน าใช้ภาพซึ่งถ่ายผ่านกล้องต่างละชนิดกัน ขนาดภาพที่น ามาค านวณต่างกัน 
และในการน าภาพมาท าให้มีขนาดเท่ากันโดยผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop CC2014 นั้นอาจท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ แต่ผลการค านวนโดยใช้มุมพารัลแลกซ์หรือเทคนิคการหาระยะเชิงมุมนั้น  มีความสอดคล้องกับ 
จิณห์นิภา เปลี่ยนสมัย (2557) ที่ศึกษาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุม ได้ผลการทดลองคือ ระยะห่างจาก
โลกถึง Nebula V838 Mon มีค่าเท่ากับ 3.06 ± 0.87 kpc มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 28.43 % และระยะห่าง
จากโลกถึง Rosette Nebula มีค่าเท่ากับ1,669 ± 67.38 pc  มีความคลาดเคลื่อนประมาณ 4.04 % จึงกล่าวได้
ว่าผลการค านวนวัดระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ที่ได้จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยค านวณจากมุมพารัลแลกซ์ 
สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ เช่นเดียวกับ กิตติธัช สาริกะวณิช (2558) ที่ศึกษาการหาระยะห่าง
ดาวเนปจูนด้วยวิธีระยะห่างเชิงมุมหรือวิธี Parallax และกรชวัล มีความรัก (2557) ที่ศึกษาการหาคาบการโคจร
ของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัสบดีด้วยเทคนิคการหาระยะเชิงมุมโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ริชี-เคเทียนขนาด 8 นิ้ว 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่เอ้ือเฟ้ือภาพถ่ายในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรชวัล มีความรัก. (2557). การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1. สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน): เชียงใหม่ 
กิตติธัช สาริกะวณิช. (2558). การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน): เชียงใหม่ 
จิณห์นิภา เปลี่ยนสมัยวณิช. (2557). การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1. สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน): เชียงใหม่ 
ชุลีพร สุสุวรรณ. (2543). ปรากฎการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา และจันทรุปราคา.อักษราพิพัฒน์: กรุงเทพฯ 

ทัมรา แอนดรูวส์. (2553). มหัศจรรย์เหนือท้องฟ้า รู้ลึกต านานโบราณด้วยหลักการวิทยาศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 1.

โครงการ 

สรรพ สาส์น ส านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก: กรุงเทพฯ  
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน). (2559).โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้น
กลาง.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน): เชียงใหม่ 
Raymond A. Serway and John W. Jewett. (2014). Physics for Scientists and Engineers with 
Modern Physics. Cengage  

Learning, Inc.: United Stated. 
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การศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 
นางสาวศุภาวรรณ ซึ่งศิลป์กุลชัย 

e-mail: supawanby2000@gmail.com (อีเมล์ติดต่อ)  
ครูที่ปรึกษา นางอรพิน อินทรโฆษิต 

 โรงเรียนชลบุร ี“สุขบท” 

 
บทคัดย่อ 

วิจัยทางดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือน มีนาคม - 
เมษายน 2559 มีจุดมุ่งหมายในศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือนมีนาคม - เมษายน 
2559 โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้ ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เวลาเที่ยงวันในแต่ ละวันนั้นมี
ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน และวันที่มีค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่มุม 90° มากที่สุด
นั้นคือ วันที่ 6 มีค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ 36900 Lux ซึ่งเป็นช่วงประมาณวันที่ 20 มีนาคม 2559  
 
ค าส าคัญ : ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ , มุมในการวัดค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ , สุริยวิถ ี, ใน
เดือนมีนาคม - เมษายน 2559 , เวลาเที่ยงวัน  
 

ความเป็นมา 
เนื่องจากผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยว่าในช่วงเวลาเที่ยงวันนั้นความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันนั้นมี

ความเข้มแสงของดวงอาทิตย์เท่ากันหรือไม่ และวันที่เท่าไรมีความเข้มแสงของดวงอาทิตย์มากที่สุดในเวลา
เที่ยงวัน  

ทางผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาค่าความเข้มแสงดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2559  
 

วัตถุประสงค์ 
ศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 

 
วิธีการศึกษา 

เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์  
1. ลักซ์มิเตอร์  
2. ครึ่งวงกลม (เครื่องมือวัดมุม)  
3. เข็มทิศ  
4. กระบอกครอบลักซ์มิเตอร์  

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั  
1. น ากระบอกครอบมาครอบลงบนส่วนรับแสงของลักซ์มิเตอร์เพ่ือก าหนดทิศทางของแสงให้เป็นทางตรง  
2. หาทิศเหนือ และน าเครื่องวัดมุมมาตั้งกลางแจ้ง  
3. น าลักซ์มิเตอร์มาวางที่อุปกรณ์วัดมุม 90° องศา แล้วบันทึกผลค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์  
4. ท าซ้ าข้อ 3 เป็นเวลา 30 วัน  
5. รวบรวม แปลผล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล  
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ผลการศึกษา 
ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เวลาเที่ยงวันในแต่ละวันนั้นมีค่าความเข้มแสงของดวง 

อาทิตย์ที่แตกต่างกัน และวันที่มีค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่มุม 90° มากที่สุดนั้นคือ วันที่ 6 มีค่าความ 
เข้มแสงของดวงอาทิตย์ 36900 Lux ซึ่งเป็นช่วงประมาณวันที่ 20 มีนาคม 2559 

สรุปผล 
ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เวลาเที่ยงวันในแต่ละวันนั้นมีค่าความเข้มแสงของดวง

อาทิตย์ที่แตกต่างกัน และวันที่มีค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่มุม 90° มากที่สุดนั้นคือ วันที่ 6 มีค่าความ
เข้มแสงของดวงอาทิตย์ 36900 Lux ซึ่งเป็นช่วงประมาณวันหที ่20 มีนาคม 2559  

แสดงให้เห็นว่า ความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 
สามารถสังเกตได้จากค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เวลาเที่ยงวันมีค่าท่ีไม่ตรงกันในแต่ละวันนั้น
เป็นไปตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ที่ไม่ได้เคลื่อนมาที่เดิมทุกวัน ก็คือ สุริยวถิี นั่นเอง ซึ่งเป็นทฤษฎี
ที่อธิบายข้อมูลนี้ได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยดาราศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือนมีนาคม 

- เมษายน 2559” ฉบับนี้ ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านผู้อานวยการ ดร.รุ่ง
ทิพย์ พรหมศิริ ท่านรองผู้อานวยการ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน           
ให้ก าลังใจ ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการทางานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จาก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ที่ได้ให้ค าแนะนา ให้ ความช่วยเหลือในการทางานวิจัย และ
ให้ความอนุเคราะห์ในของการเรื่องของอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจัย 

เอกสารอ้างอิง 
“หน่วยและศัพท์การวัดแสง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://montri.rmutl.ac.th/assets/022.pdf  
(วันที่ค้นข้อมูล 9 กันยายน 2559)  
“พิกัดสุริยวิถี (Ecliptic System)”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/2851-พิกัดสุริยวิถี (วันที่ค้นข้อมูล 9 
กันยายน 2559) 
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 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา  
นางสาวนพวรรณ คุ้มประยูร 

e-mail: st32332@skb.ac.th 
ชื่อครูที่ปรึกษา อาจารย์อรพิน อินทรโฆษิต 

โรงเรียนชลบุร ี“สุขบท”  
 
 

บทคัดย่อ 
วิจัยดาราศาสตร์ เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา เป็นงานวิจัย

ที่มุ่งเน้นในการศึกษาค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา  โดยมีการเก็บข้อมูลในฤดูหนาวช่วง
เดือนธันวาคม และฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน ด้วยเครื่อง Lux miter ณ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โดยมีผล   
การด าเนินงาน ดังนี้ ช่วงเวลา 12.00 นาฬิกา ในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน จะมีค่าความเข้มแสงมากที่สุด เฉลี่ย 
1152 Lux  
 
ค าสาคัญ: Lux miter  ค่าความเข้มแสง  
 

ความเป็นมา 
จากการเข้าค่ายยุววิจัยดาราศาสตร์ครั้งที่ 1 ท าให้ผู้จัดท าเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ

สุริยะโดยเน้นไปทางความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านมายังโลกของเรา จึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
และเกิดข้อสงสัยว่าในแต่ละช่วงเวลาแสงจากดวงอาทิตย์มีค่าความเข้มแสงต่างกันหรือไม่ อย่างไร ผู้จัดท าจึงได้
ทางานวิจัยนี้ขึ้นมา  
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา  
 

วิธีการศึกษา 
1. วัดค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ด้วยเครื่อง Lux miter โดยทาการศึกษา 2 ฤด ูได้แก่ ฤดูหนาวช่วงเดือน
ธันวาคม และฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน  
2. ใช้เครื่อง Lux miter วัดค่าความเข้มแสงในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม ทุกๆ 2 ชั่วโมง คือเวลา 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 และ 18.00 น. เป็นเวลา 4 วัน บันทึกผล  
3. ท าการเก็บข้อมูลซ้าข้อ 2 โดยเปลี่ยนเป็นเก็บข้อมูลในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน  
4. สังเกตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละฤดู  
5. บันทึกผลลงตาราง 
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ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา 

ตาราง 1.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา ในฤดูหนาวช่วงเดือน ธันวาคม 

จากตารางการศึกษาพบว่า ช่วงเวลา 12.00 นาฬิกา ในเดือนเมษายน จะมีค่าความเข้มแสงของดวง
อาทิตย์มากที่สุด โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 1152 Lux รองลงมา คือ 10.00 , 14.00 , 08.00 , 16.00 และ 
18.00 นาฬิกา โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 868 , 806 , 470.25 , 451.25 และ 217.5 Lux ตามล าดับ  

กราฟ 1.4 แสดงค่าเฉลี่ยของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา ในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน 
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สรุปผล 

ตอนที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา  
จากตารางการศึกษาพบว่า ช่วงเวลา 12.00 นาฬิกา ในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม จะมีค่าความเข้ม

แสงของดวงอาทิตย์มากท่ีสุด โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 680.75 Lux รองลงมา คือ 10.00 , 14.00 , 16.00 , 
08.00 และ 18.00 นาฬิกา โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย  558.75 , 447.25 , 251 , 304 และ 25.75 Lux 
ตามล าดับ  

จากตารางการศึกษาพบว่า ช่วงเวลา 12.00 นาฬิกา ในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน จะมีค่าความเข้ม
แสงของดวงอาทิตย์มากที่สุด โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 1152 Lux รองลงมา คือ 10.00 , 14.00 , 08.00 , 
16.00 และ 18.00 นาฬิกา โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย  868 , 806 , 470.25 , 451.25 และ 217.5 Lux 
ตามล าดับ  

แสดงว่าช่วงเวลา 12.00 นาฬิกา แสงจากดวงอาทิตย์จะแผ่มากถึงโลกมากที่สุด โดยในฤดูร้อนแสง
จากดวงอาทิตย์จะมีค่าความเข้มแสงมากกว่าในฤดูหนาว และเนื่องจากปัจจัยภายนอกต่างๆที่มีผลต่อค่าความ
เข้มแสง จึงทาให้ค่าความเข้มแสงที่ศึกษาได้มีความคลาดเคลื่อน 

   
เอกสารอ้างอิง 

สุริยวิถึ Ecliptic เข้าถึงไดจ้าก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic.  
สุริยวิถ.ี ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์. (ค้นคว้าข้อมูลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)  
Lux miter เข้าถึงได้จาก : http:/www./euafp.org/เครื่องวัดแสง-lux-meter/รู้จักกับความสว่างของแสงใน
หน่วยลักซ์.html ( ค้นคว้าข้อมูลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ) 

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
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การศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของเปลวสุริยะ  
นางสาวณฐพร  กาสุรงค์ 

e-mail:Nathaporn7389@gmail.com 
อาจารย์ชูชาติ  แพน้อย 

อาจารย์เบญจมาศ   แพน้อย 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   ฉะเชิงเทรา 

 

บทคัดย่อ 

 การจัดท าวิจัยครั้งนี้มีจุดปะสงค์เพ่ือเพ่ือการศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของเปลวสุริยะ    โดยมีการ
เก็บข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ Coronado ชนิดฟิลเตอร์  Hydrogen Alpha ในช่วงเวลา 11.30 – 12.30 น.    
น าภาพถ่ายที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดขนาดของเปลวสุริยะและดวงอาทิตย์ในหน่วยเซนติเมตร         
และสืบข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางจริงของดวงอาทิตย์เพ่ือเปรียบเทียบขนาดจริงของเปลวสุริยะ     น าข้อมูล
ขนาดจริงของเปลวสุริยะมาเปรียบเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก 

 ผลการศึกษาพบว่าเปลวสุริยะที่ได้จากการถ่ายภาพมีขนาดใกล้เคียงกัน  และเปลวสุริยะมีขนาดที่ใหญ่
กว่าโลกประมาณ  0.9 – 2.7  เท่าของขนาดโลก  ขนาดของเปลวสุริยะนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าขนาด
ของโลกไม่แน่นอนและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

 

ที่มาและความส าคัญ 

ในระบบสุริยะของเรามีดาวฤกษ์หนึ่งดวง ก็คือ ดวงอาทิตย์  ซึ่งดาวฤกษ์จะมีพลังงานและแสงสว่างใน
ตัวเอง  บนดวงอาทิตย์จะมีชั้นบรรยากาศ 3 ชั้น   ได้แก่   โฟโตสเฟียร์ , โครโมสเฟียร์   และโคโรนา                 
ในชั้นบรรยากาศโคโรนาซึ่งเป็นชั้นนอกสุดและถัดมาคือชั้นโครโมสเฟียร์จะมีเปลวสุริยะเกิดขึ้นในชั้นนี้    จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่าขนาดของเปลวสุริยะมีขนาดที่แตกต่างกัน และมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขนาดดวงอาทิตย์  ดังนั้นผู้ศึกษาต้องการทราบขนาดของเปลวสุริยะที่ปล่อยออกมาในแต่ละครั้ง  จะมีขนาด
ของเปลวสุริยะใหญ่กว่าโลกหรือไม่   

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับขนาดของเปลวสุริยะ  เมื่อเปรียบเทียบขนาดกับโลก 

 

mailto:Nathaporn7389@gmail.com
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วิธีการจัดท าโครงงาน 

1. เก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพดวงอาทิตย์จากกล้อง Coronado  ในช่วงเวลา 11.30 – 12.30 น. 

2. น าภาพถ่ายที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดขนาดของเปลวสุริยะ และดวงอาทิตย์ในหน่วยเซนติเมตร  
และหาข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางจริงของดวงอาทิตย์เพ่ือเปรียบเทียบขนาดจริงของเปลวสุริยะ 

3. น าข้อมูลขนาดจริงของเปลวสุริยะมาเปรียบเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก  และบันทึกผลการ
วิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 

รูปถ่าย วัดจากภาพถ่าย (เซนติเมตร) วัดจากระยะจริง  (กิโลเมตร) ขนาดเปลวสุริยะ 
เทียบกับขนาดของโลก 

(เท่า) 
โดยเทียบจากความสูง     

ของเปลวสุริยะ 

เปลวสุริยะ เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ของดวง
อาทิตย์     

เปลวสุริยะ ตย์เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ของดวง
อาทิตย์     

กว้าง สูง กว้าง สูง  
รูปที่1 0.7 0.3 12.8 7.61 × 10 

4 
3.26× 10 

4 
1.39× 10 6 2.56 

รูปที่ 2    0.4 0.1 11.8 4.72× 10 4 1.18× 10 
4 

1.39× 10 6 0.93 

รูปที่ 3 0.3 0.3 12.3 3.39× 10 4 3.39× 10 
4 

1.39× 10 6 2.66 

รูปที่ 4 0.4 0.2 13.5 4.12× 104 2.06 × 
10 4 

1.39× 10 6 1.62 

 

สรุปผล 

ผลการศึกษาพบว่าเปลวสุริยะที่ได้จากการถ่ายภาพมีขนาดใกล้เคียงกัน  และเปลวสุริยะมีขนาดที่ใหญ่
กว่าโลกประมาณ  0.9 – 2.7  เท่าของขนาดโลก  ขนาดของเปลวสุริยะนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าขนาด
ของโลก ในแต่ครั้งจะมีขนาดไม่แน่นอนและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

กิตติกรรมประกาศ 

         งานวิจัยเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของเปลวสุริยะ นี้จะส าเร็จได้ด้วยการสนับสนุน
จากทางโครงการยุววิจัยดาราศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์    ผู้ปกครอง  และขอขอบพระคุณ          
อาจารย์ชูชาติ  แพน้อย และอาจารย์เบญจมาศ  แพน้อย     ที่ให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาในการท างานวิจัย     
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ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์  (องค์การมหาชน)  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทราที่สนับสนุนอุปกรณ์  สถานที่ในการเก็บข้อมูล   และค าปรึกษาในการท าวิจัย 

นี้ผู้ จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า  งานวิจัยในครั้ งนี้ จ ะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปลวสุริยะ                   
ของดวงอาทิตย์ส าหรับผู้ที่สนใจ  หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

อ้างอิง 

กล้องโทรทรรศน์ Coronado ชนิดฟิลเตอร์  Hydrogen Alpha 

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Solar_storm/Flare.htm 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A
A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0 
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การหาองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในแต่ละชั่งโมงและค่าเฉลี่ยความห่างการขึ้นในแต่ละวัน 
นางสาวปัทมา บูชารัตนกุล 

e-mail: pattama3558@gmail.com 
ครูที่ปรึกษา นางสุรีย์ เซ็นเจริญ 

โรงเรียนหมอนทองวิทยา 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยดาราศาสตร์ครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการหาองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และค่าเฉลี่ย การ
ขึ้นของดวงอาทิตย์มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาว่าการขึ้นของดวงอาทิตย์นั้นขึ้นตรงต าแหน่ง เดียวกันหรือไม่กเก็บ
ข้อมูลในการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดและฝึกทักษะการเก็บข้อมูลเศึกษาการเคลื่อนที่และการขึ้นของดวง
อาทิตย์ โดยใช้ อุปกรณ์การทดลอง คือ กระดาน กระดาษ ตะปูหรือดินสอ เข็มทิศ และ ครึ่งวงกลม ก าหนด
วันที่ศึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์ เสร็จแล้วน าไปตั้งกลางแจ้ง หาทิศทางที่ต้องการคอยสังเกตและบันทึกผลทุกๆ1
ชั่วโมงพจากนั้นน าการทดลองมาเปรียบเทียบเและหาค่าเฉลี่ยว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่กี่องศาต่อา1ดชั่วโมงห
และขึ้นตรงต าแหน่งเดียวกันหรือไม่ฟผลการทดลองปรากฏว่าหดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ 15 องศา   ทุก 1 ชั่วโมง 
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. และเปลี่ยนต าแหน่งการขึ้นวันละ 1 องศา สรุปได้ว่า ทุก 1 ชั่วโมง  ดวง
อาทิตย์ เคลื่อนที่ 15 องศา ต่อ 1 ชั่วโมง และการขึ้นห่างกันวันละ 1 องศา 
 

ค าส าคัญ   องศา (degree) หรือในชื่อเต็มคือ ดีกรีของส่วนโค้ง (degree of arc, arcdegree) คือหน่วยวัด
มุมชนิดหนึ่งบนระนาบสองมิติ หนึ่งองศา แทนการกวาดมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมไปได้ 1 ส่วนใน 360 
ส่วน และเมื่อมุมนั้นอ้างอิงกับเส้นเมอริเดียน องศาจะแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งต่างๆ บนวงกลมใหญ่ของทรง
กลม อย่างที่มีการใช้อ้างอิงต าแหน่งบนโลก ดาวอังคาร หรือทรงกลมท้องฟ้า เป็นต้น สัญลักษณ์วงกลมเล็ก ° 
ใช้แทนหน่วยองศาในการเขียน และเป็นหน่วยเดียวที่ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างตัวเลขกับสัญลักษณ์ เช่น 15° 
แทนมุมขนาด 15 องศา 
 

ความเป็นมา 
หลายคนอาจจะมองว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตรงต าแหน่งเดียวกันทุกวัน แต่ที่จริงไม่ใช่เลย โลกหมุนรอบ

ตัวเองใช้เวลา 24 ชั่งโมง ขึ้นทางทิศตะวันออกในเวลา 06:00 ไปยังทิศตะวันตก เวลา 18:00 ใช้ระยะเวลา
ทั้งหมด 12 ชั่วโมงคิดเป็นมุมได้ 180 องศา  ดังนั้น 1 ชั่วโมง ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ = 180 / 12 = 15 องศา 
เพราะฉะนั้นเวลา09.00 น. ดวงอาทิตย์จะอยู่สูงจากขอบฟ้า = (9 – 6) x 15 = 45 องศา 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาหาองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในแต่ละชั่วโมง 
2.เพ่ือศึกษาหาค่าเฉลี่ยความห่างการขึ้นของดวงอาทิตย์ 

 
 
 
 

mailto:pattama3558@gmail.com
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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วิธีการศึกษา 
1. น ากระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่น มาติดบนฟิวเจอร์บอร์ด 
2. ตอกตะปูที่จุดกึ่งกลาง 
3. น าฟิวเจอร์บอร์ดไปตั้งกลางแจ้ง 
4. ใช้เข็มทิศหาทิศทาง เช่น ทิศเหนือหรือทิศตะวันออก 
5. สังเกตทุกๆ 1 ชั่วโมง และจุดเงาปลายตะปู 
6. ลากเส้นจากจุดกึ่งกลางไปยังจุดเงาปลายตะปู 
7. ท าแบบนี้จนครบ 4 วัน 
8. น าครึ่งวงกลมมาหาองศาและบันทึกผล 
 

ผลการศึกษา 
จากการด าเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ศึกษาและได้ผลการทดลองว่าใน 1 ชั่วโมง เคลื่อนที่ 

15 องศา ดังตารางและกราฟ 
 

 
 

 
 

 
 
 

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
18 เม.ย.59 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
19 เม.ย.59 1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181
20 เม.ย.59 2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152 167 182
21 เม.ย.59 3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183

วนั/เดือน/ปี
ต  ำแหน่งเงำของดวงอำทิตย ์(องศำ) ณ เวลำทกุชัว่โมง (นำฬิกำ)

ตำรำงแสดงควำมสมัพนัธ์ต  ำแหน่งเงำของดวงอำทิตย ์(องศำ) ณ เวลำทกุๆ 1ชัว่โมงในแต่ล่ะวนั (นำฬิกำ)
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สรุปผล 
จากการศึกษาองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และค่าความห่างนั้น เราจะแสดงผลได้ว่า ดวงอาทิตย์

เคลื่อนที่ 15 องศา ใน 1 ชั่วโมง และ ขึ้นห่างกันวันละ 1 องศา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเล่มนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานหลายขั้นตอนยนับตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลการ ทดลองการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง การจัดท าเป็นรูปเล่ม จนกระทั่งวิจัยส าเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนระยะเวลาการ
ด าเนินงานได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าในด้านต่างๆตลอดจนได้รับก าลังใจในการปฏิบัติ ขอขอบคุณ หอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และ บุคคลากร ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และ
เอ้ือเฟ้ือสถานที่ ขอขอบคุณ  นาย มนตรี เดวิเลาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่ให้การสนับสนุน 
ขอขอบคุณ พ่ีๆ เพื่อนๆ พ่อแม่ท่ีรัก ที่คอยให้การสนับสนุน การช่วยเหลือ 
 
 

อ้างอิง 
 

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates7 
https://th.wikipedia.org/wiki/องศา_(มุม) 
https://sites.google.com/site/sciencestars52/m2/2-4praktkarn-khxng-dwng-xathity/2-4-
1dwng-xathity-khun-laea-tk 

 

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates7
https://sites.google.com/site/sciencestars52/m2/2-4praktkarn-khxng-dwng-xathity/2-4-
https://sites.google.com/site/sciencestars52/m2/2-4praktkarn-khxng-dwng-xathity/2-4-
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เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 
นายวิทวัส แก้วดี 

ครูที่ปรึกษา นางสุรีย์ เซ็นเจริญ 
โรงเรียนหมอนทองวิทยา 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยดาราศาสตร์ครั้งนี้  เป็นการวิจัยเรื่อง เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก    มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาว่า
ในแต่ละวัน ดวงอาทิตย์ใช้เวลาขึ้นและตกเท่ากันหรือแตกต่างกัน  เพ่ือเก็บข้อมูลในการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ในแต่ละวัน  และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือน   โดยใช้อุปกรณ์
การทดลอง คือ สมุดจดบันทึก และปากกา   และด าเนินการทดลองดังนี้  จดบันทึกในตอนเช้าเมื่อมีแสงของ
ดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้าในแต่ละวัน  บันทึกผล   จดบันทึกในตอนเย็นเมื่อแสงของดวงอาทิตย์ละขอบฟ้าในแต่
ละวัน  บันทึกผล  ท าการทดลองเป็นเวลา  3 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน  2559 -  30  สิงหาคม  2559  น าผล
การทดลองมาเปรียบเทียบ   และหาค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนว่าเวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากัน
หรือแตกต่างกัน ผลการทดลองปรากฏว่า  เดือนมิถุนายนเวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย  05.48 น. และเวลาตก
ของดวงอาทิตย์เฉลี่ย  18.43  น.  เดือนกรกฎาคมเวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย  06.00 น. และเวลาตกของ
ดวงอาทิตย์เฉลี่ย  18.46 น.  เดือนสิงหาคม  เวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย  06.03   น. และเวลาตกของดวง
อาทิตย์ เฉลี่ย  18.37  น.   สรุปผลการทดลองพบว่าเวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันอาจขึ้นตรงกัน
แต่ไม่เกิน 10  วัน  โดยเมื่อเปลี่ยนเวลา จะขึ้นหรือตกห่างกัน  0.01 นาที และการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในแต่
ละเดือนมีค่าเฉลี่ยไม่เท่ากัน 
 
ค าส าคัญ   ขอบฟ้า  หมายถึงเส้นที่แบ่งระหว่างพ้ืนดิน (พ้ืนโลกหรือดาวอื่น) กับท้องฟ้า หรือเป็นเส้นที่เป็น
จุดตัดระหว่างส่วนที่มองเห็นบนพื้นดินกับอีกด้านหนึ่งซึ่งมองไม่เห็น 

ความเป็นมา 
ข้าพเจ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนหมอนทองวิทยา  อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่

มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามจ านวน 99.50  เปอร์เซ็นต์  ในช่วงเปิดภาคเรียนสักระยะหนึ่ง  นักเรียนทั้ง
โรงเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามจะถือศีลอด ทั้งวัน  โดยไม่กินและไม่ดื่มตั้งแต่เวลา  ดวงอาทิตย์ขึ้นและดวง
อาทิตย์ตก  บ้านข้าพเจ้าอยู่ใกล้ทุ่งนา  มองเห็นขอบฟ้า และในภาคเรียนที่ 1  ได้เรียนวิชาโลกดาราศาสตร์  ได้
เรียนเกี่ยวกับดวงอาทิตย์  ดวงดาวต่างๆ  และได้เข้าค่ายในโครงการยุววิจัยดาราศาสตร์  ข้าพเจ้าจึงเกิดสงสัย
ว่าดวงอาทิตย์ในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนมีการขึ้นและตกเวลาแตกต่างกันหรือไม่  และน่าจะน ามา
เปรียบเทียบกัน สามารถค านวณ  เปรียบเทียบกันได้ 

วัตถุประสงค์ 
1) ศึกษาว่าในแต่ละวัน ดวงอาทิตย์ใช้เวลาขึ้นและตกเท่ากันหรือแตกต่างกัน   
2) เพื่อเก็บข้อมูลในการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน   
3) ฝึกทักษะในการค านวณทางวิทยาศาสตร์   
 4) ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล   
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วิธีการศึกษา 
1)  จดบันทึกในตอนเช้าเมื่อมีแสงของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้าในแต่ละวัน  บันทึกผล   
2)  จดบันทึกในตอนเย็นเมื่อแสงของดวงอาทิตย์ละขอบฟ้าในแต่ละวัน  บันทึกผล 
3)  ท าการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 - 30 สิงหาคม 2559  
4)  น าผลการทดลองมาเปรียบเทียบ   และหาค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนว่าเวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตย์มี
ค่าเท่ากันหรือแตกต่างกัน 

ผลการศึกษา 
ตารางบันทึกผลเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย์ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2559 (นาฬิกา) 

วันที่ เวลาขึ้น เวลาตก วันที่ เวลาขึ้น เวลาตก วันที่ 
เวลา
ขึ้น เวลาตก 

  ของดวง
อาทิตย์ 

ของดวง
อาทิตย์   

ของดวง
อาทิตย์ 

ของดวง
อาทิตย์   

ของ
ดวง

อาทิตย์ ของดวงอาทิตย์ 
มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     
1 5.47 18.40 1 5.52 18.47 1 6.00 18.44 
2 5.47 18.40 2 5.52 18.47 2 6.01 18.44 
3 5.47 18.40 3 5.52 18.47 3 6.01 18.43 
4 5.47 18.40 4 5.52 18.47 4 6.01 18.42 
5 5.47 18.40 5 5.52 18.47 5 6.01 18.42 
6 5.47 18.40 6 5.52 18.46 6 6.01 18.42 
7 5.47 18.41 7 5.52 18.46 7 6.01 18.41 
8 5.47 18.41 8 5.52 18.46 8 6.02 18.41 
9 5.47 18.41 9 5.52 18.46 9 6.02 18.40 
10 5.47 18.41 10 5.52 18.45 10 6.02 18.40 
11 5.47 18.42 11 5.54 18.45 11 6.02 18.39 
12 5.47 18.42 12 5.54 18.48 12 6.02 18.39 
13 5.48 18.42 13 5.54 18.47 13 6.02 18.39 
14 5.48 18.44 14 5.55 18.47 14 6.03 18.38 
15 5.48 18.44 15 5.55 18.47 15 6.03 18.38 
16 5.48 18.44 16 5.56 18.46 16 6.03 18.37 
17 5.48 18.44 17 5.56 18.46 17 6.03 18.36 
18 5.48 18.45 18 5.57 18.46 18 6.03 18.36 
19 5.49 18.45 19 5.58 18.46 19 6.03 18.35 
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20 5.49 18.45 20 5.58 18.46 20 6.03 18.35 
21 5.49 18.45 21 5.59 18.46 21 6.03 18.34 
22 5.49 18.45 22 5.59 18.46 22 6.03 18.34 
23 5.49 18.46 23 5.59 18.45 23 6.03 18.33 
24 5.49 18.46 24 5.59 18.45 24 6.04 18.32 
25 5.49 18.46 25 5.59 18.45 25 6.04 18.31 
26 5.50 18.46 26 5.59 18.44 26 6.04 18.31 
27 5.50 18.46 27 5.59 18.45 27 6.04 18.30 
28 5.50 18.47 28 6.00 18.44 28 6.04 18.30 
29 5.51 18.47 29 6.00 18.44 29 6.04 18.29 
30 5.52 18.47 30 6.00 18.44 30 6.04 18.28 

เฉลี่ย 5.48 18.43   6.00 18.46   6.03 18.37 
 

 

 

 
ผลการทดลองปรากฏว่า  เดือนมิถุนายนเวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย  05.48 น. และเวลาตกของดวง

อาทิตย์เฉลี่ย  18.43  น.  เดือนกรกฎาคมเวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย  06.00 น. และเวลาตกของดวง
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อาทิตย์เฉลี่ย  18.46 น.  เดือนสิงหาคม  เวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย  06.03   น. และเวลาตกของดวง
อาทิตย์ เฉลี่ย  18.37  น.   แสดงว่าเวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันอาจขึ้นตรงกันแต่ไม่เกิน 10  
วัน  โดยเมื่อเปลี่ยนเวลา จะขึ้นหรือตกห่างกัน  0.01 นาที และการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือนมี
ค่าเฉลี่ยไม่เท่ากัน 

       สรุป 

สรุปผลการทดลองพบว่าเวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันอาจขึ้นตรงกันแต่ไม่เกิน 10  วัน  
โดยเมื่อเปลี่ยนเวลา จะขึ้นหรือตกห่างกัน  0.01 นาที และการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือนมีค่าเฉลี่ยไม่
เท่ากัน 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยเล่มนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลการทดลองการ

วิเคราะห์ผลการทดลอง การจัดท าเป็นรูปเล่ม จนกระทั่งวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนระยะเวลาการ
ด าเนินงานได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าในด้านต่างๆตลอดจนได้รับก าลังใจในการปฏิบัต ิ

ขอขอบคุณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และ บุคลากร ที่ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และเอ้ือเฟ้ือสถานที่ 

ขอขอบคุณ นาย มนตรี เดวิเลาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่ให้การสนับสนุน 
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพ่ือนๆ พ่อแม่ที่รัก ที่คอยให้การสนับสนุน การช่วยเหลือ 

 
อ้างอิง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
            วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว,   2557. 
             . คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : 
คุรุสภาลาดพร้าว, 2556. 
https://th.wikipedia.org/wiki/ 
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การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ 
 นางสาวรัตนพร ถิ่นสถิตย์  

E-mails: shertem_kup@hotmail.com 
ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวสุพัตรา สืบสีสุก 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 

 

บทคัดย่อ 

การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในแนวเส้นแวงของ Eratosthenes (276-194 ปีก่อน ค.ศ.) ใช้การ
จับคู่สองต าแหน่งใดๆ ในแนวเส้นแวงเดียวกันค านวณจากการวัดระยะห่างของสองต าแหน่งและผลต่างของมุม
ที่แสงอาทิตย์ตกกระทบเสาก าเนิดเงาในเวลาเที่ยงวันด้วยหลักการดังกล่าวในวันศารทวิษุวัต (23 กันยายน) ซึ่ง
ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏตามแนวเส้น ศูนย์สูตรโลกการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกสามารถทา ได้โดยการ
วัดระยะจากต าแหน่งใดๆ เทียบกับเส้น ศูนย์สูตรโลกและ วัดมุมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบก าเนิดเงาในเวลาเที่ยง
วันได้ โครงงานนี้ได้ท าการศึกษาที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่22-24 กันยายนา
2559โดยใช้ เสาก าเนิดเงาที่มีความสูงแตกต่างกัน 5 ระดับวัดมุมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบเสาก าเนิดเงาในเวลา
เที่ยงวันของวันที่ 24 กันยายน 2559 และวัดระยะทางจากพิกัดภูมิศาสตร์โรงเรียนถึงเส้นศูนย์สูตรโลกด้วย
โปรแกรม Google Earthแล้วค านวณหา ความยาวเส้นรอบวงโลก ผลการศึกษาพบว่าการค านวณความยาว
เส้นรอบวงโลกในวันศารทวิษุวัต มีค่าคลาดเคลื่อนระหว่าง 0.14-7.82 % ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบ
กับความคลาดเคลื่อนของ Eratosthenes ที่ 15.60% ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการ วัดความยาวเส้นรอบวงโลกใน
แนวเส้นแวงของ Eratosthenes สามารถทา ได้อีกวิธีหนึ่งโดยเทียบพิกัดกับ เส้นศูนย์สูตรโลก ในวันศารทวิษุ
วัติ 

ค าส าคัญ:ความยาวเส้นรอบวงโลก, Eratosthenes, เสาก าเนิดเงา 

ความเป็นมา 

 ดาราศาสตร์ คือวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า (อาทิ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง 
และดาราจักร) รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า
ตลอดจนถึงการก าเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ  

ดาราศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาของวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดนักดาราศาสตร์ในวัฒนธรรมโบราณ
สังเกตการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนและวัตถุทางดาราศาสตร์หลายอย่างก็ได้ถูกค้นพบเรื่อยมาตาม
ยุคสมัยอย่างไรก็ตาม กล้องโทรทรรศน์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จ าเป็นก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ตั้งแต่อดีตกาลดาราศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาท่ีหลากหลายเช่น การวั ด ต าแห น่ งด าว  ก า ร
เดินเรือดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ การสร้างปฏิทิน และรวมทั้งโหราศาสตร์ แต่ดาราศาสตร์ทุก
วันนี้ถูกจัดว่ามีความหมายเหมือนกับฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ดาราศาสตร์ได้
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แบ่งออกเป็นสองสาขาได้แก่ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ และดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี ดาราศาสตร์เชิง
สังเกตการณ์จะให้ความส าคัญไปที่การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ความรู้ทางกายภาพเบื้องต้นเป็น
หลัก  ส่วนดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีให้ความส าคัญไปที่การพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือแบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ 
เพ่ืออธิบายวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งสองสาขานี้เป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ดารา
ศาสตร์เชิงทฤษฎีใช้อธิบายผลจากการสังเกตการณ์ และดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ใช้ในการรับรองผลจาก
ทางทฤษฎี 

 การวิจัยนี้มีจุดสนใจในการศึกษาหาเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง  เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนใน
การหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปัตตานี ซึ่งทั้งสองจังหวัดมี
ลองติจูดใกล้เคียงกัน 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมายของการศึกษางานวิจัยนี้เพ่ือหาความยาวเส้นรอบวงของโลกตามแนวเส้นแวงของจังหวัด
ฉะเชิงเทราและปัตตานี 

    วิธีการศึกษา 

1. การหาค่ามุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงสุริยะ มีข้ันตอนดังนี้  

วันที่ 1: ก่อนวันศารทวิษุวัต (วันที่ 22 กันยายน) 1. ติดตั้งนอม่อน (Gnomon)" ได้แก่แท่งไม้แท่งสกรูแท่ง
ตะปูเสาธง ที่มีความสูงต่างกัน 5 ระดับ วางติดแน่น ให้ได้ฉากกับพื้นที่ราบเรียบต าแหน่งกลางรูปวงกลมที่
วาดซ้อนกันหลายวง ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา (101.4๐ E, 15.13๐ 
N)  

2. พลอตเงาแสงอาทิตย์ (Shadow plot) เพ่ือหาทิศเหนือแท้โดยใช้ปากกาจุดต าแหน่งที่ยอดแหลมของเงา
จากแท่ง วัตถุที่ทอดไปบนรูปวงกลมทุกๆ 5 นาทีระหว่างเวลาในนาฬิกาข้อมือราว 11.00-13.00 น.จะได้
จุดที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ ของดวงอาทิตย์ตัดผ่านรูปวงกลมเหล่านั้นจากนั้นลากเส้นตรงผ่ านจุดที่ตัด
วงกลมเดียวกันซึ่งจะได้แนวทิศตะวันออก- ตะวันตกแท้จากนั้นก าหนดทิศเหนือแท้หรือเส้นของเวลา
เที่ยงตรงท้องถิ่น (solar noon)โดยลากเส้นจากจุดที่ติดตั้งนอม่อน  (Gnomon)ไปตั้งฉากกับแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตกแท้ 

3. วันที่ 2 : วันศารทวิษุวัต (ตรวจวัดในวันที่ 24 กันยายน เนื่องจากวันที่ 23 กันยายน 2558 ท้องฟ้าปิดและ
มีเมฆฝน)  

1. น าอุปกรณ์ที่ใช้พลอตเงาแสงอาทิตย์ของวันที่ 1ไปวัดมุมที่ดวงอาทิตย์ตกกระทบในเวลาเที่ยงวัน 
โดยน าอุปกรณ์ ไปติดตั้งให้ตั้งฉากกับพ้ืนราบที่ต าแหน่งเดิม ช่วงเวลา11.50-12.10 น.แล้วระบุต าแหน่งที่
ปลายเงาทาบกับ เส้นเวลาเที่ยงตรง (Solar noon) พอดีจากนั้นวัดความยาวของเงาจากจุดที่ติดตั้งนอ
ม่อน (Gnomon) ไปถึงต าแหน่งปลายของเงา แล้วน ามา ค านวณหามุมที่ดวงอาทิตย์ตกกระทบในเวลา
เที่ยงตรงได้จากสูตร “[tan a = ความยาวของเงา/ ความสูงของเสาโนมอน]”  
เมื่อ a คือ มุมที่ดวงอาทิตย์ตกกระทบในเวลาเที่ยงตรง  
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2.ระยะทางจากสถานที่ทา กิจกรรม สนามหน้าเสาธงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราถึง
เส้นศูนย์สูตรโลกโดยใช้ โปรแกรม Google Earth พบว่าได้ระยะทาง1681.88 กิโลเมตร  

3. ค านวณความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากสมการ 
“[ความยาวเส้นรอบวงโลก=ระยะทางระหว่างสถานที่ปฏิบัติการถึงเส้นศูนย์สูตรx (360/a)]” เมื่อ a คือ 
มุมที่ดวงอาทิตย์ตกกระทบในเวลาเที่ยงตรง 

4. ค านวณค่าความคลาดเคลื่อน ความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงจากสมการ  
เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อน = [ค่าท่ีได้จากการทดลอง-ค่าจริง] × [100/ค่าจริง] เมื่อค่าจริงของ

ความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวง เท่ากับ40,008 กิโลเมตร 

ผลการศึกษา 

ผลการตรวจวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในช่วงวันศารทวิษุวัติ (22-24 กันยายน 2559) โดยใช้ความสูง
ของเสา ก าเนิดเงาแตกต่างกัน5 ระดับ ณ พิกัดภูมิศาสตร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
(101.4๐ E, 15.13๐ N) สามารถ แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1แสดงผลการวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในช่วงวันศารทวิษุวัติ (22-24 กันยายน 2559) ณ 
พิกัดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา (101.4๐ E, 15.13๐ N) 

เสาที ่ ความสูง
เสา (cm) 

ความยาว
เงา (cm) 

tan A มุม A 
(องศา) 

ระยะห่าง
จากเส้น
ศูนย์สูตร 
(กม.) 

ความยาว
เส้นรอบวง
โลก (กม.) 

ERROR 

(%) 

1 411 111 0.270 15.11 1681.88 40,062.06 0.14 

2 229 64 0.279 15.61 1681.88 38,776.82 3.08 

3 8 2.0 0.250 14.04 1681.88 43,136.67  7.82 

4 6 1.7 0.283 15.82 1681.88 38,274.82  4.33 

5 4 1.1 0.275 15.38 1681.88 39,377.40  1.58 

เฉลี่ย  39,925.55  3.39 
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 ข้อเสนอแนะ 

 1.การประยุกต์ ใช้ โปรแกรม Google Earth ในการวัดระยะทางบนโลกการเก็บข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์การวิจัยหรือ การเรียนรู้ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ เป็นสิ่งที่สามารถท าได้จริงอย่างประสบ
ความส าเร็จ 

 2. กิจกรรมนี้สามารถใช้เพื่อศึกษาค่าอ่ืนๆ ได้เช่น ค่ารัศมีของโลก หรือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง
โลก เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเล่มนี้ประกอบด้วยการด าเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลการทดลองการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง การจัดท าเป็นรูปเล่ม จนกระทั่งวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว
ผู้จัดท าวิจัยนี้ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าในด้านต่างๆตลอดจนได้รับก าลังใจจากบุคคลหลายๆท่าน 
ผู้จัดท าตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจากทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกๆท่าน   ดังนี้ 
กราบขอบพระคุณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และบุคลากร ที่ให้ค าปรึกษา 
และเอ้ือเฟ้ือสถานที่เพ่ือเก็บข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้ 

กราบขอบพระคุณ นายประเสริฐ  กุลพิพัฒรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ฉะเชิงเทรา ที่สนับสนุนในด้านวิชาการเสมอมา 
 กราบขอบพระคุณ คุณครูสุพัฒรา สืบสีสุก คุณครูที่ปรึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ให้ ค าแนะน าและได้
เมตตาให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ในการท าวิจัยในครั้งนี้จนประสบความส าเร็จ  

 กราบขอบพระคุณ คุณครูจุฑาทิพย์ แพลูกอินทร์ คุณครูผู้ควบคุมดูแลงานวิจัย ให้ค าปรึกษาและ
ประสานงานวิจัยในครั้งนี้ 

 ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นที่รัก ผู้ให้ก าลังใจและให้โอกาสทางการศึกษา
อันมีค่ายิ่ง 
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ภาพปก “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 ” 

 
ภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกในมุมมองภาพลวงตา ในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดวงจันทร์เต็มดวง
ปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนี้ ที่ระยะห่างประมาณ 356,511 กิโลเมตร และยังเป็ฯการโคจร
เข้าใกล้โลกทุ่ดในรอบ 68 ปี ดวงจันทร์ เมื่อมีวัตถุเปรียบเทียบจะทำให้คนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาด
ใหญ่กว่าดวงที่อยู่อยู่บริเวณกลางฟ้าที่ไม่มีวัตถุใด ๆ อยู่ใกล้เคียง ภาพบุคคลชูเลข 9 สื่อแทนความจงรักภักดี
ของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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