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บทคัดย?อ 

การหาระยะทางและอายุขัยของกระจุกดาวเป^ด NGC 2451 สามารถแบbงไดdเปeนบริเวณ NGC 2451 A และ 

B ทำการถbายภาพในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ดdวยกลdองโทรทรรศนlขนาดเสdนผbานศูนยlกลาง 0.7 เมตร 

ณ หอสังเกตการณl Spring Brook ประเทศออสเตเรีย ในฟ̂ลเตอรl B และ V ทำการเป̂ดหนdากลdอง 25 วินาที 

เนื่องจากบริเวณของกระจุกดาวนี้มีขนาดกวdาง จึงตdองเก็บขdอมูลภาพถbายทั้งหมด 9 ตำแหนbง นำภาพที่ไดd

วิเคราะหlขdอมูลดdวยโปรแกรม APT และ DS9 สรdางแผนภาพ H-R Diagram ของกระจุกดาว NGC 2451 

เทียบกับกระจุกดาวมาตรฐาน Pleiades ทำการหาจุดวกกลับของกระจุกดาว (Turnoff point) เพ่ือนำไปใชd

หาระยะทาง และ อายุขัยของกระจุกดาว ตามลำดับ พบวbากระจุกดาว NGC 2451 A และ B มีระยะทาง 

69 pc และ 711 pc มีอายุขัย 3322 และ 78 ลdานปàตามลำดับ แลdวเปรียบเทียบคbาท่ีหาไดdกับฐานขdอมูล 

พบวbาระยะทางมีความคลาดเคลื่อน 63.92% และ  27.00% อายุขัยมีความคลาดเคล่ือน 6543.86% และ 

21.87% ตามลำดับ 

คำสำคัญ : NGC 2451  กระจุกดาวเป̂ด 

ท่ีมาและความสำคัญ 

      กระจุกดาวเป^ด NGC 2451 อยูbในกลุbมดาวทdายเรือ (Puppis) ทางซีกโลกใตd เปeนสbวนที่ใหญbที่สุด

จากการแบbงกลุbมดาวเรืออารlโก มีพิกัดอยูbท่ี RA. 07h 45m 24.0s  Dec. -37°57' 00'' คdนพบโดย Giovanni 

Battista Hodierna กbอนปà ค.ศ.1654 และ John  Herschel ในปà ค.ศ.1835 หากสังเกตภาพถbายของ

กระจุกดาว NGC 2451 จะเห็นกระจุกดาวเป^ดขนาดใหญb 1 กระจุก เมื่อลองศึกษารายละเอียดตbางๆ ของ

กระจุกดาว NGC 2451 พบวbามีกระจุกดาว 2 กระจุกที่ซdอนทับกันอยูb คือกระจุกดาว NGC 2451 A และ 

NGC 2451 B ซึ่งมีอายุขัยตbางกัน 50 ลdานปà (Stellar Activity in the NGC2451 Clusters) จึงมีความยาก

ในการท่ีจะแยกกระจุกดาว 2 กระจุกท่ีทับกันอยูbออกจากกันไดd ดdวยส่ิงท่ีนbาสนใจเหลbาน้ีทำใหdผูdศึกษาสนใจท่ี

จะหาระยะทางและอายุขัยของกระจุกดาว NGC 2451 

วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือหาระยะทางและอายุขัยของกระจุกดาวเป̂ด NGC 2451 

2. เพ่ือหาจำนวนสมาชิกของกระจุกดาว NGC 2451 A และ NGC 2451 B 
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วิธีการศึกษา 

1. ถbายภาพกระจุกดาวเป^ด NGC 2451 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ฟ^ลเตอรl B และฟ^ลเตอรl V ดdวย

กลdองโทรทรรศนlขนาดเสdนผbานศูนยlกลาง 0.7 เมตร ณ หอสังเกตการณl Spring Brook ประเทศ       

ออสเตเรีย ท้ังหมด 9 ตำแหนbง ใชdเวลาในการถbายภาพตำแหนbงละ 25 วินาที 

          รูปท่ี 1 พิกัดภาพ : รูปที ่1   07:46:09.158   -37:46:45.98 

                                      รูปที ่2   07:43:55.308   -37:46:23.07 

                                      รูปที ่3   07:46:07.642   -38:13:13.24 

                                      รูปที ่4   07:43:52.974   -38:12:50.14 

                                      รูปที ่5   07:43:53.509   -37:19:56.40 

                                      รูปที ่6   07:41:41.475   -37:46:48.36 

                                      รูปที ่7   07:41:39.076   -38:12:17.37 

                                      รูปที ่8   07:41:35.906   -38:38:26.76 

                                      รูปที ่9   07:43:50.625   -38:38:59.81 

2. ทำการ Reduction ภาพดdวยโปรแกรม AustroImageJ 

3. นำภาพท่ีไดdมาวิเคราะหlหา Intensity และ Magnitude ดdวยโปรแกรม ATP 

4. นำคbาท่ีไดdจากขdอ 3 มาหาดาวอdางอิงจากโปรแกรม DS9 ดังตาราง มาแทนในสมการ m" −m$ =

−2.5log",(
.!
."
) เพ่ือหาแมกนิจูดท่ีแทdจริงของดาวในฟ̂ลเตอรl B และฟ̂ลเตอรl V ดังตาราง 

 

RA Dec OTYPE Flux_B Flux_V 
116.478071 -37.7282 Star 13.84 13.64 

 

5. นำคbาแมกนิจูดปรากฏท่ีแทdจริงของฟ̂ลเตอรl B มาลบกับฟ̂ลเตอรl V เพ่ือหาคbาหาคbาดัชนี B-V  

6. สรdางแผนภาพ H-R Diagram ของกระจุกดาวเป^ด NGC 2451 กับกระจุกดาวมาตรฐานโดยใหdแกน X 

เปeน B-V รbวมกัน สbวนแกน Y เปeนแมกนิจูดปรากฏ v และแมกนิจูดสัมบูรณl V ตามลำดับ  

7. สรdางเสdนขนานท่ีลากผbานขdอมูลของกระจุกดาวเป̂ด NGC 2451 กับกระจุกดาวมาตรฐาน หาคbา m-M  

คำนวณระยะหbางของกระจุกดาวจากสมการ     เพื่อแยกกระจุกดาว NGC 2451 A และ 

B  

8. นับจำนวนสมาชิกของกระจุกดาว NGC2451 A และ B 

9. เลือกจุดพdนลำดับหลัก (Turn off point) และคำนวณอายุขัยของกระจุกดาวจาก  

10.เปรียบเทียบระยะหbาง และ อายุขัยของกระจุกดาวเป̂ด NGC 2451 A และ B กับงานวิจัยของ  

M. H¨unsch,C. Weidner, and J. H. M. M. Schmitt (2002) เพ่ือหาความคลาดเคล่ือนของจากสูตร 

 

 

 

 

∆คKาความคลาดเคลื่อน	%	 =
คKาที่คำนวณไดX	 − คKาจากงานวิจัย

คKาจากงานวิจัย
× 100 
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ผลการศึกษา 

 

                               

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 เปรียบเทียบ H-R Diagram กับ Isochrome ของกระจุกดาว NGC 2451 
 

การศึกษากราฟ H-R Diagram ของกระจุกดาว NGC 2451 เทียบกับกระจุกดาวมาตรฐานจะไดdขdอมูล ดังน้ี 
กระจุกดาว B-V m M 

NGC2451 A 0.41 7.38 3.2 

NGC2451 B -0.17 6.76 -2.5  
 

นำขdอมูลท่ีไดdมาคำนวณหาระยะทางและอายุขัยโดยใชdสูตร  และ  

 คำนวณหาระยะทางไดdจากสูตร     ดังน้ันสรุปผลลัพธlจากการคำนวณไดdดังตาราง 
 

สรุปและอภิปรายผล 

       เมื่อศึกษากระจุกดาว NGC 2451 และทำการสรdางแผนภาพ H-R Diagram เทียบกับกระจุกดาว

มาตรฐาน วิเคราะหlขdอมูลและคำนวณหาระยะทางจากสมการ        หาอายุขัยจากสมการ 

                                    พบวbา กระจุกดาวเป^ด NGC 2451 A มีสมาชิกทั้งหมด 84 ดวงอยูbหbางจาก

โลกประมาณ 68.55 พารlเซก มีอายุประมาณ 3322 ลdานปà มีความคลาดเคลื่อน 63.92% และ 6543.86% 
ตามลำดับ สbวน NGC 2451 B มีสมาชิกทั้งหมด 60 ดวงอยูbหbางจากโลกประมาณ 771 พารlเซก มีอายุ

ประมาณ 78 ลdานปà มีความคลาดเคลื่อน 27.00% และ 21.87% ตามลำดับ จากการวิเคราะหlขdอมูลพบวbา 

อาจเกิดจากสาเหตุคือ 

1. NGC 2451 เปeนกระจุกดาวท่ีมีคbาแมกนิจูดแตกตbางกันมาก จึงยากตbอการเก็บขdอมูล และอาจสbงผล 

ขXอมูล 
NGC2451 A NGC2451 B 

ระยะทาง อายุ (ลXานปh) ระยะทาง อายุ (ลXานปh) 

วิจัยของ M. Hünsch & C.Weidner 190 50 360 100 

งานวิจัยฉบับนี ้ 69 3322 711 78 

ความคลาดเคลื่อน % 63.92 6543.86 27.00 21.87 
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ตbอความสวbางของดาวท่ีเก็บไดd ทำใหdไมbสามารถเก็บขdอมูลของกระจุกดาว NGC 2451 ไดdครบ  

2. เน่ืองจากบริเวณของกระจุกดาว NGC 2451 มีขนาดใหญb เม่ือนำขdอมูลไปเทียบกับกระจุกดาว

ลูกไกbทำใหdไมbสามารถเปรียบเทียบกับเสdนกราฟของกระจุกดาวลูกไกbไดdครบท้ังหมด จึงใชdเสdน 

Isochrome มาชbวยในการคาดการณl 

 

กิตติกรรมประกาศ 

      งานวิจัยฉับนี ้สำเร็จสมบูรณlตามเปöาหมายโดยไดdดdวยความกรุณาชbวยเหลือแนะนำใหdคำปรึกษา

ตรวจสอบ และ แกdไขdขdอบกพรbองตbางๆดdวยความเอาใจใสbอยbางยิ่งจากผูdมีพระคุณหลายทbานอาทิ นางสาว

อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ครูผูdสอนในรายวิชาดาราศาสตรl นายศิวรุต พลอยแดง เจdาหนdาที่สารสนเทศดารา

ศาสตรlที่คอยสั่งสอน ชี้แนะแนวทาง ใหdคำแนะนำในการทำงาน คอยชbวยเหลือในระหวbางการทำงาน และ 

คอยเปeนกำลังใจใหdจนกระทั่งงานนี้สำเร็จลุลbวงไปโดยดี รวมถึงบิดามารดา และ เพื่อนๆอันเปeนที่รัก ที่คอย

ใหdกำลังใจ และ ใหdโอกาสไดdทำงานวิจัยในคร้ังน้ี  
      ผูdจัดทำหวังวbางานวิจัยฉบับนี้จะเปeนประโยชนlตbอการศึกษาคdนควdา และ เปeนประโยชนlตbอผูdที่สนใจใน

เร่ือง การหาระยะทางและอายุขัยของกระจุกดาว NGC2451 ทุกทbาน 
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มาตรฐาน โดยถbายภาพพ้ืนผิวดวงจันทรlหbางกันทุกๆ 1 ช่ัวโมง ในวันท่ี 12-13 กุมภาพันธl 2563 เวลา 22.18 

น.- 05.14 น. และวันที่ 15 กุมภาพันธl 2563 เวลา 01.42 น.-05.14 น. จากนั้นนำภาพที่ไดdมาวัดความยาว

ของเงา เพ่ือคำนวณหาความลึกของหลุมดวงจันทรl โดยใชdหลักการทางตรีโกณมิติ 

 ผลการศึกษา พบวbา หลุม HERCULES ROMER AGRIPPA THEOPHILUS และ GODIN ไดdมุมของ

แสงอาทิตยlที่กระทำตbอหลุมดวงจันทรl ทำใหdความลึกของหลุมดวงจันทรlมีความคลาดเคลื่อนนdอยที่สุดคือ 

1.47% 2.60% 3.45% 2.45% และ 4.64% ตามลำดับ ณ เวลาท่ีมุม α มีคbามากที่สุดของวัน ซึ่งเปeนผลมา

จากคbา Colongitude of Sun 

บทนำ 

ดวงจันทรlเปeนบริวารของโลก ไมbมีแสงสวbางในตัวเอง เมื่อใชdกลdองโทรทรรศนlสังเกตผิวของดวง

จันทรl จะเห็นวbามีหลุมมากมาย เนื่องจากดวงจันทรlไมbมีชั้นบรรยากาศ หากมองดวงจันทรlจากพื้นโลก จะ

เห็นเส้ียวของดวงจันทรlมีขนาดเปล่ียนไปเปeนวงรอบ เรียกวbา ขdางข้ึน และขdางแรม  

ผลของแสงจากดวงอาทิตยlที่ตกตั้งฉากบนผิวดวงจันทรl ทำใหdสังเกตเห็นเงาในหลุมของดวงจันทรl

เปล่ียนแปลงไป ผูdจัดทำโครงงาน จึงไดdสนใจท่ีจะหามุมของแสงอาทิตยlท่ีมีผลตbอความลึกของหลุมดวงจันทรl 

ไดdแมbนยำท่ีสุดเม่ือเทียบกับคbามาตรฐาน 

วัตถุประสงคHในการศึกษา 

1. เพื่อหามุมของแสงตกกระทบดวงอาทิตยl ที่สbงผลใหdการวัดความลึกของหลุมดวงจันทรlไดdแมbนยำ

ท่ีสุด 

วิธีการศึกษา 

1. ถbายภาพพื้นผิวดวงจันทรlใน ในวันท่ี 12-13 กุมภาพันธl 2563 เวลา 22.18 น.-05.14 น. และ

วันที่ 15 กุมภาพันธl 2563 เวลา 01.42 น.-05.14 น. โดยทำการบันทึกภาพของดวงจันทรlในคืนนั้นทุกๆ 

ช่ัวโมง  

2. หาคbา L ในหนbวยกิโลเมตร 

              2.1) หาคbา arcsec/pixel โดยใชdสมการ 

                                                                             = 0.67 arcsec/pixel 
 

arcsec   =  Pixel pitch (µm)  

  Pixel        Focal length (mm) 1200 
             =   389 × 206 
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      เม่ือ Pixel pitch   คือ ระยะพิทพิกเซลของกลdองดิจิทัล Nikon D5600 (µm) (www.digicamp.com) 

  Focal length คือ ระยะโฟกัสของกลdอง (mm) (สดร., 2558) 

             2.2) แปลงคbาท่ีไดdในขdอ 2.1) ใหdเปeนองศาโดยใชdสมการ  

 

                  

    = 1.86 × 10-4 deegrees/pixel 

              2.3) หาอัตราสbวนในหนbวย km/pixel โดยใชdสมการ ดังภาพท่ี 1 

              Km/pixel = D (km) × tan ( คbาท่ีคำนวณไดdจากขdอ 2.2)  

                 = 393822.38 (km) × tan (1.86 × 10-4 degrees/pixel) = 1.17 km/pixel 

เม่ือ D คือ  ระยะหbางจากโลกถึงดวงจันทรl ณ เวลาท่ีถbายรูป (km) 

2.4) ใชdโปรแกรม GIMP วัดคbาความยาวเงาตามแนวขนานกับแสงอาทิตยl ดังภาพท่ี 2 

และอbานคbา Size แลdวนำมาคูณกับคbาท่ีไดdจาการคำนวณในขdอ 2.3) จะไดdคbา L ปรากฏใน หนbวย

กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

3. นำคbา L ในหนbวยกิโลเมตรท่ีไดdจากขdอ 2.4) มาคูณกับสมการดdานลbาง เพ่ือชดเชยผลจากการมอง

ละติจูดและลองจิจูดของ Sub-earth point ในแตbละตำแหนbงการมอง 

 

 
 

4. อbานคbา Sub-solar point ละติจูด (Bo) และ Colongitude of the sun (Co) จาก 

www.lunar-occultations.com และอbานคbา Moon ละติจูด (M Lat)  และ ลองจิจูด (M Long) จาก

โปรแกรม Visual Moon Atlas เพ่ือนำมาหามุม a โดยแทนคbาในสมการ  

      α = sin-1 [Sin(M Lat) sin(Bo) + Cos(M Lat) Cos(Bo) sin(Co+M long)] 

5. นำคbา a ท่ีไดdจากขdอ 4 มาแทนลงในสมการ H = (tana) L เพ่ือคำนวณหาคbาความลึกของหลุม 

6. นำคbามาตรฐานของความลึกหลุมจากโปรแกรม Visual Moon Atlas มาเปรียบเทียบหา

เปอรlเซ็นตlความคลาดเคล่ือนของขdอมูลโดยใชdสมการ 

 
 

 

    1 pixel    = คbาที่คำนวณไดdจากขdอ 2.1) (arcsec/pixel) = 0.67 arcsec/pixel      

     3600 (arcsec/pixel)   3600 arcsec/pixel 

1 

Cos (latitude) × Cos (longitude) 

% ความคลาดเคลื่อน = 
คbาความลึกหลุมที่คำนวณไดd – คbามาตรฐานความลึกหลุม 

คbามาตรฐานความลึกหลมุ 

ภาพท่ี 1 แสดงการหาค?า tan ภาพท่ี 2 แสดงการอ?านค?าความยาวของเงาจากโปรแกรม GIMP 

Moon 

α 
D 

1px 

แสงอาทิตยl 

หลุมดวงจันทรl 
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ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ผลการหาความลึกของหลุมของดวงจันทรlท่ีไดdจากการถbายภาพ โดยทำการบันทึกภาพของ      

ดวงจันทรlในคืนน้ันทุกๆ ช่ัวโมง 

วันที่ถKาย เวลา (น.) M Lat M Long Bo Co คKา a L (km) H (km) %คลาดเคลื่อน 

HERCULES 

12/2/2020 22.19 48.02 39.21 1.20 137.19 3.30 52.10 52.10 1.47 

12/2/2020 23.13 48.02 39.21 1.20 137.65 2.99 58.89 58.89 3.99 

13/2/2020 00.15 48.02 39.21 1.20 138.17 2.64 67.95 67.95 6.03 

13/2/2020 01.29 48.02 39.21 1.20 138.80 2.22 83.81 83.81 9.91 

13/2/2020 02.13 48.02 39.21 1.20 139.17 1.98 97.40 97.40 13.50 

13/2/2020 03.21 48.02 39.21 1.20 139.74 1.59 122.31 122.31 15.01 

ROMER 

12/2/2020 22.19 26.63 36.41 1.20 137.19 6.26 29.37 3.22 2.60 

12/2/2020 23.13 26.63 36.41 1.20 137.65 5.85 32.63 3.34 6.45 

13/2/2020 00.15 26.63 36.41 1.20 138.17 5.38 35.90 3.38 7.74 

13/2/2020 01.29 26.63 36.41 1.20 138.80 4.82 40.79 3.44 9.56 

13/2/2020 02.13 26.63 36.41 1.20 139.17 4.49 44.06 3.46 10.17 

13/2/2020 03.21 26.63 36.41 1.20 139.74 3.98 50.58 3.52 12.08 

AGRIPPA 

15/2/2020 04.09 4.09 10.47 1.20 162.87 6.73 25.13 2.96 3.48 

15/2/2020 05.14 4.09 10.47 1.20 163.39 6.21 27.53 2.99 4.53 

15/2/2020 01.02 4.09 10.47 1.20 164.45 5.15 34.71 3.13 9.22 

15/2/2020 02.03 4.09 10.47 1.20 165.00 4.60 39.50 3.18 10.99 

THEOPHILUS 

15/2/2020 01.02 30.6 11.45 1.20 162.87 5.50 43.14 4.15 2.45 

15/2/2020 02.03 30.6 11.45 1.20 163.39 5.05 47.31 4.18 3.17 

15/2/2020 04.09 30.6 11.45 1.20 164.45 4.14 59.84 4.33 6.83 

15/2/2020 05.14 30.6 11.45 1.20 165.00 3.67 68.18 4.37 7.78 

Godin 

15/2/2020 01.02 3.02 10.15 1.20 162.87 7.03 25.08 3.09 4.64 

15/2/2020 02.03 3.02 10.15 1.20 163.39 6.51 27.47 3.14 6.07 

15/2/2020 04.09 3.02 10.15 1.20 164.45 5.45 33.44 3.19 8.00 

15/2/2020 05.14 3.02 10.15 1.20 165.00 4.91 38.22 3.28 10.94 

หมายเหต ุคKามาตรฐานของหลุมดวงจันทรÇ (km) จากโปรแกรม Visual Moon Atlas  

HERCULES     2.96 km ROMER 3.14 km    AGRIPPA 3.14 km   THEOPHILIUS 4.05 km   GODIN 2.87 km             
อภิปราย 
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จากการศึกษามุมของแสงอาทิตยlที่มีผลตbอความแมbนยำในการวัดความลึกของหลุมดวงจันทรl โดย

บันทึกภาพในวันเดียวกัน หbางกันทุก 1 ชั ่วโมง พบวbา คbาความคลาดเคลื ่อนมีความสัมพันธlกับคbา 

Colongitude of the Sun นdอยที่สุด จะสbงผลใหdมุม a  มีคbามากที่สุด ซึ่งการวัดมุมที่ไดdมีคbาความคลาด

เคลื่อนที่มีแนวโนdมมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก เมื่อดวงจันทรlมีเฟสที่เปลี่ยนไปในแตbละชั่วโมงดังภาพที่ 3 ทำ

ใหdหลุม ณ ตำแหนbงเดิมมีเงาท่ีไมbเหมือนเดิม 

 

 

 

 

 
 

สรุปผล 

 จากการศึกษาพบวbา เม่ือทำการบันทึกภาพของดวงจันทรlเพ่ิมเติมในคืนเดียวกันทุกๆ 1 ช่ัวโมง และ

คำนวณหาความลึกของหลุมดวงจันทรl พบวbา เมื่อหลุม HERCULES ROMER AGRIPPA THEOPHILUS 

และ GODIN มีมุม α ทีสbงผลใหdมีคbาความคลาดเคล่ือนนdอยท่ีสุด คือ 1.47˚ 2.60˚ 3.48˚ 3.45˚ และ 4.64˚ 

ตามลำดับ ซึ ่งเปeนผลมาจากมุม Colongitude of the Sun มีคbานdอยที ่สุด จะสbงผลใหdเกิดคbาความ

คลาดเคล่ือนนdอยท่ีสุด  

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานการหามุมของแสงอาทิตยlที่มีผลตbอความลึกของหลุมดวงจันทรlไดdแมbนยำที่สุดเมื่อเทียบ

กับคbามาตรฐาน สำเร็จลุลbวงไดdดdวยความกรุณา และความชbวยเหลือจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ 

(องคlการมหาชน) นายสมาน จันทรlเอี่ยม และ อาจารยlอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ตลอดจนผูdที่เกี่ยวขdอง ที่ไดd

กรุณาใหdคำปรึกษาคำแนะนำและตรวจสอบแกdไขขdอบกพรbองทุกขั้นตอนของการจัดทำโครงงาน ทำใหd

โครงงานฉบับน้ีสำเร็จลุลbวงไปไดdดdวยดี  

เอกสารอRางอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ (องคlการมหาชน). (2558). เอกสารคูbมือประกอบกิจกรรม  

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูdทางดาราศาสตรl. 

Keith Burnett. (2000). Department of Physics Second Year Laborary. Expt No:AP2. 

Moon Ephemeris. สืบคdนจาก http://www.lunar-occultations.com/ 

Michael Richmond. (1999). Height of Lunar Mountains. (online). Available from URL: 

 http://spiff.rit.edu/ 

Nikon D5600 vs Nikon D750. สืบคdนจาก https://www.digicamdb.com/ 

 

ภาพท่ี 3 แสดงการหมุนของดวงจันทรHท่ีทำใหRเงามีลักษณะเปลี่ยนไป 

แสงอาทิตยl 
เสXนศูนยÇสูตร 

 
หลมุ 

 

Co 

แสงอาทิตยl 

 
หลมุ 

Co 
เสXนศูนยÇสูตร 
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การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ7ประเภท F 

นางสาวสุวิชาดา ณ ลำพูน 

email: suwichadanalamphun@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา: นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล 

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
 

บทคัดย?อ 

โครงงานเรื่อง การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษlประเภท F มีวัตถุประสงคlเพื่อจำแนกชั้นตbาง ๆ 

ของดาวฤกษlประเภท F จาก H-R Diagram และเพื ่อเปรียบเทียบและหาธาตุองคlประกอบจากกราฟ

สเปกตรัมของดาวฤกษlประเภท F ในชั้นที่ตbางกัน ดำเนินการโดยใชdเครื่องบันทึก สเปกโทรกราฟ รbวมกับ

กลdองโทรทรรศนlรุbน Planewave CDK700 และกลdอง CCD รุbน QSI632 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ทำการเก็บขdอมูลของดาวฤกษlจำนวน 3 ดวง ไดdแกb 6 Andromedae, 

SV Vulpeculae ซึ ่งเปeนดาวประเภท F ชั ้น Main Sequence, Supergiant ตามลำดับ และดาว HD 

26976 ที่เปeนดาวแคระขาว ซึ่งพบวbา อุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษlจากกราฟสเปกตรัมของดาว ดาว 6 

Andromedae และ SV Vulpeculae มีอุณหภูมิอยูbในชbวงของดาวฤกษlประเภท F และดาว HD 26976 มี

อุณหภูมิอยูbในชbวงของดาวฤกษlประเภท B ซึ่งสามารถจำแนกชั้นไดdชัดเจนจากการพิจารณาคbากำลังสbอง

สวbาง และเมื ่อพิจารณาธาตุองคlประกอบจากกราฟสเปกตรัมของดาว 6 Andromedae และ SV 

Vulpeculae มีธาตุองคlประกอบที่พบไดdแกb H He C O Mg Si Ca Ti และ Fe และดาว HD 26976 เปeน

ดาวแคระขาวประเภท DA พบธาตุ H ผูdศึกษาพบวbา ดาวฤกษlประเภทเดียวกันจะมีธาตุองคlประกอบท่ี

เหมือนกัน 

คำสำคัญ :ดาวฤกษl สเปกตรัม ธาตุองคlประกอบ 
 

ความเปÄนมา 

ดาวฤกษlเปeนวัตถุที่มีแสงสวbางและพลังงานในตัวเอง เกิดในกลุbมเมฆของฝุµนแก∂สรdอนที่ยึดเหนี่ยวกัน

ไวdดdวยแรงโนdมถbวงจนรวมกันกลายเปeนเมฆขนาดใหญb นักดาราศาสตรlจัดกลุbมดาวฤกษlเปeน 7 ประเภท โดย

ใชdมวลและอุณหภูมิเปeนเกณฑlในการจำแนก ดาวฤกษlประเภท F มีอุณหภูมิอยูbที่ประมาณ 6,000-7,500 K 

เปeนดาวฤกษlสีขาวเหลือง สามารถแยกออกเปeน 3 ชั้น ไดdแกb Main Sequence,  Supergiant และ White 

dwarf ผูdศึกษาจึงมีความสนใจที่จะจำแนกชั้น เปรียบเทียบ และหาธาตุองคlประกอบจากกราฟสเปกตรัม

ของดาวฤกษlประเภท F  
 

วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือจำแนกช้ันตbาง ๆ ของดาวฤกษlประเภท F จาก H-R Diagram 

2. เพ่ือเปรียบเทียบและหาธาตุองคlประกอบจากกราฟสเปกตรัมของดาวฤกษlประเภท F ในช้ันท่ี

ตbางกัน 
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วิธีการศึกษา 

1. ถ bายภาพสเปกตร ัมของดาวฤกษ lประเภท F จำนวน 3 ดวง ได dแก b  6 Andromedae, SV 

Vulpeculae ซ่ึงเปeนดาวประเภท F ช้ัน Main Sequence, Supergiant ตามลำดับ และดาว HD 26976 ท่ี

เปeนดาวแคระขาว โดยใชdกลdองโทรทรรศนlรุbน Planewave CDK700 รbวมกับ CCD รุbน QSI632 และเครื่อง

สเปกโตรกราฟแบบ eShel ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา เป̂ด

หนdากลdอง 300 s 600 s และ 900 s ตามลำดับ 

2. ทำการถbาย Bias Flat Dark Tungsten และ Thallium ของดาวฤกษl เพ่ือใชdกำจัดสัญญาณรบกวน 

และใชdเปeนตัว reference image 

3. ทำการ process เพื่อเปลี่ยนภาพถbายในรูปแบบสองมิติใหdเปeนเสdนกราฟสเปกตรัมของดาวฤกษl 

และลดสัญญาณรบกวนในกราฟสเปกตรัม โดยใชd Gaussian filter โดยใชdโปรแกรม ISIS 

4. ชดเชยความเร็วโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยlและการหมุนรอบตัวเองของโลกในโปรแกรม Visual 

Spec โดยใชdพิกัด RA และ Dec จากซอฟตlแวรl Stellarium และคำนวณวันที่ที่ถbายสเปกตรัมเปeนระบบ

ทศนิยม จากสมการ (ช่ัวโมง + นาที/60 + วินาที/3600) /24 

5. ทำการ Normalize กราฟสเปกตรัมในขdอ 4 ใหdคbา intensity ที่สูงสุดเปeน 1 ดdวยโปรแกรม Visual 

Spec สรdางกราฟแสดงขdอมูลตัวแทนของอุณหภูมิผิวของดาวฤกษl นำคbาที่ไดdไปหากำลังสbองสวbาง จาก

สมการ  

6. นำคbาอุณหภูมิและกำลังสbองสวbางที่ไดd มาหาตำแหนbงของดาวฤกษlที่ทำการศึกษาจากแผนภาพ H-R 

Diagram 

7. นำกราฟสเปกตรัมจากขdอ 4 มาทำการ Normalize ใหdคbา intensity ของทุกความยาวคลื่นเปeน 1 

โดยใชdโปรแกรม ISIS และนำเสdนกราฟท่ีไดdมาเปรียบเทียบกราฟสเปกตรัม และหาธาตุองคlประกอบของดาว

ฤกษlโดนใชdโปรแกรม Visual Spec 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การจำแนกช้ันตbางๆ ของดาวฤกษlประเภท F จาก H-R Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424 TRL sp=

6 Andromadae SV Vulpeculae 

ตาราง1 แสดงคbาอุณหภูมิผิวของดาวฤกษlแตbละดวง 

ช่ือดาวฤกษH อุณหภูมิผิว (K) 

6 Andromedae 6,850 

SV Vulpeculae 6,120 

HD 26976 16,800 
 

HD 26976 HD 26976 

ภาพท่ี 1 แสดงการหาอุณหภูมิผิวของดาว 
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1.  

                                                                

 

 

                                                           

จากตารางท่ี  1 เม่ือสรdางกราฟแสดงขdอมูลตัวแทนของอุณหภูมิผิวของดาวฤกษl พบวbาดาว 6 

Andromedaeและดาว SV Vulpeculae มีอุณหภูมิอยูbในชbวงของดาวฤกษlประเภท F และดาว  HD 26976 

มีอุณหภูมิอยูbในชbวงของดาวฤกษlประเภท B 

จากตารางที่ 2 เมื่อหาคbากำลังสbองสวbาง พบวbา ดาว SV Vulpeculae มีกำลังสbองสวbางที่มากกวbา ดาว 6 

Andromedae และดาว HD 26976 ซึ ่งเมื ่อทราบคbาอุณหภูมิและกำลังสbองสวbาง ทำใหdสามารถทราบ

ตำแหนbงของดาวฤกษl โดยหาจุดตัดจากแผนภาพ H-R Diagram ดังภาพท่ี 2 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบและหาธาตุองคlประกอบจากกราฟสเปกตรัมของดาวฤกษlประเภท F ในชั้นท่ี

ตbางกัน 

 

ตาราง 2 แสดงกำลังสbองสวbางของดาวฤกษlแตbละดวง 
 ช่ือดาวฤกษH T (K) RSun  

จาก wiki 

L (W) L/LSun 

6 Andromedae 6,850 1.50  4.50 

SV Vulpeculae 6,120 238.4  72,417 

HD 26976 16,800 0.014  0.014 
 

271071.1 ´
311075.2 ´
241039.5 ´

ภาพท่ี 2 แสดงตำแหนbงของดาวฤกษlแตbละดวง 

ภาพท่ี 3 แสดงเสdนกราฟสเปกตรัมของดาวฤกษlแตbละดวง 
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จากตารางที่ 3 พบวbาดาว 6 Andromedae และดาว SV Vulpeculae มีธาตุองคlประกอบที่พบ

ไดdแกb H He C O Mg Si Ca Ti และ Fe และดาว HD 26976 เปeนดาวท่ีแคระขาวประเภท DA และมีธาตุ H 

ผูdศึกษาพบวbา ดาวฤกษlประเภทเดียวกันจะมีธาตุองคlประกอบท่ีเหมือนกัน 

สรุปผล 

จากการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษlประเภท F โดยมีตัวแทนของดาวจำนวน 3 ดวง ไดdแกb 6 

Andromedae และ SV Vulpeculae ซึ่งเปeนดาวประเภท F ชั้น Main Sequence, Supergiant ตามลำดับ

และดาว HD 26976 ที่เปeนดาวแคระขาว ซึ่งพบวbา อุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษlที่ไดdจากกราฟสเปกตรัมของ 

ดาว 6 Andromedae และ SV Vulpeculae มีอุณหภูมิอยูbในชbวงของดาวฤกษlประเภท F และ HD 26976 

มีอุณหภูมิอยูbในชbวงของดาวฤกษlประเภท B ซึ่งสามารถจำแนกชั้นไดdชัดเจนจากการพิจารณาคbากำลังสbอง

สวbาง และเม่ือพิจารณาธาตุองคlประกอบจากกราฟสเปกตรัม ดาว 6 Andromedae และ SV Vulpeculae มี

ธาตุองคlประกอบที่พบไดdแกb H He C O Mg Si Ca Ti และ Fe และ HD 26976 เปeนดาวที่แคระขาวประเภท 

DA พบธาตุ H ผูdศึกษาพบวbา ดาวฤกษlประเภทเดียวกันจะมีธาตุองคlประกอบท่ีเหมือนกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานเรื่อง การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษlประเภท F สำเร็จลุลbวงไดdดdวยความกรุณาความ

ชbวยเหลือจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตรl (องคlกรมหาชน) นายสมาน จันทรlเอี่ยม และนายวิทัญ∏ู แพทยlวงศl

อาจารยlที่ปรึกษา นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ตลอดจนผูdที่เกี่ยวขdอง ที่ไดdกรุณาใหdคำปรึกษา คำแนะนำ

และตรวจสอบแกdไขขdอบกพรbองทุกขั้นตอนของการจัดทำโครงงาน ทำใหdโครงงานฉบับนี้สำเร็จลุลbวงไป

ดdวยดี 

เอกสารอRางอิง 

ศูนยlการเรียนรูdวิทยาศาสตรlโลกและดาราศาสตรl. สเปกตรัม. (ออนไลนl) เขdาถึงไดdจาก 

 http://www.lesa.biz/astronomy/light/speactrum 

ศูนยlการเรียนรูdวิทยาศาสตรlโลกและดาราศาสตรl. การแบ?งประเภทของดาวฤกษH. (ออนไลนl) เขdาถึงไดdจาก 

 http://www.nso.narit.or.th/index.php/ 

วิกิพีเดีย. Stellar classification. (ออนไลนl) เขdาถึงไดdจาก 

          https://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_classification 

ชื่อดาวฤกษÇ ธาตุและความยาวคลื่น (nm) 

H 

656.2 

He 

667.8 

C 

588.9 

O 

533.0 

Mg 

518.3 

Si 

504.1 

Ca 

585.8 

Ti 

466.7 

Fe 

522.7 

6 Andromedae � � � � � � � � � 

SV Vulpeculae � � � � � � � � � 

HD 26976 �         

ตารางท่ี 3 แสดงธาตุองคlประกอบของดาวฤกษlแตbละดวง 
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การศึกษาการเปล่ียนแปลงความสว?างของดาวหาง 

นางสาวปทิตา สุนุมิตร 

E-mail : patidta.ss1370@gmail.com  

 ครูท่ีปรึกษา : นายฆฤณพิสิฎฐl เขมอัครเจตตl 

E-mail : khrinn@gmail.com 

 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

 

 

บทคัดย?อ 

  โครงงานดาราศาสตรlเรื่องการเปลี่ยนแปลงความสวbางของดาวหาง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ความสวbางของดาวหาง C/2017 T2 (PANSTARRS) โดยถbายภาพดาวหางดdวยกลdองขนาด 0.7 เมตร ทำการ

ถbายภาพดาวเคราะหlนdอยจำนวน 2 ช่ัวโมง ดdวยฟ̂ลเตอรl R และ V เป̂ดหนdากลdอง 3 นาทีตbอภาพ จำนวน 2-

5 ภาพ ตbอครั้ง และนำภาพที่ไดdมาหาคbา magnitude ที่ไดdจากภาพดdวยโปรแกรมสำเร็จรูป Aperture 

Photometry Tool และนำภาพที่ไดdมาหาคbา magnitude ที่ไดdมาเปรียบเทียบกับ magnitude ในชbวง

เวลาตbางๆ 

ผลการศึกษาพบวbา ดาวหาง C/2017 T2 (PANSTARRS) มีการเปลี่ยนแปลงความสวbางเพิ่มขึ้นโดย

มีความสวbางมากท่ีสุดท่ี magnitude 11.43 ในชbวงท่ีศึกษา แตbไมbตbอเนื่อง อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพของดาวหางเอง เชbน ผลจากระยะหbางจากผูdสังเกต และการทำโครงงานครั้งนี้ไมbไดdถbายภาพ

ดาวหางทั้งสองไดdอยbางตbอเนื่องดdวยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไมbตbอเนื่อง 

ประกอบกับทักษะในการวิเคราะหl magnitude ดาวหางท่ีมีขนาดและรูปรbางไมbคงท่ี ผูdวิเคราะหlอาจทำใหdไมb

สมบูรณl และปªญหาที่พบคือในบางชbวงเวลาดาวหางอยูbใกลdกับดาวฤกษlที่ความสวbางมาก ทำใหdการหาความ

สวbางของดาวหางอาจคลาดเคล่ือนจากความเปeนจริงไดd 

 

คำสำคัญ: magnitude ดาวหาง  

 

ความเปÄนมา 

        นักดาราศาสตรlเช่ือวbา ดาวหางคือเศษวัตถุท่ีเหลือจากการกbอตัวของดาวเคราะหlในระบบสุริยะ มีอายุ

มากกวbา 4,500 ลdานปà เดินทางมาจากหdวงอวกาศแสนไกลและเย็นจัด ดาวหางจึงนbาจะยังคงสภาพดั้งเดิม

อยูbมาก อาจประกอบดdวยอินทรียlสารที่จำเปeนตbอกำเนิดของส่ิงมีชีวิต และบางทีดาวหางอาจเปeนตัวนำน้ำ

มายังโลกในยุคแรกเริ่มที่โลกกbอกำเนิดขึ้นก็เปeนไดd ดาวหางเปลี่ยนแปลงความสวbางเมื่อเขdาใกลdดวงอาทิตยl

มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการสะทdอนของแสงอาทิตยlจากฝุµนละอองในชbวงถูกกระตุdนดdวยพลังงานจากดวงอาทิตยl

แลdวระเหิดเปeนแก∂ส และในปàหน่ึงๆ จะมีดาวหางโคจรเขdามาใกลdดวงอาทิตยlหลายดวง 
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 ผูdศึกษาโครงงานจึงไดdสนใจศึกษา เร่ืองการเปล่ียนแปลงความสวbางของดาวหาง ซ่ึงการศึกษาเร่ืองน้ี

จะทำใหdทราบวbาดาวหางมีการเปลี่ยนแปลงความสวbางเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยbางไรในชbวงที่ศึกษา โดยผูdจัดทำ

ไดdขอความอนุเคราะหlสถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติในการถbายภาพดาวหางดdวยฟ^ลเตอรl R และ V และ

นำภาพที่ไดdมาหาคbา magnitude ที่ไดdจากภาพดdวยโปรแกรมสำเร็จรูป Aperture Photometry Tool 

นำมาเปรียบเทียบในชbวงเวลาตbางๆ  
 

วัตถุประสงคH 

 เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงความสวbางของดาวหาง 
 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงความสวbางของดาวหาง มีวิธีการศึกษาคือ 

 1. สืบคdนขdอมูลเก่ียวกับดาวหางท่ีมีความสวbางเพียงพอและศึกษาไดdในชbวงเวลา คือ เดือน

พฤศจิกายน 2019 ถึง เดือนเมษายน 2020 จึงเลือกดาวหาง C/2017 T2 (PANSTARRS)  

 2. ขอความอนุเคราะหlภาพถbายจากกลdองโทรทรรศนlถbายภาพดาวหางดdวยกลdองขนาด 0.7 เมตร 

ทำการถbายภาพดาวหางจำนวน 2 ชั่วโมง ดdวยฟ^ลเตอรl V เป^ดหนdากลdอง 3 นาทีตbอภาพ จำนวน 2-5 ภาพ 

ตbอคร้ัง 

 3. นำภาพที่ไดdมาหาคbา magnitude ที่ไดdจากภาพของดาวหางดdวยโปรแกรมสำเร็จรูป Aperture 

Photometry Tool และเปรียบเทียบกับ magnitude ในชbวงเวลาตbางๆ 
 

ผลการศึกษา 

จากการถbายภาพดาวหาง C/2017 T2 (PANSTARRS) พบวbาภาพที่มีความเหมาะสมที่จะนำมา

วิเคราะหlความสวbางไดdจำนวน 3 ภาพ 
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เนื่องจากดาวหางมีลักษณะเปeนวงรี ดังนั้นการทำ Aperture Photometry จึงปรับแกdดdวย Major 

radius ใหdเขdาสอดคลdองกับรูปรbางของดาวหางใหdมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของดาวหาง C/2017 T2 (PANSTARRS) แสดงดังภาพตbอไปน้ี 

 
 

จากกราฟการเปลี ่ยนแปลงความสวbางของดาวหาง C/2017 T2 (PANSTARRS) ในชbวงเดือน

พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 พบวbามีการเปลี่ยนแปลงไมbตbอเนื่อง โดยในชbวงแรกดาวหางมี

ความสวbางนdอยโดยมี magnitude เทbากับ 15.12 หลังจากนั้นมีความสวbางมากขึ้นและสวbางมากที่สุดมี 

magnitude เทbากับ 11.43  
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สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบวbา ดาวหาง C/2017 T2 (PANSTARRS) มีการเปลี่ยนแปลงความสวbางเพิ่มข้ึน

โดยมีความสวbางมากที่สุดที ่ magnitude 11.43 ในชbวงที ่ศึกษา แตbไมbตbอเนื ่อง อาจเนื ่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดาวหางเอง เชbน ผลจากระยะหbางจากผูdสังเกต และการทำโครงงานครั้งน้ี

ไมbไดdถbายภาพดาวหางท้ังสองไดdอยbางตbอเน่ืองดdวยสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง จึงอาจเห็นการเปล่ียนแปลงท่ี

ไมbตbอเนื่อง ประกอบกับทักษะในการวิเคราะหl magnitude ดาวหางที่มีขนาดและรูปรbางไมbคงที่ ผูdวิเคราะหl

อาจทำใหdไมbสมบูรณl และปªญหาที่พบคือในบางชbวงเวลาดาวหางอยูbใกลdกับดาวฤกษlท่ีความสวbางมาก ทำใหd

การหาความสวbางของดาวหางอาจคลาดเคล่ือนจากความเปeนจริงไดd 

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเลbมนี้สำเร็จไดdดdวยความกรุณาของครูที่ปรึกษา นายฆฤณพิสิฎฐl เขมอัครเจตตl ที่ปรึกษา

โครงงานที่ไดdใหdคำปรึกษาและใหdขdอแนะนำที่ดี อีกทั้งยังใหdกำลังใจตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน และขอ

กราบขอบพระคุณเปeนอยbางสูงไวd ณ โอกาสน้ีดdวย 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติที่ใหdโอกาสในการรbวมกิจกรรมอบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะ

อยbางยิ่งนายสิทธิพร เตือนตะคุ ที่ไดdใหdแนวทางในการจัดทำโครงงานครั้งนี้  สนับสนุนขdอมูลดาวหางและใหd

คำแนะนำปรับปรุงโครงงานใหdมีความสมบูรณlมากย่ิงข้ึน 

 

เอกสารอRางอิง 

มติพล ต้ังมติธรรม. (2556). คู?มือการศึกษาดาราศาสตรHเชิงปฏิบัติ. สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศ

ทางดาราศาสตรl สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ. 
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การศึกษาการเปล่ียนแปลงความเขRมของแสงโลก (Earth shine) 

นางสาวนิภาพร คูณดี 

E-mail: noon0624583917@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา วbาท่ี ร.ต.จันทรlเพ็ง อังฉกรรจl  

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

 

บทคัดย?อ 

  ไดdศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขdมของแสงโลกกับดิถี (Phase) ของดวงจันทรl โดยใชdกลdอง DSLR 

ตbอกับกลdองโทรทรรศนlแบบดอปโซเนียน (Dobsonian Telescope)  ขนาด 10 นิ้ว ถbายภาพดวงจันทรl 

ในชbวงวันขdางขึ้น 3-5 ค่ำ และขdางแรม 10-13 ค่ำ ของเดือนอdาย เดือนยี่ และเดือน 3 (29 พ.ย.-1 ธ.ค. และ 

21-24 ธ.ค. 2562, 28-30 ธ.ค. 2562 และ 19-22 ม.ค. 2563, 27-29 ม.ค. และ 18-21 ก.พ. 2563) จากน้ัน

วัดความเขdมของแสงโลกและพื้นหลังบริเวณใกลdดวงจันทรlในแตbละวัน จำนวนอยbางละ 10 จุด โดยวัดที่จุด

เดิมทุกวัน ดdวยโปรแกรม Iris นำมาหาคbาเฉล่ีย แลdวหาผลตbาง เขียนกราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางผลตbาง

ความเขdมของแสงโลกกับดิถีของดวงจันทรl ผลการศึกษาพบวbาาความเขdมของแสงโลกเพิ่มขึ้น เมื่อเสี้ยวสวbาง

ของดวงจันทรlสวbางมาก 

 

คำสำคัญ: ปรากฏการณlแสงโลก (Earth shine), ความเขdมแสง (Intensity), เฟสของดวงจันทรl 

 

ความเปÄนมา 

 หากสังเกตดวงจันทรlในวันเสี้ยวสวbางนdอยกวbาครึ่งดวง จะพบวbาดdานมืดของดวงจันทรlไมbไดdมืดอยbาง

แทdจริงและสามารถเห็นรายละเอียดของดวงจันทรlไดdดdวยตาเปลbา เราจะเห็นดวงจันทรlเปeนทรงกลมมีแสงอยูb 

2 สbวน คือ สbวนที่ 1 เปeนแสงจากดวงอาทิตยlโดยตรง เราจะมองเห็นดวงจันทรlปรากฏเปeนเสี้ยวเล็ก ๆ แบบ

ขึ้น 1-3 ค่ำหรือ แรม 12-14 ค่ำ (แสงจากดวงอาทิตยl) สbวนที่ 2 ที่ดdานมืดของดวงจันทรl ไมbไดdรับแสงของ

ดวงอาทิตยlโดยตรงแตbจะไดdรับแสงสะทdอนจากผิวโลกไปยังดวงจันทรl และสะทdอนกลับมายังผูdสังเกตบนโลก

อีกตbอหนึ่ง ทำใหdผูdสังเกตบนโลกมองเห็นสbวนมืดของดวงจันทรl ซึ่งเราเรียกปรากฏการณlที่เกิดขึ้นนี้วbา

“ปรากฏการณlแสงโลก” หรือ“Earth Shine” ผูdจัดทำจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปล่ียนแปลงความเขdมของแสง

โลกกับดิถีของดวงจันทรlในแตbละวัน 
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แสงโลก( Earth shine )” 
รูปที) 1 แสดงมุมมองของแสงที)เกิด “ปรากฏการณ์แสงโลก( Earth shine )” 

ภาพแสดงมุมมองของแสงท่ีเกิด “ปรากฏการณlแสงโลก( Earth shine )” 

 

วัตถุประสงคH  

เพ่ือศึกษาความเขdมของแสงโลกเม่ือดิถีดวงจันทรl (Phase) เปล่ียนไป 

 

วิธีการศึกษา 

 1. ติดต้ังกลdอง DSLR เขdากับกลdองโทรทรรศนl ทำการถbายภาพในชbวงวันขdางข้ึน 3-5 ค่ำ และขdางแรม 

10-13 ค่ำ ของเดือนอdาย เดือนยี่ และเดือน 3 (29 พ.ย.-1 ธ.ค. และ 21-24 ธ.ค. 2562, 28-30 ธ.ค. 2562 

และ 19-22 ม.ค. 2563, 27-29 ม.ค. และ 18-21 ก.พ. 2563) โดยจะปรับดdวยความเร็วชัตเตอรl (Speed 

Shutter ) 1/4, 1/5 ปรับคbาความไวแสง ISO เปeน 800 1000 1250 1600 และ 3200 ตามดิถีของดวง

จันทรl เพื่อใหdเห็นรายละเอียดของสbวนมืดของดวงจันทรlไมbใหdสวbางมากเกินไป (เนdนถbายภาพใหdไดdมาก ๆ 

เพ่ือเลือกรูปภาพท่ีสามารถเขdาโปรแกรมแลdวสามารถมองเห็นรายละเอียดสbวนมืดไดd) 

 2. เม่ือไดdภาพแลdววัดความเขdมของแสงโลกและพ้ืนหลังบริเวณใกลdดวงจันทรlในแตbละวัน จำนวนอยbาง

ละ 10 จุด โดยวัดท่ีจุดเดิมทุกวัน ดdวยโปรแกรม Iris  

 3. เม่ือไดdขdอมูลแลdวนำคbาท่ีไดdมาเฉล่ียและคำนวณหาผลตbางระหวbางสbวนท่ีเกิดแสงโลกและพ้ืนหลัง  

 4.นำขdอูลท่ีไดdมาพล็อตกราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางผลตbางความเขdมของแสงโลกกับดิถีของดวง

จันทรl 
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ผลการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาความเขRมของแสงโลกเม่ือดวงจันทรHดิถี (Phase) เปล่ียนไป 

 
 
กราฟท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางผลตbางความเขdมของแสงโลกกับดิถีของดวงจันทรl(ขdางข้ึน) 

กราฟท่ี 2 กราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางผลตbางความเขdมของแสงโลกกับดิถีของดวงจันทรl(ข้างแรม) 
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 จากกราฟที่ 1,2 กราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางผลตbางความเขdมของแสงโลกกับดิถีของดวงจันทรl 

โดยใหdแกน x คือวันขdางขึ้น-ขdางแรม และใหdแกน y คือคbาความเขdมแสงของแสงโลก จะเห็นไดdวbาในวัน

ขdางขึ้นจะมีความเขdมของแสงโลกมากกวbาวันขdางแรม โดยกราฟมีขdอมูลบางตัวที่แตกตbางจากขdอมูลอื่นๆ

อาจจะมีความคลาดเคล่ือนและไมbสามารถเก็บขdอมูลไดdครบ เน่ืองจากสภาพอากาศทdองฟöาไมbแจbมใส มีเมฆ 

 

สรุปผล 

  จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขdมของแสงโลก ผูdจัดทำไดdถbายภาพดวงจันทรl ในชbวงวันขdางขึ้น 3-5 

ค่ำ และขdางแรม 10-13 ค่ำ ของเดือนอdาย เดือนยี่ และเดือน 3 (29 พ.ย.-1 ธ.ค. และ 21-24 ธ.ค. 2562, 

28-30 ธ.ค. 2562 และ 19-22 ม.ค. 2563, 27-29 ม.ค. และ 18-21 ก.พ. 2563) จากนั้นนำรูปที่ไดdมาทำ

การวิเคราะหl เขียนกราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางผลตbางความเขdมของแสงโลกกับดิถีของดวงจันทรl ผล

การศึกษาพบวbาเมื่อเสี้ยวสวbางของดวงจันทรlมากความเขdมของแสงโลกจะเพิ่มขึ้นและในวันขdางแรมมีคbา

ความเขdมของแสงโลกลดลงตามดิถีของดวงจันทรlที่เปลี่ยนไป และเมื่อเฟสดdานสวbางใกลdเคียงกันพบวbาวัน

ขdางข้ึนมีความสวbางมากกวbาวันขdางแรม 

 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาความเขdมของแสงโลกเมื ่อดิถีดวงจันทรl (Phase) เปลี ่ยนไป ไดdทำการถbายภาพและ

คำนวณหาผลตbางความเขdมของแสงโลกและพื้นหลังในวันนั้นๆแลdวพล็อตกราฟเปรียบเทียบ พบวbาความเขdม

ของแสงโลกในวันขdางขึ้นมีคbาเพิ่มขึ้นและในวันขdางแรมมีคbาความเขdมของแสงโลกลดลงตามดิถีของดวง

จันทรlที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้มีขdอมูลบางตัวที่แตกตbางจากขdอมูลอื่นๆมาก เนื่องมาจากมีความผิดพลาดจากการวัด

คbาความสวbางของดวงจันทรlท่ีมีรูรับแรงเล็กเกินไปรวมไปถึงสภาพทdองฟöาในวันท่ีเก็บขdอมูลไมbโปรbงใส มีเมฆ   

 

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณ คุณครูจันทรlเพ็ง อังฉกรรจl ครูที่ปรึกษาโครงงาน ทbานผูdอำนวยการวิเชียร แสงศรี ตลอดจน

คณะครูทุกทbานที่ใหdการสนับสนุนและเจdาหนdาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ (องคlการมหาชน) ที่ใหd

คำแนะนำตลอดจนโครงงานน้ีสำเร็จลุลbวงไดdดdวยดี 

 

เอกสารอRางอิง 

มติพล ต้ังมติธรรม.(2559).คู?มือการศึกษาดาราศาสตรHเชิงปฏิบัติการ.ศูนยlบริการวิชาการและส่ือสาร 

ทางดาราศาสตรl สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ (องคlการมหาชน) 

เวลาดวงอาทิตยlและดวงจันทรlข้ึน-ตก (Sun & Moon Times).[ออนไลนl].เขdาถึงไดdจาก
https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx 
สมาคมดาราศาสตรlไทย.[ออนไลนl].เขdาถึงไดdจาก 
http://thaiastro.nectec.or.th/library/article/229/ 
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การศึกษาข้ันตอนการสรRางแบบจำลองระบบดาวคู?อุปราคาของโปรแกรม PHOEBE  

นางสาวบุษยมาศ โกษา 

E-mail: busayamat71@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา วbาท่ี ร.ต.จันทรlเพ็ง อังฉกรรจl 

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29 

 

บทคัดย?อ 

ไดdศ ึกษาการสรdางแบบจำลองระบบดาวคู bอ ุปราคาของโปรแกรม PHOEBE (Physics Of 

Eclipsing BinariEs) โดยนำขdอมูลความเขdมแสง หรือ Magnitude ของดาววี 701 สโคปàไอเขdาสูbโปรแกรม 

PHOEBE เพื่อจำลองระบบดาวคูbอุปราคาพรdอมทั้งทดลองปรับเปลี่ยนพารามิเตอรlตbางๆ เพื่อสังเกตการ

เปลี ่ยนแปลงกราฟแสง (Light Curve) ส ังเคราะหl (synthetic) เท ียบกับกราฟแสงที ่ ได dจากการ

สังเกตการณl และสมการทางคณิตศาสตรlที่เกี่ยวขdอง พบวbาโปรแกรมนำเอาทฤษฎีการคำนวณเกี่ยวกับ

ระบบดาวคูbโดยใชdพารามิเตอรlตbางๆ โดยโปรแกรมจะนำเอาพารามิเตอรlที่ผู dใชdงานสุbมไปคำนวณเม่ือ

ผูdใชdงานปรับเปลี่ยนพารามิเตอรlจะสงผลใหdกราฟสังเคราะหlเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหdกราฟสังเคราะหlไปทับ

กราฟที่ไดdจากกการสังเกตพอดี โดยพารามิเตอรlที่ปรับเปลี่ยวแลdวทีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนของกราฟคือ 

มุมเอียง (inclination)  อุณภูมิพื ้นผิว (temperature)  อัตราสbวนมวล (mass ratio) คbากึ ่งแกนเอก 

(Semi major axis) หากกราฟทับกันพอดีจะไดdพารามิเตอรlที่แทdจริงของระบบดาวคูbไปคำนวณหาจุดเพ่ือ

นำไปสรdางแบบจำลอง 

คำสำคัญ: PHOEBE, ดาวคูbอุปราคา (Eclipsing binary stars), แบบจำลองดาวคูb (model of binary stars) 

 

ความเปÄนมา 

 ดวงฤกษlท่ีมองเห็นบนทdองฟöามากกวbาคร่ึงหน่ึงเปeนระบบดาวคูb (Binary stars) หรือระบบดาวหลาย

ดวง (Multiple stars) ระบบดาวคูbประกอบดdวยดาว 2 ดวง แตbละดวงมีวงโคจรจุดศูนยlกลางมวลรbวมกัน 

อาจมีคาบโคจรไมbกี่ชั่วโมงจนถึงหลายปà แบbงเปeน 2 ลักษณะ คือ ระบบดาวคูbแบบมองเห็นแยกกัน (Visual 

Binaries System) เปeนระบบดาวคูbที่สามารถมองเห็นดาว 2 ดาว ไดdอยbางชัดเจน และระบบดาวคูbแบบ

ใกลdชิด (Close Binaries  System) ซึ่งสามารถมองเห็นเปeนดาวดวงเดียว ดาวในระบบนี้หากโคจรบังกันจะ

เรียกวbาดาวคูbอุปราคาระบบดาวคูbอุปราคาบนทdองฟöาจัดเปeนดาวแปรแสงชนิดหนึ่งโดยมีกลไกการแปรแสง

คือการเคลื ่อนที่บดบังกันของดาว 2 ดวง ในการสรdางแบบจำลองดาวคู bสามารถทำนายองคlประกอบ 

วิวัฒนาการ คุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคูbอุปราคาไดdจากการวัดปริมาณแสงที่แผbออกมา จึงเปeนท่ี

นbาสนใจวbาโปรแกรมPHOEBEมีข้ันตอนกระบวนการสรdางแบบจำลองดาวคูbไดdอยbางไร  
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วัตถุประสงคH 

เพ่ือศึกษากระบวนการจำลองระบบดาวคูbอุปราคาแบบสัมผัสกันของโปรแกรม   

วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาขdอมูลวิวัฒนาการดาวฤกษl รายระเอียดเก่ียวกับดาวคูbแบบอุปราคา แลถะเอกสารท่ีเก่ียวขdอง

เก่ียวกับโปรแกรมPHOEBE  

 2. นำขdอมูลมาสรdางกราฟแสงและสรdางแบบจำลอง 

 1. โดยนำชุดขdอมูลท่ีถbายดdวยฟ̂ลเตอรl B และเขdาโปรแกรมPHOEBE เพ่ือสรdางกราฟแสง 

  2. ทำการสุbมพารามิเตอรlตbางๆโดยอdางอิง ซ่ึงโปรแกรมจะนำคbาพารามิเตอรl ท่ีสุbมไปคำนวณเปeน

คbาพารามิเตอรlของระบบดาวคูbสังเคราะหlของระบบดาวคูbสังเคราะหlและสรdางกราฟแสงสังเคราะหlเพ่ือ

เปรียบเทียบกับกราฟแสงท่ีไดdจากการสังเกต 

  3. นำพารามิเตอรlไปสรdางแบบจำลองระบบดาวคูb 

 3. วิเคราะหlการทำงานของโปรแกรม 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวbาโปรแกรม PHOEBE วิเคราะหlขdอมูลโดยนำเอาทฤษฎีการคำนวณเก่ียวกับระบบ

ดาวคูbโดยใชdพารามิเตอรตbางๆ ท่ีเก่ียวองคlประกอบวงโคจรของระบบดาวคูb โดยใชdพารามิเตอรlท่ีเก่ียวกับ

องคlประกอบระบบดาวคูb เชbน ระยะก่ึงแกนเอกวงโคจร อุณหภูมิ คbาศักยlโนdมถbวง กำลังสbองสวbาง เปeนตdน 

มาคำนวณกราฟแสง โดยการปรับกราฟแสงสังเคราะหlใหdทับกราฟท่ีไดdจากการสังเกตพอดี ท่ีจะไดd

พารามิเตอรlท่ีแทdจริงของระบบดาวคูb คbาพารามิเตอรlท่ีไดdมาสามารถนำไปสรdางแบบจำลองของระบบดาวคูb

ไดd 

 โดยในสbวนของพารามิเตอรlท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงของกราฟน้ันคือ อุณหภูมิ อัตราสbวนมวล และ

Luminositiies โดยอัตาสbวนมวลจะใหdความกวdางของการเกิดอุปราคา ความลึกของอุปราคาของกราฟ

สังเคราะหlข้ึนอยูbกับมุมเอียงของวงโคจร และการขยับกราฟสังเคราะหlท้ังแถบข้ึนลงตdองข้ึนอยูbกับการปรับ

คbาluminosites 
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ภาพท่ี 2 กราฟ แสงสังเคราะหl (เสdนทึบ) กับกราฟแสงท่ีไดdจากการสังเกตการณl 

 

 
ภาพท่ี 3 แบบจำลองดาวคูbท่ีไดdจากโปรแกรม PHOEBE 

 

 การคำนวณคbาพารามิเตอรlระบบดาวคูbที่เกี่ยวของกับสมการทางคณิตศาสตรl เมื่อไดdคาบการโคจร

แลdวโปรแกรมจะใหdเราทำการสุbมคbาพารามิเตอรlท่ีสามารถเปล่ียนแปลงคbาและจะมีพารามิเตอรl 

มวล- mass สามารถหาไดdจากกฎขdอท่ีสามของเคปเลอรl 

 

โดยท่ี  P คือคาบการโคจร 

        A คือ คbาก่ึงแกนเอก 

นั่นหมายความวbา มวลนั้นไดdมาจากการที่สุbมพารามิเตอรl คือ คbากึ่งแกนเอกและคาบการโคจร ซึ่งมวลของ

ดาวปฐมภูมิและทุติยภูมิ หาไดdจากอัตราสbวนมวล    

อุณหภูมิ (K) ไดdจากการวิเคราะหlกราฟแสง หาคbาความยาวคลื่นเขdมสุด (λmax) ดdวยกฎการแผbรังสีของ

วีน (Wien’s displacement Law) 

 

โดยท่ี  คือ ความยาวคล่ืน 

ในขณะเดียวกันอุณหภูมิก็มีความสัมพันธlกับกำลังสbองสวbาง (Luminosities) โดยการนำอุณหภูมิไป

คำนวณหาความเขdมของพลังงาน (Flux) ตามกฎของสเตฟาน-โบลทซlมานนl  (Stefan– Boltzmann Law)  

 และนำความเขdมของพลังงานไปแทนคbาในสมการ 
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ซ่ึงความสbองสวbางสมารถคำนวณหารัศมีของดาว และมีความสัมพันธlมวลของดาวจากสมการ 

 

โดยท่ี  3 สำหรับดาวท่ีมีความสวbางและมวลมาก 

         4 สำหรับดาวท่ีมีมวลและความใกลdกับดวงอาทิตยl 

            2 สำหรับดาวท่ีมีความสวbางและมวลนdอย 

มุมเอียง หาไดdจาก 

 

เมื่อปรับพารามิเตอรlแสงสังเคราะหlใหdมีความสอดคลdองกับกราฟแสงที่ไดdจากการสังเกตดังภาพท่ี 2 จะไดd

คbาพารามิเตอรlที่แทdจริงของระบบดาวคูb ซึ่งพารามิเตอรlไดdสอดคลdองกับสมาการทางคณิตศาสตรl และนำมา

คำนวณจุดเพ่ือสรdางแบบจำลอง 

สรุปผล 

  โดยโปรแกรม PHOEBEO จะนำขdอมูลไปพล็อตกราฟแสงที่ไดdจากการสังเกต และโปรแกรมจะมี

กราฟสังเคราะหlเพื่อใหdผูdใชdปรับกราฟแสงสังเคราะหlและกราฟแสงที่ไดdจากการสังเกตซdอนทับกัน โดยการ

ทดลองสุbมพารามิเตอรlตbาง ๆ ใหdโปรแกรมนำพารามิเตอรlไปคำนวณ  เพื่อหาคbาพารามิเตอรlที่แทdจิรงของ

ระบบดาวคูbน้ัน ซึ่งสอดคลdองกับสมการทางคณิตศาสตรl และนำพารามิเตอรlไปสรdางแบบจำลองดาวคูbอุป

ราคา  

กิตติกรรมประกาศ 

ผูdจัดทำขอขอบพระคุณ วbาท่ี ร.ต.จันทรlเพ็ง อังฉกรรจl ครูท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีคอยใหdคำปรึกษาใน

การทำวิจัยคร้ังน้ีจนสำเร็จไปไดdดdวยดี 

 ขอขอบพระคุณ นายกฤษดา รุจิจานุกุล เจdาหนdาท่ีสถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ (องคlการ

มหาชน) ท่ีใหdความอนุเคราะหlขdอมูล และใหdคำแนะนำในการใชdโปรแกรม ข้ันตอนการทำโครงงาน  

 

เอกสารอdางอิง 

 มติพล ต้ังมติธรรม.(2559).คู?มือการศึกษาดาราศาสตรHเชิงปฏิบัติการ.ศูนยlบริการวิชาการและ

ส่ือสาร 

ทางดาราศาสตรl  

สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ(องคlการมหาชน).ระบบดาวคู?.[ออนไลนl]เขdาถึงไดdจาก 
http://old.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2504-exotic-binary-systems. 

ตอริก เฮ็งป̂ยา.(2557).การวิเคราะหHคุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู?แบบ

แตะกันวี 701 สโคปèไอ 
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แผนท่ีความหนาแน?นของดาวในพิกัดกาแลกซีของทางชRางเผือก 

  นางสาววรรณวลี  ศรีโชค 

E-mail: 1130wanwalee@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายดลดนัย  บรรจง 

 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

 

บทคัดย?อ 

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบและสรdางแผนที่ความหนาแนbนของจำนวนดาวในกาแลกซี

ทางชdางเผือก และ ศึกษาความหนาแนbนของจำนวนดาวในแถบทางชdางเผือก โดยการสรdางเสdนสมมติ จาก

การอdางอิงโดยใชdระบบพิกัดกาแล็กติก โดยใชdขอบเขต Galactic Longitude 180 องศา(ตะวันออก) – 180 

องศา(ตะวันตก) และ Galactic Latitude 25 องศา(เหนือ) – -25 องศา(ใตd) ซึ่งแตbละชbองของขdอมูลจะมี

ความหbางของพิกัด Galactic Longitude ชbองละ 2 องศา ขdอมูลที่ใชdมาจากฐานขdอมูล 2MASS จาก IRSA 

ซึ่งทำการระบุพิกัดลงไป เพื่อหาจำนวนดาวทั้งหมดที่พบ และนำขdอมูลท่ีมากที่สุด และนdอยที่สุด ทำการ

กำหนดชbวงทั้งหมดสิบชbวงเพื่อแบbงสีตามชbวงนั้นๆ สุดทdายคือการ นำสีแตbละชbวงมารวมกันเพื่อประกอบเปeน

แผนที่ความหนาแนbนของดาวในพิกัดกาแลกซี่ของทางชdางเผือก จากผลการศึกษา พบวbา การกระจายตัว

ของจำนวนดาวในพิกัด    กาแลกติกละติจูดและลองจิจูด พบวbา จะพบดาวจำนวนมากในบริเวณกึ่งกลาง

ของทั้งพิกัดกาแลกติกละติจูดและลองจิจูด เมื่อระยะหbางจากกึ่งกลางของพิกัดออกไป จะพบดาวจำนวน

ลดลง และจะคbอนขdางสมมาตรในแผนภาพแตbละพิกัด 

คำสำคัญ : พิกัดกาแล็กติก, การกระจายตัวของจำนวนดาว 
 

ความเปÄนมา 

 ดาราจักรทางชdางเผือก เปeนดาราจักรที่ระบบสุริยะของเราอยูb ซึ ่งหากมองออกไปจากโลกจะ

สามารถเห็นแถบทางชdางเผือกที่มีดาวหลายลdานดวงอยูbรวมกันไดd โดยจะสามารถเห็นหมูbดาวและวัตถุ

ทdองฟöาเรียงตัวในระนาบดาราจักร ในบริเวณใจกลางสbวนโปµง หรือศูนยlกลางดาราจักรทางชdางเผือก จะมี

ความหนาแนbนของจำนวนดาวฤกษlที่โคจรรอบหลุมดำยักษlมาก สbวนบริเวณแขนกังหันจะลดนdอยลงไป และ

ในบริเวณฮาโลความหนาแนbนของประชากรดาวจะลดลงไปตามระยะทางของการเขdาใกลdศูนยlกลางของ

ดาราจักรทางชdางเผือก นักดาราศาสตรlจำลองพิกัดของดาราจักรทางชdางเผือก โดยใช้ ระบบพิกัด
กาแล็กซี เป็นระบบพิกัดท้องฟ้าซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีดวงอาทิตย์และวางแกนตามแนวศูนย์กลางปรากฏของ
กาแล็กซีทางช้างเผือก โดยที่ "เส้นศูนย์สูตร" อยู่ที่ระนาบของกาแล็กซี  มีค่าละติจูดและลองจิจูดในลักษณะ
ใกล้เคียงกับระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งระบบพิกัดกาแล็กซี หรือระบบกาแล็กติค (Galactic system) เป็น
ระบบที่ใช้ศึกษาถึงกาแล็กซีของเรา โดยมีปริมาณที่สำคัญ 2 ปริมาณคือ กาแล็กติคละติจูด และกาแล็กติ
คลองจิจูด โดยขั้วเหนือของกาแล็กติคจะอยู่ห่างจากศูนย์สูตรท้องฟ้าประมาณ 27 องศาโดยอยู่ตรงกับดาว 
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Coma Berencies (RA.=12h49m, Dec.=+27.4) ขั้วใต้ของกาแล็กติคจะอยู่ตรงกับดาว South of beta 
ceti (RA.=0h49m, Dec.=-27.4) โดยกาแล็กติค ละติจูดมีค่าตั้งแต่ 0 – 360 องศา และ กาแล็กติคลองจิ
จูดมีค่าตั้งแต่ -90 (ใต้) – 90 (เหนือ)  เนื่องจากในแต่ละบริเวณของระบบกาแล็กติคมีจำนวนดาวฤกษ์ท่ี
แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาจำนวนดาวในแต่ละบริเวณในระบบพิกัดกาแล็กซีพร้อมทั้งออกแบบและ
สร้างแผนท่ีความหนาแนbนของดาวในพิกัดกาแล็กซี เพื่อประโยชน์ในการมองเห็นภาพความหนาแน่นของ
จำนวนดาวอย่างชัดเจน 

วัตถุประสงคH 

1.  เพ่ือหาจำนวนดาวในดาราจักรทางชdางเผือกในระบบพิกัดกาแล็กซี 

2.  เพ่ือออกแบบและสรdางแผนท่ีความหนาแนbนของดาวในพิกัดกาแล็กซี 

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาขอบเขตของแถบทางชdางเผือก และกำหนดขอบเขตท่ีตdองการศึกษาโดยใชdระบบพิกัดกาแล็กติค 

ซ่ึงกำหนดขอบเขตอยูbท่ี Galactic Longitude 180 องศา(ตะวันออก) – 180 องศา(ตะวันตก) และ 

Galactic Latitude 25 องศา(เหนือ) – 25 องศา(ใตd) 

2. ทำการกำหนดเสdนชbองสมมติโดยโปรแกรม Microsoft Excel แบbงเปeน 9000 ชbอง ซ่ึงแบbง Galactic 

longitude หbางกันชbวงละ 2 องศา  

3. หาฐานขdอมูลท่ีจะนำมาใชdในการทำแผนท่ี คือ ฐานขdอมูลจาก 2MASS ในเว็บเพจของ IPAC ดังภาพท่ี 1 

4. ระบุพิกัดกาแล็กติค เพ่ือทำการระบุจำนวนดาวท่ีมีอยูbตามพ้ืนท่ี หรือ ตามพิกัดของฐานขdอมูล และนำ

ขdอมูลของจำนวนดาวตามพิกัดท่ีระบุบันทึกลงในตารางบันทึกผล 

5. นำชbวงคbาท่ีมากท่ีสุด และนdอยท่ีสุดของจำนวนดาว มาระบุชbวงในการจำแนก โดยใชdสีท่ีแตกตbางกันเปeน

ตัวแทนของชbวงการจำแนกแตbละชbวงน้ัน 10 ชbวง 

6. สรdางแผนท่ีความหนาแนbนของจำนวนดาว โดยใชdพิกัด Galactic longitude แทนแกน Y และ พิกัด 

Galactic latitude แทนแกน x  ดังภาพท่ี 2 และ 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การระบุจำนวนดาวท่ีพบตามพิกัดท่ีถูกระบุลงไป 
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                                (ก)                                                              (ข) 

ภาพท่ี 4 แผนภาพการกระจายตัวของจำนวนดาว (ก) พิกัดกาแลกติกละติจูด  (ข) พิกัดกาแล็กติกลองจิจูด 

สรุปผล 

จากภาพที่ 2 และ 3 แสดงแผนที่ความหนาแนbนของดาวในแถบทางชdางเผือก โดยบริเวณจุด

ศูนยlกลางจะมี ความหนาแนbนของจำนวนดาวอยู bอยbางหนาแนbนมาก และกระจายลดลงไปตามพิกัด 

Galactic longitude แทนแกน Y และ พิกัด Galactic latitude แทนแกน x และในชbวงของแผนที ่ ท่ี

กำหนดมีจำนวนดาวที่นdอยที่สุดอยูbท่ี 5,853 ดวง จำนวนดาวมากที่สุดของแผนที่อยูbที่ 334,375 ดวง โดย

จำนวนความหนาแนbนของดาวจะมีความหนาแนbนของดาวมากในบริเวณสbวนโปµงของแถบทางชdางเผือก 

จากภาพที่ 4 แสดงแผนภาพการกระจายตัวของจำนวนดาวในพิกัดกาแลกติกละติจูดและลองจิจูด 

พบวbา จะพบดาวจำนวนมากในบริเวณก่ึงกลางของท้ังพิกัดกาแลกติกละติจูดและลองจิจูด เม่ือระยะหbางจาก

ก่ึงกลางของพิกัดออกไป จะพบดาวจำนวนลดลง และจะคbอนขdางสมมาตรในแผนภาพแตbละพิกัด 

โดยในโครงงานน้ีผูdจัดทำพบวbา จำนวนดาวอาจพบความไมbแนbนอนเนื่องมาจากระยะเวลาของ

ฐานขdอมูลที่ใชd และการนับจำนวนดาวของฐานขdอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนไดd ซึ่งทางผูdจัดทำไดdทำในสbวน

ของการระบุพิกัดในการนับจำนวนดาวเทbานั้น ไมbไดdระบุลักษณะของรูปแบบดาว ซึ่งสามารถทำใหdเกิดความ

คลาดเคล่ือนไดd และการกำหนดชbวงสีอาจจะยังไมbละเอียดเพียงพอที่จะใหdขdอมูลที่มากขึ้น ซึ่งโดยรวมภาพ

ของแผนท่ีท่ีไดdสัมพันธlกันกับขdอมูลและรูปทรงของแถบทางชdางเผือกท่ีเปeนอยูb  
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 โรงเรียนโคกสวbางคุdมวิทยานุสรณl 

 

บทคัดย?อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงคlเพื่อหาสมการการขึ้นจากขอบฟöาของดาวฤกษlสำหรับนำมาสรdางทำนอง

เพลงของเสียงดนตรีที่ผูdสังเกตอยูb ณ ตำแหนbงละติจูดท่ีแตกตbางกันจำนวน 3 ตำแหนbง คือ 0oN 30oN 45oN 

60oN และ 89oN โดยใชdความรูdพื ้นฐานในเรื ่องดาราศาสตรlทรงกลม (Spherical Astronomy) ทำการ

คัดเลือกดาวฤกษlที่อยูbในหมูbดาวจักราศรีมาทำการจำแนกเสียงตามลำดับประเภทและคbาโชติมาตรปรากฎ

ของดาวฤกษlตามที่ผู dวิจัยกำหนด ดำเนินการสรdางทำนองของเสียงดนตรีดdวยโปรแกรม FL Studio 20 

พร dอมปรับชbวงเวลาจากชั ่วโมงเปeนว ินาที พบวbาได dสมการที ่ ใช dในการคำนวณเปeน !"! = !" −

[tan(*) ∙ -./]/15 และเมื่อนำสมการมาสรdางทำนองของเสียงดนตรี พบวbาทำนองของเสียงเพลงที่ไดdจากผูd

สังเกต ณ ตำแหนbงละติจูดท่ีแตกตbางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตbางกัน 
 

คำสำคัญ: การข้ึนของดาว ดาวฤกษl เสียงดนตรี 

 

ความเปÄนมา 

ดาวฤกษl จุดสวbางบนทdองฟöาท่ีซ่ึงมีอาณาบริเวณอันเปeนนิรันดรlเหนือพ้ืนโลก คอยเปลbงประกายอวด

โฉมแกbผูdเฝöามองจากเบื้องลbางในยามรัตติกาลอันมืดมิด เคลื่อนที่จากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งของขอบโลก

ดdวยอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ถูกจำแนกออกเปeน 7 ประเภท โดยนักดาราศาสตรl ไดdแกb O B 

A F G K และ M [1], [2] 

เสียงดนตรี เสียงที่มนุษยlประดิษฐlขึ้นโดยการนำเสียงที่มีความแตกตbางกันมาเรียงรdอยเพื่อใหdไดd

สัดสbวนที่กลมกลืนจนเกิดเปeนเสียงที่มีความไพเราะสำหรับผูdฟªง ประกอบดdวยเสียงจำนวน 7 เสียง ไดdแกb โด 

เร มี ฟา ซอล ลา และ ที [3] 

การขึ้นจากขอบฟöาของดาวฤกษlในแตbละครั้งก็เปรียบเสมือนการนำดาวฤกษlมาเรียงลำดับการ

ปรากฏตัว และความเร็วในการขึ้นจากขอบฟöาของดาวฤกษlก็จะมีความแตกตbางกันไปตามละติจูดที่ผูdสังเกต

อยูb ดังนั้นหากเรานำคbาความสวbางและประเภทของดาวฤกษlมาแทนดdวยเสียงดนตรีและใหdชbวงเวลาการข้ึน

ของดาวฤกษlแทนชbวงเวลาของการเกิดเสียง เราก็จะไดdทำนองของเสียงดนตรีที่มีความแตกตbางกันไปตาม

ละติจูดท่ีผูdสังเกตอยูb 
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วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือหาสมการการข้ึนจากขอบฟöาของดาวฤกษlสำหรับละติจูดท่ีตbางกัน 

2. เพ่ือสรdางทำนองของเสียงดนตรีจากการข้ึนของดาวฤกษl ณ ตำแหนbงละติจูดท่ีตbางกัน 

 

วิธีการศึกษา 

 โครงงานนี้จะศึกษาความสัมพันธlระหวbางการขึ้นตกของดาวฤกษlกับทำนองของเสียงดนตรี เพ่ือ

นำมาสรdางทำนองของเสียงดนตรีจากการขึ้นของดาวฤกษl ณ ตำแหนbงละติจูดที่ตbางกัน โดยมีขั้นตอนในการ

ดำเนินงาน ดังน้ี 

 1. กำหนดขอบเขตของดาวฤกษlท่ีจะนำมาศึกษา โดยเปeนดาวฤกษlท่ีอยูbในกลุbมดาวจักราศรี 

2. ทำการคัดเลือกดาวฤกษlตามขอบเขตท่ีกำหนดข้ึน โดยใชdโปรแกรม Stellarium เวอรlช้ัน 0.19.0 

3. ทำการหาสมการทางคณิตศาสตรlเพ่ือใชdในการคำนวณเวลาข้ึนของดาวฤกษlในละติจูดท่ีตbางกัน 

4. นำดาวฤกษlท่ีไดdจากการคัดเลือกมาเขdาสมการเพ่ือหาชbวงเวลาการข้ึนของดาวฤกษlแตbละดวงใน

ละติจูดท่ีตbางกัน จำนวน 3 ตำแหนbง คือ 0oN 30oN 45oN 60oN และ 89oN 

5. ปรับเทียบเวลาจากหนbวยช่ัวโมงใหdเปeนหนbวยวินาที โดยกำหนดใหd 24 ช่ัวโมง เทbากับ 24 วินาที 

6. นำดาวฤกษlท่ีไดdจากการคัดเลือกมาทำการจำแนกตามเสียงดนตรี ดังน้ี 
 

ประเภท B A F G K M 

โชติมาตรปรากฎ 0-4 5-9 0-4 5-9 0-4 5-9 0-4 5-9 0-4 5-9 0-4 5-9 

เสียง ซอล ฟา มี เร โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด 
 

7. นำชbวงเวลาการข้ึนของดาวฤกษlมาสรdางทำนองของเสียงดนตรีโดยใชdโปรแกรม FL Studio 20 

8. พิจารณาและคัดเลือกรูปแบบทำนองของเสียงดนตรีท่ีมีความไพเราะ 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสัมพันธlระหวbางการขึ้นของดาวฤกษlกับทำนองของเสียงดนตรี เพื่อหาสมการ

การข้ึนจากขอบฟöาของดาวฤกษlสำหรับละติจูดท่ีตbางกัน จะไดdผลการศึกษาดังรูปท่ี 1  

 

 

 

 

 

a) ผูdสังเกตอยูb ณ ละติจูดท่ี 0 องศา   b) ผูdสังเกตอยูb ณ ละติจูดท่ี 45 องศา 
 

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะการข้ึนของดาวฤกษlซ่ึงสังเกตจากผูdสังเกต ณ ละติจูดท่ีตbางกัน 

. . . . . 

ทิศการขึ้นของดาว

ฤกษÇ 

แนวเสXนขอบ

ฟóา 

แนวเสXนขอบ

ฟóา 

ทิศการขึ้นของดาว

ฤกษÇ 
ดาวดวงที่ 

1 

ดาวดวงที่ 

2 

ดาวดวงที่ 3 

ดาวดวงที่ 1 

ดาวดวงที่ 2 

ดาวดวงที่ 3 
45o 

แนวระนาบของดาว

ฤกษÇ 

แนวระนาบของดาว

ฤกษÇ 
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จากรูปที่ 1 พบวbาแนวระนาบของดาวฤกษlที่ทำการสังเกตจากผูdสังเกต ณ ตำแหนbงละติจูดที่ 0 

องศา จะทำมุม 0 องศา กับแนวเสdนขอบฟöาซึ่งจะสbงผลใหdดาวฤกษlขึ้นจากขอบฟöาในชbวงเวลาที่เทbา ในขณะ

ที่แนวระนาบของดาวฤกษlที่ทำการสังเกตจากผูdสังเกต ณ ตำแหนbงละติจูดที่ 45 องศา จะทำมุม 45 องศา 

กับแนวเสdนขอบฟöา สbงผลทำใหdดาวฤกษlแตbละดวงข้ึนจากเสdนขอบฟöาในชbวงเวลาท่ีไมbเทbากัน  

และเมื่อทำการศึกษาหาชbวงเวลาการขึ้นจากเสdนขอบฟöาของดาวฤกษlที่ตbางกันเมื่อผูdสังเกตอยูb ณ 

ตำแหนbงละติจูดท่ี L ใด ๆ โดยพิจารณาจากคbา RA ท่ีเปล่ียนไป จะไดdผลดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงการหาความสัมพันธlการข้ึนจากขอบฟöาของดาวฤกษlเม่ือผูdสังเกตอยูb ณ ละติจูดท่ี L ใด ๆ 
 

จากรูปท่ี 2 พบวbาชbวงเวลาการขึ้นจากเสdนขอบฟöาของดาวฤกษlที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเปeนไปตาม

สมการท่ี (1) 

      … (1) 
 

 เม่ือ   678   คือ  คbาตำแหนbง 69:ℎ<	7=>?@=9A@ ใหมbของดาวฤกษlท่ีทำการสังเกต 

  67 คือ  คbาตำแหนbง 69:ℎ<	7=>?@=9A@ เดิมของดาวฤกษlท่ีทำการสังเกต 

    B   คือ  ชbวงเวลาการข้ึนจากขอบฟöาของดาวฤกษlท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

 ทำการคำนวณหาคbา  B  โดยใชdสมบัติทางคณิตศาสตรlในเร่ืองของตรีโกณมิติจะไดdผลเปeนไปตาม

สมการท่ี (2) 

      … (2) 
 

 เม่ือ   C?> คือ  คbาตำแหนbง C?>D9@E<9A@ ของดาวฤกษlท่ีทำการสังเกต 

  F คือ  คbาตำแหนbง FE<9<GH? ของผูdสังเกต 
  

ทำการแปลงคbา  B  จากเดิมท่ีมีคbามุมในหนbวย “องศา” ใหdเปeนหนbวยเดียวกันกับคbา 67  คือ 

ช่ัวโมง (360 องศา = 24 ช่ัวโมง) จะไดdผลตามสมการท่ี (3) 

      … (3) 
 

เม่ือนำคbา B ท่ีคำนวณไดdไปแทนในสมการท่ี (1) จะไดdผลดังสมการท่ี (4) 

           … (4) 

678  

67 

L 

ทิศการขึ้นของดาวฤกษ7 

B 

C?> 

678 = 67 − B 

B = tan	(F) ∙ C?> 

24
360 

B = tan	(F) ∙ C?> ∙ 

tan	(F) ∙ C?>
15  

678 = 67 − 
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 เมื่อนำชbวงเวลาการขึ้นของดาวฤกษl ณ ตำแหนbงละติจูดที่ 0oN 30oN 45oN 60oN และ 89oN จาก

การคำนวณโดยใชdสมการท่ี (4) มาสรdางทำนองของเสียงดนตรีโดยใชdโปรแกรม FL Studio 20 จะไดdผลดังน้ี  

ละติจูดท่ี 0oN    https://soundcloud.com/supachai-channgam/0-degree-observer-latitude 

ละติจูดท่ี 30oN      https://soundcloud.com/supachai-channgam/30-degree-observer-latitude 

ละติจูดท่ี 45oN      https://soundcloud.com/supachai-channgam/45-degree-observer-latitude 

ละติจูดท่ี 60oN      https://soundcloud.com/supachai-channgam/60-degree-observer-latitude 

ละติจูดท่ี 89oN      https://soundcloud.com/supachai-channgam/89-degree-observer-latitude 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาความสัมพันธlระหวbางการขึ้นตกของดาวฤกษlกับทำนองของเสียงดนตรี เพื่อหา

สมการการขึ้นจากขอบฟöาของดาวฤกษlสำหรับละติจูดที่ตbางกันและนำมาสรdางทำนองของเสียงดนตรีท่ี

ตbางกัน พบวbาไดdสมการที่ใชdในการคำนวณเปeน !"! = !" − [tan(*) ∙ -./]/15 และเมื่อนำสมการมาสรdาง

ทำนองของเสียงดนตรี พบวbาทำนองของเสียงเพลงที่ไดdจากผูdสังเกต ณ ตำแหนbงละติจูดที่แตกตbางกันจะมี

ลักษณะท่ีแตกตbางกัน 

   
กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำโครงงานดาราศาสตรlเรื่องการศึกษาความสัมพันธlระหวbางการขึ้นตกของดาวฤกษlกับ

ทำนองของเสียงดนตรีในครั้งนี้ สำเร็จลงไดdดdวยการชbวยเหลือและใหdคำปรึกษาจากคุณครูศุภชัย จันทรlงาม 

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 

ขอขอบพระคุณ ผูdอำนวยการไกร เฉลิมพงษl ผูdอำนวยการโรงเรียนโคกสวbางคุdมวิทยานุสรณl ที่คอย

ใหdการสนับสนุนทรัพยากรในการทำโครงงานในครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณพี่เลี้ยงและเจdาหนdาที่ของ

สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ ท่ีคอยใหdคำแนะนำเปeนอยbางดีเสมอมา 

สุดทdายน้ีขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยเปeนกำลังใจตลอดการทำโครงงานครั้งนี้ และที่ขาดไมbไดd

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ ท่ีไดdมอบโอกาสในการทำโครงงานในคร้ังน้ี 
 

เอกสารอRางอิง 

[1] มติพล ตั้งมติธรรม. (2556). คู?มือการศึกษาดาราศาสตรHเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : สำนักบริการวิชาการ

และส่ือสารทางดาราศาสตรl, สถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ (องคlการมหาชน). 

[2] วิกีพีเดีย. (2561). ดาวฤกษH. สืบคdนเมื่อ 24 ธันวาคม 2562, จากวิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/

ดาวฤกษl 

[3] วิกีพีเดีย. (2562). โนëตดนตรี. สืบคdนเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2562, จากวิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/ 

wiki/โนdตดนตรี 
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การศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรHของดาวฤกษHชนิด Hypergiant ผ?านเสRนสเปกตรัม 

  นางสาวธิรากรณl อุพันทา 

E-mail: thirakorn.kws@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายศุภชัย จันทรlงาม  

 โรงเรียนโคกสวbางคุdมวิทยานุสรณl 

 

บทคัดย?อ 

จากการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรlของดาวฤกษlชนิด Hypergiant ผbานเสdนสเปกตรัม โดยใชdวิธีการ

ถbายภาพสเปกตรัมดdวยกลdองโทรทรรศนl โมเดล PlaneWave CDK700K ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา นำขdอมูลที่ไดdมาทำการโปรเซสภาพดdวยซอฟตlแวรl ISIS เวอรlช่ัน 

5.9.7 และทำการวิเคราะหlหาธาตุองคlประกอบและอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมของดาวฤกษl

แตbละดวงดdวยซอฟตlแวรl Visual Spec พบวbาดาวฤกษlประเภท O, B, F, G, K และ M มีธาตุองคlประกอบท่ี

เหมือนกันคือ H Na Fe และ He และธาตุองคlประกอบ Mg สามารถพบไดdเฉพาะบนผิวดาวฤกษlประเภท 

A, F, K และ M ซึ่งสอดคลdองกับงานวิจัยของออโรรbา วาย และคณะที่ไดdทำการศึกษาเสdนสเปกตรัมของดาว

ฤกษlแตbละประเภท พบวbามีธาตุ Mg เปeนองคlประกอบเฉพาะดาวฤกษlประเภท A, F, G, K และ M เทbาน้ัน 

และอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมที่ไดdจากดาวฤกษlประเภท O, B, A และ F มีคbามากกวbา 1 

โดยดาวฤกษlประเภท A จะมีคbามากที่สุดเทbากับ 2.97 ในขณะท่ีอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมท่ี

ไดdจากดาวฤกษlประเภท K และ M จะมีคbานdอยกวbา 1 โดยดาวฤกษlประเภท K จะมีคbานdอยท่ีสุดเทbากับ 0.83 

 

คำสำคัญ: สเปกตรัม ดาวฤกษl ไฮเปอรlไจแอนทl 

 

ความเปÄนมา 

ดาวฤกษlหรือลูกบอลพลาสมาขนาดใหญb เกิดจากการรวมตัวกันของฝุµนผงและก∂าซรdอนในอวกาศท่ี

รูdจักในชื่อ เนบิวลา (Nebula) ภายใตdแรงดึงดูดระหวbางสสารที่เปeนไปตามกฎความโนdมถbวงแหbงเอกภพ 

(The Law of Universal) พลังงานทั ้งหมดของดาวฤกษlมาจากปฏิก ิร ิยาเทอรlโมนิวเคลียร lฟ ^วช่ัน 

(Thermonuclear Fusion) ที่เกิดขึ้นบริเวณแกนกลาง (Core) ของดาวและปลดปลbอยพลังงานออกมาใน

รูปแบบของพลังงานความรdอนและพลังงานแสงจนทำใหdดาวฤกษlสbองสวbางข้ึนมาไดd [1] 

ดาวฤกษlจะถูกจำแนกตามสเปกตรัมของแสงท่ีถูกเปลbงออกมา ซ่ึงแบbงดาวฤกษlออกเปeน 7 ประเภท 

ไดdแกb O, B, A, F, G, K และ M [2] โดยท่ีดาวฤกษlประเภท O จะเปeนดาวฤกษlท่ีมีมวลมากท่ีสุดและมีอุณหภูมิ

สูงท่ีสุด สูงเกินกวbา 30,000 องศาเซลเซียส ขณะท่ีดาวฤกษlประเภท M จะเปeนดาวฤกษlท่ีมีมวลนdอยท่ีสุดและ

มีอุณหภูมินdอยท่ีสุด ต่ำกวbา 3,000 องศาเซลเซียส นอกจากน้ีดาวฤกษlแตbละประเภทจะมีระดับความสbอง

สวbาง (Luminosity Class) ท่ีถูกแบbงยbอยลงไปอีก 8 ระดับ ไดdแกb Hypergiant, Supergiant, Bright giant, 

Giant, Subgiant, Main sequence, Subdwarf และ White dwarf [3] 
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 การศึกษาปฏิกิร ิยาเทอรlโมนิวเคลียรlของดาวฤกษlเปeนการศึกษาหนึ ่งที ่จะทำใหdเราเขdาใจ 

กระบวนการท่ีนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนหลอมรวมกันกลายเปeนธาตุฮีเลียม [4] อีกทั้งเขdาใจการมีอยูbของ

ธาตุองคlประกอบที่มีอยูbบนดาวฤกษl ซึ่งดาวฤกษlที่มีคbาความสbองสวbางอยูbในระดับเดียวกันควรจะมีธาตุองคl

กอบบนพื้นผิวดาวและอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมที่คลdายกัน ดังนั้นเพื่อเปeนการทดสอบ

สมมติฐาน ผูdจัดทำจึงไดdทำการศึกษาธาตุองคlประกอบของดาวฤกษlทุกประเภทที่มีคbาความสbองสวbางอยูbใน

ระดับ Hypergiant ซึ่งไดdจากการเลือกแบบเจาะจง และใชdวิธีการถbายภาพสเปกตรัมเพื่อนำมาวิเคราะหl

ขdอมูลดdวยซอฟตlแวรlทางดาราศาสตรl 

 

วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือศึกษาธาตุองคlประกอบของดาวฤกษlท่ีอยูbในระดับ Hypergiant ผbานเสdนสเปกตรัม 

2. เพ่ือศึกษาอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมบนดาวฤกษlท่ีอยูbในระดับ Hypergiant 

3. เพ่ือวิเคราะหlและเปรียบเทียบธาตุองคlประกอบของดาวฤกษlท่ีอยูbในระดับ Hypergiant  

 

วิธีการศึกษา 

 โครงงานนี้จะทำการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษlประเภทตbาง ๆ ที่มีคbาความสbองสวbางอยูbในระดับ 

Hypergiant เพ่ือวิเคราะหlธาตุองคlประกอบ โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงานดังน้ี 

 1. เลือกดาวฤกษlท่ีมีคbาความสbองสวbางอยูbในระดับ Hypergiant จาก Type ตbาง ๆ 

2. ถbายภาพสเปกตรัมของดาวฤกษlชนิด Hypergiant ท่ีไดdจากการเลือก ดdวยกลdองโทรทรรศนl 

โมเดล Plane Wave CDK700K ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา 

3. ถbายภาพสเปกตรัมของ Tungsten เพ่ือใชdสำหรับเปeน Reference Image 

4. นำภาพถbายสเปกตรัมท่ีไดdมาทำการโพรเซสภาพและปรับลดสัญญารบกวนดdวยโปรแกรม ISIS  

5. นำภาพถbายท่ีผbานการโพรเซสมาวิเคราะหlเพ่ือหาธาตุองคlประกอบและหาอัตราสbวนของธาตุ

ไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมของดาวฤกษlแตbละดวงดdวยโปรแกรม Visual Spec 

6. เปรียบเทียบธาตุองคlประกอบท่ีไดdจากการวิเคราะหlสเปกตรัมของดาวฤกษlดวงดdวยซอฟตlแวรl 

Visual Spec  

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษlแตbละประเภทที่มีคbาความสbองสวbางอยูbในระดับ Hypergiant 

เมื่อนำเสdนสเปกตรัมที่ไดdจากดาวฤกษlมาวิเคราะหlหาธาตุองคlประกอบโดยใชdโปรแกรม Visual spec จะ

ไดdผลการศึกษาดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธlระหวbางคbาความเขdมของสัญญาณกับคbาความยาวคล่ืน 
 

จากรูปที่ 1 พบวbาตำแหนbงของความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนสัญญาณมีทั้งส้ิน จำนวน 8 ตำแหนbง 

ได dแก b HU (6563.40 AO) Na (5890.60 AO) Fe (5267.17 AO) Mg (5169.50 AO)	He (5015.20 AO) HV 

(4861.33 AO) He (4471.95 AO) และ HW (4341.45 AO) โดยที่ตำแหนbงของความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืน

สัญญาณ จำนวน 6 ตำแหนbง คือ HU (6563.40 AO) Na (5890.60 AO) Fe (5267.17 AO)	He (5015.20 

AO) HV (4861.33 AO) และ	He (4471.95 AO) สามารถพบไดdในเสdนสเปกตรัมที่มาจากดาวฤกษlทุกประเภท 

ในขณะที่ตำแหนbง HW (4341.45 AO) พบไดdเฉพาะในเสdนสเปกตรัมที่มาจากดาวฤกษlประเภท O, B และ F 

และตำแหนbง Mg (5169.50 AO) พบไดdเฉพาะในเสdนสเปกตรัมท่ีมาจากดาวฤกษlประเภท A, F, K และ M 

และเมื่อนำเสdนสเปกตรัมที่ไดdจากดาวฤกษlมาวิเคราะหlหาอัตราสbวนระหวbางธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุ

ฮีเลียมท่ีพบบนดาวฤกษl จะไดdผลการศึกษาดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงตำแหนbงการดูดกลืนและอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียม 
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จากรูปที่ 2 พบวbาอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมที่ไดdจากดาวฤกษlประเภท O, B, A 

และ F มีคbามากกวbา 1 โดยดาวฤกษlประเภท A จะมีคbามากที่สุดเทbากับ 2.97 ในขณะที่อัตราสbวนของธาตุ

ไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมที่ไดdจากดาวฤกษlประเภท K และ M จะมีคbานdอยกวbา 1 โดยดาวฤกษlประเภท K จะ

มีคbานdอยท่ีสุดเทbากับ 0.83 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษlแตbละประเภทที่มีคbาความสbองสวbางอยูbในระดับ Hypergiant 

เพื่อวิเคราะหlหาธาตุองคlประกอบและอัตราสbวนระหวbางธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมบนดาวฤกษl พบวbาดาว

ฤกษlประเภท O, B, F, G, K และ M มีธาตุองคlประกอบที ่เหมือนกันคือ H Na Fe และ He และธาตุ

องคlประกอบ Mg สามารถพบไดdเฉพาะบนผิวดาวฤกษlประเภท A, F, K และ M ซึ่งสอดคลdองกับงานวิจัย

ของออโรรbา วาย และคณะที่ไดdทำการศึกษาเสdนสเปกตรัมของดาวฤกษlแตbละประเภท พบวbามีธาตุ Mg เปeน

องคlประกอบเฉพาะดาวฤกษlประเภท A, F, G, K และ M เทbานั้น และอัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุ

ฮีเลียมที่ไดdจากดาวฤกษlประเภท O, B, A และ F มีคbามากกวbา 1 โดยดาวฤกษlประเภท A จะมีคbามากที่สุด

เทbากับ 2.97 ในขณะที่อัตราสbวนของธาตุไฮโดรเจนตbอธาตุฮีเลียมที่ไดdจากดาวฤกษlประเภท K และ M จะมี

คbานdอยกวbา 1 โดยดาวฤกษlประเภท K จะมีคbานdอยที่สุดเทbากับ 0.83 นอกจากน้ีคbาความยาวเคล่ือนท่ีไดdจาก

การวิเคราะหlยังมีความคลาดเคลื่อนจากคbาตามทฤษฎี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ดาวฤกษlสbวนใหญbที่เปeน

ดาวคูbโคจรรอบกันสbงผลใหdเสdนสเปกตรัมท่ีไดdมีการเล่ือนไปจากตำแหนbงเดิม  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำโครงงานในครั้งนี้สำเร็จลงไดdดdวยการสนับสนุนจากครูศุภชัย จันทรlงาม ครูที่ปรึกษา

โครงงานที่คอยใหdความชbวยเหลือดdวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ ผูdอำนวยการไกร เฉลิมพงษl ผูdอำนวยการ

โรงเรียนโคกสวbางคุdมวิทยานุสรณl และคุณสมานชาญ จันทรlเอี่ยม พี่เลี้ยงโครงงานท่ีชbวยในการถbายภาพ

สเปกตรัมพรdอมจัดหาซอฟตlแวรlทางดาราศาสตรlสำหรับใชdทำโครงงาน สุดทdายนี้ขอขอบคุณสถาบันวิจัย

ดาราศาสตรlแหbงชาติ ท่ีไดdมอบโอกาสในการทำโครงงานในคร้ังน้ี 
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บทคัดย?อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงคlเพื่อศึกษาขนาดของมุมเอียงของดาวคูbอุปราคาสbวนใหญb และวิเคราะหl

ปªจจัยที่สbงผลตbอขนาดของมุมเอียงมากสุดที่ทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุปราคาทั้ง 3 ประเภท ไดdแกb ดาว

คูbอุปราคาประเภทอัลกอล (Algol) ดาวคูbอุปราคาประเภทเบตdา ไลรี่ (Bete Lyrae) และดาวคูbอุปราคา

ประเภทด ับเบ ิลย ู  ย ูซา เมเจอร l  (W Uma) โดยทำการส ุ bมเล ือกดาวค ู bอ ุปราคาจากฐานข dอมูล 

http://astro.unl.edu ทำการเขียนกราฟความสัมพันธlระหวbางดาวคูbอุปราคาที่สุbมเลือกมากับขนาดของมุม

เอียง และวิเคราะหlปªจจัยที่สbงผลตbอขนาดของมุมเอียงมากสุดที่ทำใหdเกิดการบังกัน โดยการจำลองปªจจัยที่มี

ผลตbอขนาดของมุมเอียงมากสุดที่ทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุปราคา ไดdแกb อัตราสbวนของดาวฤกษlและ

คาบการโคจร โดยใชdโปรแกรม Binaries Star Simulation ผลการศึกษาพบวbาขนาดของมุมเอียงของดาวคูb

อุปราคาท่ีทำการสุbมเลือกมาจะมีคbาไมbเกิน 20 องศา โดยมีขนาดของมุมเอียงท่ีมากท่ีสุดท่ีสbงผลตbอการบังกัน

ของดาวคูbอุปราคา คือ 15.3 องศา และปªจจัยที่สbงผลตbอขนาดของมุมเอียงมากสุดที่ทำใหdเกิดการบังกันของ

ดาวคูbอุปราคา ประกอบดdวย อัตราสbวนของดาวฤกษlและคาบการโคจร โดยคbาของขนาดของมุมเอียงมากสุด

ที่ทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุปราคาจะแปรผันตรงกับอัตราสbวนของดาวคูbอุปราคา แตbจะแปรผกผันกับ

คาบการโคจร 
 

คำสำคัญ: ดาวคูb ระบบดาวคูb ดาวคูbอุปราคา 

 

ความเปÄนมา 

 ระบบดาวคูb (Binary star) เปeนระบบดาวที่ประกอบดdวยสมาชิกตั้งแตb 2 ดวงขึ้นไป โคจรรอบกัน

และอยูbในสนามโนdมถbวงซึ่งกันและกัน ในดาวฤกษlทั้งหมด พบวbามีจานวนของระบบดาคูbมากกวbาครึ่ง โดย

ระบบดาวคูbจำแนกไดdเปeน 2 ประเภท ไดdแกb ระบบดาวคูbแบบมองเห็นแยกกัน (Visual Binaries) และระบบ

ดาวคูbแบบใกลdชิด (Close Binary Systems) [1] 

ระบบดาวคูbแบบใกลdชิดออกเปeน 3 ประเภท คือ 1) ประเภท Algol หรือเรียกวbาชั้น EA เปeนระบบ

ดาวคูbแบบใกลdชิดที่มีจำนวนมากที่สุด ประกอบดdวยสมาชิกสองดวงที่อยูbหbางกันพอสมควร เปeนดาวคูbแบบ

แยกกัน (Detached Binaries) มีคาบการโคจรประมาณ 38 วัน 2) ประเภท Beta Lyrae หรือเรียกวbาช้ัน 

EB ระบบดาวคูbประเภทนี้มีสมาชิกเปeนดาวยักษl (Giants) และดาวยักษlใหญb (Supergiants) ที ่มีความ
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หนาแนbนต่ำ และมีขนาดไมbเทbากัน สมาชิกจะอยูbใกลdกันมากจึงทำใหdมีแรงดึงดูดระหวbางกันมากจนทำใหdดาว

มีรูปรbางรี (Oval Shape) มีคาบการโคจรประมาณ 12.9 วัน และ 3) ประเภท W Uma หรือเรียกวbาช้ัน EW 

เปeนดาวคูbแบบใกลdชิดที่มีสมาชิกทั้งสองดวงเปeนดาวแคระ (Dwarfs) มีขนาดและความสวbางใกลdเคียงกันมาก 

สมาชิกทั้งสองดวงอยูbใกลdกันมากจนบางครั้งเปeนดาวคูbแบบติดกัน (Contact Binaries) รูปรbางของดาวท้ัง

สองจึงบิดเบ้ียวมาก มีคาบการโคจรประมาณ 1 วัน [2] 

การบังกันของวัตถุสองชนิดที่อยูbใกลdกันจะเกิดขึ้นไดdหากมุมเอียงมีคbานdอย ดังนั้นดาวคูbอุปราคาท่ี

ประกอบดdวยดาวฤกษlสองดวงที่โคจรรอบกันที่สbวนใหญbที่สังเกตไดdในจักรวาล จึงควรจะมีคbามุมเอียงที่นdอย

ดdวยเชbนกัน ดังนั้นเพื่อเปeนการทดสอบสมมติฐาน ผูdจัดทำจึงไดdนำขdอมูลจากฐานขdอมูลที่ไดdจากเว็บไซตl 

http://astro.unl.edu [3] มาทำการหาคbามุมเอียงของดาวคูbอุปราคาสbวนมากที่สามารถบันทึกขdอมูลไดd 

พรdอมทั้งวิเคราะหlปªจจัยที่สbงผลตbอคbามุมเอียงมากสุดที่ทำใหdเกิดการบังกันโดยใชdโปรแกรม Binaries Star 

Simulation 

 

วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือศึกษาคbามุมเอียงของดาวคูbอุปราคาสbวนใหญb 

2. เพ่ือศึกษาปªจจัยท่ีสbงผลตbอขนาดของมุมเอียงมากท่ีสุดท่ีทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุปราคา 

โดยใชdโปรแกรม Binaries Star Simulation 

 

วิธีการศึกษา 

 โครงงานนี้จะทำการศึกษาความสัมพันธlของขนาดของมุมเอียงในระบบดาวคูbอุปราคา โดยมี

ข้ันตอนในการดำเนินงาน ดังน้ี 

 1. ทำการสุbมเลือกดาวคูbอุปราคาท้ัง 3 ประเภท จากฐานขdอมูล http://astro.unl.edu ไดdแกb ดาวคูb

อุปราคาประเภทอัลกอล ดาวคูbอุปราคาประเภทเบตdา ไลร่ี และดาวคูbอุปราคาประเภทดับเบิลยู ยูซา เมเจอรl  

2. ทำการบันทึกคbามุมเอียงของดาวดาวคูbอุปราคาท่ีสุbมเลือกมา 

3. เขียนกราฟความสัมพันธlระหวbางดาวคูbอุปราคาท่ีสุbมเลือกมากับขนาดของมุมเอียง 

4. ทำการจำลองปªจจัยท่ีมีผลตbอขนาดของมุมเอียงท่ีมากท่ีสุดท่ีทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุป

ราคา ไดdแกb อัตราสbวนของดาวฤกษlและคาบการโคจร โดยใชdโปรแกรม Binaries Star Simulation 

5. ทำการวิเคราะหlปªจจัยท่ีสbงผลตbอขนาดของมุมเอียงท่ีมากท่ีสุดท่ีทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุป

ราคา 

6. เปรียบเทียบความสัมพันธlระหวbางปªจจัยท่ีสbงผลตbอขนาดของมุมเอียงท่ีมากท่ีสุดท่ีทำใหdเกิดการ

บังกันของดาวคูbอุปราคา 
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อัตราสDวนดาวคูDอุปราคา (เทDา) 
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ขนาดของมุมเอียง (องศา) 

จำ
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น
ดา

วคู
Dอุป

รา
คา

 (
ดว

ง)
 

ผลการศึกษา 

จากการบันทึกคbามุมเอียงของดาวดาวคูbอุปราคาที่สุbมเลือกมา สรdางกราฟความสัมพันธlระหวbาง

จำนวนดาวคูbอุปราคากับขนาดของมุมเอียง จะไดdผลการศึกษาเปeนดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธlระหวbางลำดับดาวคูbอุปราคากับขนาดของมุมเอียง 

 

จากรูปที่ 1 พบวbาขนาดของมุมเอียงของดาวคูbอุปราคาที่ทำการสุbมเลือกมาจะมีคbาไมbเกิน 20 องศา 

โดยขนาดของมุมเอียงที่มีคbามากที่สุดและนdอยที่สุดที่สbงผลตbอการบังกันของดาวคูbอุปราคา คือ 15.3 องศา 

และ 0 องศา ตามลำดับ 

และเมื่อนำปªจจัยที่มีผลตbอขนาดของมุมเอียงมากที่สุดที่ทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุปราคา 

ไดdแกb อัตราสbวนของดาวฤกษlและคาบการโคจรของดาวฤกษl มาเขียนกราฟความสัมพันธlระหวbางขนาดของ

มุมเอียงกับอัตราสbวนของดาวคูbอุปราคา จะไดdผลการศึกษาเปeนดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงความสัมพันธlระหวbางขนาดของมุมเอียงกับอัตราสbวนของดาวคูbอุปราคา 
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จากรูปที่ 2 พบวbาขนาดของมุมเอียงที่มากที่สุดที่ทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุปราคาจะมีคbา

เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราสbวนของดาวคูbอุปราคามีคbาเพิ่มขึ้นและคาบการโคจรของดาวฤกษlมีคbาเพิ่มขึ้น โดยดาวคูbอุป

ราคาที่มีคาบการโคจรเทbากับ 1 วัน จะมีขนาดของมุมเอียงที่ทำใหdเกิดการบังกันมากท่ีสุด คือ 87.89 องศา 

ที่อัตราสbวน 1:3.0 ในขณะที่ดาวคูbอุปราคาที่มีคาบการโคจรเทbากับ 35 วัน จะมีคbาขนาดของมุมเอียงที่ทำใหd

เกิดการบังกันท่ีนdอยท่ีสุด คือ 1.68 องศา ท่ีอัตราสbวน 1:0.1 ตามลำดับ  

 

สรุปผล 

จากการศึกษาความสัมพันธlของมุมเอียงในระบบดาวคูbอุปราคา เพื่อศึกษาคbามุมเอียงของดาวคูbอุป

ราคาสbวนใหญb และวิเคราะหlปªจจัยที่สbงผลตbอขนาดของมุมเอียงมากสุดที่ทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุป

ราคาทั้ง 3 ประเภท พบวbาดาวคูbอุปราคาสbวนใหญbที่ทำการสุbมเลือกมาศึกษามีขนาดของมุมเอียงมากสุดที่ทำ

ใหdเกิดการบังกันไมbเกิน 20 องศา โดยขนาดของมุมเอียงที่มีคbามากที่สุดที่สbงผลตbอการบังกันของดาวคูbอุป

ราคา คือ 15.3 องศา และปªจจัยท่ีสbงผลตbอขนาดของมุมเอียงมากสุดท่ีทำใหdเกิดการบังกันของดาวคูbอุปราคา 

ประกอบดdวย อัตราสbวนของดาวฤกษlและคาบการโคจร โดยคbาของขนาดของมุมเอียงมากสุดท่ีทำใหdเกิดการ

บังกันของดาวคูbอุปราคาจะแปรผันตรงกับอัตราสbวนของดาวคูbอุปราคา แตbจะแปรผกผันกับคาบการโคจร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำโครงงานดาราศาสตรlเรื่องการศึกษาความสัมพันธlของมุมเอียงในระบบดาวคูbอุปราคาใน

ครั้งนี้ สำเร็จลงไดdดdวยการสนับสนุนจากครูศุภชัย จันทรlงาม ครูที่ปรึกษาโครงงานที่คอยใหdความชbวยเหลือ

และใหdขdอเสนอแนะท่ีเปeนประโยชนlเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ ผู dอำนวยการไกร เฉลิมพงษl ผู dอำนวยการโรงเรียนโคกสวbางคุ dมวิทยานุสรณl 

ตลอดจนพ่ีเล้ียงท่ีคอยใหdความชbวยเหลือในการจัดหาซอฟแวรlทางดาราศาสตรlสำหรับใชdทำโครงงาน 

สุดทdายน้ีขอขอบคุณผูdเก่ียวขdองทุกคน ท่ีใหdความชbวยเหลือในการทำโครงงานคร้ังน้ี และท่ีขาดไมbไดd

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ ท่ีไดdมอบโอกาสและสนับสนุนทรัพยากรในการทำวิจัยในคร้ังน้ี 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝµายมัธยมศึกษา 
 

บทคัดย?อ 

 การศึกษาปªจจัยที่สbงผลตbอความสวbางของดาวศุกรl มีวัตถุประสงคlเพื่อศึกษาปªจจัยที่สbงผลตbอความ

สวbางของดาวศุกรl โดยใชdขdอมูลที่ไดdจากการสังเกตการณl ระหวbางวันที่ 3 มกราคม 2563 –  วันที่ 6 

พฤษภาคม 2563 จากกลdองโทรทรรศนlชนิดหักเหแสง และใชdกลdอง CCD ในการบันทึกภาพถbาย ทำการวัด

แสงโดยวิธีโฟโตเมตรี (Photometry) จากนั้นนำผลการวัดแสงที่ไดdในแตbละวันมาสรdางกราฟความสัมพันธl

กับปªจจัยที่คาดวbาจะสbงผลตbอความสวbางของดาวศุกรl ไดdแกb ระยะหbางจากโลก (Distance) สbวนสวbางของ

ดาวศุกรl (Illumination) และขนาดเชิงมุมปรากฏของดาวศุกรl (Apparent diameter) โดยใชdฐานขdอมูล

จากโปรแกรม Stellarium  ผลการศึกษาพบวbา การเปลี่ยนแปลงความสวbางของดาวศุกรl มีแนวโนdมที่มี

ความสัมพันธlกับระยะหbางระหวbางโลกกับดาวศุกรl โดยดาวศุกรlจะมีความสวbางมากที่สุด เมื่อดาวศุกรlโคจร

เขdามาอยูbในตำแหนbงท่ีใกลdโลก ทำใหdดาวศุกรlมีขนาดเชิงมุมปรากฏมากข้ึน 

คำสำคัญ ฟลักซl (Flux), ระยะหbางจากโลก (Distance), สbวนสวbางของดาวศุกรl (Illumination), มุมหbาง

จากดวงอาทิตยl (Elongation), ขนาดเชิงมุมปรากฏของดาวศุกรl (Apparent diameter) 

ความเปÄนมา 

 ในชbวงเวลาที่ดวงอาทิตยlลับขอบฟöามีดาวมากมายปรากฏใหdเห็น แตbละดวงมีลักษณะและประเภท          

ที่แตกตbางกัน โดยดาวศุกรlเปeนหนึ่งในวัตถุทdองฟöาที่มนุษยlใหdความสนใจในการศึกษา เนื่องจากเปeนวัตถุที่มี

ความสวbางมากที่สุด รองมาจากดวงอาทิตยlและดวงจันทรl โดยดาวศุกรlจัดเปeนดาวเคราะหlวงใน (Inferior 

Planet) ทำมุมหbางจากดวงอาทิตยl (Elongation) ไดdสูงสุดไมbเกิน 47องศา เม่ือดาวศุกรlสวbางเต็มดวงจะเปeน

ชbวงที่ดาวศุกรlเคลื่อนท่ีไปดdานหลังดวงอาทิตยlเสมอทำใหdดาวศุกรlอยูbในตำแหนbงมุมรbวมไกล (Superior 

Conjunction) และมุมปรากฎบนทdองฟöาก็อยูbใกลdดวงอาทิตยlมากเกินไปจนไมbสามารถมองเห็นดาวศุกรlไดd 

เมื่อดาวศุกรlโคจรออกจากดdานหลังดวงอาทิตยl ดาวศุกรlจะเริ่มมีลักษณะแหวbงไปทีละนdอย จึงทำใหdผูdสังเกต

มองเห็นดาวศุกรl มีลักษณะเปeนเสี้ยวคลdายดวงจันทรl เมื่อสังเกตผbานกลdองโทรทรรศนl และหากเริ่มสังเกต

ดาวศุกรlในแตbละวันจะพบวbา ดาวศุกรlไดdมีการเปลี่ยนแปลงความสวbางในทุก ๆ วัน ดังนั้นทางผูdจัดทำจึงมี

ความสนใจทำโครงงานเร่ืองปªจจัยท่ีสbงผลตbอความสวbางของดาวศุกรl ซ่ึงไดdแกb ระยะหbางจากโลก (Distance)  

และสbวนสวbางของดาวศุกรl (Illumination)  
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วัตถุประสงคH 

 เพ่ือศึกษาปªจจัยท่ีคาดวbาจะสbงผลตbอความสวbางของดาวศุกรl ไดdแกb ระยะหbางจากโลก (Distance) 

และสbวนสวbางของดาวศุกรl (Illumination)  

 

วิธีการศึกษา 

 1. การเก็บขRอมูล 

  1.1 กำหนดสถานที่และชbวงที่ใชdในการเก็บขdอมูล โดยเลือกเก็บขdอมูลหลังดวงอาทิตยlตก

ลับขอบฟöาหนึ ่งชั ่วโมง สถานที ่เก็บขdอมูลคือ ศูนยlอุตุนิยมวิทยาภาคใตdฝª ≈งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต                  

โดยเก็บขdอมูลระหวbางวันท่ี 3 มกราคม 2563 – วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 

  1.2 สังเกตการณlโดยใชdกลdองโทรทรรศนlชนิดหักเหแสง Meade LX85 SERIES 5 ขนาด

เสdนผbานศูนยlกลางเลนสl 120 มิลลิเมตร ความยาวโฟกัส 700 มิลลิเมตร และบันทึกภาพถbายดdวยกลdอง CCD                    

รุbน ASI224MC  ควบคุมการถbายผbานโปรแกรม MaxIm DL 5 โดยบันทึกภาพ 4 Frame type ไดdแกb Light 

Frame Dark Frame  Bias Frame และFlat Frame สำหรับภาพ Light และ Dark มีคbา Exposure time 

เทbากับ 0.0004 วินาทีในแตbละภาพ 

 2.การวิเคราะหHขRอมูล 

  2.1 วิเคราะหlภาพถbายโดยทำการวัดแสงดdวยวิธีโฟโตเมตรี (Photometry) ในโปรแกรม 

Irisจากนั้นพิจารณาคbาฟลักซlที่มีคbาใกลdเคียงกันของในแตbละวันพรdอมกับพิจารณาแนวโนdมของคbาฟลักซlจาก

วันกbอนหนdาประกอบ และนำมาหาคbาเฉล่ีย  

  2.2 รวบรวมขdอมูลปªจจัยที่คาดวbาจะสbงผลตbอความสวbางของดาวศุกรl ไดdแกb ระยะหbาง                 

จากโลก (Distance) และสbวนสวbางของดาวศุกรl (Illumination) โดยใชdฐานขdอมูลในแตbละวันจากโปรแกรม 

Stellarium  

  2.3 นำคbาฟลักซlเฉลี่ยของดาวศุกรlในแตbละวันมาสรdางกราฟความสัมพันธlกับปªจจัยที่ศึกษา

ในโปรแกรม Microsoft Excel และพิจารณาแนวโนdมคbาความสวbางของดาวศุกรl กับปªจจัยท่ีศึกษา  

 

ผลการศึกษา 

  การศึกษาปªจจัยที่สbงผลตbอความสวbางของดาวศุกรl ระหวbางวันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง 

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 ไดdผลการศึกษาดังน้ี 

 1. ระยะห?างของดาวศุกรHและโลก (Distance) 

  จากกราฟความสัมพันธlระหวbางความสวbางของดาวศุกรlและระยะหbางจากโลก พบวbา 

ความสวbางของดาวศุกรlมีแนวโนdมเพ่ิมข้ึนเม่ือดาวศุกรlมีระยะหbางจากโลกนdอยลง แสดงในกราฟท่ี 1  
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กราฟท่ี 1 กราฟแสดงแนวโนdมระหวbางคbา Flux และ Distance 

2. ส?วนสว?างของดาวศุกรH (Illumination) 

จากกราฟความสัมพันธlระหวbางความสวbางของดาวศุกรlและสbวนสวbางของดาวศุกรl พบวbาความ

สวbางของดาวศุกรlมีแนวโนdมเพ่ิมข้ึนเม่ือดาวศุกรlมีสbวนสวbางลดลง แสดงในกราฟท่ี 2 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 2  กราฟแสดงแนวโนdมระหวbางคbา Flux และ Illumination 

 3. ขนาดเชิงมุมปรากฏของดาวศุกรH (Apparent diameter) 

จากกราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางความสวbางของดาวศุกรl และขนาดเชิงมุมปรากฏของดาวศุกรl 

พบวbาความสวbางของดาวศุกรlมีแนวโนdมเพิ่มขึ้นเมื่อดาวศุกรlมีขนาดเชิงมุมปรากฏเพิ่มมากขึ้น แสดงใน                 

กราฟท่ี 3 

 

 

 
 
 

 

กราฟท่ี 3 กราฟแสดงแนวโนdมระหวbางคbา Flux และ Apparent diameter 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปªจจ ัยที ่ส bงผลตbอความสวbางของดาวศุกร l โดยทำการเก ็บขdอมูลระหวbาง                          

วันที ่ 3 มกราคม 2563 – วันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 พบวbา การเปลี่ยนแปลงความสวbางของดาวศุกรl                    

มีแนวโนdมที่มีความสัมพันธlกับปªจจัยตbาง ๆ เชbน (1) ระยะหbางของดาวศุกรlและโลก (2) สbวนสวbางของ              

ดาวศุกรl โดยที่ระยะหbางจากโลกสbงผลตbอความสวbางของดาวศุกรl เมื่อเคลื่อนที่เขdาใกลdโลกมากขึ้นดาวศุกรl

จะมีความสวbางมากขึ้น และระยะหbางจากโลกสbงผลตbอขนาดเชิงมุมปรากฏของดาวศุกรl โดยความสวbาง            

ของดาวศุกรlมีแนวโนdมเพิ่มขึ้นเมื่อดาวศุกรlมีขนาดเชิงมุมปรากฏเพิ่มมากขึ้น และความสวbางของดาวศุกรl           

มีแนวโนdมเพิ่มขึ้นเมื่อดาวศุกรlมีสbวนสวbางลดลง รวมถึงสbวนสวbางของดาวศุกรlมีความสัมพันธlกับมุมหbางจาก

ดวงอาทิตยl เม่ือพิจารณาปªจจัยตbาง ๆ พบวbา ความสวbางของดาวศุกรlในแตbละวัน ไดdรับอิทธิพลจาก 3 ปªจจัย

ขdางตdน ไดdแกb ระยะหbางจากโลก สbวนสวbางของดาวศุกรl และขนาดเชิงมุมปรากฏของดาวศุกรl โดยดาวศุกรl

จะมีความสวbางมากที่สุด เมื่อดาวศุกรlโคจรเขdามาอยูbในตำแหนbงที่ใกลdโลก ทำใหdมีขนาดเชิงมุมปรากฏ

เพ่ิมข้ึน ประกอบกับมีสbวนสวbางท่ีเหมาะสม 

กิตติกรรมประกาศ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝµายมัธยมศึกษา 
 

บทคัดย?อ 

     การศึกษาอิทธิพลของทdองฟöาฝª≈งทะเลที่มีผลตbอการสbองสวbางของดาว มีวัตถุประสงคlเพื่อศึกษา

อิทธิพลของทdองฟöาฝª≈งทะเลที่สbงผลตbอการสbองสวbางของดาว โดยใชdขdอมูลที่ไดdจากการสังเกตการณl 

ในชbวงเดือนมกราคม 2563 จากกลdองโทรทรรศนlชนิดหักเหแสง และใชdกลdอง CCDv ในการบันทึกภาพ

ถbาย แลdวทำการวัดแสงโดยวิธีโฟโตเมตรี (Photometry) จากนั ้นนำผลการวัดแสงที ่ไดdvในแตbละ

ชbวงเวลามาสรdางกราฟความสัมพันธlกับสbวนกลับของมวลอากาศ (1/Airmass) และมุมเงยของดาว  ผล

การศึกษา พบวbา ดาวลดความสวbางปรากฏลงเมื่อมุมเลยมีคbานdอยลง แตbเมื่อเปรียบเทียบความสวbาง

ปรากฏของดาวกับกราฟแนวโนdมมวลอากาศ พบวbา ในชbวงมุมเงยประมาณ 80 - 48 องศา ดาวมีความ

สวbางนdอยเมื่อเทียบกับมวลอากาศ แตbในชbวงมุมเงยประมาณ 47 - 0 องศา ดาวมีความสวbางมากกวbาเม่ือ

เทียบกับมวลอากาศซึ่งอาจมีปªจจัยดdานองคlประกอบของบรรยากาศที่สbงผลตbอความสวbางของดาวใน

ทdองฟöาฝª≈งทะเล 

คำสำคัญ  มวลอากาศ ความสวbางของดาว 

 

ความเปÄนมา 

 ความสวbางของดาวที่มนุษยlมองเห็น อาจไมbใชbความสวbางที่แทdจริงของดาว ซึ่งการมองเห็นในแตb

ละพื้นที่จะแตกตbางกันตามปªจจัยทางธรรมชาติ ยกตัวอยbางเชbน มลภาวะทางแสงในพื้นที่ตัวเมืองที่ทำใหd

ทdองฟöามีความสวbางเพิ่มขึ้นสbงผลตbอความสามารถในการมองเห็นดาวลดลง ซึ่งแตกตbางกับพื้นที่ชนบทท่ี

มีแสงรบกวนนdอย ในชั้นบรรยากาศประกอบไปดdวยแก็สไนโตรเจน (N2) ออกซิเจน (O2) อารlกอน (Ar) 

คารlบอนไดออกไซตl (CO2) และยังมีแก็สและฝุ µนละอองอื ่น ๆ เปeนองคlประกอบ อีกทั ้งยังมีความ

แปรปรวนไปตามสภาพอากาศ ฤดูกาล และภูมิประเทศ โดยฝุµนละอองเปeนอนุภาคของแข็งขนาดเล็กท่ี

ลอยอยูbในอากาศ ซึ่งฝุµนละอองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Particle) เกิดจากกระแสลมที่พัด

ผbานตามธรรมชาติที ่ทำใหdเกิดฝุµน เชbน ดิน ทราย และ ฝุµนเกลือจากทะเล ซึ่งจะสะสมตัวอยูbในช้ัน

บรรยากาศและเปeนผลทำใหdแตbละพื้นที่มีความแตกตbางกันในแงbขององคlประกอบของฝุµนละอองใน

อากาศโดยคbามวลอากาศขึ้นอยูbกับสภาพแวดลdอม หากในพื้นที่ใดมีอิทธิพลบนทdองฟöาแปรเปลี่ยนไป จะ

ทำใหdคbามวลอากาศเปลี่ยนไป สbงผลตbอทัศนวิสัยที่เปลี่ยนไป ดdวยเหตุนี้ คbามวลอากาศที่คำนวณไดdอาจะ

ไมbตรงกับสภาพแวดลdอมจริง  
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 เนื่องดdวยผูdศึกษา มีภูมิลำเนาอยูbในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตั้งอยูbทางภาคใตdฝª≈งตะวันตกของประเทศ

ไทย โดยมีภูมิประเทศเปeนเกาะ มีที่ราบสลับกับเทือกเขาโดยเทือกเขา 1 ใน 3 วางตัวอยูbในแนวเหนือใตd

ดdานฝª≈งทิศตะวันตกของเกาะหันออกสูbทะเลอันดามันตbอเนื่องไปถึงมหาสมุทรอินเดีย จึงมีความเหมาะสม

แกbการใชdเปeนสถานที่ในการสังเกตทdองฟöา ทำใหdผูdวิจัยมีความสนใจในการศึกษาอิทธิพลของทdองฟöาฝª≈ง

ทะเลท่ีอาจสbงผลตbอความสวbางของดาว ท่ีสังเกตไดdจากจังหวัดภูเก็ต 

 

วัตถุประสงคH 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทdองฟöาฝª≈งทะเลท่ีมีผลตbอการสbองสวbางของดาว 
 

วิธีการดำเนินงาน 

 1.การเก็บขRอมูล 

 1.1 เลือกสถานที ่และเวลาที ่ใชdในการเก็บขdอมูล ซึ ่งทางผู dจัดทำเลือกเก็บขdอมูลใน                 

วันที่ 25 มกราคม 2563 และสถานที่เก็บขdอมูล คือ รdานอาหารสวนนาคราช จังหวัดภูเก็ต มีพิกัดอยูbท่ี 

ละติจูด เทbากับ 7๐49’52.38”N และลองติจูด 98๐18’36.69”E  โดยมีความสูงเหนือรับน้ำทะเล  321 เมตร  

 1.2 เลือกวัตถุที่เปeนตัวแทนของกาศึกษา คือ ดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) เนื่องจากดาว          

บีเทลจุสเปeนดวงดาวที่คbอนขdางสวbาง สามารถสังเกตไดdงbาย ประกอบกับมีการเคลื่อนที่ผbานบริเวณกลาง

ทdองฟöาใกลdจุดเหนือศรีษะ (Zenith) มากที่สุด ในตำแหนbงที่ทำการสังเกต โดยสามารถสังเกตไดdอยbางนdอย 6 

ช่ัวโมงหรือจนกวbาดาวจะลับขอบฟöา ในชbวงเวลาท่ีศึกษา 

 1.3 สังเกตการณlโดยใชdกลdองโทรทรรศนlชนิดหักเหแสง Meade LX85 SERIES 5 ขนาด

เสdนผbานศูนยlกลางเลนสl 120 มิลลิเมตร ความยาวโฟกัส 700 มิลลิเมตร และบันทึกภาพถbายดdวยกลdอง CCD                    

รุbน ASI224MC ควบคุมการถbายผbานโปรแกรม MaxIm DL 5 โดยบันทึกภาพ 4 Frame type  ภาพ Light 

Frame ใชdความเร็วชัตเตอรl 0.0006 วินาที และใชdฝาลดแสงในขณะถbาย โดยถbายอยbางตbอเนื ่องจาก

ตำแหนbง             ท่ีดาวบีเทลจุสเคล่ือนท่ีจากตำแหนbงเหนือศรีษะจนถึงขอบฟöา จากน้ันถbาย Dark Frame 

Bias Frame และFlat Frame ตามลำดับ 

2.การวิเคราะหHขRอมูล 

2.1 วิเคราะหlภาพถbายโดยทำการวัดแสงดdวยวิธีโฟโตเมตรี (Photometry) ในโปรแกรม Iris

จากนั้น โดยเลือกขdอมูลที่ใกลdเคียงกันมาพิจารณา แลdวนำมาจัดรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) โดย

นำ  ฟลักซlท่ีไดdหารฟลักซlท่ีมากท่ีสุดของชุดขdอมูล  

  2.2 กำหนดมุมเงยของดาวเทียบกับเวลาที่ถbายดาวไดdในแตbละภาพ โดยใชdโปรแกรม 

Stellarium  

2.3 คำนวณคbามวลอากาศ (Airmass) เท ียบกับม ุม Zenith angles  ของทdองฟöา                                  

0 – 90 องศา จากสูตร  
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y = (5x10-6)x3 - 0.0007x2 + 0.0352x + 0.2141
R² = 0.4908
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 โดยที่ มุม I  คือ คbามุมบนระนาบดิ่งที่วัดอdางอิงกับเสdนดิ่งโดยใหdมุม 0 องศา อยูbเหนือศีรษะ และ                

มุม 90 องศา อยูbในแนวราบ หรือ Zenith angles (ZA๐) 

      จากนั ้นเมื ่อไดdคbามวลอากาศในแตbละชbวง นำมาคำนวณสbวนกลับของมวลกาศ                           

แสดงในคbา 1/Airmass 

  2.4 นำขdอมูลความสวbางของดาวที่จัดรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) แลdวมาสรdาง

กราฟแสดงความสัมพันธlกับสbวนกลับของมวลอากาศ (1/Airmass) และมุมเงยของดาว ในโปรแกรม 

Microsoft Excel เพ่ือพิจารณาแนวโนdมของกราฟ 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาอิทธิพลของทdองฟöาฝª≈งทะเลที่มีผลตbอการสbองสวbางของดาว ในวันที่ 25 มกราคม 

2563 พบวbา ความสวbางของดาวมีแนวโนdมลดลงเมื่อมีมุมเงยนdอยลง แตbเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความ

สวbาง            ของดาวกับมวลอากาศ พบวbา ในชbวงมุมเงยประมาณ 80 - 48 องศา ดาวมีความสวbาง

นdอยเมื่อเทียบกับมวลอากาศ แตbในชbวงมุมเงยประมาณ 47 – 0 องศา ดาวมีความสวbางมากกวbาเม่ือ

เทียบกับมวลอากาศ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวbา ดาวมีแนวโนdมที่จะลดความสวbางที่สังเกตไดd

ลง เม่ือมุมเงยมีคbานdอยลง ดังกราฟท่ี 1  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
 

    กราฟท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางคbาฟลักซlและคbามวลอากาศเทียบกับมุมเงย 

ซ่ึงสามารถนำมาสรdางสมการเพ่ือทำนายแนวโนdมความสวbางของดาว ไดdดังสมการ  

Y = (5x10-6)x3 - 0.0007x2 + 0.0352x + 0.2141 

         โดยท่ี  Y คือ ความสวbางของดาว (Normalize Flux) 

                 X คือ มุมเงยของดาว (Altitude) 

โดยคbาความคลาดเคล่ือน (Error)เทbากับ รdอยละ 21.32  
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สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา  

 จากการศึกษาอิทธิพลของทdองฟöาฝª≈งทะเลที่มีผลตbอการสbองสวbางของดาว ในวันที่ 25 มกราคม 

2563 โดยเปรียบเทียบความสวbางของดาวกับมวลอากาศ พบวbา ความสวbางของดาวมีแนวโนdมลดลงเม่ือ

มีมุมเงยนdอยลง ซึ่งเปeนไปตามสมการ Y = (5x10-6)x3 - 0.0007x2 + 0.0352x + 0.2141 และมีคbา

คลาดเคลื่อนเทbากับ รdอยละ 21.32 และเมื่อพิจารณาในชbวงมุมเงย ประมาณ 80 - 48 องศา พบวbา                  

ดาวมีความสวbางปรากฏมาก แตbมีความสวbางคbอนขdางนdอยเมื่อเทียบกับมวลอากาศ ซึ่งอาจสันนิษฐานไดd

วbาสาเหตุมาจากความสามารถในการลอยตัวของฝุµนละอองขนาดเล็กในแนวดิ่งจะลดความสามารถใน

การมองเห็นผbานชั้นบรรยากาศ โดยฝุµนละอองขนาดเล็กทั้งที่เปeนของแข็งและของเหลวมีคุณสมบัติใน

การดูดซับและหักเหแสงไดd ทำใหdทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง ซึ่งสอดคลdองการผลการศึกษาของ กรม

อนามัยและกรมควบคุมโรค (2558) พบวbา คbาของฝุµนละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM 2.5 มักมีการ

แพรbกระจายมากกวbาปกติในชbวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม โดยมีคbาสูงในชbวงเดือนมกราคม และ

อาจจะสbงผลกระทบตbอการมองเห็นแสงดาวลดลง และเมื่อพิจารณาความสวbางของดาวในชbวงมุมเงย 

ประมาณ 47 องศา พบวbา ดาวมีความสวbางลดลง แตbมีความสวbางมากกวbาเมื่อเทียบกับมวลอากาศ ซ่ึง

สันนิษฐานไดdวbาถึงแมdคbามวลอากาศจะเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเงยลดลง แตbความสวbางปรากฏของดาวที่สังเกตไดd

จากทdองฟöาฝª≈งทะเลมีคbามากกวbาอาจเปeนผลกระทบของฝุµนละออง ขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 

ลดลงเนื่องจากฝุµนละลองจากพื้นดินที่สbวนใหญbเปeนของแข็ง เชbน ฝุµนดินบนถนน ฝุµนควันรถและสิ่งเผา

ไหมd ซึ่งตbางจากฝª≈งทะเลที่มีฝุµนเกลือจากทะเลเปeนองคlประกอบหลัก จึงทำใหdทdองฟöาฝª≈งทะเลมีความ

ปลอดโปรbงมากข้ึน 
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การศึกษาปìจจัยท่ีส?งผลต?อปรากฏการณHน้ำข้ึน - น้ำลง 

นางสาวชาลดา วายุเวช 

E-mail : aann43752@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายนัทธพงศl สbงอำไพ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝµายมัธยมศึกษา 

 

บทคัดย?อ 

   การศึกษาปªจจัยท่ีสbงผลตbอปรากฏการณlน้ำข้ึน – น้ำลง มีวัตถุประสงคlเพ่ือศึกษาปªจจัยท่ีสbงผลตbอ

ปรากฏการณlน้ำขึ้น – น้ำลง ในสถานีวัดระดับน้ำเกาะตะเภานdอย จังหวัดภูเก็ต โดยใชdขdอมูลตารางน้ำขึ้น -                  

น้ำลง ในปà พ.ศ. 2562  ณ สถานีวัดเกาะตะเภานdอยจังหวัดภูเก็ต ซึ ่งคำนวณโดยกรมอุทกศาสตรl 

กองทัพเรือ ผลการศึกษา พบวbา ปªจจัยที่สbงผลตbอการเกิดปรากฏการณlน้ำ – น้ำลง เกิดจากแรงไทดัลจาก

ดวงจันทรlและดวงอาทิตยl ที่กระทำตbอมวลน้ำบนโลกในทิศทางตbาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธlกับดิถีของดวง

จันทรlและมุมหbางจากดวงอาทิตยlของดวงจันทรl โดยที่ระดับน้ำมีแนวโนdมเปลี่ยนระดับระหวbางผลตbางของ

ระดับข้ึนสูงสุดและลงต่ำสุดในแตbละวัน  

คำสำคัญ  แรงไทดัล  มุมหbางจากดวงอาทิตยl ดิถีดวงจันทรl 
 

ความเปÄนมา 

ดวงอาทิตยlและดวงจันทรl เปeนวัตถุทdองฟöาที ่มนุษยl พยายามทำความเขdาใจเพื ่ออธิบาย

ปรากฏการณlทางธรรมชาติตbาง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตรl มาตั้งแตbอดีตจนถึงปªจจุบันเนื่องจากสbงผลตbอการ

ดำรงชีวิตของมนุษยlและสัตวlโดยตรง ปรากฏการณlที่เกิดจากปฏิสัมพันธlระหวbางการโคจรของโลกและดวง

จันทรlรอบ ๆ ดวงอาทิตยl ที่มนุษยlใหdความสนใจมาเปeนเวลานาน คือ น้ำขึ้น -  น้ำลง โดยมนุษยlมีการเรียนรูd

เพื่อที่จะใชdประโยชนlจากปรากฏการณlนี้มาตั้งแตbอดีตจนถึงปªจจุบัน เชbน การดำรงชีวิตของมนุษยl เชbน การ

ออกเรือประมง การจราจรทางน้ำ การวางแผนการทbองเท่ียวทางน้ำ เปeนตdน จังหวัดภูเก็ต เปeนจังหวัดหน่ึงท่ี

มีภูมิประเทศเปeนเกาะมีทะเลลdอมรอบ สามารถสังเกตปรากฏการณlน้ำขึ้น - น้ำลง ไดdเปeนประจำทุกวัน โดย

เกิดขึ้นและลง 2 ครั้งตbอวัน ผูdจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปªจจัยที่สbงผลตbอการเกิดปรากฏการณl

น้ำข้ึน-น้ำลง 

วัตถุประสงคH 

 เพ่ือศึกษาปªจจัยท่ีสbงผลตbอปรากฏการณlน้ำข้ึน – น้ำลง ในสถานีวัดระดับน้ำเกาะตะเภานdอย                

จังหวัดภูเก็ต 
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วิธีการดำเนินงาน 

         การศึกษาการศึกษาปªจจัยที่สbงผลตbอปรากฏการณlน้ำขึ้น – น้ำลง ใชdขdอมูลตารางน้ำแสดงระดับ        

น้ำขึ้น-น้ำลง รายวัน ในปà พ.ศ.2562 จากเว็บไซตlกรมอุทกศาสตรl กองทัพเรือ แลdวนำมาหาคbาเฉลี่ยของ

ผลตbางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดในรอบวัน จากน้ันนำไปศึกษาความสัมพันธlรbวมกับปªจจัยตbาง ๆ ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ดิถีของดวงจันทรHกับปรากฏการณHน้ำเกิด-น้ำตาย (Illumination) 

  กำหนดวันท่ีเกิดปรากฏการณlน้ำเกิด-น้ำตาย จากขdอมูลคbาเฉล่ียของผลตbางระดับน้ำสูงสุด-

ต่ำสุดในรอบวัน ในแตbละรอบของดิถีดวงจันทรl แลdวบันทึกคbาดิถีของดวงจันทรlของวันท่ีเกิดปรากฏการณlน้ำ

เกิด - น้ำตาย จากฐานขdอมูลโปรแกรม Stellarium จากนั้นนำมาหาคbาเฉลี่ย แลdวนำมาสรdางกราฟแสดง

ความสัมพันธlระหวbางผลตbางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดในวันที่เกิดปรากฏการณlน้ำเกิด -  น้ำตายกับดิถีของดวง

จันทรl ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 ตอนท่ี 2 แรงไทดัลจากดวงอาทิตยHและดวงจันทรHกับปรากฏการณHน้ำข้ึน – น้ำลง (Tidal 

forces) 

  กำหนดวันที่ดวงจันทรlมีดิถีใกลdเคียง 0% 50% และ100% เพื่อนำมาประมาณวันที่ดวง

จันทรlตรงกับวันแรม 15 ค่ำ  วันขึ้น 7- 8 ค่ำ วันแรม 7-8 ค่ำ และวันขึ้น 15 ค่ำ ตามลำดับ และบันทึก

ระยะหbางระหวbางดวงจันทรlกับโลก (Distance from moon) และระยะหbางระหวbางดวงอาทิตยlกับโลก 

(Distance from sun) ของวันดังกลbาวจากฐานขdอมูลโปรแกรม Stellarium แลdวนำมาคำนวณขนาดของ

แรงไทดัลจากดวงอาทิตยlและดวงจันทรl โดยใชdสมการ 

JK = L
2MNE

DO
P L
!

D
P 

จากนั้นนำขdอมูลมาสรdางกราฟแสดงความสัมพันธlระหวbางผลตbางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดในวันที่ศึกษา กับ

ขนาดของแรงไทดัลจากดวงจันทรlและดวงอาทิตยl ในโปรแกรม Microsoft Excel 

ตอนที่ 3 ค?าเฉลี่ยของผลต?างของเวลาที่ดวงจันทรHเคลื่นผ?านเสRนเมอริเดียนและน้ำขึ้นสูงสุดของ 

แต?ละวัน ในรอบ 1 เดือน 

บันทึกขdอมูลเวลาที่ดวงจันทรlผbานเสdนเมอริเดียน จากฐานขdอมูลโปรแกรม Stellarium และนำมา            

หาผลตbางระหวbางเวลาที่ดวงจันทรlผbานเสdนเมริเดียนและเวลาที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดในแตbละวัน จากนั้นนำมา

สรdางกราฟความสัมพันธlระหวbางเวลาท่ีดวงจันทรlผbานเสdนเมริเดียนและเวลาท่ีน้ำข้ึนสูงสุดในแตbละวัน 
 

ผลการศึกษา  

 1. ดิถีของดวงจันทรHของดวงจันทรHกับปรากฏการณHน้ำเกิด-น้ำตาย 

  ดิถีของดวงจันทรl มีความสัมพันธlกับปรากฏการณlน้ำเกิด-น้ำตาย โดยในวันที ่เกิด

ปรากฏการณlน้ำเกิด ครั้งที่ 1(≈ แรม 15 ค่ำ) และ ครั้งที่ 2 (≈ ขึ้น 15 ค่ำ ) ในแตbละเดือน มีคbาเฉลี่ยดิถีของ

ดวงจันทรlเทbากับ 0.22% และ 99.8% ตามลำดับ และในที่เกิดปรากฏการณlน้ำตาย ในแตbละเดือน จำนวน 

2 คร้ัง (≈ ข้ึน 7-8 ค่ำ และแรม 7-8 ค่ำ)  มีคbาเฉล่ียดิถีของดวงจันทรlเทbากับ 50.95% แสดงดังกราฟท่ี 1 
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2.แรงไทดัลจากดวงอาทิตยHและดวงจันทรHกับปรากฏการณHน้ำข้ึน - น้ำลง 

 ขนาดแรงไทดัลที่เกิดจากดวงจันทรl 1 รอบดิถีจันทรl มีคbาเฉลี่ย เทbากับ 6.50 x 1024 นิว

ตัน และขนาดของแรงไทดัลที ่เกิดจากดวงอาทิตยl 1 ปà มีคbาเฉลี ่ย เทbากับ 1.11 x 1017 นิวตัน โดยท่ี

ปรากฏการณl                            น้ำขึ้น - น้ำลง ไดdรับอิทธิพลจากแรงไทดัลทั้งจากดวงจันทรlและดวง

อาทิตยl โดยในชbวงประมาณวันขึ้น 8 ค่ำและแรม 8 ค่ำ ดวงจันทรlจะมีมุมหbางจากดวงอาทิตยlเฉลี่ย 90.54 

องศา ซึ่งเปeนตำแหนbงที่ดวงอาทิตยl โลก และดวงจันทรl วางตัวในตำแหนbงที่ตั้งฉาก ซึ่งสbงผลใหdแรงไทดัล

จากดวงจันทรlและดวงอาทิตยlมีทิศทางที่ตั้งฉากกันตามแนวแรงทำใหdแรงของไทดัลจากดวงจันทรlและดวง

อาทิตยlหักลdางกันทำใหdผลตbางของระดับน้ำขึ้น-น้ำลงมีคbานdอย และในชbวงประมาณวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 

15 ค่ำ ดวงจันทรlมีมุมหbางจากดวงอาทิตยlเฉลี่ย 174.25 และ 4.15 องศา ตามลำดับ ซึ่งเปeนตำแหนbงที่ดวง

อาทิตยl โลก และดวงจันทรl วางตัวในตำแหนbงตรง ซึ่งสbงผลทำใหdแรงไทดัลจากดวงอาทิตยlและดวงจันทรl มี

ทิศทางเดียวกันหรือแรงไทดัลจากดวงอาทิตยlและดวงจันทรl เสริมกันในวันแรม 15 ค่ำ และมีทิศทางตรง

ขdามในวันขึ้น 15 ค่ำ ทำใหdเกิดการหักลdางกันของแรง แตbระดับน้ำของท้ังสองดdานของโลกยังคงเปeนระดับน้ำ

ที่สูงที่สุดในรอบเดือน เนื่องจากแรงเหวี่ยงของโลกในการหมุนเขdาหาจุดศูนยlกลางทำใหdระดับน้ำทั้งสองดdาน

ของโลกเปeนระดับน้ำสูงสุดในรอบเดือน แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ทิศทางของแรงไทดัล 

 3. ค?าเฉลี่ยของผลต?างของเวลาที่ผ?านเสRนเมอริเดียนและน้ำขึ้นสูงสุดของแต?ละวัน ในรอบ 1 

เดือน 

           ผลตbางของเวลาที่ผbานเสdนเมอริเดียน และ น้ำขึ้นสูงสุดของแตbละวัน ในรอบ 1 เดือน 

พบวbา  เวลาที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแตbละวัน จะไปเร็วกวbาเวลาที่ดวงจันทรlจะผbานเสdนเมอริเดียนเสมอ โดย

มีคbาเฉล่ียเทbากับ 1.73 ช่ัวโมง ดังกราฟท่ี 2           

กราฟที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธÇระหวKาง

คKาเฉลี่ยของผลตKางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดใน

รอบปh 

กับดิถีของดวงจันทรÇ 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปªจจัยที่สbงผลตbอปรากฏการณlน้ำขึ ้น – น้ำลง พบวbา ปªจจัยที่สbงผลตbอการเกิด

ปรากฏการณlน้ำ – น้ำลง เกิดจากแรงไทดัลจากดวงจันทรlและดวงอาทิตยlที่กระทำตbอมวลน้ำบนโลกใน

ทิศทางตbาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธlกับดิถีของดวงจันทรlและมุมหbางจากดวงอาทิตยlของดวงจันทรl โดยที่ระดับ

น้ำ                 มีแนวโนdมเปลี่ยนระดับระหวbางผลตbางของระดับขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแตbละวัน โดย

ผลตbางของระดับน้ำขึ้น - น้ำลง จะมีคbามากที่สุดในชbวงที่ดวงอาทิตยl โลกและดวงจันทรlมีตำแหนbงการเรียง

ตัวในแนวตรง ในชbวงประมาณวันแรม 15 ค่ำ และ ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งมีความสัมพันธlกับดิถีของดวงจันทรlที่มี

คbาเฉลี่ยเทbากับ 0.22% และ 99.8% ตามลำดับ และมุมหbางจากดวงอาทิตยlของดวงจันทรl ที่มีคbาเฉล่ีย 

เทbากับ 4.15 องศา และ 174.25 องศา ตามลำดับ ในขณะที่เมื่อดวงอาทิตยl โลก และดวงจันทรl มีการ

จัดเรียงตัวในแนวตั้งฉาก ในชbวงประมาณวันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ จะสbงผลตbอผลตbางของระดับน้ำข้ึน 

– น้ำลงจะมีคbานdอยที่สุด ซึ่งสัมพันธlกับดิถีของดวงจันทรlที่มีคbาเฉลี่ยเทbากับ 50.95% และยังความสัมพันธl

กับมุมหbางจากดวงอาทิตยlของดวงจันทรlท่ีมีคbาเฉล่ีย เทbากับ 90.54 องศา 
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กราฟที่ 2 กราฟความสัมพันธÇระหวKางเวลา

ที่ดวงจันทรÇเคลื่อนผKานเสXนเมอริเดียนกับ

ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของวัน 
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การศึกษาประชากรของดาวฤกษHในกระจุกดาวเป5ดท่ีบริเวณต?าง ๆ 

นางสาวอัยรินทรl  วุฒิสาธิยานนทl 

E-mail: aiaiyarin.2547@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายทวีรักษl ทูลพุทธา  

โรงเรียนพรหมานุสรณlจังหวัดเพชรบุรี 
 

บทคัดย?อ 

การศึกษาประชากรของดาวฤกษlในกระจุกดาวเป^ดที ่บร ิเวณตbาง ๆ มีว ัตถุประสงคlเพ่ือ  

(1) ศึกษาสัดสbวนชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษlในกระจุกดาวเป^ดที่บริเวณตbาง ๆ ของกาแล็กซีทางชdางเผือก 

และ (2) เพื่อการศึกษาฟªงกlชันมวลเริ่มตdน (Initial Mass Function) ของกระจุกดาวเป^ดที่บริเวณตbาง ๆ 

โดยกำหนดทิศทางเปeนมุมมองหันเขdาและมุมมองหันออกจากใจกลางกาแล็กซีทางชdางเผือกโดยใชdโลกเปeน

ตำแหนbงอdางอิง ในการวิเคราะหlขdอมูล เลือกใชdขdอมูล Filter v และ Filter b สรdางแผนภูมิสี-โชติมาตร 

(color magnitude diagram) เพื่อหาดาวในแถบลำดับหลักของกระจุกดาว และหาชนิดสเปกตรัมของดาว

ฤกษlจากดัชนีสี (color index, b-v) จากนั้นเปรียบเทียบชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษlในกระจุกดาวเป^ดฝª≈ง

มุมมองหันเขdาและหันออกจากใจกลางกาแล็กซี ผลการศึกษาพบวbา กระจุกดาวเป^ดทั้งสองฝª≈ง มีสัดสbวนของ

ดาวฤกษlชนิดสเปกตรัม O B A F G K และ M คิดเปeนรdอยละ 0.05 0.33 24.66 34.54 19.62 19.01 และ 

1.79 ตามลำดับ สำหรับฝª≈งหันเขdา และคิดเปeนรdอยละ 0.27 1.63 17.68 17.88 21.27 27.99 และ 13.28  

ตามลำดับ สำหรับฝª≈งหันออก และจากการวิเคราะหlฟ#งก&ชันมวลเริ่มต2น สามารถอธิบายไดdวbา กระจุกดาวเป̂ด

ฝª≈งมุมมองหันเขdาหาใจกลางกาแล็กซีทางชdางเผือก มีจำนวนดาวฤกษlที่มีมวลมากมากกวbา แสดงวbากาแล็กซี

ทางชdางเผือกมีความหนาแนbนในฝª≈งมุมมองหันเขdามากกวbาฝª≈งมุมมองหันออก 

คำสำคัญ: Initial Mass Function, กระจุกดาวเป̂ด, Color-Magnitude Diagram, Power Law 

ความเปÄนมา 

จำนวนดาวฤกษlที่มีมวลขนาดตbาง ๆ ในกระจุกดาวเป^ดมีความสัมพันธlกับขนาดของมวล ตาม

ความสัมพันธlฟªงกlชันมวลเริ่มตdน กลbาวคือ จำนวนของดาวฤกษlที่มีมวล m จะแปรผันตรงกับขนาดของมวล

ยกกำลังคbาคงที่ (สมาคมดาราศาสตรlไทย, 2548) นั่นคือ กระจุกดาวที่บริเวณตbาง ๆ จะมีสัดสbวนของดาว

ฤกษlชนิดสเปกตรัมตbาง ๆ ที่ไมbเหมือนกัน โดยชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษlเปeนการแบbงดาวฤกษlตามลักษณะ

ของสเปกตรัม ซึ่งลักษณะดังกลbาวสามารถบbงบอกถึงอุณหภูมิของดาวไดd ผลตbางของโชติมาตรปรากฏของ

ดาวที่บันทึกดdวยแผbนกรองแสงและชbวงคลื่นท่ี 445 nm กับชbวงคลื่น 551 nm เรียกวbา ดัชนีสี เมื่อสรdาง

กราฟความสัมพันธlระหวbางโชติมาตรชbวงคลื่น v กับดัชนีสี จะไดdแผนภูมิสี-โชติมาตร โดยดาวฤกษlชนิด

สเปกตรัมตbาง ๆ กันจะมีดัชนีสีตbางกัน และมวลของดาวฤกษlสามารถหาไดdจากความสัมพันธlมวล-กำลังสbอง

สวbาง (mass-luminosity relation)  
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ผูdศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาประชากรของดาวฤกษlที่มีชนิดสเปกตรัมตbาง ๆ และศึกษาฟªงกlชัน

มวลเริ่มตdนของกระจุกดาวเป^ดที่บริเวณตbาง ๆ ของกาแล็กซีทางชdางเผือก โดยการใชdฐานขdอมูลโชติมาตร

ปรากฏในชbวงคลื่น v และ b มาสรdางแผนภูมิสี-โชติมาตร เพื่อเลือกศึกษาเฉพาะดาวที่อยูbในแถบลำดับหลัก 

และใชdดัชนีสีเปeนเกณฑlในการระบุชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษlแตbละดวง และศึกษาฟªงกlชันมวลเริ่มตdนของ

กระจุกดาวท้ังสองฝª≈ง 

วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือศึกษาสัดสbวนของชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษlในกระจุกดาวเป̂ดท่ีบริเวณตbาง ๆ ของกาแล็กซี

ทางชdางเผือก  

2. เพื ่อศึกษาฟªงกlชันมวลเริ ่มตdนของกระจุกดาวเป^ดที่มุมมองหันเขdาและหันออกจากใจกลาง

กาแล็กซีทางชdางเผือก 

วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การศึกษาสัดส?วนชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษHในกระจุกดาวเป5ดที่บริเวณต?าง ๆ ของกาแล็กซี

ทางชRางเผือก 

1.1 กำหนดทิศทางของกระจุกดาวเป^ดจากมุมมองของโลก โดยแบbงออกเปeนมุมมองหันเขdา

และมุมมองหันออกจากใจกลางกาแล็กซีทางชdางเผือก และเลือกกระจุกดาวเป̂ด ท่ีใชdในการศึกษา  

1.2 คdนหาข dอม ูลของกระจ ุกดาวเป ^ดจากฐานข dอม ูล SIMBAD จากเว ็บไซตl SIMBAD 

Astronomical Database - CDS (Strasbourg) 

1.3 เลือกขdอมูลท่ีไดdจากฐานขdอมูล ไดdแกb V_mag คือ โชติมาตรปรากฏของดาวฤกษlท่ีชbวงคล่ืน 

551 nm และ B_mag คือ โชติมาตรปรากฏของดาวฤกษlท่ีชbวงคล่ืน 445 nm 

1.4 วิเคราะหlขdอมูลโดยใชd V_mag และ B_mag สรdางกราฟ โดยใหdแกน x แทนดdวยดัชนีสี  

(b-v) และแกน y แทนคbา V_mag เพื่อสรdางแผนภูมิสี-โชติมาตรของแตbละกระจุกดาว และเลือกเฉพาะ 

ดาวฤกษlท่ีอยูbในแถบลำดับหลัก  

1.5 กำหนดเกณฑlดัชนีสีท่ีใชdในการจัดชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษl ตาม Zombeck (2007)  

ตอนท่ี 2 การศึกษาศึกษาฟìงกHชันมวลเริ ่มตRนของกระจุกดาวเป5ดที่มุมมองหันเขRาและหันออกจาก 

ใจกลางกาแล็กซีทางชRางเผือก 

2.1 คำนวณมวลของดาวฤกษlแตbละดวงจากโชติมาตรปรากฏชbวง v โดยมีวิธีการดังตbอไปน้ี 

2.1.1 คำนวณโชติมาตรสัมบูรณlของดาวแตbละดวง ดังสมการ lm −nm = 5 log H − 5 

เม่ือ lm คือ โชติมาตรปรากฏชbวง v nm คือ โชติมาตรสัมบูรณlชbวง v และ H   คือ ระยะหbางระหวbางกระจุก

ดาวถึงผูdสังเกต ในหนbวย พารlเซค (parsec) โดยใชdขdอมูลจาก SIMBAD Astronomical Database - CDS 

(Strasbourg) 
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2.1.2 คำนวณกำลังสbองสวbางของดาวฤกษl โดยการเทียบกับขdอมูลของดวงอาทิตยl ดัง

สมการ nm,p − nm = 2.5 log q
q#

  เมื่อ nm,p คือ โชติมาตรสัมบูรณlชbวง v ของดวงอาทิตยl และ q
q#

    คือ 

กำลังสbองสวbางของดาวแตbละดวง ในหนbวยเทbาของดวงอาทิตยl 

2.1.3 คำนวณมวลของดาวแตbละดวง โดยใชdความสัมพันธlมวล-กำลังสbองสวbาง ดังสมการ 
%
%!
= Q

&
&!
R
'.)

 เม่ือ r
r#

 คือ มวลของดาวแตbละดวงในหนbวยเทbาของดวงอาทิตยl 

2.2 แบbงชbวงมวลออกเปeน 7 ชbวง โดยกำหนดความกวdางของแตbละชbวงเทbา ๆ กัน 

2.3 นับจำนวนของดาวและหาคbาเฉลี่ยของมวลดาวในแตbละชbวง ท่ีมุมมองหันเขdาและหันออก

จากใจกลางกาแล็กซี จากน้ันนำมวลของดาวท่ีมีอยูbในแตbละชbวงหารดdวยจำนวนดาวในชbวงน้ัน ๆ 

2.4 คำนวณคbา log ของมวลดาวเฉลี ่ย และ ดาวทั ้งหมดในแตbละชbวง เพื ่อสรdางกราฟ

ความสัมพันธl โดยแกน x แทนดdวย log ของมวลดวงเฉลี่ย และ แกน yแทน ดdวย log ของจำนวนดาวที่มี

มวลอยูbในชbวงน้ัน ๆ จากน้ันหาสมการกำกับกราฟ 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาสัดส?วนชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษHในกระจุกดาวเป5ดที่อยู?บริเวณต?าง ๆ ของ

กาแล็กซีทางชRางเผือก 

ผลการศึกษาสัดสbวนชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษlในกระจุกดาวเป^ดที่อยูbฝª≈งมุมมองหันเขdาและหัน

ออกจากใจกลางกาแล็กซีทางชdางเผือก ไดdผลดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาสัดสbวนของชนิดของดาวฤกษlโดยรdอยละ 

Type O B A F G K M 

มุมมองหันเขWาหาใจกลางกาแล็กซี 0.05 0.33 24.66 34.54 19.62 19.01 1.79 

มุมมองหันออกจากใจกลางกาแล็กซี 0.27 1.63 17.68 17.88 21.27 27.99 13.28 

 

ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาศึกษาฟìงกHชันมวลเริ่มตRนของกระจุกดาวเป5ดที่มุมมองหันเขRาและหันออกจาก 

ใจกลางกาแล็กซีทางชRางเผือก 

ผลการศึกษาฟªงกlชันมวลเริ่มตdนของกระจุกดาวเป^ดที่มุมมองหันเขdาและหันออกจากใจกลาง

กาแล็กซีทางชdางเผือก มีผลดังกราฟตbอไปน้ี 

0

10

20

30

O B A F G K M

ร-อ
ยล
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ชนิดสเปตรัมของดาวฤกษC 

เข้า 
ออก รูปที่ 2 ผลการศึกษาสัดสKวนของชนิดของดาวฤกษÇ

โดยรXอยละ 
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รูปท่ี 3 กราฟความสัมพันธ8เชิงเส=นของกระจุกดาวเปEด (ซ=าย) มุมมองหันเข=าหาใจกลางกาแล็กซี และ (ขวา) มุมมอง
หันออกจากใจกลางกาแล็กซี 

สรุปผล 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสัดส?วนชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษHในกระจุกดาวเป5ดที่บริเวณต?าง ๆ ของ

กาแล็กซีทางชRางเผือก 

กระจุกดาวเป^ดที่อยูbบริเวณมุมมองหันเขdา มีดาวชนิดสเปกตรัม A และ F คิดเปeนรdอยละ 24.66 

และ 34.54 ตามลำด ับ มากกว bา ในขณะท ี ่กระจ ุกดาวเป ^ดท ี ่อย ู bบร ิ เวณม ุมมองห ันออกจาก 

ใจกลางกาแล็กซี มีสัดสbวนของดาวชนิดสเปกตรัม O B G K และ M รdอยละ 0.27 1.63 21.27 27.99 13.28 

ตอนท่ี 2  การศึกษาศึกษาฟìงกHชันเริ่มตRนของกระจุกดาวเป5ดที่มุมมองหันเขRาและหันออกจากใจกลาง

กาแล็กซีทางชRางเผือก 

การศึกษาศึกษาฟªงกlชันเริ่มตdนของกระจุดดาวเป^ดที่อยูbในมุมมองฝª≈งหันเขdาหาและหันออกจากใจ

กลางกาแล็กซี ไดdสมการคือ s	 = 	−2.1882u	 + 	2.8887 และ s	 = 	−2.6448u	 + 	3.3039 ตามลำดับ 

 จากสมการขdางตdนจะไดdความสัมพันธlของดาวฤกษlท่ีมีมวล M (y(n)) กับขนาดของมวล n ดังน้ี  

 y(n) = 2.888 ×nz$."{{$  สำหรับกระจุดดาวเป̂ดท่ีอยูbในมุมมองฝª≈งหันเขdา และ  

 y(n) = 3.3039 ×nz$.|}}{  สำหรับกระจุดดาวเป̂ดท่ีอยูbในมุมมองฝª≈งหันออก 

จากความสัมพันธlของสมการ กระจุกดาวเป^ดที่มีมุมมองดdานที่หันเขdาหาใจกลางกาแล็กซีทาง

ชdางเผือก มีดาวฤกษlที่มีมวลมากอยูbมากกวbา แสดงวbาความหนาแนbนของดาวที่มีมวลมากในกระจุกดาว

บริเวณหันเขdาหาใจกลางมีมากกวbาบริเวณฝª≈งหันออกจากใจกลางกาแล็กซี 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเรื่องนี้ สำเร็จลุลFวงไดJดJวยความกรุณาจากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดJานดาราศาสตรXขั้นสูง สถาบันวิจัยดาราศาสตรX
แหFงชาติ (องคXการมหาชน)  ผูJจัดทำไดJรับความชFวยเหลือและคำแนะนำในดJานตFาง ๆ ตลอดจนไดJรับกำลังใจจากบุคคลหลายทFาน  
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การศึกษาวิธีการวัดการกระพริบของดาว 

นางสาวอิสรียl โชติเรืองนภา 

E-mail: Nonggij2546@gmail.com 

  ครูท่ีปรึกษา นายทวีรักษl ทูลพุทธา  

 โรงเรียนพรหมานุสรณlจังหวัดเพชรบุรี 

 

บทคัดย?อ 

การศึกษาวิธีการวัดการกระพริบของดาว มีวัตถุประสงคl คือ (1) เพื่อศึกษาหาวิธีวัดการกระพริบ

ของดาวที่ดีที่สุด (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธlของการกระพริบของดาวกับมุมเงย โดยเปรียบเทียบวิธีการหา

การกระพริบของดาว 3 วิธีไดdแกb การถbายภาพผbานเทคนิคการลากกลdอง การถbายวิดีโอ และการถbายวิดีโอ

ผbานเทคนิค Differential image motion monitor (DIMM) ผลการศึกษาพบวbา วิธีที่ดีที่สุดคือ การถbาย

วิดีโอผbานเทคนิค DIMM ดdวยการวัดคbาความสวbาง มีสัมประสิทธิ์ของการแปรปรวน เทbากับ 0.2035 และผล

การศึกษาความสัมพันธlการกระพริบของดาวกับมุมเงยดdวยวิธีการที่ดีที่สุดคือ การถbายวิดีโอผbานเทคนิค 

DIMM ดdวยการวัดคbาความสวbาง โดยศึกษาจากดาว 3 ดวง ไดdแกb Vega Fomalhaut และ Mirach พบวbา

อัตราการกระพริบของดาวแปรผกผันกับมุมเงย และเมื่อศึกษาความสัมพันธlของการกระพริบกับมุมเงยดdวย

วิธีที่ 2 โดยศึกษาจากดาว 8 ดวงที่มีมุมเงยแตกตbางกัน ในเวลาใกลdเคียงกัน พบวbาการกระพริบของดาว

แปรผกผันกับมุมเงยเชbนเดียวกัน 

คำสำคัญ: อัตราการกระพริบของดาว, Differential image motion monitor (DIMM) 

 

ความเปÄนมา 

การกระพริบของดาวฤกษlเกิดจากมวลอากาศมีการเปลี่ยนแปลง  ความแปรปรวนในชั้นบรรยากาศ

สbงผลใหdเสdนแสงเกิดการหักเห และทำใหdผูdสังเกตมองเห็นดาวฤกษlกระพริบ ซ่ึงจากการสังเกตพบวbาดาวฤกษl

ดวงเดียวกันที่บริเวณขอบฟöามีการกระพริบของดาวแตกตbางจากดาวฤกษlที่บริเวณจุดเหนือศีรษะ การศึกษา

การกระพริบของดาวฤกษl สามารถทำไดdโดยวัดการเปลี่ยนแปลงความสวbางมากหรือนdอยเทbาใด โดยวิธีการ

วัดกระพริบของดาว สามารถทำไดdหลายวิธี ไดdแกb วิธีการถbายภาพ (ป^ยวัฒนl, 2558) ถdาดาวมีการกระพริบ 

เสdนที่ไดdจะมีความสวbางไมbสม่ำเสมอ ตbอมาคือ การถbายวิดีโอของดาวแลdวนำมาแปลงเปeนรูปภาพโดยการสุbม

แบบเจาะจง จากนั้นวัดคbาความสวbาง อีกวิธีคือ การถbายวิดีโอผbานเทคนิค Differential image motion 

monitor (DIMM) เปeนการบันทึกวิดีโอ โดยมีวัสดุป^ดหนdากลdองแตbมีชbองเป^ด 2 ชbอง เมื ่อภาพไมbอยู bท่ี

ตำแหนbงโฟกัส จะเห็นเสมือนเปeนดาว 2 ดวง จากน้ันนำมาแปลงเปeนรูปภาพโดยการสุbมแบบเจาะจง แลdววัด

คbาความสวbาง  
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วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือศึกษาหาวิธีวัดอัตราการกระพริบของดาวท่ีดีท่ีสุด 

2. เพ่ือหาความสัมพันธlของการกระพริบของดาวกับมุมเงย 
 

วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การศึกษาวิธีการวัดอัตราการกระพริบของดาวท่ีดีท่ีสุด 

 1. เลือกดาวท่ีศึกษา คือ Vega ในกลุbมดาวพิณ  

 2. บันทึกขdอมูลดdวยกลdองโทรทรรศนlตbอดdวยกลdอง DSLR ดdวยวิธีการ 3 วิธีไดdแกb (1) การถbายภาพ

ผbานเทคนิคลากกลdอง (2) การถbายวิดีโอ และ (3) การถbายวิดีโอผbานเทคนิค DIMM โดยที่วิธีการถbายภาพใชd

ความไวชัตเตอรlเปeนเวลา 2 วินาที โดยเลื่อนกลdองดdวยมอเตอรlฐานยึดกลdองโทรทรรศนl วิธีการถbายวิดีโอ

ถbายวิดีโอเปeนเวลา 2 วินาที และวิธีการถbายวิดีโอผbานเทคนิค DIMM ถbายวิดีโอเปeนเวลา 2 วินาที  

3. วิเคราะหlภาพถbายจากวิธีท่ี 1 การวัดคbาความสวbางของดาวในโปรแกรม DS9 โดยกำหนดจุดท่ีจะ

วัดความสวbางบนเสdนดาวท่ีไดd 10 จุด แตbละจุดหbางกัน 20 millisecond 

 4. นำวิดีโอทั้งหมดจากวิธีที่ 2 และ 3 มาแปลงเปeนรูปภาพโดยใชdชbวงเวลาทุก ๆ 20 millisecond 

จากนั้นหาคbาความสวbางของดาวดdวยโปรแกรม DS9 แลdววิเคราะหlภาพจากวิธีที่ 3 ดdวยการวัดระยะหbาง

ระหวbางดาวเสมือน 2 ดวงที่เกิดขึ้นดdวยโปรแกรม Photoshop โดยวัดจากจุดศูนยlกลางของแตbละดวงแลdว

คbาท่ีไดdจากท้ัง 2 วิธีมาหาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน 

 5. เปรียบเทียบคbาสbวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดาวท่ีไดdจากแตbละวิธี 

ตอนท่ี 2 การหาความสัมพันธHระหว?างอัตราการกระพริบกับมุมเงย 

1. เลือกดาวสวbางที่จะศึกษาในเวลาตbางกัน และเลือกดาวสวbางหลายดวงที่มีมุมเงยตbางกันเพ่ือ

ศึกษาในเวลาใกลdเคียงกัน 

2. บันทึกขdอมูลดdวยกลdองโทรทรรศนlตbอดdวยกลdอง DSLR ดdวยวิธีการท่ีดีท่ีสุดจากข้ันตอนท่ี 1  

ในเวลาท่ีแตกตbางกัน จำนวน 10 คร้ัง โดยบันทึกมุมเงยของดาวจากโปรแกรม Stellarium  

3. วิเคราะหlภาพถbายหรือวิดีโอ การวัดคbาความสวbางของดาวในโปรแกรม DS9  

4. หาคbาคbาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสวbางของดาวจากแตbละคร้ัง 

5. สรdางกราฟระหวbางคbาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสวbางกับมุมเงยของแตbละคร้ัง หาสมการ

กำกับเสdนกราฟ 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาวิธีการวัดอัตราการกระพริบของดาวท่ีดีท่ีสุด 

ผลการศึกษาวิธีหาการกระพริบของดาวที่ดีที่สุด คือ การถbายวิดีโอผbานเทคนิค DIMM ดdวยการวัด

คbาความสวbาง มีสัมประสิทธ์ิของการแปรปรวน 0.2035 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาวิธีการหาการกระพริบ 

วิธีการศึกษาการกระพริบของดาว สัมประสิทธิ์ของการแปรปรวน 

การถKายภาพผKานเทคนิคการลากกลXอง 0.1335 

การถKายวิดีโอ 0.1462 

การถKายวิดีโอผKานเทคนิค DIMM (ระยะหKาง) 0.0225 

การถKายวิดีโอผKานเทคนิค DIMM (ความสวKาง) 0.2035 

ตอนท่ี 2 ผลการหาความสัมพันธHของการกระพริบของดาวกับมุมเงย 

2.1 ผลการหาความสัมพันธHของการกระพริบกับการมุมเงยโดยใชRดาวต?างกันและมีมุมเงย

แตกต?างกัน ดRวยวิธีท่ี 1 

ผลการศ ึกษา Vega Fomalhaut และ Mirach ก ับม ุมเงย พบว bาเม ื ่อม ุมเงยเพ ิ ่ม ข้ึน  

คbาเบี่ยงเบนมาตรฐานการกระพริบของดาวมีแนวโนdมนdอยลง ตามสมการ s	 = 	−0.6941u	 + 	36.927  

เม่ือ s คือ การกระพริบของดาว และ u  คือ มุมเงย ในหนbวยองศา โดยมีคbา 6²	 = 	0.8657 ดังแสดงในรูปท่ี 1 

2.2 ผลการหาความสัมพันธHของการกระพริบกับการมุมเงย โดยใชRดาวต?างกันและมีมุมเงย

แตกต?างกัน ในเวลาใกลRเคียงกัน ดRวยวิธีท่ี 2 

การศึกษาความสัมพันธlของการกระพริบของดาวกับมุมเงย โดยใชdดาวตbางกัน  8 ดวง ที่มีมุม

เงยตbางกัน ไดdแกb Vega Acharna Altair Betelgeuse Capella Deneb Fomalhaut Rigel และ Sirius 

ผลการศึกษาพบวbา เมื่อมุมเงยมีคbาเพิ่มขึ้น การกระพริบของดาวหรือคbาสbวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีแนวโนdม

ลดลง ดังสมการ s = −0.5597S+ 26.591 โดยมี 6$ = 0.5709 เมื่อ s คือ การกระพริบของดาว และ u 

คือ มุมเงยในหนbวยองศา ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 1 ความสัมพันธÇระหวKางอัตราการกระพริบของดาวกับ

มุมเงยดXวยวิธีที่ 1 

 

รูปท่ี 2 ความสัมพันธÇระหวKางอัตราการกระพริบของดาว

หลายดวงกับมุมเงยดXวยวิธีที่ 2 
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สรุปผล 

การศึกษาปªจจัยการกระพริบของดาว ที่วัตถุประสงคl คือ (1) เพื่อศึกษาหาวิธีวัดการกระพริบของ

ดาวท่ีดีท่ีสุด และ (2) เพ่ือหาความสัมพันธlของการกระพริบของดาวกับมุมเงย มีผลการศึกษาดังตbอไปน้ี 

1. การศึกษาวิธีการหาการกระพริบของดาว 3 วิธี ผลการศึกษาพบวbา วิธีที่แสดงคbาการกระพริบ

ของดาวไดdดีที่สุดคือ วิธีการวัดคbาความสวbาง เนื่องจากภาพที่มองเห็นจากเทคนิค DIMM เปeนระยะหbาง

ระหวbางดาวเสมือนทั้ง 2 ดวงที่แตกตbางกัน ในความเปeนจริงเกิดจากความสวbางของดาวสวbาง 2 ดวงไมb

เทbากันจึงทำใหdมองเห็นคลdายวbาดาวเสมือน 2 ดวงขยับ 

2. การศึกษาความสัมพันธlของการกระพริบของดาวกับมุมเงย ผลการศึกษา Vega Fomalhaut 

และ Mirach กับมุมเงย ซึ่งมีแนวโนdมเมื่อมีคbามุมเงยมากสbงผลใหdคbาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสวbางหรือ

การกระพริบของดาวนdอยลง ตามสมการ s	 = 	−0.6941S	 + 	36.927 โดยมีคbา R² = 0.8657 และผล

การศึกษาการกระพริบของดาว 8 ดวงที่มีมุมเงยตbางกัน ในเวลาใกลdเคียงกัน ดdวยวิธีที่ 2 พบวbา มีแนวโนdม

เมื่อมีคbามุมเงยมากสbงผลใหdคbาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสวbางหรือการกระพริบของดาวนdอยลง ตาม

สมการ s = −0.5597u + 26.591 โดยมี 6$ = 0.5709  ทั้งนี้มวลอากาศมีผลตbอมุมเงย กลbาวคือบริเวณ

ขอบฟöาที่มีคbาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากการกระพริบมาก เกิดจากมวลอากาศมีคbามากท่ีบริเวณขอบฟöา สbงผล

ใหdมีการหักเหของแสงเนื่องจากความแปรปรวนของอากาศมากขึ้น ตbางจากบริเวณจุดเหนือศีรษะที่มีคbา

เบี่ยงเบนมาตรฐานนdอยซึ่งเกิดจากมวลอากาศนdอย ทำใหdมีการหักเหของแสงนdอยลงจึงมีการแปรปรวนของ

อากาศนdอยลงดdวยทำใหdเห็นวbาบริเวณจุดเหนือศีรษะน้ันมีการกระพริบนdอย (ป̂ยวัฒนl, 2558) 

ปªญหาท่ีพบและขdอเสนอในงานวิจัยคร้ังน้ีไดdแกb  

1. ดdานสภาพอากาศ บริเวณท่ีเก็บขdอมูลอยูbในตัวเมือง สภาพอากาศมีมลภาวะฝุµนเยอะ มีเมฆมาก 

มีลมแรง จึงไมbสามารถเก็บขdอมูลไดdทุกวัน 

2. ดdานอุปกรณl เนื่องจากอุปกรณlจำพวกกลdองโทรทรรศนlที่มีน้ำหนักมาก และขนาดใหญbจึงและ 

ตัวผูdวิจัยไมbมีประสบการณlการใชdกลdองโทรทรรศนlในการใชdรวมถึงดูแลอุปกรณlจึงจำเปeนตdองมีผูdเช่ียวชาญ  
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การหามวลดาวเสารHโดยศึกษาคาบการโคจรของบริวารดาวเสารHดRวยวิธีถ?ายรูป 

  นางสาวชานัญชิดา พุพันธl 

E-mail: chananchidapupan@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายทวีรักษl ทูลพุทธา 

โรงเรียนพรหมานุสรณlจังหวัดเพชรบุรี 
 

บทคัดย?อ 

การศึกษาการหามวลดาวเสารlจากคาบการโคจรของดาวบริวารดdวยวิธีถbายรูป มีจุดประสงคl คือ  

(1) เพื ่อศึกษาวิธีการหามวลของดาวเสารlจากดวงจันทรlบริวาร และกฎขdอที ่ 3 ของเคปเลอรl และ  

(2) เพื่อศึกษาปªจจัยที่ทำใหdเกิดความคลาดเคลื่อนของมวลที่หาไดdจากดวงจันทรlบริวารตbางดวงกัน ใน

การศึกษาครั้งนี้เก็บขdอมูล ดdวยวิธีการถbายภาพดาวเสารlและดวงจันทรlบริวาร 4 ดวง ไดdแกb ไททัน (Titan) 

เรีย (Rhea) ไดโอนี (Dione) และเทธิส (Tethys) นำขdอมูลที่ไดdหาคาบของดวงจันทรlแตbละดวง และหามวล

ของดาวเสารl จากนั้นเปรียบเทียบคbาความคลาดเคลื่อนของมวลดาวเสารlที่หาไดd ผลการศึกษาพบวbา มวล

ดาวเสารlที่หาไดdจากคาบการโคจรของดวงจันทรlบริวารทั้ง 4 ดวง ไดdแกb ไททัน เรีย ไดโอนี และ เทธิส มีคbา 

8.84 × 10$| 1.02 × 10$�  9.99 × 10$| และ 9.26 × 10$| ก ิ โลกร ัม ตามลำด ับ โดยมีค b าความ

คลาดเคล่ือนเทียบกับคbาทฤษฎี 47.00% 58.48% 61.23% และ 40.29% และมีคbาความคลาดเคล่ือนเทียบ

กับคbากลางของขdอมูล 9.55% 18.11% 20.15% และ 4.55% ตามลำดับ โดยท่ี ดวงจันทรlท่ีอยูbใกลdคbาความ

คลาดเคลื่อนจะมีคbานdอยกวbาดวงจันทรlที่อยูbไกล แตbไททันซึ่งเปeนดวงจันทรlที่อยูbไกลดาวเสารlที่สุดมีคbาความ

คลาดเคล่ือนของมวลท่ีคำนวณไดdนdอยท่ีสุด 

คำสำคัญ: มวลดาวเสารl ดวงจันทรlบริวาร คาบการโคจร กฎของเคปเลอรl  
 

ความเปÄนมา 

ผูdศึกษาสนใจที่จะศึกษาวbาการหามวลของดาวเสารlจากดวงจันทรlบริวารมีวิธีการอยbางไร และมวล

ดาวเสารlที่หาไดdจากดวงจันทรlแตbละดวงมีคbาเทbากันหรือไมb ในโครงงานนี้เปeนการหามวลของดาวเสารlจาก

การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทรlบริวาร โดยหาจากความสัมพันธlของกราฟการกระจัดของดวงจันทรl

บริวารที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลา จากนั้นนำคาบที่หาไดdแทนลงในกฎขdอที่ 3 ของเคปเลอรl เพื่อหามวลของ

ดาวเสารl และเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของมวลท่ีคำนวณไดdจากดวงจันทรlแตbละดวง ซึ่งประโยชนlของ

การศึกษาครั้งนี้ทำใหdเราสามารถทราบมวลของดาวเสารl คาบการโคจร และปªจจัยที่สbงผลตbอความแตกตbาง

ของการหามวลดาวเสารlจากดวงจันทรlบริวารท่ีแตกตbางกัน 
 

วัตถุประสงคH 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการหามวลของดาวเสารlจากดวงจันทรlบริวารและกฎขdอท่ี 3 ของเคปเลอรl  

2. เพ่ือศึกษาปªจจัยท่ีทำใหdเกิดความคลาดเคล่ือนของมวลท่ีหาไดdจากดวงจันทรlบริวารตbางดวงกัน 
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วิธีการศึกษา 

            1. การหามวลดาวเสารH 

    1.1 เก็บขdอมูลโดยการถbายภาพของดาวเสารlและดาวบริวารที ่สามารถสังเกตไดdจำนวน  

4 ดวงไดdแกb ไททัน เรีย ไดโอนี และเทธิส ทุก ๆ 10 นาที  

    1.2 นำภาพแตbละภาพมาวัดการกระจัดของดวงจันทรlดdวยโปรแกรม Photoshop โดยวัดเปeน

จำนวนเทbาของเสdนผbานศูนยlกลางดาวเสารlในหนbวยพิกเซล และวิเคราะหlรูปจากโปรแกรม Stellarium ใน

สbวนท่ีขาดหายไปของขdอมูล 

 1.3 นำผลการกระจัดที่วัดไดdมาทำ curve fitting จากโปรแกรม MATLAB เพื่อสรdางสมการการ

เคล่ือนท่ีแบบมีคาบ (Periodic motion) ดังสมการ u = 7 sin Ç$É
Ñ
< + ∅Ü 

 1.4 นำคาบและระยะกึ่งแกนเอกที่หาไดdแทนลงในกฎขdอที่ 3 ของเคปเลอรl เพื่อหามวลของ 

ดาวเสารl ดังสมการ n = }á"à$

âä"
 

 1.5 เปรียบเทียบมวลท่ีคำนวณไดdกับมวลดาวเสารl (คbาทฤษฎี) เพ่ือหาคbาความคลาดเคล่ือน  

 1.6 สรdางกราฟระหวbาง ã$ กับ Eå ไดdกราฟเสdนตรง ดังสมการ ã$ = }á"

âr
Eå จากนั้นวิเคราะหl

ความชัน เพ่ือหาคbากลางของชุดขdอมูลมวลของดาวเสารl ดังสมการ n = }á"

â×pçéèê
 

    

2. การเปรียบเทียบมวลท่ีหาไดRจากดวงจันทรHบริวารท่ีแตกต?างกัน 

 2.1 เปรียบเทียบมวลท่ีคำนวณไดdกับคbาทฤษฎีของมวลดาวเสารl เพ่ือหาคbาความคลาดเคล่ือน 

 2.2 เปรียบเทียบมวลที ่คำนวณไดdกับคbากลางของชุดขdอมูลที ่ไดdจากสมการที ่ 4 เพื ่อหา 

คbาความคลาดเคล่ือน สรdางกราฟระหวbางระยะคร่ึงแกนเอกและคาบการโคจรกับคbาคลาดเคล่ือน 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การหามวลดาวเสารH 

เมื่อไดdทดลองหามวลดาวเสารlจากคาบการโคจรดวงจันทรlบริวารทั้ง 4 ดวง ไดdแกb ไททัน เรีย  

ไดโอนี และเทธิส มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สมการแสดงเสdนทางการเคล่ือนท่ี ระยะคร่ึงแกนเอก และคาบ ของดวงจันทรlแตbละดวง 

จากกราฟความส ัมพ ันธ lระหว bางระยะคร ึ ่ งแกนเอกยกกำล ังสาม และคาบการโคจร 

ยกกำลังสองจะไดdสมการเสdนตรง ã$ = (7 × 10z"|)Eå เมื่อคำนวณมวลจากความชันของกราฟ ไดdมวล

ดาวเสารlมีคbา	8.46 × 10$| กิโลกรัม  

ดวงจันทร* สมการแสดงเส1นทางการเคลื่อนที่  
(จากการสังเกต) 

ระยะครึ่งแกนเอก (เมตร) คาบ  
(วัน) 

ไททัน T = 11.97 sin(0.3828S − 2.593) 1.44 × 10X 16.4 

เรีย T = 5.32 sin(1.385S − 2.594) 6.41 × 10Y 4.54 

ไดโอน ี T = 3.783 sin(2.29S − 2.618) 4.56 × 10Y 2.74 

เทธิส T = 2.876 sin(3.322S − 2.774) 3.47 × 10Y 1.89 
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ตอนท่ี 2 การคำนวณค?าคลาดเคล่ือนของมวลดาวเสารH 

คbาคลาดเคลื่อนของมวลเมื่อเทียบกับทฤษฎี และเมื่อเทียบกับคbากลางของชุดขdอมูลที่ไดdจากการ

วิเคราะหlของผูdสังเกตมี  ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ตารางความคลาดเคล่ือนเทียบกับคbาทฤษฎีและคbากลางของชุดขdอมูล 

ดวงจันทร7 
ความคลาดเคลื่อน (%) 

เทียบกับคDาทฤษฎี เทียบกับคDากลาง 

เทธิส 47.00 9.55 

ไดโอน ี 58.48 18.11 

เรีย 61.23 20.15 

ไททัน 40.29 4.55 

เมื่อนำคbาคลาดเคลื่อนของดวงจันทรlทุกดวงมาสรdางกราฟเพื่อหาความสัมพันธlกับระยะหbาง ไดd

กราฟดังแสดงในรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  กราฟแสดงความสัมพันธÇระหวKางคาบการโคจร (ซXาย) และ ความสัมพันธÇระหวKางระยะครึ่งแกนเอก (ขวา) ของ

ดวงจันทรÇถึงดาวเสารÇและคKาคลาดเคล่ือนเทียบกับคKากลางของชุดขXอมูล   
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รูปท่ี 3 กราฟแสดงความสัมพันธÇระหวKางคาบการโคจร (ซXาย) และความสัมพันธÇระหวKางระยะครึ่งแกนเอก (ขวา) ของ

ดวงจันทรÇถึงดาวเสารÇและคKาคลาดเคล่ือนเทียบกับคKาทฤษฎี 

            

Titan

RheaDione
Tethys

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

คFา
คล

าด
เค

ลื่อ
น 

(%
) 

คาบ (days)  

Titan

RheaDione
Tethys

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

คFา
คล

าด
เค

ลื่อ
น 

(%
)

ระยะคร่ึงแกนเอก (×109 m)



 

การนำเสนอผลงานดาราศาสตรภ์ายในประเทศ ประจำปี 2563 
 

64 

สรุปผล 

การหามวลของดาวเสารl โดยการสรdางกราฟการกระจัดและเวลาเพื่อหาคาบและระยะครึ่งแกนเอก 

พบวbา มวลดาวเสารlที่หาไดdจากคาบการโคจรของดวงจันทรlบริวารทั้ง 4 ดวง ไดdแกb ไททัน เรีย ไดโอนี และ 

เทธ ิส ม ีค b า  8.84 × 10$| 1.02× 1027  9.99 × 10$| และ 9.26 × 10$| ก ิ โลกร ัม ตามลำด ับ คb า

คลาดเคลื ่อนที ่หาไดdจากไททัน เร ีย ไดโอนี และเทธิสเทียบกับคbาทฤษฎีม ีค bา 47.00% 58.48% 

61.23% แ ล ะ  40.29% เ ม ื ่ อ เ ท ี ย บ ก ั บ ค b า ก ล า ง ข อ ง ข d อ ม ู ล ม ี ค b า  9.55% 18.11% 

20.15% และ 4.55% ตามลำดับ 
ความคลาดเคลื่อนของระยะครึ่งแกนเอกที่ไดdจากการทำการทดลองแบบเดียวกันกับดวงจันทรlทุก

ดวงคbาคลาดเคล่ือนควรไปในทิศทางเดียวกัน และจากการนำคbาคลาดเคล่ือนท่ีหาไดdจากดวงจันทรlแตbละดวง

มาวิเคราะหlรbวมกับระยะหbางของดวงจันทรlกับดาวเสารl พบวbาดวงจันทรlที่อยูbใกลdดาวเสารlมากที่สุดสามารถ

หามวลไดdใกลdเคียงที ่สุด จึงสรุปไดdวbาระยะหbางของดวงจันทรlกับดาวเสารlมีผลตbอคbาคลาดเคลื ่อน  

ยิ่งอยูbใกลdดาวเสารlคbาคลาดเคลื่อนจะยิ่งนdอย แตbเมื่อดวงจันทรlอยูbไกลคbาคลาดเคลื่อนจะกลับมานdอยลง

เน่ืองจากมีคาบการโคจรมากจึงสามารถวัดระยะหbางและวิเคราะหlขdอมูลไดdแมbนยำมากย่ิงข้ึน 
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Abstract 

 Supernova type Ia is considered as a standard candle because the absolute 

magnitude can be approximated.  Supernova type Ia that are involved are SN2012fr and 

SN2020hvf.  Once the photos had been taken, it was analyzed by AstroImageJ to find the 

apparent magnitude of each Supernova.  The apparent magnitude of SN2012fr and 

SN2020hvf is 12.0407681 and 14.08951043 The apparent magnitude of them are used to 

calculate the maximum absolute magnitude of it, the absolute magnitude of SN2012fr and 

SN2020hvf are -19.46525 and -19.0827797 From the absolute magnitude, the distance can 

be calculated.  The distance was combined with the recessional velocity of the database 

to show the relationship as graph.  As result, the Hubble constant that was calculated was 

equal to 59.935 Km/s/Mpc with 19.04% of error according to Adam G. Riess.  

Keyword: Hubble Constant, Supernova Ia 

Introduction 

The Big Bang is a reliable theory about how the universe started. It states that the 

universe is expanding at a rate. The expansion rate is called the Hubble Constant which can 

be calculated from many things such as supernova type Ia. 

Research Object 

To study Hubble constant from Supernova Type Ia by observation and database      

Methods 

First, supernova type Ia were taken by NARIT Thai Robotic Telescope (Taken at Sierra 

remote telescope in California, USA and Gao Mei Gu in Kunming, China). The photos were 

taken every day continuously.  Second, the photos were analyzed by AstroImageJ to find 

the apparent magnitude of the supernova type Ia from the flux as shown as:  
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E −EZ[\ = −2.5log	(
J

JZ[\
) 

E	= apparent magnitude of target  EZ[\	= apparent magnitude of reference star 

J = Flux of target    JZ[\	= Flux of reference star 

The apparent magnitude of supernova Ia that were taken each day will be created 

as a graph of the relationship of apparent magnitude and Julian date. Third, the maximum 

absolute magnitude was calculated by the peak of the relationship of apparent magnitude 

and Julian date with:                             N_`a = F + c[ΔEef − 1.1] 

N_`a = maximum absolute magnitude  F, c = the error constant of filter [1]  

ΔEef	 = average magnitude of 15 days after the peak of the graph 

Next, the distance of supernova Ia can be calculated from the information above by: 

		E −N_`a = 5 log(h) − 5 

E	= apparent magnitude N_`a	= Absolute magnitude    h	= distance of SN Ia (Mpc) 

After that, The Open Supernova Catalog database was used to find the recessional 

velocity [2].  Finally, the Hubble Constant was calculated by the relationship of 

recessional velocity and distance. 

Results and Discussion 

Supernovas that are involved in this project are SN2012fr and SN2020hvf which were 

taken by Thai Robotic Telescope. The photos were taken with filter R and V as shown in 

Table 1.  

The photos of each supernova are shown in figure 1 and figure 2.  
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The photos were analyzed by AstroImageJ to find the apparent magnitude of the supernova 

type Ia and show the relationship of the apparent magnitude and Julian date from the flux 

as shown by Figure 3 and Figure 4. From table 2, the absolute magnitude and apparent 

magnitude of SN2012fr is -19.465271 and 12.0407681 and the absolute magnitude and 

apparent magnitude of SN2020hvf is -19.0827797 and 14.08951043 The apparent magnitude 

was taken from the peak of the graph shown in figure 3 and 4.  Use the absolute magnitude 

and apparent magnitude to calculate the distance of supernova Ia and find the recessional 

velocity from the database as shown by table 3 Take the distance and recessional velocity 

from table 2 and combine with the information from database as shown by Figure 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the graph, the Hubble constant is the slope of it which is equal to 59.935 Km/s/Mpc.  

According to Adam G. Riess, the present Hubble Constant is 74.03 Km/s/Mpc [3]. If compared 

to Figure 5, the error is 19.04%  
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Conclusion 

From observing and analyzing by AstroImageJ, the apparent and absolute magnitude were 

found and were used to calculate the distance.  The apparent magnitude of SN2012fr and 

SN2020hvf is 12.0407681 and 14.08951043 The apparent magnitude after 15 days of 

SN2012fr and SN2020hvf is 0.81955971 and 0.473924 The absolute magnitude of SN2012fr 

and SN2020hvf is -19.465271 and -19.0827797 Then, the magnitudes were used to calculate 

the distance of SN2012fr and SN2020hvf which is equal to 17.51724579 Mpc and 43.0980901 

Mpc respectively.  Then, show as a relationship with the recessional velocity from database.  

Finally, the Hubble constant is calculated which is equal to 59.935 Km/s/Mpc with 19.04% 

error according to Adam G. Riess. 
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Abstract 

 This research aimed to study VV Ursa Major’s eclipsing period and calculate the 

parameter to create a model of the binary star. VV Ursa Major is an eclipsing pulsating star 

located in the Ursae Majoris constellation with an orbital period of 16 hours and 30 minutes 

for a full orbit and 28 minutes for a full pulsation. The data of VV Ursa Major were taken 

from 0.7-meter NARIT Astro-park, in V filter at Chiangmai, Thailand. The photometry was 

carried out using AstroImageJ. The VV UMa light curve used by PHOEBE to fit the light curve 

in order to obtain physical parameter. 

Keywords: VV Ursa Major (VV UMa), binary star 

Introduction  

 The binary star system contains two stars that orbits each other since they have a 

common center of mass [1]. This project is about VV Ursa Major (VV UMa) (RA: 9h 38m 6.68s, 

DEC: +56°01’07.4”). VV UMa is an Algol-type with a short orbital period and a pulsating star 

[2].  

Research Objective 

To calculate a physical parameter and to create models of VV UMa in different phases 

Methods 

 Firstly, taking continuous pictures of VV UMa taken by 0.7-meter telescope at 

NARIT’s Astropark in Chiangmai, by using filter V. Which these were taken on the eleventh 

and the twelfth of January with an exposure time of 25 seconds. The photometry was 

carried out using AstroImageJ from the light curve using the relationship between the flux 

and phase. We converted time (HJD) to the phase followed by this equation [3]. 
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HJD = Heliocentric Julian Day    HJD0 = HJD beginning    P = Period    E = Epoch 

Then, we have to find the maximum flux of the two days. Next, we have divided 

the flux of each data and maximum flux resulting in normalized flux. Finally, the data were 

fitted using PHOEBE by adjusting the parameter proceeding to physical parameters which 

were used to create a model of VV UMa. 

Results and discussion 

From the analysis of VV UMa. Photographs of the Agol-type binary star. Have been 

taken with NARIT’s 0.7-meter telescope with the exposure time for 25 seconds at NARIT’s 

Astropark, Chiangmai, Thailand. Shown as Figure 1. 

  
Figure 1. VV UMa taken with 25 seconds 

of exposure time.  

Figure 2. Showing the relationship between 

normalized flux and the phase. 

From Figure 2, presenting the full eclipsing sequence of VV UMa. Use for fitting the 

graph to find the parameter and create a model of VV UMa by using PHOEBE. 

 

 
Figure 3. The light-curve graph has been 

fitted by using to make a parameter. 

Table 1. Parameters of light-curve solution 

of VV UMa in PHOEBE. 
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Data shown on the table were used from reference paper whilst the asterisk data 

are the info we have gotten from plotting the graph in PHOEBE. 

 
Figure 4. Model of VV UMa while the 

primary phase. Having the phase of 0.00 

 
Figure 5. Model of VV UMa while the        

secondary phase. Having the phase of 0.50 

 
Figure 6 VV UMa having the phase of -

0.25 

 
Figure 7. VV UMa having the phase of 0.25 

From Figure 3 and Table 1, showing The light-curve graph and the parameter from 

fitting graph by using PHOEBE and created a model of VV UMa in Figure 4-7. Figure 4 showing 

model of primary phase and Figure 5 showing secondary phase. 

 

Conclusion 
 

From analyzing VV UMa by using AstroImageJ and PHOEBE to create a physical 

parameter. The parameter outcome was brought to create a model showing the full phase 

sequence of VV UMa. The primary phase of VV UMa will occur once stars have orbited until 

the hotter star appears to be blocked by the cooler star making there less light to reach, 

resulting in largest drop in the graph. The secondary phase of VV UMa will occur when the 

cooler star is being blocked by the hotter star. 
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Abstract 

 This research aimed to calculate the age of open and globular clusters and compare 

them with each other. In this research, B and v filters observation was conducted using 0.7-

meter Thai robotic telescopes in Springbrook, Australia and Sierra, America. From the 

observated data, analyzed HR-diagrams of open and globular clusters were compared with 

standard HR-diagrams. The result has shown globular clusters are older than open clusters. 

 

Background and Rational 

Star cluster is a group of stars formed at the same time. There are two types of 

clusters – globular and open cluster. Globular clusters have more stars than open clusters 

[1]. Open clusters are forming when the universe is cooler than before so they do not need 

high energy to compose. Hertzsprung – Russell diagram (HR diagram) is a diagram that can 

determine the age of the cluster. Stars spend most of their lives in the main sequence. Stars 

that become red giant will move out of the main sequence to the upper right called the 

turnoff point. The turnoff point can help estimate the age of clusters [2]. 

 

Objectives 

- To determine the age of open, globular clusters, and compare them with each other 

Methods 

First, take photographs of globular and open clusters using NARIT’s 0.7 m. robotic 

telescopes by B and V filters. Secondly, the data were taken into AstroImageJ program for 

photometry processes to minimize noises. Thirdly, input customized data into Aperture 

Photometry Tool program to find dimensionless of each star in both filters. After that, find 

the reference star’s magnitude from the catalog using SAOImage DS9 program. Then the 

magnitude conference has to be found using the equation  
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Magnitude conference = magnitude (from reference star) – dimensionless 

(magnitude from Aperture-photometry Tool of the same star) 

Next, magnitude conference is added with all dimensionless of each star in each 

filter. Then the calculated information was used to create a diagram with X-axis as b – v 

filter value and Y-axis of v filter magnitude. The process to find the age is to use B-V 

magnitude at turnoff point to compare with the stellar classification table. Finally, the age 

is calculated by equation: 

T=1010 (M/M sun )-2.5 

T = the cluster’s age M = star at turnoff point mass Msun = the Sun’s mass 

There is another way to estimate the cluster’s age which is plotting an isochrone. To plot 

an isochrone needs to use the information from CMD 3.3 input form database. 

Result 

 After taking clusters’ photographs, those images will be analyzed using AstroImageJ, 

Aperture Photometry Tool, and SAOImage DS9 programs to make HR-diagrams for each 

cluster. 

 
 The diagrams of open clusters show perfect curves of the clusters. For NGC 3766 

and NGC4755 are similar. However, M67 shows clearest turnoff point.  

   
                                (a)                       (b)                     (c)                    (d) 
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Figure 3. HR-diagrams of open clusters NGC 4755 (a) compared with another researcher’s 

(b) [3] and NGC 3766 (c) compared with another researcher’s (d) [4] 

             
                 (a)                                (b) 

Figure 4. HR-diagrams of M67 (a) compared with another researcher’s (b)  

To find the turnoff point and its mass needs information from the stellar 

classification table. Then calculate the age using the equation. Another way is to plot an 

isochrone.  

        
               (a)                      (b)                        (c) 

Figure 5. HR-diagrams fitted with isochrones of (a) NGC 3766, (b) NGC 4755, and (c) M67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globular cluster diagrams seem to show some parts of the whole diagrams. 

According to this result, all diagrams need to be compared with other researchers’ 

information. Globular clusters’ turnoff points are below the diagram. This is the reason why 

they cannot be found the age. The cause of this problems is because of the size of the 

telescopes. Also, in the middle of globular clusters, there are large number of stars – too 
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dense until their light is too bright and mixed to each other- so the programs cannot 

separate them as a single star. Moreover, the telescopes cannot take a photograph of a star 

with lower apparent magnitude.  

Conclusion 

 Globular clusters are older than open clusters. On the other hand, there are some 

open clusters which is really old such as M67. The calculation way gives error on the result 

so isochrone is a better way to determine the age of a cluster. However, for beginner 

calculation way can be easier to use.  
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บทคัดย?อ 

  โครงงานดาราศาสตรlเรื่องศึกษาความสัมพันธlระหวbางพื้นที่การบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlใน

ปรากฏการณlสุริยุปราคาบางสbวน โดยถbายภาพปรากฏการณlสุริยุปราคา ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ซึ่งพบวbาเกิดปรากฏการณlในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ชbวงเวลา 10.23น.-13.45น. ดdวยกลdอง

โทรทรรศนlแบบสะทdอนแสงขนาด 8 นิ้ว พรdอมฟ^ลเตอรlกรองแสงอาทิตยl บนขาตั้งแบบตามดาวอัตโนมัติ 

กลdองถbายรูปแบบ DSLR สำหรบันทึกภาพโดยตbอเขdากับกลdองโทรทรรศนl ลักซlมิเตอรlวัดแสงแบบดิจิตอล 

วัดแสงบันทึกพรdอมถbายภาพทุก 5 นาที นำภาพที่ไดdมาหาพื้นที่การบังดวงอาทิตยl ดdวยวิธี Solar eclipse is 

magnitude and obscurity calculation ไปเปรียบเทียบกับความสวbางของดวงอาทิตยlในชbวงเวลาท่ี

ถbายภาพ ผลการศึกษาพบวbา พื้นที่การบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlเพิ่มมากขึ้น ความเขdมของแสงของดวง

อาทิตยlท่ีสbงมายังโลกจะมีคbาลดลงอยbางสัมพันธlกัน 

คำสำคัญ:  Solar eclipse , ความเขdมแสง 

 

ความเปÄนมา 

        สุริยุปราคา คือปรากฏการณlที่ดวงอาทิตยl ดวงจันทรlและโลก มาอยูbในแนวเดียวกันหรือใกลdเคียงกับ

แนวเดียวกัน ทำใหdดวงจันทรlบังดวงอาทิตยlเมื่อสังเกตจากบนโลก เกิดเงาบนโลกลักษณะแตกตbางกันไป 

และสุริยุปราคาบางสbวนเปeนหนึ่งในรูปแบบการเกิดปรากฏการณlนี้ โดยดวงจันทรlบังดวงอาทิตยlบางสbวน

เทbานั้น ถdาพื้นที่การบังมากก็จะทำใหdบริเวณที่ผูdสังเกตอยูbมืดมากดdวย ทั้งนี้ดวงอาทิตยlมีขนาดใหญbและ

ปลดปลbอยแสงปริมาณมากมาสูbโลก ซึ่งปรากฏการณlสุริยุปราคาบางสbวนอาจทำใหdปริมาณแสงที่โลกไดdรับ

ในชbวงเกิดปรากฏการณlเปล่ียนไปแปลงหรือไมb อยbางไร 

 ผูdศึกษาโครงงานจึงไดdสนใจศึกษา ความสัมพันธlของพ้ืนท่ีการบังของดวงจันทรlกับความเขdมแสงของ

ดวงอาทิตยlในปรากฏการณlสุริยุปราคาบางสbวนท่ีประเทศไทย ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ซ่ึงการศึกษาเร่ือง

น้ีจะทำใหdทราบวbาพ้ืนท่ีการบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlมีความสัมพันธlกับความเขdมแสงอยbางไร โดยผูdจัดทำ

ไดdถbายภาพดวงอาทิตยlในชbวงที่เกิดปรากฏการณlสุริยุปราคาดdวยกลdองโทรทรรศนlแบบสะทdอนแสง เพื่อนำ

ภาพมาวิเคราะหlหาพ้ืนท่ีการบัง พรdอมกับวัดความเขdมของแสงดdวยลักซlมิเตอรl 
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วัตถุประสงคH 

 เพื่อศึกษาความสัมพันธlระหวbางพื้นที่การบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlในปรากฏการณlสุริยุปราคา

บางสbวน 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธlระหวbางพื้นที่การบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlในปรากฏการณlสุริยุปราคาบางสbวน มี

วิธีการศึกษาคือ 

 1. สืบคdนขdอมูลเก่ียวกับชbวงเวลาท่ีเกิดปรากฏการณlสุริยุปราคา ณ พ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ซ่ึงพบวbาเกิดปรากฏการณlในวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ชbวงเวลา 10.23น.-13.45น.  

 2. จัดเตรียมอุปกรณlประกอบดdวย (1) กลdองโทรทรรศนlแบบสะทdอนแสงขนาด 8 นิ ้ว พรdอม

ฟ^ลเตอรlกรองแสงอาทิตยl บนขาตั้งแบบตามดาวอัตโนมัติ (2) กลdองถbายรูปแบบ DSLR สำหรับบันทึกภาพ

โดยตbอเขdากับกลdองโทรทรรศนl (3) ลักซlมิเตอรlวัดแสงแบบดิจิตอล วัดแสงบันทึกพรdอมถbายภาพทุก 5 นาที 

 3. นำภาพที ่ ได dมาหาพื ้นท ี ่การบังดวงอาทิตยl  ด dวยว ิธ ี  Solar eclipse is magnitude and 

obscurity calculation (อdางอิงมาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติ) ดังน้ี 

  
 

 
 

 4. นำภาพถbายมากำหนดเสdนสมมติตbางๆ แลdวนำภาพไปวัดระยะดdานตbางๆโดยโปรแกรม 

Photoshop เพ่ือนำไปคำนวณหาพ้ืนท่ีการบังของดวงจันทรlตbอไป 
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ภาพตัวอยbางการกำหนดเสdนตbางๆ บนภาพถbายสุริยุปราคา 

 

 5. นำขdอมูลพ้ืนท่ีการบังดวงอาทิตยlไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธlกับความเขdมแสง 

 

ผลการศึกษา 

 
จากกราฟ ความสัมพันธlระหวbางพื้นท่ีการบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlกับความเขdมแสงของดวง

อาทิตยlในปรากฏการณlสุริยุปราคาบางสbวน พบวbาเมื่อพื้นที่การบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlเพิ่มมากข้ึน 

ความเขdมของแสงของดวงอาทิตยlท่ีสbงมายังโลกจะมีคbาลดลงอยbางสัมพันธlกัน 
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สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบวbา เมื่อพื้นที่การบังดวงอาทิตยlของดวงจันทรlเพิ่มมากขึ้น ความเขdมของแสงของ

ดวงอาทิตยlท่ีสbงมายังโลกจะมีคbาลดลงอยbางสัมพันธlกัน แตbมีบางชbวงท่ีพบวbามีความเขdมแสงลดลงต่ำมากกวbา 

(นdอยกวbา 400 Lux) อาจเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนในการอbานคbาเครื่องมือของผูdจัดทำโครงงานเอง 

เนื่องจากขณะการบันทึกขdอมูลสภาพอากาศปลอดโปรbง ไมbมีลมแรงมาก ทั้งนี้ในการทำโครงงานครั้งนี้ทำ

เพียงคร้ังเดียวจึงไมbมีขdอมูลเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง โดยถdาการศึกษาปรากฏการณlคร้ังตbอไปหากศึกษา

เปรียบเทียบกับการศึกษาในบริเวณอื่นๆ มากกวbา 1 บริเวณขึ้นไปก็อาจเห็นแนวโนdมการเปลี่ยนแปลงของ

ความเขdมแสงไดdแมbนยำย่ิงข้ึน 
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ขอขอบคุณครูที่ปรึกษา นายฆฤณพิสิฎฐl เขมอัครเจตตl ที่ปรึกษาโครงงานที่ไดdใหdคำปรึกษาและใหd

ขdอแนะนำที่ดี และเปeนกำลังใจตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน และขอกราบขอบพระคุณพbอแมbที่เปeน

ผูdสนับสนุนและใหdกำลังใจเสมอมา 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตรlแหbงชาติที่ใหdโอกาสในการรbวมกิจกรรมอบรมครั้งนี้ โดยเฉพาะ

อยbางยิ่งนายพิสิฏฐ นิธิยานันทl ที่ไดdใหdแนวทางในการจัดทำโครงงานครั้งนี้  และใหdคำแนะนำปรับปรุง

โครงงานใหdมีความสมบูรณlมากย่ิงข้ึน 
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