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ความเปนมา 
ความกาวหนาทางดานดาราศาสตรและความสนใจของประชาชนในปรากฏการณตางๆ ทางดารา

ศาสตรในประเทศไทยในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา ทําใหรัฐไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของประเทศและการสรางสังคมแหงการเรียนรูใหแกประชาชนชาวไทย นอกจากนี้

เนื่องในโอกาสสําคัญในวาระท่ีมีการสมโภช 200 ป แหงการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว พระบิดาแหงวิทยาศาสตรแหงวิทยาศาสตรไทย พ.ศ.2547 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแหงเทคโนโลยีไทย ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ป พ.ศ.

2550 และทรงโปรดวิชาดาราศาสตรเปนอยางมาก ในวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ

อนุมัติใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ใน

รูปแบบองคการมหาชนข้ึน เพ่ือเปนการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งทางดานการ

วิจัยทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและการสรางสังคมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกปวงชนชาว

ไทย และเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติเขา

เปนสมาชิกระดับประเทศ (National Membership) ของสหพันธดาราศาสตรนานาชาติ (International 

Astronomical Union) ตอมาเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2551 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในรางพระ

ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) และในวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2551 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ.2551 ข้ึน และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลม 

25 ตอนท่ี 138 ก วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2551 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2552 เปนตน

ไป ซ่ึงวันดังกลาวนี้ถือวันเปนสถาปนา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 
วิสัยทัศน 

เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศดานดาราศาสตร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

พันธกิจ 
1. คนควา วิจัย และพัฒนาดานดาราศาสตร 

2. สรางเครือขายการวิจัยและวิชาการดานดาราศาสตรในระดับชาติและนานาชาติ กับสถาบันตางๆ 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3. สงเสริมสนับสนุน และประสานความรวมมือดานดาราศาสตรกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวของและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

4. บริการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานดาราศาสตร 
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โครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความรูและความสนพระทัยอยางลึกซ้ึงใน

ศาสตรและวิทยาการหลายแขนง พระองคไดทรงริเริ่มโครงการในพระราชดําริมากมายหลายโครงการเพ่ือ

ประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎรของพระองค  โครงการเหลานี้อาจมีธรรมชาติแตกตางกันบางก็เปน

โครงการแบบบูรณาการ และบางก็เปนโครงการท่ีมีลักษณะเฉพาะ ในบรรดาโครงการมากหลายท่ีเกิดจาก

พระราชดําริของพระองค โครงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดเปนโครงการในระดับแนวหนา

โครงการหนึ่ง โครงการในพระราชดําริของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ไดรับการ

สานตอใหดําเนินการไดโดยรัฐบาลไทยและหนวยงานตางๆของรัฐ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืนตอไป 

          “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงมีความสนพระทัยอยางยิ่งในวิชาดารา

ศาสตรซ่ึงเปนศาสตรท่ีเกาแกท่ีสุดศาสตรหนึ่งของโลก ทรงตระหนักวาทองฟากวางใหญท่ีระยิบระยับดวยแสง

จากหมูดาวนอยใหญเปนสิ่งท่ีสรางสรรคจินตนาการและดึงดูดความสนใจของผูคนท้ังเด็กและผูใหญไดเปน

อยางดี จึงทรงประทานพระราชดําริวาดาราศาสตรนาจะเปนเครื่องมืออีกอันหนึ่งท่ีใชนําสังคมของประเทศให

กาวสูความเปนสังคมแหงความรูได 

          เม่ือท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติข้ึนในป พ.ศ. 2551 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงพระกรุณารับโครงการดําเนินการของสถาบันฯเปน

โครงการในพระราชดําริ 2 โครงการ ไดแก 

1. โครงการหอดูดาวแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ในศุภมงคลวารเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการหอดูดาวภูมิภาคเพ่ือประชาชน 5 แหง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก จังหวัดสงขลา ภาคใต  จังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือ และ

จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริเรื่องความรวมมือกับ

องคกรดานดาราศาสตรในมิตรประเทศอีกหลายประเทศ เชน หอดูดาวแหงชาติยูนนาน หอดูดาวเกาเหมยกู 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  สถาบันดาราศาสตรและฟสิกสอวกาศเกาหลี ประเทศเกาหลีใต หอดูดาว พารานัล 

และหอดูดาวเซอรโร โทโลโล อินเทอรอเมริกันในประเทศสาธารณรัฐชิลี เปนตน 

          

 วิสัยทัศนอันกวางไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงแสดงใหประจักษ

ดวยโครงการในพระราชดําริเหลานี้จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาสถานภาพของประเทศใหกาวข้ึนสู

ความเปนผูนําในวิชาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 
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โครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
1. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 

เปนหนึ่งในโครงการกอสรางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติในสวนภูมิภาคของสถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาติ (องคการมหาชน) เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรู และใหการบริการทางวิขาการดานดาราศาสตร ได

อยางท่ัวถึง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ อีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรู คนควา และเผยแพรความรูทางดาน

ดาราศาสตร ซ่ึงครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา และ

จังหวัดใกลเคียงจะไดใชทรัพยากรภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ เปนแหลงการเรียนรูทางดาราศาสตร 

และสรางสรรคงานวิจัยระดับพ้ืนฐาน อันจะเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิด

อยางวิทยาศาสตรใหกับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมีบันทึกขอตกลงรวมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีในการจัดตั้ง และดําเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดใหสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน) ใชพ้ืนท่ี 25 ไร 

บริเวณอุทยานการเรียนรูสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซ่ึง

ภายในบริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ไดทําการจัดสรรพ้ืนท่ีโดยคํานึงถึงการใชงานเปนหลัก ประกอบดวย

อาคารหลัก ๆ 2 อาคาร ดังนี้ 

 อาคารทองฟาจําลอง 
เปนอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลมสําหรับฉายทองฟาจําลองดวยระบบดิจิตอลความละเอียด สูง 

สามารถรองรับผูเขาชมไดครั้งละ 50 คน บริเวณโถงทางเขาของอาคารฉายดาวนั้น เปนหองสําหรับจัดแสดง

นิทรรศการทางดาราศาสตรท่ีจะหมุนเวียนเปลี่ยนตาม เหตุการณทางดาราศาสตรท่ีสําคัญๆ เชน นิทรรศการ

เก่ียวกับดาวหาง และอุกกาบาต ซ่ึงปจจุบัน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ไดนําอุกกาบาตแคมโปเดลชิโร จาก

อารเจนตินามาจัดแสดง และนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับระบบสุริยะ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ 

เปนตน 
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อาคารหอดูดาว 
อาคาร หอดูดาวมีลักษณะเปนอาคารสองชั้น แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของโดมไฟเบอรกลาสทรง

เปลือกหอย (Clamshell dome) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 ฟุต สามารถเปดออกได 180 องศา ทําใหเห็น

ทองฟาไดโดยรอบ ภายในโดมทรงเปลือกหอยนี้ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ซ่ึง

เปนกลองหลักของหอดูดาว ดานนอกของโดมทรงเปลือกหอยมีหลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 20 เมตร สูง 3.5 เมตร ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาด 14 นิ้ว จํานวน 2 ตัว กลองโทรทรรศนขนาด 6 นิ้ว 

จํานวน 2 ตัว และกลองดูดวงอาทิตยอีก 2 ตัว โดยควบคุมการปด-เปด หลังคาเลื่อนดวยระบบมอเตอรไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ีในการกอสรางท้ังหมด 36 ไร 

โดยมีอาคารหอดูดาว และอาคารฉายดาวอยูบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ี มีลานสําหรับจัดกิจกรรมดูดาวอยูทาง

ดานหลังของอาคารหอดูดาว บริเวณดานขางมีการกันพ้ืนท่ีไวสําหรับการขยายตัวในอนาคต ดานซายและ

ดานขวาเปนสวนปาของบริษัทโตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด ชวยใหความรมรื่นและเปนกําแพงปองกันเสียง

รบกวน ฝุนละออง และแสงไฟจากอาคารบานพักไดเปนอยางดี บริเวณดานหนาของโครงการยังมีการปลูก

ตนไมเปนแนวยาวเพ่ือใชปองกันเสียงและฝุนละอองจากถนนหนาโครงการอีกดวย 

          การเขาออกยังคงบังคับใหมีการเขาออกนอกโครงการไดเพียงทางเดียว เพ่ือความสะดวกในการดูแล

และเพ่ือความปลอดภัย โดยมีอาคารโถงทางเขาเปนจุดควบคุมการเขาออกและเปนจุดเชื่อมตอไปยังสวนตางๆ 
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อาคารหอดูดาวมีลักษณะเปนอาคารสองชั้น แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของโดมไฟเบอรกลาสทรง

เปลือกหอย (Clamshell dome) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 ฟุต สามารถเปดออกได 180 องศา ทําใหเห็น

ทองฟาไดโดยรอบ ภายในโดมทรงเปลือกหอยนี้ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ซ่ึง

เปนกลองหลักของหอดูดาว ดานนอกของโดมทรงเปลือกหอยมีหลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 6 เมตร 
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ยาว 20 เมตร สูง 3.5 เมตร ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาด 14 นิ้ว จํานวน 2 ตัว กลองโทรทรรศนขนาด 6 นิ้ว 

จํานวน 2 ตัว และกลองดูดวงอาทิตยอีก 2 ตัว โดยควบคุมการปด-เปด หลังคาเลื่อนดวยระบบมอเตอรไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาคารทองฟาจําลอง 

เปนอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลมสําหรับฉายทองฟาจําลองดวยระบบดิจิตอลความละเอียดสูง 

สามารถรองรับผูเขาชมไดครั้งละ 50 คน บริเวณโถงทางเขาของอาคารฉายดาวนั้น เปนหองสําหรับจัดแสดง

นิทรรศการทางดาราศาสตรท่ีจะหมุนเวียนเปลี่ยนตามเหตุการณทางดาราศาสตรท่ีสําคัญ ๆ เชน นิทรรศการ

เก่ียวกับดาวหาง และอุกกาบาต ซ่ึงปจจุบัน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไดนําอุกกาบาตแคมโปเดลชิโร จาก

อารเจนตินามาจัดแสดง และนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับระบบสุริยะ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนพฤกษศาสตรหอดูดาว 

สวนพฤกษศาสตรอนุรักษพืชกินไดและพันธุพืชเก่ียวกับศาสนา ในพ้ืนท่ี 18 ไร โดยจะทําการปลูกปา

พฤกษศาสตรอนุรักษพันธุพืชกินไดและพันธุพืชท่ีเก่ียวกับศาสนา พรอมท้ังจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับ

ประชาชนพักผอน เพ่ือเปนการสงเสริมระหวางภาครัฐและชุมชนในการทํากิจกรรมในบริเวณโดยรอบหอดูดาว
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บทที่ 1  
การดูดาวเบื้องตน และการใชแผนที่ดาว 

กรกมล ศรีบุญเรือง 

 
การศึกษาวัตถุทองฟาและปรากฏการณตางๆ ไดเกิดข้ึนมานานหลายพันๆ ป มาแลวแตไมมีใครทราบ

วามนุษยเริ่มสังเกตทองฟาตอนกลางคืนเม่ือไร ดวยความชางสังเกตของมนุษยทําใหทราบวาดวงอาทิตย ดวง

จันทร และดาวตางๆ มีการเคลื่อนท่ีข้ึน-ตก และดาวตางๆ นั้นก็จะมีรอบของการปรากฏใหเห็น นอกจากนี้ยัง

สังเกตเห็นวาดาวตางๆ บนทองฟามีความสวางแตกตางกัน และมีสีหลากหลายแตกตางกันไป บางก็เปนสีน้ํา

เงิน บางก็เปนสีขาว บางก็เปนสีแดง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดกระตุนใหมนุษยสนใจท่ีจะคนควาหาความจริงเก่ียวกับสิ่ง

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนี้ อาจกลาวไดวาการดูดาวเปนเพียงบันไดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการศึกษาหาคําตอบในสิ่งท่ีมนุษย

สงสัย และยังมีสิ่งตางๆ อีกมากมายในเอกภพท่ีเราตองคนควาหาความรูตอไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

คนท่ีไมเคยดูดาวอาจสงสัยวาดูดาวไปทําไม นอกจากดูเพ่ือความสวยงาม และเพลิดเพลินแลวการท่ี

เราดูดาวนั้นชวยใหเรามีจินตนาการ หาคําตอบเก่ียวกับขอสงสัยในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนําไปสูการ

แสวงหาความรูเก่ียวกับธรรมชาติ การเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟาตางๆ ตลอดจนความเปนมาของวัตถุทองฟา 

รวมถึงการแสวงหาคําตอบเก่ียวกับจุดกําเนิดของเอกภพ หลุมดํา มวลของสสารมืดท่ีหายไป เปนตน  

จากการท่ีมนุษยมีความคิดอยางเปนระบบทําใหมนุษยแบงดวงดาวท่ีเห็นบนทองฟาออกเปนกลุมๆ 

แตกตางกันไปตามแตละทองถ่ิน ซ่ึงไดกําหนดไวในรูปของเทพเจา บุคคล สัตว เครื่องมือ สิ่งของตางๆ เพ่ือให

งาย สะดวกตอการคนหา และการสังเกตการณทางดาราศาสตร  และอาจมีนิทานกํากับกลุมดาวตางๆ 

เหลานั้น ทําใหการดูดาวมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากข้ึน ดังนั้นหากตองการท่ีจะดูดาวใหเปนแลวก็ควรท่ี

จะตองรูจักกลุมดาวตางๆ บนทองฟา  

 

1.1 ความรูเบ้ืองตนในการดูดาว 
การดูดาวเปนการศึกษาดาราศาสตรเบื้องตนอยางหนึ่ง คําวา ดาราศาสตร แปลตามศัพทไดดังนี้ 

“ดารา หมายถึงดาว” สวนคําวา “ศาสตร หมายถึง ความรู” เม่ือนําคําท้ังสองมารวมกันใหความหมายวา

วิชาท่ีวาดวยความรูเก่ียวกับดาว ความจริงวิชาดาราศาสตรมีความหมายกวางขวางกวานี้มาก 

วิชาดาราศาสตร เปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่งท่ีวาดวยเรื่องของวัตถุทองฟาตางๆ เชน ดาวฤกษ ดาว
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2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 
โครงการกอสรางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา มีพ้ืนท่ีในการกอสราง

ท้ังหมด 36 ไร โดยมีอาคารหอดูดาว และอาคารฉายดาวอยูบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ี มีลานสําหรับจัด

กิจกรรมดูดาวอยูทางดานหลังของอาคารหอดูดาว บริเวณดานขางมีการกันพ้ืนท่ีไวสําหรับการขยายตัวใน

อนาคต ชวยใหความรมรื่นและเปนกําแพงปองกันเสียงรบกวน ฝุนละออง และแสงไฟจากอาคารบานพักได

เปนอยางดี บริเวณดานหนาของโครงการยังมีการปลูกตนไมเปนแนวยาวเพ่ือใชปองกันเสียงและฝุนละอองจาก

ถนนหนาโครงการอีกดวย 

การเขาออกยังคงบังคับใหมีการเขาออกนอกโครงการไดเพียงทางเดียว เพ่ือความสะดวกในการดูแล

และเพ่ือความปลอดภัย โดยมีอาคารโถงทางเขาเปนจุดควบคุมการเขาออกและเปนจุดเชื่อมตอไปยังสวนตางๆ 

ภายในโครงการ ดังนี้ 

 
 
 
ศูนยบริการขอมูลสารสนเทศและฝกอบรมทางดาราศาสตร 

ตั้งอยู ณ บริเวณท่ีทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใชในการใหบริการ

ขอมูลสารสนเทศและฝกอบรมทางดาราศาสตรแกบุคคลท่ัวไป นอกจากนี้ยังใชเปนหองควบคุมการทํางานของ

กลองโทรทรรศนระยะไกลและโรงซอมบํารุงรักษากลองโทรทรรศน ตลอดจนเปนท่ีพักของนักดาราศาสตรท่ีมา

ดําเนินการวิจัย 

ติดตอ 
สํานักงานใหญ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)  

191 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-225569, 053-225571    

โทรสาร 053-225524 

สํานักงานประสานงาน กรุงเทพฯ  
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ชั้น 2 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 66 2 3546652 

โทรสาร  66 2 3547013 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 
ตั้งอยูภายในมหางิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี 
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หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดาราศาสตรเบื้องตน 13
Introduction to astronomy

บทที่ 1  
การดูดาวเบื้องตน และการใชแผนที่ดาว 

กรกมล ศรีบุญเรือง 

 
การศึกษาวัตถุทองฟาและปรากฏการณตางๆ ไดเกิดข้ึนมานานหลายพันๆ ป มาแลวแตไมมีใครทราบ

วามนุษยเริ่มสังเกตทองฟาตอนกลางคืนเม่ือไร ดวยความชางสังเกตของมนุษยทําใหทราบวาดวงอาทิตย ดวง

จันทร และดาวตางๆ มีการเคลื่อนท่ีข้ึน-ตก และดาวตางๆ นั้นก็จะมีรอบของการปรากฏใหเห็น นอกจากนี้ยัง

สังเกตเห็นวาดาวตางๆ บนทองฟามีความสวางแตกตางกัน และมีสีหลากหลายแตกตางกันไป บางก็เปนสีน้ํา

เงิน บางก็เปนสีขาว บางก็เปนสีแดง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดกระตุนใหมนุษยสนใจท่ีจะคนควาหาความจริงเก่ียวกับสิ่ง

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนี้ อาจกลาวไดวาการดูดาวเปนเพียงบันไดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการศึกษาหาคําตอบในสิ่งท่ีมนุษย

สงสัย และยังมีสิ่งตางๆ อีกมากมายในเอกภพท่ีเราตองคนควาหาความรูตอไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

คนท่ีไมเคยดูดาวอาจสงสัยวาดูดาวไปทําไม นอกจากดูเพ่ือความสวยงาม และเพลิดเพลินแลวการท่ี

เราดูดาวนั้นชวยใหเรามีจินตนาการ หาคําตอบเก่ียวกับขอสงสัยในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนําไปสูการ

แสวงหาความรูเก่ียวกับธรรมชาติ การเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟาตางๆ ตลอดจนความเปนมาของวัตถุทองฟา 

รวมถึงการแสวงหาคําตอบเก่ียวกับจุดกําเนิดของเอกภพ หลุมดํา มวลของสสารมืดท่ีหายไป เปนตน  

จากการท่ีมนุษยมีความคิดอยางเปนระบบทําใหมนุษยแบงดวงดาวท่ีเห็นบนทองฟาออกเปนกลุมๆ 

แตกตางกันไปตามแตละทองถ่ิน ซ่ึงไดกําหนดไวในรูปของเทพเจา บุคคล สัตว เครื่องมือ สิ่งของตางๆ เพ่ือให

งาย สะดวกตอการคนหา และการสังเกตการณทางดาราศาสตร  และอาจมีนิทานกํากับกลุมดาวตางๆ 

เหลานั้น ทําใหการดูดาวมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากข้ึน ดังนั้นหากตองการท่ีจะดูดาวใหเปนแลวก็ควรท่ี

จะตองรูจักกลุมดาวตางๆ บนทองฟา  

 

1.1 ความรูเบ้ืองตนในการดูดาว 
การดูดาวเปนการศึกษาดาราศาสตรเบื้องตนอยางหนึ่ง คําวา ดาราศาสตร แปลตามศัพทไดดังนี้ 

“ดารา หมายถึงดาว” สวนคําวา “ศาสตร หมายถึง ความรู” เม่ือนําคําท้ังสองมารวมกันใหความหมายวา

วิชาท่ีวาดวยความรูเก่ียวกับดาว ความจริงวิชาดาราศาสตรมีความหมายกวางขวางกวานี้มาก 

วิชาดาราศาสตร เปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่งท่ีวาดวยเรื่องของวัตถุทองฟาตางๆ เชน ดาวฤกษ ดาว

เคราะห อุกกาบาต ดาวหาง เนบิวลา กาแล็กซี (ดาราจักร) สิ่งมีชีวิตนอกโลก รวมถึงปรากฏการณทางดารา

ศาสตรตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

การแบงดาวบนทองฟาออกเปนกลุมๆ เรียกวากลุมดาว (Constellation) นั้นปจจุบันนักดาราศาสตร

แบงกลุมดาวตางๆ นี้นับรวมท้ังทองฟาซีกเหนือ และซีกใต ออกเปนท้ังหมด 88 กลุม ซ่ึงการบอกตําแหนงของ

กลุมดาวตางๆ บนทองฟานั้น จําเปนตองมีระบบเพ่ือใชระบุถึงตําแหนงท่ีอยูของดาวฤกษ เม่ือเริ่มตนดูดาวนั้น

เราจะตองรูจักตําแหนงของทิศท้ัง 4 ทิศกอน จากตําแหนงของผูสังเกต 

2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 
โครงการกอสรางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา มีพ้ืนท่ีในการกอสราง

ท้ังหมด 36 ไร โดยมีอาคารหอดูดาว และอาคารฉายดาวอยูบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ี มีลานสําหรับจัด

กิจกรรมดูดาวอยูทางดานหลังของอาคารหอดูดาว บริเวณดานขางมีการกันพ้ืนท่ีไวสําหรับการขยายตัวใน
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ภายในโครงการ ดังนี้ 

 
 
 
ศูนยบริการขอมูลสารสนเทศและฝกอบรมทางดาราศาสตร 
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สํานักงานใหญ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)  

191 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-225569, 053-225571    

โทรสาร 053-225524 
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สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
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แบงกลุมดาวตางๆ นี้นับรวมท้ังทองฟาซีกเหนือ และซีกใต ออกเปนท้ังหมด 88 กลุม ซ่ึงการบอกตําแหนงของ

กลุมดาวตางๆ บนทองฟานั้น จําเปนตองมีระบบเพ่ือใชระบุถึงตําแหนงท่ีอยูของดาวฤกษ เม่ือเริ่มตนดูดาวนั้น

เราจะตองรูจักตําแหนงของทิศท้ัง 4 ทิศกอน จากตําแหนงของผูสังเกต
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1.1.1 วิธีการหาทิศเหนือ สําหรับผูท่ีตองเรียนรูการดูดาวเบื้องตน สิ่งแรกท่ีความรูคือการหาทิศเพ่ือ

อางอิงจุดสังเกตทองฟา ณ ตําแหนงท่ีผูสังเกตอยู (สถานท่ีดูดาว) หลายทานอาจคิดวาเปนเรื่องยาก แตท่ีจริง

แลวเราสามารถใชเทคนิคการสังเกตธรรมชาติ เชน การดูเงาของวัสถุหรือกลุมดูดาวบนทองฟาเปนหลัก จากเท

คนิดเหลานี้เราจะสามารถประมาณทิศทิศได ซ่ึงเราอาจจะคุนเคยกับ “ทิศเหนือ” ซ่ึงหนึ่งในทิศหลักท้ังสี่ และ

หลายทานอาจมีขอสงสัยวาการดาวดูทําไมตองใชทิศเหนือ ลองดูวาถาหากเราแบงโลกออกเปน 2 สวน ในแนว

ละติจูดดังนั้นเราจะสามารถแบงโลกออกเปนฉีกโลกเหนือและฉีกโลกใต ประเทศไทยของเราตั้งอยูบนพิกัดทาง

ภูมิศาสตรระหวาง 6 – 20 องศาเหนือ ดังนั้นเราจึงใช “ทิศเหนือ” เปนหลัก แตถาหากผูสังเกตยายไปประเทศ

ออสเตรเลียซ่ึงอยูทางฉีกโลกใตก็ตองเปลี่ยนไปใช “ทิศใต” เปนหลัก แตตอนนี้ใหกลับมาท่ี ทิศเหนือ ของเรา

กอน 

สําหรับนิยามของ “ทิศเหนือ” เราสามารถแบงออกเปนได 2 อยางคือ 

1. ทิศเหนือจริง 

2. ทิศเหนือแมเหล็ก 

ในการดูดาวนั้นเราจะใช “ทิศเหนือจริง” เปนหลัก 

วิธีการหาทิศนั้นสามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชเข็มทิศ หรือถาหากไมมีอุปกรณชวยเหลือ เราก็สามารถ

หาทิศไดจากการสังเกต จากการข้ึน-ตกของ ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห และกลุมดาว เปนตน 

การใชเข็มทิศ เปนอุปกรณชนิดหนึ่งท่ีหาซ้ือไดท่ัวไปและใชงายท่ีสุด เนื่องจากปลายของเข็มทิศจะชี้

ไปทางทิศเหนือเสมอ แตมีขอควรระวังคืออยานําวัตถุท่ีเปนโลหะมาไวใกล อาจทําใหเข็มทิศทํางานผิดพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 แสดงเข็มทิศ 

 
การใชดวงอาทิตย เราสามารถหาทิศในเวลากลางวันโดยสังเกตการข้ึนตกของดวงอาทิตย เนื่องจาก

ดวงอาทิตยจะข้ึนทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เชน กอนเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูทางซีก

ตะวันออก และหลังเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูทางซีกตะวันตก ในขณะท่ีตอนเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูกลาง

ศีรษะเราจึงบอกทิศไมได ดังนั้นเพ่ือความแนนอนควรสังเกตเปนชวงเวลาซักระยะหนึ่ง 

การใชดวงจันทร ดวงจันทรเปนอีกวัตถุหนึ่งท่ีสามารถชวยเราหาทิศทางได โดยเราจะอาศัยการสังเกต

เสี้ยวดานสวางของดวงจันทร และเวลาการข้ึนตกของดวงจันทร หากดวงจันทรข้ึนกอนท่ีดวงอาทิตยจะตก 

ดานสวางของดวงจันทรจะเปนทิศตะวันตก หากดวงจันทรข้ึนหลังเวลาเท่ียงคืน ดานสวางของดวงจันทรจะเปน

ทิศตะวันออก แตวิธีนี้อาจจะใชไดไมคอยดีในชวงดวงจันทรเต็มดวง หรือใกลเต็มดวง เนื่องจากดวงจันทรจะ

สวางท้ังดวงทําใหเราไมทราบวาจะใชดานใดของดวงจันทรเปนดานสวาง  

  การใชกลุมดาว เราสามารถหาทิศจากกลุมดาวบางกลุม ซ่ึงจากตําแหนงของกลุมดาว และทิศทาง

ของกลุมดาวนั้นจะเปนเครื่องบอกทิศใหกับผูสังเกตในการหาดาวเหนือ (Polaris) และยังมีชื่อเรียกดาวอ่ืนอีก 

เชนดาวไคนอซูรา (Cynosura) และอัลฟา เออรซา ไมนอริส  (α Ursae Minoris) เปนดาวฤกษท่ีสวางท่ีสุดใน

กลุมดาวหมีเล็ก และอยูใกลกับข้ัวฟาเหนือ จึงปรากฏเสมือนอยูนิ่งกับท่ีบนทองฟา การท่ีดาวเหนืออยูใน

ทิศทางท่ีเกือบจะเปนทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลก ดาวฤกษดวงอ่ืนๆ จึงดูเหมือนเคลื่อนท่ีวนเปนวงกลม

รอบดาวเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 แสดงเสนแสงดาวท่ีหมุนไปรอบๆ ข้ัวเหนือทองฟา 

 

การหาดาวเหนือดวยกลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major) กลุมดาวนี้มีดาวสวางเจ็ดดวงเรียงกัน ซ่ึงบาง

คนอาจเห็นเปนรูปคลายๆ กระบวยตักน้ํา (Big Dipper) เม่ือเราลากเสนผานดาวสองดวงแรกของกระบวยตัก

น้ํา (ดาวดูเบห (Alpha Ursae Majoris) กับดาวเมอแรก (Beta Ursae Majoris)) โดยลากจากดาวดูเบห ไป

ดาวเมอแรกตรงไปอีกประมาณ 4 เทา ของระยะหางระหวางดาวท้ังสอง จะพบดาวท่ีมีแสงสวางริบหรี่ดวงหนึ่ง

นั้นก็คือ “ดาวเหนือ” ไมวาทรงกลมทองฟาจะหมุนไปอยางไรก็ตาม ดาวเหนือก็จะปรากฏอยูท่ีตําแหนงเดิม

ตลอดเวลา ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

การใชดวงอาทิตย เราสามารถหาทิศในเวลากลางวันโดยสังเกตการข้ึนตกของดวงอาทิตย เนื่องจาก

ดวงอาทิตยจะข้ึนทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เชน กอนเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูทางซีก

ตะวันออก และหลังเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูทางซีกตะวันตก ในขณะท่ีตอนเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูกลาง

ศีรษะเราจึงบอกทิศไมได ดังนั้นเพ่ือความแนนอนควรสังเกตเปนชวงเวลาซักระยะหนึ่ง
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การใชดวงอาทิตย เราสามารถหาทิศในเวลากลางวันโดยสังเกตการข้ึนตกของดวงอาทิตย เนื่องจาก

ดวงอาทิตยจะข้ึนทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เชน กอนเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูทางซีก

ตะวันออก และหลังเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูทางซีกตะวันตก ในขณะท่ีตอนเท่ียงวันดวงอาทิตยจะอยูกลาง

ศีรษะเราจึงบอกทิศไมได ดังนั้นเพ่ือความแนนอนควรสังเกตเปนชวงเวลาซักระยะหนึ่ง 

การใชดวงจันทร ดวงจันทรเปนอีกวัตถุหนึ่งท่ีสามารถชวยเราหาทิศทางได โดยเราจะอาศัยการสังเกต

เสี้ยวดานสวางของดวงจันทร และเวลาการข้ึนตกของดวงจันทร หากดวงจันทรข้ึนกอนท่ีดวงอาทิตยจะตก 

ดานสวางของดวงจันทรจะเปนทิศตะวันตก หากดวงจันทรข้ึนหลังเวลาเท่ียงคืน ดานสวางของดวงจันทรจะเปน

ทิศตะวันออก แตวิธีนี้อาจจะใชไดไมคอยดีในชวงดวงจันทรเต็มดวง หรือใกลเต็มดวง เนื่องจากดวงจันทรจะ

สวางท้ังดวงทําใหเราไมทราบวาจะใชดานใดของดวงจันทรเปนดานสวาง  

  การใชกลุมดาว เราสามารถหาทิศจากกลุมดาวบางกลุม ซ่ึงจากตําแหนงของกลุมดาว และทิศทาง

ของกลุมดาวนั้นจะเปนเครื่องบอกทิศใหกับผูสังเกตในการหาดาวเหนือ (Polaris) และยังมีชื่อเรียกดาวอ่ืนอีก 

เชนดาวไคนอซูรา (Cynosura) และอัลฟา เออรซา ไมนอริส  (α Ursae Minoris) เปนดาวฤกษท่ีสวางท่ีสุดใน

กลุมดาวหมีเล็ก และอยูใกลกับข้ัวฟาเหนือ จึงปรากฏเสมือนอยูนิ่งกับท่ีบนทองฟา การท่ีดาวเหนืออยูใน

ทิศทางท่ีเกือบจะเปนทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลก ดาวฤกษดวงอ่ืนๆ จึงดูเหมือนเคลื่อนท่ีวนเปนวงกลม

รอบดาวเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 แสดงเสนแสงดาวท่ีหมุนไปรอบๆ ข้ัวเหนือทองฟา 

 

การหาดาวเหนือดวยกลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major) กลุมดาวนี้มีดาวสวางเจ็ดดวงเรียงกัน ซ่ึงบาง

คนอาจเห็นเปนรูปคลายๆ กระบวยตักน้ํา (Big Dipper) เม่ือเราลากเสนผานดาวสองดวงแรกของกระบวยตัก

น้ํา (ดาวดูเบห (Alpha Ursae Majoris) กับดาวเมอแรก (Beta Ursae Majoris)) โดยลากจากดาวดูเบห ไป

ดาวเมอแรกตรงไปอีกประมาณ 4 เทา ของระยะหางระหวางดาวท้ังสอง จะพบดาวท่ีมีแสงสวางริบหรี่ดวงหนึ่ง

นั้นก็คือ “ดาวเหนือ” ไมวาทรงกลมทองฟาจะหมุนไปอยางไรก็ตาม ดาวเหนือก็จะปรากฏอยูท่ีตําแหนงเดิม

ตลอดเวลา ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

นั้นก็คือ “ดาวเหนือ” ไมวาทรงกลมทองฟาจะหมุนไปอยางไรก็ตาม ดาวเหนือก็จะปรากฏอยูท่ีตําแหนงเดิม

ตลอดเวลา ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2
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รูปท่ี 1.3 การหาดาวเหนือจากกลุมดาวหมีใหญ 

 

การหาดาวเหนือดวยกลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปย (Cassiopeia) ในชวงท่ีกลุมดาว

หมีใหญตกลับขอบไปแลวก็ยังมีกลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปยท่ีเราสามารถใชหาดาวเหนือได

เชนเดียวกับกลุมดาวหมีใหญ ลักษณะของกลุมดาวคางคาวเราจะสามารถสังเกตเห็นไดไงซ่ึงกลุมดาวนี้

ประกอบดวยดาวฤกษสวาง 5 ดวง ท่ีเรียงตัวกันคลายกับรูปตัวเอ็ม (M) ซ่ึงเม่ือเราลากเสนผานแบงครึ่งผาน

กลางกลุมดาวคางคาวออกไปประมาณ 25 องศา ดังรูปท่ี 3 ก็จะเจอดาวเหนือ ซ่ึงกลุมดาวคางคาวนี้จะอยูใน

ทิศตรงขามกับกลุมดาวหมีใหญ ดังนั้นถาเห็นกลุมดาวคางคาวกําลังจะข้ึน เราก็จะเห็นกลุมดาวหมีใหญกําลังจะ

ตกลับขอบฟา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.4 การหาดาวเหนือจากกลุมดาวคางคาว 

 

นอกจากการระบุทิศทางตางๆ ไดแลว การบอกระยะหางระหวางดาวท่ีปรากฏบนทองฟานั้นก็เปนสิ่ง

สําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยในการดูดาว  การบอกระยะหางระหวางดาวนั้นนิยมบอกเปนคาของมุมวาหางกันก่ี

องศา ซ่ึงสามารถบอกไดงายๆ โดยการเหยียดแขนของเราไปขางหนาใหสุด มือของเรานั้นสามารถใชเปนเครื่อง

บอกมุมไดอยางดี 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                          (a)                                      (b) 

รูปท่ี 1.5 (a) ความกวางของนิ้วกอย มีคาประมาณ 1 องศา ดวงอาทิตย และ ดวงจันทร  

                กวาง 1/2 องศา หรือครึ่งหนึ่งของนิ้วกอย 

  (b) ความกวางของหัวแมมือ มีคาประมาณ 2 องศา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (c)              (d) 

รูปท่ี 1.6 (c) ความกวางของนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางรวมกัน มีคาประมาณ 5 องศา หรือเทากับ 

                ระยะระหวางดาวคูหนาของกลุมดาวหมีใหญ 

            (d) ความกวางของกําปนมีคาประมาณ 10 องศา หรือ 9 กําปนจากระดับสายตาจนถึงจุด 

                 เหนือศีรษะ (Zenith) หรือ จุดเหนือศีรษะพอดี 
 

 

 

 

รูปท่ี 1.4 การหาดาวเหนือจากกลุมดาวคางคาว
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รูปท่ี 1.3 การหาดาวเหนือจากกลุมดาวหมีใหญ 

 

การหาดาวเหนือดวยกลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปย (Cassiopeia) ในชวงท่ีกลุมดาว

หมีใหญตกลับขอบไปแลวก็ยังมีกลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปยท่ีเราสามารถใชหาดาวเหนือได

เชนเดียวกับกลุมดาวหมีใหญ ลักษณะของกลุมดาวคางคาวเราจะสามารถสังเกตเห็นไดไงซ่ึงกลุมดาวนี้

ประกอบดวยดาวฤกษสวาง 5 ดวง ท่ีเรียงตัวกันคลายกับรูปตัวเอ็ม (M) ซ่ึงเม่ือเราลากเสนผานแบงครึ่งผาน

กลางกลุมดาวคางคาวออกไปประมาณ 25 องศา ดังรูปท่ี 3 ก็จะเจอดาวเหนือ ซ่ึงกลุมดาวคางคาวนี้จะอยูใน

ทิศตรงขามกับกลุมดาวหมีใหญ ดังนั้นถาเห็นกลุมดาวคางคาวกําลังจะข้ึน เราก็จะเห็นกลุมดาวหมีใหญกําลังจะ

ตกลับขอบฟา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.4 การหาดาวเหนือจากกลุมดาวคางคาว 

 

นอกจากการระบุทิศทางตางๆ ไดแลว การบอกระยะหางระหวางดาวท่ีปรากฏบนทองฟานั้นก็เปนสิ่ง

สําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยในการดูดาว  การบอกระยะหางระหวางดาวนั้นนิยมบอกเปนคาของมุมวาหางกันก่ี

องศา ซ่ึงสามารถบอกไดงายๆ โดยการเหยียดแขนของเราไปขางหนาใหสุด มือของเรานั้นสามารถใชเปนเครื่อง

บอกมุมไดอยางดี 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                          (a)                                      (b) 

รูปท่ี 1.5 (a) ความกวางของนิ้วกอย มีคาประมาณ 1 องศา ดวงอาทิตย และ ดวงจันทร  

                กวาง 1/2 องศา หรือครึ่งหนึ่งของนิ้วกอย 

  (b) ความกวางของหัวแมมือ มีคาประมาณ 2 องศา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (c)              (d) 

รูปท่ี 1.6 (c) ความกวางของนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางรวมกัน มีคาประมาณ 5 องศา หรือเทากับ 

                ระยะระหวางดาวคูหนาของกลุมดาวหมีใหญ 

            (d) ความกวางของกําปนมีคาประมาณ 10 องศา หรือ 9 กําปนจากระดับสายตาจนถึงจุด 

                 เหนือศีรษะ (Zenith) หรือ จุดเหนือศีรษะพอดี 
 

 

 

 

หรือ จุดเหนือศีรษะพอดี
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รูปท่ี 1.7 (e) ความกวางระหวางนิ้วชี้ กับ นิ้วกอย มีคาประมาณ 15 องศา ดาวเหนืออยูสูงจากขอบ 

                ฟาประมาณ 15 องศา หรือ เทากับความกวางระหวางนิ้วชี้ กับ นิ้วกอย  

            (f) ความกวางระหวางนิ้วโปง กับ นิ้วกอย มีคาเทากับ 22 องศา หรือเทากับความยาวของ 

                กลุมดาวหมีใหญ 

 

1.2 การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา และระบบพิกัดทองฟา 
 ในการบอกตําแหนงดาวบนทองฟานั้นเราจําเปนท่ีจะตองรูการกําหนดพิกัด หรือระบบพิกัดทองฟา

เพ่ือใชในการบอกตําแหนงของดาว ซ่ึงมีดวยกันหลายระบบ ดังจะไดกลาวตอไป กอนอ่ืนควรทําความรูจักกับ

ทรงกลมทองฟา (Celestial Sphere) 

ทองฟาท่ีเราเห็นนั้นมีลักษณะเปนผิวโคงเกือบครึ่งทรงกลม ขณะเดียวกันคนท่ีอยูซีกโลกตรงขามกับ

เรา ก็จะเห็นทองฟาอีกสวนหนึ่งเปนครึ่งทรงกลมเชนเดียวกัน จึงรวมไดวาทองฟามีลักษณะเปนทรงกลมกลวง 

เรียกวา ทรงกลมทองฟา ซ่ึงอธิบายไดดังนี้ 

1.ทรงกลมทองฟามีลักษณะคลายทรงกลม ครอบโลกอยู และมีดาวฤกษ ดวงอาทิตย ดวงจันทร 

ดาวเคราะห และวัตถุทองฟาอ่ืนปรากฏอยูบริเวณผิวดานในของทรงกลม  

2.การแบงตําแหนงบนผิวทรงกลมทองฟานั้นใชระยะทางตามมุม เชนเดียวกับการบอกตําแหนง

บนผิวโลก 

3.ทรงกลมทองฟาปรากฏนั้นจะหมุนในทิศทางท่ีตรงขามกันกับทิศการหมุนของโลก คือ หมุนจาก

ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ตามลักษณะท่ีเราสังเกตเห็นดวงอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออก 

แลวตกทางทิศตะวันตกนั่นเอง  

4. หากเราตอแนวแกนสมมติของโลกออกไปทางข้ัวเหนือ และข้ัวใตตลอดจนจรดทองฟาจะได

ตําแหนงข้ัวเหนือทองฟา (North Celestial Pole “NCP”) และข้ัวใตทองฟา (South 

Celestial Pole “SCP”) และถาขยายเสนศูนยสูตรของโลกออกไปจนจรดทรงกลมทองฟาจะ

ไดเสนศูนยสูตรทองฟา และระนาบศูนยสูตรทองฟา (Celestial Equator)  

 

 
รูปท่ี 1.8 ทรงกลมทองฟา 

 
1.3 ระบบพิกัดทองฟา 

1. ระบบพิกัดเสนขอบฟา (Horizontal System) หรือบางทีเรียกวาระบบอัลติจูด และอะซิมุท 

เปนการบอกตําแหนงของดาวเพ่ือใหรูวาดาวอยูเหนือขอบฟา (Celestial Horizon) เปนระยะทางตามมุม

เทาใด และอยูหางจากตําแหนงเทียบบนขอบฟามากนอยเพียงใดความหมายของคําท่ีใชในระบบขอบฟามีดังนี้ 

อะซิมุท (Azimuth) เปนคาของมุมท่ีวัดจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนขอบฟาถึง

วงกลมดิ่งท่ีลากผานดาว การวัดคาอะซิมุทจะมีคาตั้งแต 0 - 360 องศา ปจจุบันนิยมวัดไดท้ังสองทิศ คือ ถา

ตําแหนงของดาวอยูทางซีกทองฟาตะวันออกใหวัดมุมจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงวงกลมดิ่งท่ีผานดาว 

เชน คาอะซิมุทของดาว A เทากับ 160 องศาตะวันออก แตในกรณีท่ีตําแหนงของดาวอยูทางซีกทองฟา

ตะวันตก ใหวัดมุมจากทิศเหนือไปทางตะวันตกถึงวงกลมดิ่งท่ีผานดาว เปนคาอะซิมุธของดาว B เทากับ 130 

องศาตะวันตก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.9 แสดงตําแหนง ดาว A และดาว B 

Celestial Pole SCP ) และถาขยายเสนศูนยสูตรของโลกออกไปจนจรดทรงกลมทองฟาจะ

ไดเสนศูนยสูตรทองฟา และระนาบศูนยสูตรทองฟา (Celestial Equator) 
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รูปท่ี 1.7 (e) ความกวางระหวางนิ้วชี้ กับ นิ้วกอย มีคาประมาณ 15 องศา ดาวเหนืออยูสูงจากขอบ 

                ฟาประมาณ 15 องศา หรือ เทากับความกวางระหวางนิ้วชี้ กับ นิ้วกอย  

            (f) ความกวางระหวางนิ้วโปง กับ นิ้วกอย มีคาเทากับ 22 องศา หรือเทากับความยาวของ 

                กลุมดาวหมีใหญ 

 

1.2 การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา และระบบพิกัดทองฟา 
 ในการบอกตําแหนงดาวบนทองฟานั้นเราจําเปนท่ีจะตองรูการกําหนดพิกัด หรือระบบพิกัดทองฟา

เพ่ือใชในการบอกตําแหนงของดาว ซ่ึงมีดวยกันหลายระบบ ดังจะไดกลาวตอไป กอนอ่ืนควรทําความรูจักกับ

ทรงกลมทองฟา (Celestial Sphere) 

ทองฟาท่ีเราเห็นนั้นมีลักษณะเปนผิวโคงเกือบครึ่งทรงกลม ขณะเดียวกันคนท่ีอยูซีกโลกตรงขามกับ

เรา ก็จะเห็นทองฟาอีกสวนหนึ่งเปนครึ่งทรงกลมเชนเดียวกัน จึงรวมไดวาทองฟามีลักษณะเปนทรงกลมกลวง 

เรียกวา ทรงกลมทองฟา ซ่ึงอธิบายไดดังนี้ 

1.ทรงกลมทองฟามีลักษณะคลายทรงกลม ครอบโลกอยู และมีดาวฤกษ ดวงอาทิตย ดวงจันทร 

ดาวเคราะห และวัตถุทองฟาอ่ืนปรากฏอยูบริเวณผิวดานในของทรงกลม  

2.การแบงตําแหนงบนผิวทรงกลมทองฟานั้นใชระยะทางตามมุม เชนเดียวกับการบอกตําแหนง

บนผิวโลก 

3.ทรงกลมทองฟาปรากฏนั้นจะหมุนในทิศทางท่ีตรงขามกันกับทิศการหมุนของโลก คือ หมุนจาก

ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ตามลักษณะท่ีเราสังเกตเห็นดวงอาทิตยข้ึนทางทิศตะวันออก 

แลวตกทางทิศตะวันตกนั่นเอง  

4. หากเราตอแนวแกนสมมติของโลกออกไปทางข้ัวเหนือ และข้ัวใตตลอดจนจรดทองฟาจะได

ตําแหนงข้ัวเหนือทองฟา (North Celestial Pole “NCP”) และข้ัวใตทองฟา (South 

Celestial Pole “SCP”) และถาขยายเสนศูนยสูตรของโลกออกไปจนจรดทรงกลมทองฟาจะ

ไดเสนศูนยสูตรทองฟา และระนาบศูนยสูตรทองฟา (Celestial Equator)  

 

 
รูปท่ี 1.8 ทรงกลมทองฟา 

 
1.3 ระบบพิกัดทองฟา 

1. ระบบพิกัดเสนขอบฟา (Horizontal System) หรือบางทีเรียกวาระบบอัลติจูด และอะซิมุท 

เปนการบอกตําแหนงของดาวเพ่ือใหรูวาดาวอยูเหนือขอบฟา (Celestial Horizon) เปนระยะทางตามมุม

เทาใด และอยูหางจากตําแหนงเทียบบนขอบฟามากนอยเพียงใดความหมายของคําท่ีใชในระบบขอบฟามีดังนี้ 

อะซิมุท (Azimuth) เปนคาของมุมท่ีวัดจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนขอบฟาถึง

วงกลมดิ่งท่ีลากผานดาว การวัดคาอะซิมุทจะมีคาตั้งแต 0 - 360 องศา ปจจุบันนิยมวัดไดท้ังสองทิศ คือ ถา

ตําแหนงของดาวอยูทางซีกทองฟาตะวันออกใหวัดมุมจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงวงกลมดิ่งท่ีผานดาว 

เชน คาอะซิมุทของดาว A เทากับ 160 องศาตะวันออก แตในกรณีท่ีตําแหนงของดาวอยูทางซีกทองฟา

ตะวันตก ใหวัดมุมจากทิศเหนือไปทางตะวันตกถึงวงกลมดิ่งท่ีผานดาว เปนคาอะซิมุธของดาว B เทากับ 130 

องศาตะวันตก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.9 แสดงตําแหนง ดาว A และดาว B 

 
รูปท่ี 1.8 ทรงกลมทองฟา 

 
1.3 ระบบพิกัดทองฟา 

1. ระบบพิกัดเสนขอบฟา (Horizontal System) หรือบางทีเรียกวาระบบอัลติจูด และอะซิมุท 

เปนการบอกตําแหนงของดาวเพ่ือใหรูวาดาวอยูเหนือขอบฟา (Celestial Horizon) เปนระยะทางตามมุม

เทาใด และอยูหางจากตําแหนงเทียบบนขอบฟามากนอยเพียงใดความหมายของคําท่ีใชในระบบขอบฟามีดังนี้ 

อะซิมุท (Azimuth) เปนคาของมุมท่ีวัดจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนขอบฟาถึง

วงกลมดิ่งท่ีลากผานดาว การวัดคาอะซิมุทจะมีคาตั้งแต 0 - 360 องศา ปจจุบันนิยมวัดไดท้ังสองทิศ คือ ถา

ตําแหนงของดาวอยูทางซีกทองฟาตะวันออกใหวัดมุมจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงวงกลมดิ่งท่ีผานดาว 

เชน คาอะซิมุทของดาว A เทากับ 160 องศาตะวันออก แตในกรณีท่ีตําแหนงของดาวอยูทางซีกทองฟา

ตะวันตก ใหวัดมุมจากทิศเหนือไปทางตะวันตกถึงวงกลมดิ่งท่ีผานดาว เปนคาอะซิมุธของดาว B เทากับ 130 

องศาตะวันตก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.9 แสดงตําแหนง ดาว A และดาว B 

รูปท่ี 1.9 แสดงตําแหนง ดาว A และดาว B
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อัลติจูด (Altitude) หรือมุมเงยหรือมุมสูงเปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากเสนขอบฟาข้ึนไปตามวงกลม

ดิ่งท่ีผานดาวจนถึงดาวดวงนั้น มีคาตั้งแต 0 - 90 องศา และมีคาเฉพาะคาบวกเทานั้น (นิยมบอกตําแหนงดาว

ท่ีอยูเหนือเสนขอบฟาเทานั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.10 แสดงคาท่ีใชในระบบขอบฟา 

 

จุดเซนิธ (Zenith) เปนตําแหนงบนทรงกลมทองฟาท่ีอยูเหนือศีรษะของผูสังเกตพอดีทุกคน 

ระยะทางจากจุดเซนิธ (Zenith Distance) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากจุดเซนิธตามวงกลมดิ่งจนถึงดาว มี

คาตั้งแต 0 - 90 องศา ในบางกรณีแทนท่ีเราจะบอกเปนอัลติจูด เราอาจจะบอกระยะทางจากเซนิทแทนก็ได  

เนเดอร (Nedir) เปนตําแหนงบนทรงกลมทองฟาท่ีอยูตรงขามกับจุดเซนิธ  

เสนขอบฟา (Horizon) เปนเสนท่ีไดจากทรงกลมใหญท่ีมีระนาบตั้งฉากกับสนตรงท่ีลากเชื่อม

ระหวางจุดเซนิธกับจุดเนเดอรตัดกับทรงกลมทองฟา ของผูสังเกตจะยืนอยู ณ จุดศูนยกลางของทรงกลมนี้และ

วงกลมนี้จะมีรัศมีท่ีประมาณคาไมได เนื่องจากผูสังเกตมี จุดเซนิธกับจุดเนเดอรตางกันจึงมีเสนขอบฟาคนละ

เสน แตถาผูสังเกตยืนกันเปนกลุมใกลกันอนุโลมใหคิดวาเปนเสนเดียวกัน 

วงกลมดิ่ง (Prime Vertical) คือ วงกลมใหญบนทรงกลมทองฟาท่ีลากผานจุดเซนิธกับจุดเนเดอร 

และตั้งไดฉากกับเสนขอบฟา  

เสนเมริเดียนทองฟา (Celestial Meridian) คือ วงกลมแนวดิ่งท่ีลากผานเสนขอบฟา ผานทิศเหนือ 

และทิศใต ซ่ึงเปนเสนสมมติเสนหนึ่งบนทองฟา เริ่มจากขอบฟาทิศเหนือลากข้ึนไปจนถึงเหนือศีรษะ ลากตอไป

จนจรดขอบฟาทิศใต ดวยเสนเสนเมริเดียนทองฟาจะแบงทองฟาออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน คือ ซีกตะวันออก 

และตะวันตก โดยเสนเมริเดียนทองฟาท่ีผานจุดเหนือศีรษะของผูสังเกตจะเรียกวาเสนเมริเดียนสวนบน 

(Upper meridian) สวนเสนเมริเดียนทองฟาท่ีผานจุดเนเดอรเรียกวาเสนเมริเดียนสวนลาง (Lower 

meridian)  

 

การบอกตําแหนงของดาวดวยวิธีนี้จะบอกเปนคามุมอะซิมุท และอัลติจูด พรอมกัน มีหนวยเปนองศา 

และการบอกตําแหนงระบบนี้จะใชไดกับผูสังเกตท่ีอยูบนเสนละติจูดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ระบบพิกัดเสน

ขอบฟาเปนระบบการบอกตําแหนงของวัตถุทองฟาท่ีงาย สะดวกในการบอกตําแหนงวัตถุทองฟามาก นิยมใช

กันอยางแพรหลายในทางการเดินเรือ การบิน การสํารวจ และวงการดาราศาสตรสมัครเลน แตหากผู

สังเกตการณอยู ณ ตําแหนงตางกัน จะไดคาอะซิมุท และอัลติจูดของดวงดาวเดียวกันตางกัน และหากเวลา

เปลี่ยนไปคามุมอะซิมุทกับอัลติจูดก็จะเปลี่ยนตามไปดวย นอกจากนั้นยังใชไดเฉพาะดาวท่ีอยูเหนือขอบฟา

เทานั้น จึงยังไมเหมาะท่ีจะใชเปนระบบสากลโดยท่ัวไป  

 

2. ระบบพิกัดเสนศูนยสูตร (Equatorial system) ตําแหนงตางๆ บนทรงกลมทองฟา ดาวฤกษ 

ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะห (ยกเวนโลก) มีการเคลื่อนท่ีในรอบวันไปพรอมกับการหมุนของทรง

กลมทองฟา จึงมีตําแหนงอยูนิ่งเทียบกับเสนศูนยสูตรทองฟา เชนเดียวกับตําแหนงบนโลกท่ีอยูนิ่งเทียบกับเสน

ศูนยสูตร ดังนั้น เราจึงใชเสนศูนยสูตรทองฟาเปนวงกลมหลักวงหนึ่ง และกําหนดวงกลมหลักอีกวงหนึ่งพรอม

กับวงกลมรองใหสอดคลองกับกรรมวิธีท่ีเราใชบอกตําแหนงบนโลก ความหมายของคําท่ีใชในระบบศูนยสูตรมี

ดังนี้  

 
รูปท่ี 1.11 แสดงคําท่ีใชในระบบศูนยสูตร 

 

วงกลมช่ัวโมง (Hour Circle) คือ วงกลมใหญท่ีผานข้ัวเหนือทองฟา (NCP) และข้ัวใตทองฟา (SCP) 

และตั้งไดฉากกับเสนศูนยสูตรทองฟา ในทางปฏิบัตินิยมคิดเพียงครึ่งวงกลม คือ ระยะสวนโคง ของวงกลมจาก

ข้ัวเหนือทองฟาผานเสนศูนยสูตรทองฟาจนถึงข้ัวใตทองฟา กําหนดใหวงกลม ชั่วโมงท่ีผานจุดเวอรนัล อีควิน

อกซ (Vernal Equinox) เปนจุดเริ่มตน  

ไรทแอสเซนชัน (Right Ascension : R.A หรือ α) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากจุดเวอรนัล 

อีควินอกซ ไปทางตะวันออกตามเสนศูนยสูตรทองฟา จนถึงวงกลมชั่วโมงท่ีผานดาวท่ีตองการบอกตําแหนง มี

(Upper meridian) สวนเสนเมริเดียนทองฟาท่ีผานจุดเนเดอรเรียกวาเสนเมริเดียนสวนลาง (Lower 

meridian) 
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อัลติจูด (Altitude) หรือมุมเงยหรือมุมสูงเปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากเสนขอบฟาข้ึนไปตามวงกลม

ดิ่งท่ีผานดาวจนถึงดาวดวงนั้น มีคาตั้งแต 0 - 90 องศา และมีคาเฉพาะคาบวกเทานั้น (นิยมบอกตําแหนงดาว

ท่ีอยูเหนือเสนขอบฟาเทานั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.10 แสดงคาท่ีใชในระบบขอบฟา 

 

จุดเซนิธ (Zenith) เปนตําแหนงบนทรงกลมทองฟาท่ีอยูเหนือศีรษะของผูสังเกตพอดีทุกคน 

ระยะทางจากจุดเซนิธ (Zenith Distance) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากจุดเซนิธตามวงกลมดิ่งจนถึงดาว มี

คาตั้งแต 0 - 90 องศา ในบางกรณีแทนท่ีเราจะบอกเปนอัลติจูด เราอาจจะบอกระยะทางจากเซนิทแทนก็ได  

เนเดอร (Nedir) เปนตําแหนงบนทรงกลมทองฟาท่ีอยูตรงขามกับจุดเซนิธ  

เสนขอบฟา (Horizon) เปนเสนท่ีไดจากทรงกลมใหญท่ีมีระนาบตั้งฉากกับสนตรงท่ีลากเชื่อม

ระหวางจุดเซนิธกับจุดเนเดอรตัดกับทรงกลมทองฟา ของผูสังเกตจะยืนอยู ณ จุดศูนยกลางของทรงกลมนี้และ

วงกลมนี้จะมีรัศมีท่ีประมาณคาไมได เนื่องจากผูสังเกตมี จุดเซนิธกับจุดเนเดอรตางกันจึงมีเสนขอบฟาคนละ

เสน แตถาผูสังเกตยืนกันเปนกลุมใกลกันอนุโลมใหคิดวาเปนเสนเดียวกัน 

วงกลมดิ่ง (Prime Vertical) คือ วงกลมใหญบนทรงกลมทองฟาท่ีลากผานจุดเซนิธกับจุดเนเดอร 

และตั้งไดฉากกับเสนขอบฟา  

เสนเมริเดียนทองฟา (Celestial Meridian) คือ วงกลมแนวดิ่งท่ีลากผานเสนขอบฟา ผานทิศเหนือ 

และทิศใต ซ่ึงเปนเสนสมมติเสนหนึ่งบนทองฟา เริ่มจากขอบฟาทิศเหนือลากข้ึนไปจนถึงเหนือศีรษะ ลากตอไป

จนจรดขอบฟาทิศใต ดวยเสนเสนเมริเดียนทองฟาจะแบงทองฟาออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน คือ ซีกตะวันออก 

และตะวันตก โดยเสนเมริเดียนทองฟาท่ีผานจุดเหนือศีรษะของผูสังเกตจะเรียกวาเสนเมริเดียนสวนบน 

(Upper meridian) สวนเสนเมริเดียนทองฟาท่ีผานจุดเนเดอรเรียกวาเสนเมริเดียนสวนลาง (Lower 

meridian)  

 

การบอกตําแหนงของดาวดวยวิธีนี้จะบอกเปนคามุมอะซิมุท และอัลติจูด พรอมกัน มีหนวยเปนองศา 

และการบอกตําแหนงระบบนี้จะใชไดกับผูสังเกตท่ีอยูบนเสนละติจูดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ระบบพิกัดเสน

ขอบฟาเปนระบบการบอกตําแหนงของวัตถุทองฟาท่ีงาย สะดวกในการบอกตําแหนงวัตถุทองฟามาก นิยมใช

กันอยางแพรหลายในทางการเดินเรือ การบิน การสํารวจ และวงการดาราศาสตรสมัครเลน แตหากผู

สังเกตการณอยู ณ ตําแหนงตางกัน จะไดคาอะซิมุท และอัลติจูดของดวงดาวเดียวกันตางกัน และหากเวลา

เปลี่ยนไปคามุมอะซิมุทกับอัลติจูดก็จะเปลี่ยนตามไปดวย นอกจากนั้นยังใชไดเฉพาะดาวท่ีอยูเหนือขอบฟา

เทานั้น จึงยังไมเหมาะท่ีจะใชเปนระบบสากลโดยท่ัวไป  

 

2. ระบบพิกัดเสนศูนยสูตร (Equatorial system) ตําแหนงตางๆ บนทรงกลมทองฟา ดาวฤกษ 

ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะห (ยกเวนโลก) มีการเคลื่อนท่ีในรอบวันไปพรอมกับการหมุนของทรง

กลมทองฟา จึงมีตําแหนงอยูนิ่งเทียบกับเสนศูนยสูตรทองฟา เชนเดียวกับตําแหนงบนโลกท่ีอยูนิ่งเทียบกับเสน

ศูนยสูตร ดังนั้น เราจึงใชเสนศูนยสูตรทองฟาเปนวงกลมหลักวงหนึ่ง และกําหนดวงกลมหลักอีกวงหนึ่งพรอม

กับวงกลมรองใหสอดคลองกับกรรมวิธีท่ีเราใชบอกตําแหนงบนโลก ความหมายของคําท่ีใชในระบบศูนยสูตรมี

ดังนี้  

 
รูปท่ี 1.11 แสดงคําท่ีใชในระบบศูนยสูตร 

 

วงกลมช่ัวโมง (Hour Circle) คือ วงกลมใหญท่ีผานข้ัวเหนือทองฟา (NCP) และข้ัวใตทองฟา (SCP) 

และตั้งไดฉากกับเสนศูนยสูตรทองฟา ในทางปฏิบัตินิยมคิดเพียงครึ่งวงกลม คือ ระยะสวนโคง ของวงกลมจาก

ข้ัวเหนือทองฟาผานเสนศูนยสูตรทองฟาจนถึงข้ัวใตทองฟา กําหนดใหวงกลม ชั่วโมงท่ีผานจุดเวอรนัล อีควิน

อกซ (Vernal Equinox) เปนจุดเริ่มตน  

ไรทแอสเซนชัน (Right Ascension : R.A หรือ α) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากจุดเวอรนัล 

อีควินอกซ ไปทางตะวันออกตามเสนศูนยสูตรทองฟา จนถึงวงกลมชั่วโมงท่ีผานดาวท่ีตองการบอกตําแหนง มี

ไรทแอสเซนชัน (Right Ascension : R.A หรือ α) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากจุดเวอรนัล 

อีควินอกซ ไปทางตะวันออกตามเสนศูนยสูตรทองฟา จนถึงวงกลมชั่วโมงท่ีผานดาวท่ีตองการบอกตําแหนง มี
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มิถุนายน และตําแหนงท่ีดวงอาทิตยอยูใตสุดบนสุริยวิถี เรียกวา โซลสทิซฤดูหนาว หรือ วินเทอร โซลสทิซ 

(Winter Solstice) ตรงกับวันท่ี 22 ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 1.12 แสดงความสัมพันธระหวางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย และการเคลื่อนปรากฏของ 

              ดวงอาทิตยตามสุริยวิถีบนทรงกลมทองฟา 

 

      การหาตําแหนงดาวในระบบนี้คือเสนสุริยวิถีเปนหลัก และจุดคงท่ีๆใชเปนจุดหลักในการวัดคือ จุด

เวอรนัล อีควินอกช โดยกําหนดความหมายของคําท่ีใชในระบบสุริยวิถีมีดังนี้  

ข้ัวเหนือสุริยวิถี (North Ecliptic Pole : NEP) และข้ัวใตสุริยวิถี (South Ecliptic Pole : SEP) 
ถาแบงทรงกลมทองฟาออกเปน 2 สวนตามสุริยวิถี ตรงสวนตัดจะเปนระนาบสุริยวิถีตรงผิวทรงกลมจะมี 2 จุด

ท่ีอยูหางจากระนาบสุริยวิถีเทากับ 90 องศาเทากัน คือ ข้ัวเหนือสุริยวิถี และข้ัวใตสุริยวิถี เนื่องจากระนาบสุริย

วิถีกับระนาบศูนยสูตรทองฟาเอียงทํามุมกันประมาณ 23.5 องศา ข้ัวสุริยวิถีก็จะอยูหางจากข้ัวทองฟา

ประมาณ 23.5 องศา ดวย 

ลองจิจูดทองฟา (Celestial Longitude : λ) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากตําแหนงเวอรนัล 

อีควินอกซไปทางตะวันออก(ทิศทวนเข็มนาฬิกา)ตามแนวสุริยวิถี จนถึงวงกลมใหญท่ีผานข้ัวสุริยวิถีท้ังสองและ

ผานดาวดวย มีคาตั้งแต 0 – 360 องศา  

ละติจูดทองฟา (Celestial Latitude : β) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากสุริยวิถีไปทางเหนือหรือใต 

ตามวงกลมใหญท่ีผานจากข้ัวสุริยวิถีท้ังสองและผานตําแหนงดาว มีคาตั้งแต 0 – 90 องศาเหนือ และ 0 – 90 

องศาใตจากสุริยวิถี  

 
 
 
 

หนวยเปน องศา ลิปดา และฟลิปดา หรือชั่วโมง นาที วินาที มีคาตั้งแต 0 – 360 องศา หรือ 0 – 24 ชั่วโมง 

นิยมเขียนเปน 0h – 24h  และหนวยท้ังสองเทียบกันไดดังนี้  

24 ชั่วโมง    = 360  องศา 

  1 ชั่วโมง    = 15  องศา 

  1 นาที       = 15  ลิปดา 

  1 วินาที      = 15  ฟลิปดา 

เดคลิเนชัน (Declination: Dec หรือ δ) เปนระยะทางตามมุมวัดข้ึนไปทางเหนือ หรือลงไปใตของ

เสนศูนยสูตรทองฟา ตามวงกลมชั่วโมงท่ีผานดาวท่ีตองการบอกตําแหนง คิดเปนองศาเหนือหรือใต หรืออาจใช

เครื่องหมายบวก ( + ) แทนตําแหนงท่ีอยูทางเหนือ และเครื่องหมายลบ ( - ) แทนตําแหนงท่ีอยูทางใตของเสน

ศูนยสูตรทองฟา  

การบอกตําแหนงพิกัดของวัตถุทองฟาดวยคาไรทแอสเซนชัน และเดคลิเนชัน ตามระบบศูนยสูตร

ทองฟานี้ นิยมใชในการบอกตําแหนงดาวซ่ึงการบอกตําแหนงดวยระบบนี้เปนระบบสากลท่ีใชไดท่ัวโลกไม

จํากัดผูสังเกตจะอยู ณ ตําแหนงใดเวลาใด และเหมาะสมกวาระบบขอบฟา แตอยางไรก็ตามยังมีขอบกพรอง

อยูเพราะตําแหนงเวอรนัล อีควินอกซท่ีใชเปนจุดอางอิงนั้น จะมีการเลื่อนไปทางทิศตะวันตก หรือถอยหลังจาก

การสายของแกนหมุนสมมติของโลก ซ่ึงครบรอบในเวลาประมาณ 26,000 ป ดังนั้นการบอกตําแหนงของวัตถุ

ทองฟา ตามระบบศูนยสูตร จึงตองกําหนดปท่ีเทียบ และคาแกไขอ่ืนๆ ไวดวย 

การบอกตําแหนงพิกัดของวัตถุทองฟาตามระบบศูนยสูตร นอกจากจะบอกเปนคาไรทแอสเซนชัน กับ

เดคลิเนชันแลว ยังสามารถบอกเปนมุมชั่วโมง (HA) กับเดคลิเนชัน (δ) ไดอีกดวย 

 

3. ระบบพิกัดสุริยะวิถี (Ecliptic system) เสนสุริยะวิถี (Ecliptic) หมายถึง เสนทางเดินปรากฏ

ของดวงอาทิตยท่ีเคลื่อนท่ีผานกลุมดาวตางๆ ในรอบป ซ่ึงเปนผลมาจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย (ดวง

อาทิตยจะปรากฏเคลื่อนท่ีจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกวันละประมาณ 1 องศา) และกลุมดาวบนทรง

กลมทองฟาท่ีดวงอาทิตยปรากฏเคลื่อนท่ีผาน เรียกวา กลุมดาวจักรราศี (Zodiac) 

ระนาบของเสนสุริยวิถีจะเอียงทํามุมกับระนาบของเสนศูนยสูตรทองฟาประมาณ 23 องศา จุดตัดของ

ระนาบท้ังสอง เรียกวา อีควินอกซ (Equinox) มี 2 ตําแหนง คือ เวอรนัล อีควินอกซ (Vernal Equinox) หรือ

จุดแรกของราศีเมษ (first point of Aries) เปนตําแหนงท่ีดวงอาทิตยเคลื่อนท่ีจากทางใตสูเหนือตรงกับวันท่ี 

21 มีนาคม สวนอีกตําแหนงหนึ่ง คือ ออตัมนัล อีควินอกซ (Autumnal Equinox) หรือจุดแรกของราศีตุล 

(first point of Libra) เปนตําแหนงท่ีดวงอาทิตยโคจรบนเสนสุริยวิถีตัดกับเสนศูนยสูตรทองฟา ขณะท่ีเคลื่อน

จากทางเหนือลงไปทางใต ตรงกับวันท่ี 23 กันยายน ท้ังสองจุดนี้ชวงเวลากลางวัน และกลางคืนจะยาวเทากัน 

และดวงอาทิตยจะข้ึนตรงทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี  

เม่ือระนาบสุริยวิถีเอียงตัดกับระนาบศูนยสูตรทองฟา นอกจากจะเกิดจุดตัดข้ึน 2 จุดแลว ยังมี

ตําแหนงท่ีระนาบท้ังสองอยูหางกันมากท่ีสุด 2 ตําแหนง เรียกวา ซอลสทิซ (solstice) ตําแหนงท่ีดวงอาทิตย

อยูเหนือสุดบนสุริยวิถี เรียกวา โซลสทิซฤดูรอน หรือ ซัมเมอร โซลสทิซ (Summer Solstice) ตรงกับวันท่ี 22 

และดวงอาทิตยจะข้ึนตรงทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี

เม่ือระนาบสุริยวิถีเอียงตัดกับระนาบศูนยสูตรทองฟา นอกจากจะเกิดจุดตัดข้ึน 2 จุดแลว ยังมี

ตําแหนงท่ีระนาบท้ังสองอยูหางกันมากท่ีสุด 2 ตําแหนง เรียกวา ซอลสทิซ (solstice) ตําแหนงท่ีดวงอาทิตย

อยูเหนือสุดบนสุริยวิถี เรียกวา โซลสทิซฤดูรอน หรือ ซัมเมอร โซลสทิซ (Summer Solstice) ตรงกับวันท่ี 22 
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มิถุนายน และตําแหนงท่ีดวงอาทิตยอยูใตสุดบนสุริยวิถี เรียกวา โซลสทิซฤดูหนาว หรือ วินเทอร โซลสทิซ 

(Winter Solstice) ตรงกับวันท่ี 22 ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 1.12 แสดงความสัมพันธระหวางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย และการเคลื่อนปรากฏของ 

              ดวงอาทิตยตามสุริยวิถีบนทรงกลมทองฟา 

 

      การหาตําแหนงดาวในระบบนี้คือเสนสุริยวิถีเปนหลัก และจุดคงท่ีๆใชเปนจุดหลักในการวัดคือ จุด

เวอรนัล อีควินอกช โดยกําหนดความหมายของคําท่ีใชในระบบสุริยวิถีมีดังนี้  

ข้ัวเหนือสุริยวิถี (North Ecliptic Pole : NEP) และข้ัวใตสุริยวิถี (South Ecliptic Pole : SEP) 
ถาแบงทรงกลมทองฟาออกเปน 2 สวนตามสุริยวิถี ตรงสวนตัดจะเปนระนาบสุริยวิถีตรงผิวทรงกลมจะมี 2 จุด

ท่ีอยูหางจากระนาบสุริยวิถีเทากับ 90 องศาเทากัน คือ ข้ัวเหนือสุริยวิถี และข้ัวใตสุริยวิถี เนื่องจากระนาบสุริย

วิถีกับระนาบศูนยสูตรทองฟาเอียงทํามุมกันประมาณ 23.5 องศา ข้ัวสุริยวิถีก็จะอยูหางจากข้ัวทองฟา

ประมาณ 23.5 องศา ดวย 

ลองจิจูดทองฟา (Celestial Longitude : λ) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากตําแหนงเวอรนัล 

อีควินอกซไปทางตะวันออก(ทิศทวนเข็มนาฬิกา)ตามแนวสุริยวิถี จนถึงวงกลมใหญท่ีผานข้ัวสุริยวิถีท้ังสองและ

ผานดาวดวย มีคาตั้งแต 0 – 360 องศา  

ละติจูดทองฟา (Celestial Latitude : β) เปนระยะทางตามมุมท่ีวัดจากสุริยวิถีไปทางเหนือหรือใต 

ตามวงกลมใหญท่ีผานจากข้ัวสุริยวิถีท้ังสองและผานตําแหนงดาว มีคาตั้งแต 0 – 90 องศาเหนือ และ 0 – 90 

องศาใตจากสุริยวิถี  

 
 
 
 

หนวยเปน องศา ลิปดา และฟลิปดา หรือชั่วโมง นาที วินาที มีคาตั้งแต 0 – 360 องศา หรือ 0 – 24 ชั่วโมง 

นิยมเขียนเปน 0h – 24h  และหนวยท้ังสองเทียบกันไดดังนี้  

24 ชั่วโมง    = 360  องศา 

  1 ชั่วโมง    = 15  องศา 

  1 นาที       = 15  ลิปดา 

  1 วินาที      = 15  ฟลิปดา 

เดคลิเนชัน (Declination: Dec หรือ δ) เปนระยะทางตามมุมวัดข้ึนไปทางเหนือ หรือลงไปใตของ

เสนศูนยสูตรทองฟา ตามวงกลมชั่วโมงท่ีผานดาวท่ีตองการบอกตําแหนง คิดเปนองศาเหนือหรือใต หรืออาจใช

เครื่องหมายบวก ( + ) แทนตําแหนงท่ีอยูทางเหนือ และเครื่องหมายลบ ( - ) แทนตําแหนงท่ีอยูทางใตของเสน

ศูนยสูตรทองฟา  

การบอกตําแหนงพิกัดของวัตถุทองฟาดวยคาไรทแอสเซนชัน และเดคลิเนชัน ตามระบบศูนยสูตร

ทองฟานี้ นิยมใชในการบอกตําแหนงดาวซ่ึงการบอกตําแหนงดวยระบบนี้เปนระบบสากลท่ีใชไดท่ัวโลกไม

จํากัดผูสังเกตจะอยู ณ ตําแหนงใดเวลาใด และเหมาะสมกวาระบบขอบฟา แตอยางไรก็ตามยังมีขอบกพรอง

อยูเพราะตําแหนงเวอรนัล อีควินอกซท่ีใชเปนจุดอางอิงนั้น จะมีการเลื่อนไปทางทิศตะวันตก หรือถอยหลังจาก

การสายของแกนหมุนสมมติของโลก ซ่ึงครบรอบในเวลาประมาณ 26,000 ป ดังนั้นการบอกตําแหนงของวัตถุ

ทองฟา ตามระบบศูนยสูตร จึงตองกําหนดปท่ีเทียบ และคาแกไขอ่ืนๆ ไวดวย 

การบอกตําแหนงพิกัดของวัตถุทองฟาตามระบบศูนยสูตร นอกจากจะบอกเปนคาไรทแอสเซนชัน กับ

เดคลิเนชันแลว ยังสามารถบอกเปนมุมชั่วโมง (HA) กับเดคลิเนชัน (δ) ไดอีกดวย 

 

3. ระบบพิกัดสุริยะวิถี (Ecliptic system) เสนสุริยะวิถี (Ecliptic) หมายถึง เสนทางเดินปรากฏ

ของดวงอาทิตยท่ีเคลื่อนท่ีผานกลุมดาวตางๆ ในรอบป ซ่ึงเปนผลมาจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย (ดวง

อาทิตยจะปรากฏเคลื่อนท่ีจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกวันละประมาณ 1 องศา) และกลุมดาวบนทรง

กลมทองฟาท่ีดวงอาทิตยปรากฏเคลื่อนท่ีผาน เรียกวา กลุมดาวจักรราศี (Zodiac) 

ระนาบของเสนสุริยวิถีจะเอียงทํามุมกับระนาบของเสนศูนยสูตรทองฟาประมาณ 23 องศา จุดตัดของ

ระนาบท้ังสอง เรียกวา อีควินอกซ (Equinox) มี 2 ตําแหนง คือ เวอรนัล อีควินอกซ (Vernal Equinox) หรือ

จุดแรกของราศีเมษ (first point of Aries) เปนตําแหนงท่ีดวงอาทิตยเคลื่อนท่ีจากทางใตสูเหนือตรงกับวันท่ี 

21 มีนาคม สวนอีกตําแหนงหนึ่ง คือ ออตัมนัล อีควินอกซ (Autumnal Equinox) หรือจุดแรกของราศีตุล 

(first point of Libra) เปนตําแหนงท่ีดวงอาทิตยโคจรบนเสนสุริยวิถีตัดกับเสนศูนยสูตรทองฟา ขณะท่ีเคลื่อน

จากทางเหนือลงไปทางใต ตรงกับวันท่ี 23 กันยายน ท้ังสองจุดนี้ชวงเวลากลางวัน และกลางคืนจะยาวเทากัน 

และดวงอาทิตยจะข้ึนตรงทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี  

เม่ือระนาบสุริยวิถีเอียงตัดกับระนาบศูนยสูตรทองฟา นอกจากจะเกิดจุดตัดข้ึน 2 จุดแลว ยังมี

ตําแหนงท่ีระนาบท้ังสองอยูหางกันมากท่ีสุด 2 ตําแหนง เรียกวา ซอลสทิซ (solstice) ตําแหนงท่ีดวงอาทิตย

อยูเหนือสุดบนสุริยวิถี เรียกวา โซลสทิซฤดูรอน หรือ ซัมเมอร โซลสทิซ (Summer Solstice) ตรงกับวันท่ี 22 
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1.3 แผนท่ีดาว 
ในปจจุบันการดูดาวไมไดเปนเรื่องยุงยากมากขอเพียงแคทองฟาปอดโปรงไมมีเมฆ และหางไกลจาก

แสงเมืองเทานี้เราก็สามารถดูดาวไดแลว สําหรับการดูในบางครั้งก็อาจจะใชแคเพียงแผนท่ีดาวกับไฟฉาย

เทานั้นก็สามารถดูดาวดวยความเพลิดเพลินไดโดยไมตองพ่ึงพาอุปกรณ เชน กลองโทรทรรศน แตกอนอ่ืนตอง

รูจักวิธีการใชแผนท่ีดาวกอน สําหรับแผนท่ีดาวนั้นก็เปนอุปกรณท่ีใชงายและสะดวกรวดเร็วอีกอยางหนึ่ง

สําหรับผูเริ่มตนดูดาวท่ีควรรู กอนอ่ืนเราตองมาเลือกแผนท่ีดาวท่ีเหมาะสมกับการใชงานกับสถานท่ีของผู

สังเกตกอน เชน ในประเทศไทยของเราทางซีกโลกเหนือตั้งแตละติจุดท่ี 5 – 20 องศาเหนือ โดยจุดเหนือสุดกับ 

จุดใตสุดของประเทศไทยตางกัน 15 องศา แตเนื่องจากวาแผนท่ีดาวเองก็มีความคลาดเคลื่อนอยูบางแตก็ไมได

มากจนใชงานไมได แผนท่ีดาวท่ีพบเห็นอาจมีตําแหนงละติจุดการใชงานตางกันประมาณ 10 องศา (คงไมมีใคร

ทําแผนท่ีดาวทุกทุกตําแหนงละติจุด 1 องศา) สําหรับประเทศไทยแผนท่ีดาวท่ีเหมาะสมและท่ีนิยมกันคือละติ

จุด 13 – 15 องศาเหนือ ซ่ึงใชไดเกือบท้ังประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.13 แสดงตําแหนงของประเทศไทย 

พิกัดภูมิศาสตรของประเทศไทย จุดเหนือสุด ใตสุด ตะวันออกสุด และตะวันตกสุด มีดังนี้ 
จุดเหนือสุดของประเทศไทยอยูท่ีอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ละติจูด 21 องศา 27 ลิปดาเหนือ* 
ลองจิจูด 99 องศา 58 ลิปดาตะวันออก 

จุดใตสุดของประเทศไทยอยูท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ* 
ลองจิจูด 101 องศา 08 ลิปดาตะวันออก 

จุดตะวันออกสุดของประเทศไทยอยูท่ี อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี  

ละติจูด 15 องศา 38 ลิปดาเหนือ 

ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก* 
จุดตะวันตกสุดของประเทศไทยอยูท่ี อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  

ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือ 

ลองจิจูด 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก* 

ประเภทของแผนท่ีดาว 
 แผนท่ีดาวท่ีพบเห็นท่ัวไปไดงายในปจจุบันมีดวยกันไมก่ีประเภท คือ ท่ีทํามาจากกระดาษหรือท่ีทนอีก

หนอยอาจทํางานจากพลาสติก และแคอันหนึ่งคือแผนท่ีดาวแบบอิเล็กทรอนิก เชน โปรแกรม แอพพลิเคชั่นท่ี

มีใหโหลดใชกันในสมารทโฟนตางๆ ในบทนี้วาขอพูดถึงแคการใชแผนท่ีดาวเทานั้น 

 ปกติแลวเราสามารถหาซ้ือแผนท่ีดาวไดจากรานหนังสือบางแหลง ถาหากสังเกตดี ๆ จะเห็นวาแผนท่ี

ดาวแบบกระดาษนั้นจะมี 2 แบบ คือ  

1. แผนท่ีดาวแบบดานเดียว 

2. แผนท่ีดาวแบบสองดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.14 แผนท่ีดาวแบบดานเดียว 

แผนท่ีดาวแบบดานเดียว 
 แผนท่ีดาวแบบดานเดียวเปนแผนท่ีแบบงายๆ ซ่ึงประกอบดวยกระดายสองชิ้นคือชื้นหนาท่ีใชบอก

เวลาและแผนแสดงกลุมดาวท้ัง (แผนดานหลัง) สามารถประดิษฐข้ึนมาใชงานเองได ซ่ึงสามารถเขาไปดาวน

โหลดไฟลแผนท่ีดาวไดท่ี www.narit.or.th มาใชงานได 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(ก)                                                      (ข) 

รูปท่ี 1.15 แสดงแผนท่ีดาวสวนดานหนาและดานหลัง 

ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก*
จุดตะวันตกสุดของประเทศไทยอยูท่ี อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือ

ลองจิจูด 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก*
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1.3 แผนท่ีดาว 
ในปจจุบันการดูดาวไมไดเปนเรื่องยุงยากมากขอเพียงแคทองฟาปอดโปรงไมมีเมฆ และหางไกลจาก

แสงเมืองเทานี้เราก็สามารถดูดาวไดแลว สําหรับการดูในบางครั้งก็อาจจะใชแคเพียงแผนท่ีดาวกับไฟฉาย

เทานั้นก็สามารถดูดาวดวยความเพลิดเพลินไดโดยไมตองพ่ึงพาอุปกรณ เชน กลองโทรทรรศน แตกอนอ่ืนตอง

รูจักวิธีการใชแผนท่ีดาวกอน สําหรับแผนท่ีดาวนั้นก็เปนอุปกรณท่ีใชงายและสะดวกรวดเร็วอีกอยางหนึ่ง

สําหรับผูเริ่มตนดูดาวท่ีควรรู กอนอ่ืนเราตองมาเลือกแผนท่ีดาวท่ีเหมาะสมกับการใชงานกับสถานท่ีของผู

สังเกตกอน เชน ในประเทศไทยของเราทางซีกโลกเหนือตั้งแตละติจุดท่ี 5 – 20 องศาเหนือ โดยจุดเหนือสุดกับ 

จุดใตสุดของประเทศไทยตางกัน 15 องศา แตเนื่องจากวาแผนท่ีดาวเองก็มีความคลาดเคลื่อนอยูบางแตก็ไมได

มากจนใชงานไมได แผนท่ีดาวท่ีพบเห็นอาจมีตําแหนงละติจุดการใชงานตางกันประมาณ 10 องศา (คงไมมีใคร

ทําแผนท่ีดาวทุกทุกตําแหนงละติจุด 1 องศา) สําหรับประเทศไทยแผนท่ีดาวท่ีเหมาะสมและท่ีนิยมกันคือละติ

จุด 13 – 15 องศาเหนือ ซ่ึงใชไดเกือบท้ังประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.13 แสดงตําแหนงของประเทศไทย 

พิกัดภูมิศาสตรของประเทศไทย จุดเหนือสุด ใตสุด ตะวันออกสุด และตะวันตกสุด มีดังนี้ 
จุดเหนือสุดของประเทศไทยอยูท่ีอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ละติจูด 21 องศา 27 ลิปดาเหนือ* 
ลองจิจูด 99 องศา 58 ลิปดาตะวันออก 

จุดใตสุดของประเทศไทยอยูท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ* 
ลองจิจูด 101 องศา 08 ลิปดาตะวันออก 

จุดตะวันออกสุดของประเทศไทยอยูท่ี อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี  

ละติจูด 15 องศา 38 ลิปดาเหนือ 

ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก* 
จุดตะวันตกสุดของประเทศไทยอยูท่ี อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  

ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือ 

ลองจิจูด 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก* 

ประเภทของแผนท่ีดาว 
 แผนท่ีดาวท่ีพบเห็นท่ัวไปไดงายในปจจุบันมีดวยกันไมก่ีประเภท คือ ท่ีทํามาจากกระดาษหรือท่ีทนอีก

หนอยอาจทํางานจากพลาสติก และแคอันหนึ่งคือแผนท่ีดาวแบบอิเล็กทรอนิก เชน โปรแกรม แอพพลิเคชั่นท่ี

มีใหโหลดใชกันในสมารทโฟนตางๆ ในบทนี้วาขอพูดถึงแคการใชแผนท่ีดาวเทานั้น 

 ปกติแลวเราสามารถหาซ้ือแผนท่ีดาวไดจากรานหนังสือบางแหลง ถาหากสังเกตดี ๆ จะเห็นวาแผนท่ี

ดาวแบบกระดาษนั้นจะมี 2 แบบ คือ  

1. แผนท่ีดาวแบบดานเดียว 

2. แผนท่ีดาวแบบสองดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.14 แผนท่ีดาวแบบดานเดียว 

แผนท่ีดาวแบบดานเดียว 
 แผนท่ีดาวแบบดานเดียวเปนแผนท่ีแบบงายๆ ซ่ึงประกอบดวยกระดายสองชิ้นคือชื้นหนาท่ีใชบอก

เวลาและแผนแสดงกลุมดาวท้ัง (แผนดานหลัง) สามารถประดิษฐข้ึนมาใชงานเองได ซ่ึงสามารถเขาไปดาวน

โหลดไฟลแผนท่ีดาวไดท่ี www.narit.or.th มาใชงานได 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(ก)                                                      (ข) 

รูปท่ี 1.15 แสดงแผนท่ีดาวสวนดานหนาและดานหลัง 

(ก)                                                      (ข)

รูปท่ี 1.15 แสดงแผนท่ีดาวสวนดานหนาและดานหลัง
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วิธีการใชแผนท่ีดาว  

ข้ันตอนแรกในการใชแผนท่ีดาว คือ ผูใชตองทราบวันท่ี เดือน และเวลาท่ีตองการ เม่ือกําหนดวันท่ี 

เดือน และเวลาท่ีตองการไดแลว  

 

ตัวอยางท่ี 1 ผมตองการรูวามีกลุมดาวอะไรบางท่ีอยูบนทองฟาในวันท่ี 16 เดือนพฤศจิกายน เวลา 09.00 น.  

       (เปนเวลากลางวัน) 

ใหเราหา “เดือน (พฤศจิกายน)” ท่ีอยูบนแผนท่ีดาวสวนหลังกอน เม่ือเจอแลวใหหาวันท่ีตอ “วันท่ี 

16” จากนั้นก็หาตําแหนง “เวลา 09.00 น.” ท่ีอยูบนแผนหนา ถาหาเจอแลวใหผูใชหมุนตําแหนงสเกลเวลามา

ใหอยูตรงกับสเกลของวันท่ี 16 และเดือนพฤศจิกายน เม่ือหมุนสเกลไปตรงกันแลว (ถาทําถูก) กลุมดาวท่ี

ปรากฏในชองดังกลาวคือ ตําแหนงปรากฏของกลุมดาวตางๆ ณ เวลานั้น 

 
เม่ือสังเกตทองฟาซีกฟาเหนือ 
 ทางทิศตะวันออก ใกลบริเวณขอบฟา จะเห็นกลุมดาวคนแบกงูกําลังข้ึนจากขอบฟา และท่ีอยูขางๆ 

กันคือ กลุมดาวเฮอรคิวลิส และกลุมดาวมุงกฏเหนือ  

 ในบริเวณกลางทองฟา เราจะเห็นกลุมดาวหญิงสาว กลุมดาวสุนัขลาเนื้อ กลุมดาวผมของเบเรนิซส 

กลุมดาวสิงโต และกลุมดาวกลองวัดมุม 

 ทางทิศเหนือ จะสังเกตเห็น กลุมดาวหมีใหม กลุมดาวเล็ก กลุมดาวมังกร กลุมดาวสิงโตเล็ก และกลุม

ดาวแมวปา 

 ทางทิศตะวันตก เราจะสามารถมองเห็นกลุมดาวปู และกลุมดาวคนคูท่ีกําลังจะตกลับขอบฟา 

 

เม่ือสังเกตทองฟาซีกฟาใต 
ทางทิศตะวันออก เราจะเห็นกลุมดาวแปงปอง กลุมดาวคันชั่ง และกลุมดาวหมาปา 

ทางทิศใต เราจะเห็นกลุมดาวคนครึ่งมา กลุมดาวกางเกนใต กลุมดาวนกกา กลุมดาวถวย และกลุม

ดาวงูไฮดรา 

ทางทิศตะวันตก เราจะเห็นกลุมดาวเครื่องสูบลม กลุมดาวใบเรือ  
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วิธีการใชแผนท่ีดาว  

ข้ันตอนแรกในการใชแผนท่ีดาว คือ ผูใชตองทราบวันท่ี เดือน และเวลาท่ีตองการ เม่ือกําหนดวันท่ี 

เดือน และเวลาท่ีตองการไดแลว  

 

ตัวอยางท่ี 1 ผมตองการรูวามีกลุมดาวอะไรบางท่ีอยูบนทองฟาในวันท่ี 16 เดือนพฤศจิกายน เวลา 09.00 น.  

       (เปนเวลากลางวัน) 

ใหเราหา “เดือน (พฤศจิกายน)” ท่ีอยูบนแผนท่ีดาวสวนหลังกอน เม่ือเจอแลวใหหาวันท่ีตอ “วันท่ี 

16” จากนั้นก็หาตําแหนง “เวลา 09.00 น.” ท่ีอยูบนแผนหนา ถาหาเจอแลวใหผูใชหมุนตําแหนงสเกลเวลามา

ใหอยูตรงกับสเกลของวันท่ี 16 และเดือนพฤศจิกายน เม่ือหมุนสเกลไปตรงกันแลว (ถาทําถูก) กลุมดาวท่ี

ปรากฏในชองดังกลาวคือ ตําแหนงปรากฏของกลุมดาวตางๆ ณ เวลานั้น 

 
เม่ือสังเกตทองฟาซีกฟาเหนือ 
 ทางทิศตะวันออก ใกลบริเวณขอบฟา จะเห็นกลุมดาวคนแบกงูกําลังข้ึนจากขอบฟา และท่ีอยูขางๆ 

กันคือ กลุมดาวเฮอรคิวลิส และกลุมดาวมุงกฏเหนือ  

 ในบริเวณกลางทองฟา เราจะเห็นกลุมดาวหญิงสาว กลุมดาวสุนัขลาเนื้อ กลุมดาวผมของเบเรนิซส 

กลุมดาวสิงโต และกลุมดาวกลองวัดมุม 

 ทางทิศเหนือ จะสังเกตเห็น กลุมดาวหมีใหม กลุมดาวเล็ก กลุมดาวมังกร กลุมดาวสิงโตเล็ก และกลุม

ดาวแมวปา 

 ทางทิศตะวันตก เราจะสามารถมองเห็นกลุมดาวปู และกลุมดาวคนคูท่ีกําลังจะตกลับขอบฟา 

 

เม่ือสังเกตทองฟาซีกฟาใต 
ทางทิศตะวันออก เราจะเห็นกลุมดาวแปงปอง กลุมดาวคันชั่ง และกลุมดาวหมาปา 

ทางทิศใต เราจะเห็นกลุมดาวคนครึ่งมา กลุมดาวกางเกนใต กลุมดาวนกกา กลุมดาวถวย และกลุม

ดาวงูไฮดรา 

ทางทิศตะวันตก เราจะเห็นกลุมดาวเครื่องสูบลม กลุมดาวใบเรือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.16 แสดงทองฟาในวันท่ี 16 เดือนพฤศจิกายน เวลา 09.00 น. 

 

เม่ือเวลาเปลี่ยนไปใหผูใชขยับสเกลเวลาตามเวลาท่ีเปลี่ยนไปตามนาฬิกา ไปยังเวลาปจจุบันท่ีเรา

สังเกตอยู ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมดาวทางทิศตะวันออกของแผนท่ีจะเคลื่อนท่ีออกหางจากขอบฟามากข้ึน ใน

ขณะเดียวกันท่ีกลุมดาวในทิศตะวันตกจะเคลื่อนท่ีเขาหาขอบฟามากข้ึนเชนกัน เสมือนการเคลื่อนท่ีการข้ึน-ตก 

ของกลุมดาวบนทองฟาจริง 
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ตัวอยางท่ี 2 ใหลองหากลุมดาวท่ีอยูบนทองฟาในวันท่ี 29 เดือนมกราคม เวลา 06.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.17 แสดงทองฟาในวันท่ี 29 เดือนมกราคม เวลา 06.00 น. 

 
 

 

 

 

 

หลังจากท่ีฝกใชงานแผนท่ีดาวไดคลองแลว เม่ือตองการดูทองฟาจริงเทียบกับแผนท่ีดาวใหผูใชแผนท่ี

ดาวข้ึนแลวหัวหนาไปทางทิศเหนือและทิศใตตามภูมิประเทศจริง ควรระลึกไวเสมอวาการอานแผนท่ีดาวไมใช

การกมอานหนังสือ แตเปนการเงยหนาดูทองฟา เพ่ือเปรียบเทียบทองฟาในแผนท่ีดาวกับทองฟาจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.18 แสดงการเปรียบเทียบทองฟาในแผนท่ีดาวกับทองฟาจริง 

 
การใชแผนท่ีดาวหาเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตย 
 สําหรับแผนท่ีดาวบางอันถูกออกแบบมาเพ่ือสามารถหาตําแหนงและเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตยได 

โดยการเลือกแผนท่ีดาวท่ีสามารถดูเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตยไดนั้นใหผูใชดูท่ีแผนดานหลังท่ีมีกลุมดาวอยูจะมี

สเกลบอก วันท่ี และเดือนอยูบนเสนสุริยวิถีดังรูท่ี H ซ่ึงจะเห็นเสกลดังกลาวตัดกับเสนขอบฟาพอดี วิธีใชงาน

แผนท่ีดาวก็ไมงาย 

 

วิธีใชแผนท่ีดาวหาเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตย 
 ข้ันตอนแรกใหผูใชลองกําหนด วันท่ี และเดือน ท่ีอยากจะทราบเวลาข้ึนหรือตกของดาวอาทิตยข้ึนมา

สักหนึ่งวัน หรือหลายวันก็ไดแลวแตสะดวก ลองดูตัวอยางท่ีผูเขียนสมมติข้ึนมาดานลาง 

 

ตัวอยางท่ี 3 สมมติวานองยุยตองการทราบเวลาข้ึนและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันท่ี 20 มีนาคม  

 วิธีก็คือใหผูใชหาวันท่ี 20 มีนาคม ท่ีอยูบนเสนสุริยวิถีใหเจอกอน เม่ือหาเจอแลวใหหมุนตําแหนงท่ี

สเกลวันท่ีดังกลาวใหไปอยูตรงขอบของแผนท่ีดาวสวนหนา (ในจุดวงกลมสีฟา) จากนั้นใหสังทางดานขวามือ

ผูใชจะเห็นวงสเกลเวลา และวงสเกล วันท่ีและเดือนดานนอก ใหผูใชหาสเกลวันท่ี 20 มีนาคม วาขีดของสเกล

ชี้ท่ีเวลาอะไร  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.19 แสดงการบอกตําแหนงสเกลวันท่ี 20 มีนาคม และเวลาท่ีดวงอาทิตยข้ึน 

ดาวข้ึนแลวหัวหนาไปทางทิศเหนือและทิศใตตามภูมิประเทศจริง ควรระลึกไวเสมอวาการอานแผนท่ีดาวไมใช

การกมอานหนังสือ แตเปนการเงยหนาดูทองฟา เพ่ือเปรียบเทียบทองฟาในแผนท่ีดาวกับทองฟาจริง
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ตัวอยางท่ี 2 ใหลองหากลุมดาวท่ีอยูบนทองฟาในวันท่ี 29 เดือนมกราคม เวลา 06.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.17 แสดงทองฟาในวันท่ี 29 เดือนมกราคม เวลา 06.00 น. 

 
 

 

 

 

 

หลังจากท่ีฝกใชงานแผนท่ีดาวไดคลองแลว เม่ือตองการดูทองฟาจริงเทียบกับแผนท่ีดาวใหผูใชแผนท่ี

ดาวข้ึนแลวหัวหนาไปทางทิศเหนือและทิศใตตามภูมิประเทศจริง ควรระลึกไวเสมอวาการอานแผนท่ีดาวไมใช

การกมอานหนังสือ แตเปนการเงยหนาดูทองฟา เพ่ือเปรียบเทียบทองฟาในแผนท่ีดาวกับทองฟาจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.18 แสดงการเปรียบเทียบทองฟาในแผนท่ีดาวกับทองฟาจริง 

 
การใชแผนท่ีดาวหาเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตย 
 สําหรับแผนท่ีดาวบางอันถูกออกแบบมาเพ่ือสามารถหาตําแหนงและเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตยได 

โดยการเลือกแผนท่ีดาวท่ีสามารถดูเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตยไดนั้นใหผูใชดูท่ีแผนดานหลังท่ีมีกลุมดาวอยูจะมี

สเกลบอก วันท่ี และเดือนอยูบนเสนสุริยวิถีดังรูท่ี H ซ่ึงจะเห็นเสกลดังกลาวตัดกับเสนขอบฟาพอดี วิธีใชงาน

แผนท่ีดาวก็ไมงาย 

 

วิธีใชแผนท่ีดาวหาเวลาข้ึนตกของดวงอาทิตย 
 ข้ันตอนแรกใหผูใชลองกําหนด วันท่ี และเดือน ท่ีอยากจะทราบเวลาข้ึนหรือตกของดาวอาทิตยข้ึนมา

สักหนึ่งวัน หรือหลายวันก็ไดแลวแตสะดวก ลองดูตัวอยางท่ีผูเขียนสมมติข้ึนมาดานลาง 

 

ตัวอยางท่ี 3 สมมติวานองยุยตองการทราบเวลาข้ึนและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันท่ี 20 มีนาคม  

 วิธีก็คือใหผูใชหาวันท่ี 20 มีนาคม ท่ีอยูบนเสนสุริยวิถีใหเจอกอน เม่ือหาเจอแลวใหหมุนตําแหนงท่ี

สเกลวันท่ีดังกลาวใหไปอยูตรงขอบของแผนท่ีดาวสวนหนา (ในจุดวงกลมสีฟา) จากนั้นใหสังทางดานขวามือ

ผูใชจะเห็นวงสเกลเวลา และวงสเกล วันท่ีและเดือนดานนอก ใหผูใชหาสเกลวันท่ี 20 มีนาคม วาขีดของสเกล

ชี้ท่ีเวลาอะไร  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.19 แสดงการบอกตําแหนงสเกลวันท่ี 20 มีนาคม และเวลาท่ีดวงอาทิตยข้ึน รูปท่ี 1.19 แสดงการบอกตําแหนงสเกลวันท่ี 20 มีนาคม และเวลาท่ีดวงอาทิตยข้ึน
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เทคนิคการดูดาวเบ้ืองตน  
ยามคํ่าคืนทามกลางธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเปนโอกาสดีสําหรับการแหงนหนามองดูฟากฟาอัน

มืดมิด ท่ีเต็มไปดวยแสงดาวระยิบระยับ ซ่ึงไมสามารถจะพบเห็นไดในเขตเมือง ปจจุบันมีผูใหความสนใจดูดาว

เพ่ิมข้ึนพอสมควร อุทยานแหงชาติเปนสถานท่ีซ่ึงเอ้ืออํานวยแกกิจกรรมนี้อยางมาก  

 

อุปกรณในการดูดาว  
สําหรับคนท่ีกําลังเริ่มตนหัดดูดาวไมมีความจําเปนท่ีตองมีอุปกรณชวยราคาแพง ใชแตตาเปลากับ

ความรูการเรียงตัวของกลุมดาวและแผนท่ีดาว ก็สามารถดูดาวไดแลว สําหรับคนเริ่มดูดาวเปนและมีความ

ชํานาญในข้ึนมาอีกระดับหนึ่งก็อาจจะหากลองสองตามาชวยขยายภาพกลุมดาวใหเห็นไดชัดเจนและละเอียด

ของวัตถุท่ีสังเกตใหมากข้ึน  

 

การเตรียมตัวเปนนักดูดาว ตองมีความรูเบ้ืองตนดังตอไปนี้ 
ในยามคํ่าคืนเดือนมืดทองฟาโปรง เม่ือเราเงยหนาดูทองฟา จะเห็นแสงระยิบระยับของดวงดาวเต็ม

ทองฟา เพ่ือใหการดูดาวในทองฟาอยางถูกตอง ผูสนใจเตรียมตัวเปนนักดูดาว ตองมีความรูเบื้องตนดังตอไปนี้ 

      1. ผูสังเกตตองรูวาสถานท่ีในการสังเกตวาทิศไหนคือทิศเหนือ ทิศใต ซ่ึงสามารถหาไดจากหัวขอท่ีได

กลาวมาแลว 

     2. ผูสังเกตควรรูจักการวัดมุมบนทองฟา โดยรางกายของเราหากไมมีอุปกรณ 

    3. ผูสังเกตควรรูจักกลุมดาวบนทองฟาท่ีสําคัญๆ หรือท่ีเห็นเดนชัดอยางนอย 25 กลุม จากท้ัง 

              หมด 88 กลุม 

    4. ผูสังเกตสามารถใชแผนท่ีดาวได ตามท่ีไดสอนวิธีใชไวในหัวขอกอนหนานี้ 

    5. ผูสังเกตควรรูจักระบบการบอกตําแหนงดาวบนทองฟาเบื้องตน 

     6. ผูสังเกตควรรูจักอุปกรณดูดาว เชน กลองสองตาจนถึงกลองโทรทรรศนแบบตางๆ บาง 

 

หมายเหตุ : เครื่องแตงกายในการดูดาวก็เปนอีกอยางหนึ่งท่ีผูสังเกตควรจะคํานึงถึง และรวมไปถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวกกับสิ่งปองกันแมลง เชน ยุง หรือสัตวมีไวดวย 

 

ชวงไหนท่ีเหมาะสําหรับการดูดาว  
กอนอ่ืนผูสังเกตตองรูสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยกอน วาตําแหนงท่ีเราตองการจะดูดาวอยูสวน

ไหนของประเทศไทย หรือสวนไหนของโลก ตอมาตองรูวาสถานท่ีท่ีเราจะทําการสังเกตมีลักษณะภูมิอากาศ

อยางไร เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานสามารถแบงลักษณะภูมิอากาศไดเปน 3 ฤดู กาล คือ 

ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนเปนชวงฤดูรอน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนชวงฤดู

ฝน และในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธเปนชวงฤดูหนาว สวนภาคใตมีลักษณะสภาพอากาศแบบ

ปาดงดิบ ซ่ึงมีอากาศรอนชื้นตลอดท้ังปสามารถแบงไดเปน 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอน โดยฝงทะเลตะวันออก 

 

 สําหรับนองยุยท่ีอยากทราบเวลาข้ึนของดวงอาทิตยในวันท่ี 20 มีนาคม หลังจากท่ีนองยุยไดหมุน

สเกลวันท่ี 20 มีนาคม บนเสนสุริยวิถีไปท่ีขอบฟาดานตะวันออกแลวจากนั้นนองยุยก็อานเวลา ไดวา ประมาณ 

06:05 น. (ซ่ึงจริงๆ แลวในวันนี้ดวงอาทิตยจะข้ึนในเวลาประมาณ 6 โมง) แตก็ถือวาเปนเปนใกลเคียงมาก

สําหรับการใชแผนท่ีดาว 

 

ตอไปลองมาหาเวลาตกของดวงอาทิตยในวันนี้กัน 

 สําหรับการหาเวลาตกของดวงอาทิตยก็แคหมุนตําแหนงสเกลวันท่ี 20 มีนาคม ไปทางฝงดานตกวันตก

ท่ีอยูดานซายมือของผูใช 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.20 แสดงการบอกตําแหนงสเกลวันท่ี 20 มีนาคม และเวลาท่ีดวงอาทิตยตก 

 

หลังจากท่ีนองยุยหมุนสเกลวันท่ี 20 มีนาคม บนเสนสุริยวิถีไปท่ีขอบฟาดานตะวันตกแลวจากนั้นนองยุยก็อาน

เวลา ไดวา ประมาณ 17:55 น. 

หากลองสังเกตตําแหนงท่ีสเกลวันท่ีแตะท่ีขอบฟาท้ังสองตําแหนง 

 

ตัวอยางท่ี 4 สมมติวานองครีมตองการทราบเวลาข้ึนและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันท่ี 21 มิถุนายน 

 

ตัวอยางท่ี 5 สมมติวานองนัทตองการทราบเวลาข้ึนและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันท่ี 21 ธันวาคม 

 

ขอพึงระวัง  
เนื่องจากการสรางแผนท่ีดาวนั้นทําโดยการตีแผทรงกลมออกเปนระนาบสองมิติ (360 องศา) ดังนั้น

กลุมดาวในซีกฟาเหนือจะมีขนาดเล็กกวาความเปนจริง และกลุมดาวในซีกฟาใตจะขยายเกินสัดสวนจริง หาก

ใชแผนท่ีดาวนี้ดูดาวท่ีอยูใกลขอบฟาใต แนะนําใหดูดาวสวางเปนดวงๆ แลวคอยไลเปรียบเทียบไปกับทองฟา

จริง อีกท้ังตําแหนงบอกทิศนั้นไมไดหางเทาๆ กัน สเกลระหวางทิศเหนือไปยังทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

จะอยูใกลชิดกันมาก สวนสเกลไปทางทิศใต จะมีระยะหางออกไป มากกวาหลายเทา 

 

ใชแผนท่ีดาวนี้ดูดาวท่ีอยูใกลขอบฟาใต แนะนําใหดูดาวสวางเปนดวงๆ แลวคอยไลเปรียบเทียบไปกับทองฟา

จริง อีกท้ังตําแหนงบอกทิศนั้นไมไดหางเทาๆ กัน สเกลระหวางทิศเหนือไปยังทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

จะอยูใกลชิดกันมาก สวนสเกลไปทางทิศใต จะมีระยะหางออกไป มากกวาหลายเทา
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เทคนิคการดูดาวเบ้ืองตน  
ยามคํ่าคืนทามกลางธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเปนโอกาสดีสําหรับการแหงนหนามองดูฟากฟาอัน

มืดมิด ท่ีเต็มไปดวยแสงดาวระยิบระยับ ซ่ึงไมสามารถจะพบเห็นไดในเขตเมือง ปจจุบันมีผูใหความสนใจดูดาว

เพ่ิมข้ึนพอสมควร อุทยานแหงชาติเปนสถานท่ีซ่ึงเอ้ืออํานวยแกกิจกรรมนี้อยางมาก  

 

อุปกรณในการดูดาว  
สําหรับคนท่ีกําลังเริ่มตนหัดดูดาวไมมีความจําเปนท่ีตองมีอุปกรณชวยราคาแพง ใชแตตาเปลากับ

ความรูการเรียงตัวของกลุมดาวและแผนท่ีดาว ก็สามารถดูดาวไดแลว สําหรับคนเริ่มดูดาวเปนและมีความ

ชํานาญในข้ึนมาอีกระดับหนึ่งก็อาจจะหากลองสองตามาชวยขยายภาพกลุมดาวใหเห็นไดชัดเจนและละเอียด

ของวัตถุท่ีสังเกตใหมากข้ึน  

 

การเตรียมตัวเปนนักดูดาว ตองมีความรูเบ้ืองตนดังตอไปนี้ 
ในยามคํ่าคืนเดือนมืดทองฟาโปรง เม่ือเราเงยหนาดูทองฟา จะเห็นแสงระยิบระยับของดวงดาวเต็ม

ทองฟา เพ่ือใหการดูดาวในทองฟาอยางถูกตอง ผูสนใจเตรียมตัวเปนนักดูดาว ตองมีความรูเบื้องตนดังตอไปนี้ 

      1. ผูสังเกตตองรูวาสถานท่ีในการสังเกตวาทิศไหนคือทิศเหนือ ทิศใต ซ่ึงสามารถหาไดจากหัวขอท่ีได

กลาวมาแลว 

     2. ผูสังเกตควรรูจักการวัดมุมบนทองฟา โดยรางกายของเราหากไมมีอุปกรณ 

    3. ผูสังเกตควรรูจักกลุมดาวบนทองฟาท่ีสําคัญๆ หรือท่ีเห็นเดนชัดอยางนอย 25 กลุม จากท้ัง 

              หมด 88 กลุม 

    4. ผูสังเกตสามารถใชแผนท่ีดาวได ตามท่ีไดสอนวิธีใชไวในหัวขอกอนหนานี้ 

    5. ผูสังเกตควรรูจักระบบการบอกตําแหนงดาวบนทองฟาเบื้องตน 

     6. ผูสังเกตควรรูจักอุปกรณดูดาว เชน กลองสองตาจนถึงกลองโทรทรรศนแบบตางๆ บาง 

 

หมายเหตุ : เครื่องแตงกายในการดูดาวก็เปนอีกอยางหนึ่งท่ีผูสังเกตควรจะคํานึงถึง และรวมไปถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวกกับสิ่งปองกันแมลง เชน ยุง หรือสัตวมีไวดวย 

 

ชวงไหนท่ีเหมาะสําหรับการดูดาว  
กอนอ่ืนผูสังเกตตองรูสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยกอน วาตําแหนงท่ีเราตองการจะดูดาวอยูสวน

ไหนของประเทศไทย หรือสวนไหนของโลก ตอมาตองรูวาสถานท่ีท่ีเราจะทําการสังเกตมีลักษณะภูมิอากาศ

อยางไร เชน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานสามารถแบงลักษณะภูมิอากาศไดเปน 3 ฤดู กาล คือ 

ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนเปนชวงฤดูรอน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนชวงฤดู

ฝน และในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธเปนชวงฤดูหนาว สวนภาคใตมีลักษณะสภาพอากาศแบบ

ปาดงดิบ ซ่ึงมีอากาศรอนชื้นตลอดท้ังปสามารถแบงไดเปน 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอน โดยฝงทะเลตะวันออก 

 

 สําหรับนองยุยท่ีอยากทราบเวลาข้ึนของดวงอาทิตยในวันท่ี 20 มีนาคม หลังจากท่ีนองยุยไดหมุน

สเกลวันท่ี 20 มีนาคม บนเสนสุริยวิถีไปท่ีขอบฟาดานตะวันออกแลวจากนั้นนองยุยก็อานเวลา ไดวา ประมาณ 

06:05 น. (ซ่ึงจริงๆ แลวในวันนี้ดวงอาทิตยจะข้ึนในเวลาประมาณ 6 โมง) แตก็ถือวาเปนเปนใกลเคียงมาก

สําหรับการใชแผนท่ีดาว 

 

ตอไปลองมาหาเวลาตกของดวงอาทิตยในวันนี้กัน 

 สําหรับการหาเวลาตกของดวงอาทิตยก็แคหมุนตําแหนงสเกลวันท่ี 20 มีนาคม ไปทางฝงดานตกวันตก

ท่ีอยูดานซายมือของผูใช 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.20 แสดงการบอกตําแหนงสเกลวันท่ี 20 มีนาคม และเวลาท่ีดวงอาทิตยตก 

 

หลังจากท่ีนองยุยหมุนสเกลวันท่ี 20 มีนาคม บนเสนสุริยวิถีไปท่ีขอบฟาดานตะวันตกแลวจากนั้นนองยุยก็อาน

เวลา ไดวา ประมาณ 17:55 น. 

หากลองสังเกตตําแหนงท่ีสเกลวันท่ีแตะท่ีขอบฟาท้ังสองตําแหนง 

 

ตัวอยางท่ี 4 สมมติวานองครีมตองการทราบเวลาข้ึนและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันท่ี 21 มิถุนายน 

 

ตัวอยางท่ี 5 สมมติวานองนัทตองการทราบเวลาข้ึนและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันท่ี 21 ธันวาคม 

 

ขอพึงระวัง  
เนื่องจากการสรางแผนท่ีดาวนั้นทําโดยการตีแผทรงกลมออกเปนระนาบสองมิติ (360 องศา) ดังนั้น

กลุมดาวในซีกฟาเหนือจะมีขนาดเล็กกวาความเปนจริง และกลุมดาวในซีกฟาใตจะขยายเกินสัดสวนจริง หาก

ใชแผนท่ีดาวนี้ดูดาวท่ีอยูใกลขอบฟาใต แนะนําใหดูดาวสวางเปนดวงๆ แลวคอยไลเปรียบเทียบไปกับทองฟา

จริง อีกท้ังตําแหนงบอกทิศนั้นไมไดหางเทาๆ กัน สเกลระหวางทิศเหนือไปยังทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

จะอยูใกลชิดกันมาก สวนสเกลไปทางทิศใต จะมีระยะหางออกไป มากกวาหลายเทา 

 

ภูมิอากาศ ฤดู

ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนเปนชวงฤดูรอน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนชวงฤดู

ฝน และในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธเปนชวงฤดูหนาว สวนภาคใตมีลักษณะสภาพอากาศแบบ

ปาดงดิบ ซ่ึงมีอากาศรอนชื้นตลอดท้ังปสามารถแบงไดเปน 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอน โดยฝงทะเลตะวันออก
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ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฝงทะเลตะวันตก ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึง

เดือนเมษายน กอนวาจะไปดูดาวท่ีไหน และตองรูเรื่อง 

สําหรับท่ีชวงเหมาะสําหรับการดูดาวของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน จะเปนชวงฤดูหนาว ซ่ึง

เปนชวงท่ีทองฟาโปรงใสมีเมฆรบกวนนอย ทําใหผูสังเกตมองเห็นดาวไดท่ัวท้ังทองฟา และสําหรับภาคใตฝง

ทะเลตะวันออกชวงท่ีเหมาะสําหรับการดูดาวมากท่ีสุดเปนชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และ

สําหรับภาคใตฝงทะเลตะวันตกชวงท่ีเหมาะสําหรับการดูดาวมากท่ีสุดเปนชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

เมษายน 

 

การเลือกสถานท่ีสําหรับการดูดาว 
อุปสรรคท่ีสําคัญของการดูดาวคือ แสงรบกวน สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการดูดาวควรจะเปนท่ีมืด

ปราศจากแสงเมืองรบกวน ตัวอยาง เชน อุทยานชาติ หมูบานตามชนบท เปนตน สวนผูสังเกตท่ีอาศัยอยูใน

เขตเมืองท่ีมีแสงไฟรบกวน เชน กรุงเทพ เชียงใหม นครราชสีมา ชลบรี ฯลฯ สามารถมองเห็นกลุมดาวท่ีมี

ความสวางมาก ดาวเคราะห และดวงจันทร แตจะไมสามารถมองเห็น ทางชางเผือก กาแล็กซี และเนบิวลาได

เนื่องจากวัตถุเหลานี้มีแสงท่ีจางมากๆ จึงถูกแสงรบกวนจากเมืองกลืนไปกับความสวางของทองฟา ซ่ึงถาหากผู

สังเกตตองการดูวัตถุเหลานี้ตองเดินทางออกหางไปจากเมืองอยางไมนอยประมาณ 100 กิโลเมตร  

การเลือกสถานท่ีสําหรับการดูดาวควรเปนท่ีโลงกวางสามารถมองเห็นขอบฟาไดรอบทิศ โดยเฉพาะ

ดานทิศเหนือ เพ่ือใหสามารถสังเกตการเคลื่อนท่ีของทรงกลมทองฟา จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก แต

ถาหากสถานท่ีท่ีเลือกมีขอจํากัดมุมมองทางทิศเหนือ ก็ใหเลือกหันหนาไปทางทิศตะวันออแทน เพ่ือท่ีเราจะ

สามารถมองเห็นกลุมดาวเคลื่อนท่ีข้ึนมาตรงหนาและขามศีรษะไปตกดานหลังได 

 

การวางแผน 
การจัดกิจกรรมดูดาวท่ีดีตองมีการวางแผนลวงหนา วาคืนนั้นจะมีอะไรใหชมบาง เวลาข้ึน-ตกของดวง

จันทร ในชวงหัวคํ่ามีดาวเคราะหหรือวัตถุทองฟาใดบางท่ีนาสนใจ และในชวงเชามืดกอนทองสวางมีดาว

เคราะหหรือวัตถุทองฟาใดบางท่ีคุมคาตอการตื่นข้ึนมาดูบาง ผูสังเกตควรตรวจสอบดวงจันทรกอนวาอยูในชวง

ไหน? ขางข้ึนหรือขางแรม เนื่องจากแสงของดวงจันทรมีผลตอการสังเกตของเรา ตัวอยาง เชนหากเราดูดาวใน

คืนท่ีมีดวงจันทรขางข้ึน โดยเฉพาะคืนท่ีตรงกับดวงจันทรเต็มดวงแสงจากดวงจันทรจะสวางกลบดาวเกือบท้ัง

ทองฟา บางครั้งเราก็ไมจําเปนตองดูดาวในคืนเดือนแรม 15 คํ่า ดวงจันทรก็เปนวัตถุหนึ่งท่ีนาสนใจท่ีไมแพวัตถุ

อ่ืนๆ และยังเปนวัตถุทองฟาท่ีงายตอการสังเกต  

 

ดูดาวอยางไรดี 
กอนท่ีดวงอาทิตยจะตกลับขอบฟา ควรเลือกหาตําแหนงสําหรับการดูดาวท่ีเปนพ้ืนท่ีโลง สามารถ

มองเห็นฟากฟากวางรอบดานโดยไมมียอดไมรบกวน เม่ือทองฟามืดสนิท และเริ่มตนการดูดาว ในชวงแรก

สายตา อาจจะยังมอง ไมคอยเห็นดาวมากนัก ตอมาสายจะคอยๆ ปรับจนคุนกับความมืดและแสงดาว ภาพ

ของดวงดาวจะปรากฏใหเห็นชัดข้ึน จนกระท่ังเต็มทองฟา พอถึงชวงนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการมองไปบังบริเวณท่ีมี

แสงไฟสวาง เพราะจะทําใหสาย ตาสูญเสียสภาพความคุนเคยกับความมืด และตองเสียเวลาในการปรับสายตา

ใหมอีกครั้ง หากมีความจําเปนตองใชไฟฉายเพ่ือสองหาของหรือดูแผนท่ีดาว ควรใชไฟฉายท่ีหุมกระดาษแกว สี

แดงกรองแสงไวชั้นหนึ่งแลว  

นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณทางดาราศาสตร เชน ฝนดาวตก จันทรุปราคา ซ่ึงมีวันและเวลาเกิดข้ึนท่ี

แนนอนในแตละป ผูสนใจควรศึกษาหาขอมูลไวกอน 

 

1.4 กลุมดาว และวัตถุทองฟาท่ีนาสนใจ 
 สําหรับผูท่ีเริ่มดูดาว วัตถุทองฟาท่ีนาสนใจ เชน ดวงจันทร กาแล็กซี กระจุกดาว และดาวฤกษสวางใน

กลุมดาวตางๆ บนทองฟา และยังมีปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีนาสนใจ เชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา 

จันทรบังดาวเคราะห ดาวเคียงเดือน และฝนดาวตก ฯลฯ กลุมดาวท่ีผูท่ีเริ่มดูดาวควรรูจักคือ กลุมดาวราศี 

ไดแก 

1.  กลุมดาวแกะ (Aries)    2.  กลุมดาววัว (Taurus) 

3.  ดาวคนคู (Gemini)    4.  กลุมดาวปู (Cancer) 

5.  กลุมดาวสิงโต (Leo)    6.  กลุมดาวหญิงพรหมจารีย (Virgo) 

7.  กลุมดาวคันชั่ง (Libra)    8.  กลุมดาวแมงปอง (Scorpius) 

9.  กลุมดาวคนยิงธนู (Sagittarius)  10.  กลุมดาวมกร (Capricornus) 

11. กลุมดาวคนแบกหมอน้ํา (Aquarius)  12. กลุมดาวปลาคู (Pisces) 

 

กลุมดาวเรียงเดนท่ีนาสนใจ 
สามเหล่ียมฤดูหนาว (Winter Triangle) 

ในชวงของหัวคํ่าของชวงฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางอยูทางทิศตะวันออกนั้นก็คือ กลุมดาวนายพราน 

กลุมดาวสุนัขใหญ และกลุมดาวสุนัขเล็ก หากลากเสนเชื่อมตอระหวางดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) ดาวสวางสี

แดงตรงหัวไหลของกลุมดาวนายพรานไปยัง ดาวซิเรียส (Sirius) ดาวฤกษสีขาวท่ีเห็นสวางท่ีสุดตรงหัวสุนัขใหญ 

และ ดาวโปรซีออน (Procyon) ดาวสวางสีขาวตรงหัวสุนัขเล็ก จะไดรูปสามเหลี่ยมดานเทา เรียกวา 

“สามเหลี่ยมฤดูหนาว” ซ่ึงจะข้ึนในเวลาหัวคํ่าของฤดูหนาวดังรูปท่ี 1.21 

กลุมดาวนายพรานเปนกลุมดาวท่ีเหมาะสมกับการเริ่มตนหัดดูดาวมากท่ีสุด เนื่องจากประกอบดวย

ดาวสวาง ท่ีมีรูปแบบการเรียงตัวท่ีโดดเดนจํางาย และข้ึนตอนหัวคํ่าของฤดูหนาว ซ่ึงมักมีสภาพอากาศดี 

ทองฟาใส ไมมีเมฆปกคลุม สัญลักษณของกลุมดาวนายพรานก็คือ ดาวสวางสามดวงเรียงกันเปนเสนตรง ซ่ึง

เรียกวา “เข็มขัดนายพราน” ทางทิศใตของเข็มขัดนายพราน มีดาวเล็กๆ สามดวงเรียงกัน คนไทยเราเห็นเปน

รูป “ดามไถ” แตชาวยุโรปเรียกวา “ดาบนายพราน” ท่ีตรงกลางของบริเวณดาบนายพรานนี้  ถานํากลองสอง

ดูจะพบ “M42” เปนกลุมแก็สในอวกาศ กําลังรวมตัวเปนดาวเกิดใหม ซ่ึงอยูตรงใจกลางและสองแสงมา

กระทบเนบิวลาทําใหเรามองเห็น  

ดูดาวอยางไรดี
กอนท่ีดวงอาทิตยจะตกลับขอบฟา ควรเลือกหาตําแหนงสําหรับการดูดาวท่ีเปนพ้ืนท่ีโลง สามารถ

มองเห็นฟากฟากวางรอบดานโดยไมมียอดไมรบกวน เม่ือทองฟามืดสนิท และเริ่มตนการดูดาว ในชวงแรก

สายตา อาจจะยังมอง ไมคอยเห็นดาวมากนัก ตอมาสายจะคอยๆ ปรับจนคุนกับความมืดและแสงดาว ภาพ
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ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฝงทะเลตะวันตก ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึง

เดือนเมษายน กอนวาจะไปดูดาวท่ีไหน และตองรูเรื่อง 

สําหรับท่ีชวงเหมาะสําหรับการดูดาวของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน จะเปนชวงฤดูหนาว ซ่ึง

เปนชวงท่ีทองฟาโปรงใสมีเมฆรบกวนนอย ทําใหผูสังเกตมองเห็นดาวไดท่ัวท้ังทองฟา และสําหรับภาคใตฝง

ทะเลตะวันออกชวงท่ีเหมาะสําหรับการดูดาวมากท่ีสุดเปนชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และ

สําหรับภาคใตฝงทะเลตะวันตกชวงท่ีเหมาะสําหรับการดูดาวมากท่ีสุดเปนชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

เมษายน 

 

การเลือกสถานท่ีสําหรับการดูดาว 
อุปสรรคท่ีสําคัญของการดูดาวคือ แสงรบกวน สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการดูดาวควรจะเปนท่ีมืด

ปราศจากแสงเมืองรบกวน ตัวอยาง เชน อุทยานชาติ หมูบานตามชนบท เปนตน สวนผูสังเกตท่ีอาศัยอยูใน

เขตเมืองท่ีมีแสงไฟรบกวน เชน กรุงเทพ เชียงใหม นครราชสีมา ชลบรี ฯลฯ สามารถมองเห็นกลุมดาวท่ีมี

ความสวางมาก ดาวเคราะห และดวงจันทร แตจะไมสามารถมองเห็น ทางชางเผือก กาแล็กซี และเนบิวลาได

เนื่องจากวัตถุเหลานี้มีแสงท่ีจางมากๆ จึงถูกแสงรบกวนจากเมืองกลืนไปกับความสวางของทองฟา ซ่ึงถาหากผู

สังเกตตองการดูวัตถุเหลานี้ตองเดินทางออกหางไปจากเมืองอยางไมนอยประมาณ 100 กิโลเมตร  

การเลือกสถานท่ีสําหรับการดูดาวควรเปนท่ีโลงกวางสามารถมองเห็นขอบฟาไดรอบทิศ โดยเฉพาะ

ดานทิศเหนือ เพ่ือใหสามารถสังเกตการเคลื่อนท่ีของทรงกลมทองฟา จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก แต

ถาหากสถานท่ีท่ีเลือกมีขอจํากัดมุมมองทางทิศเหนือ ก็ใหเลือกหันหนาไปทางทิศตะวันออแทน เพ่ือท่ีเราจะ

สามารถมองเห็นกลุมดาวเคลื่อนท่ีข้ึนมาตรงหนาและขามศีรษะไปตกดานหลังได 

 

การวางแผน 
การจัดกิจกรรมดูดาวท่ีดีตองมีการวางแผนลวงหนา วาคืนนั้นจะมีอะไรใหชมบาง เวลาข้ึน-ตกของดวง

จันทร ในชวงหัวคํ่ามีดาวเคราะหหรือวัตถุทองฟาใดบางท่ีนาสนใจ และในชวงเชามืดกอนทองสวางมีดาว

เคราะหหรือวัตถุทองฟาใดบางท่ีคุมคาตอการตื่นข้ึนมาดูบาง ผูสังเกตควรตรวจสอบดวงจันทรกอนวาอยูในชวง

ไหน? ขางข้ึนหรือขางแรม เนื่องจากแสงของดวงจันทรมีผลตอการสังเกตของเรา ตัวอยาง เชนหากเราดูดาวใน

คืนท่ีมีดวงจันทรขางข้ึน โดยเฉพาะคืนท่ีตรงกับดวงจันทรเต็มดวงแสงจากดวงจันทรจะสวางกลบดาวเกือบท้ัง

ทองฟา บางครั้งเราก็ไมจําเปนตองดูดาวในคืนเดือนแรม 15 คํ่า ดวงจันทรก็เปนวัตถุหนึ่งท่ีนาสนใจท่ีไมแพวัตถุ

อ่ืนๆ และยังเปนวัตถุทองฟาท่ีงายตอการสังเกต  

 

ดูดาวอยางไรดี 
กอนท่ีดวงอาทิตยจะตกลับขอบฟา ควรเลือกหาตําแหนงสําหรับการดูดาวท่ีเปนพ้ืนท่ีโลง สามารถ

มองเห็นฟากฟากวางรอบดานโดยไมมียอดไมรบกวน เม่ือทองฟามืดสนิท และเริ่มตนการดูดาว ในชวงแรก

สายตา อาจจะยังมอง ไมคอยเห็นดาวมากนัก ตอมาสายจะคอยๆ ปรับจนคุนกับความมืดและแสงดาว ภาพ

ของดวงดาวจะปรากฏใหเห็นชัดข้ึน จนกระท่ังเต็มทองฟา พอถึงชวงนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการมองไปบังบริเวณท่ีมี

แสงไฟสวาง เพราะจะทําใหสาย ตาสูญเสียสภาพความคุนเคยกับความมืด และตองเสียเวลาในการปรับสายตา

ใหมอีกครั้ง หากมีความจําเปนตองใชไฟฉายเพ่ือสองหาของหรือดูแผนท่ีดาว ควรใชไฟฉายท่ีหุมกระดาษแกว สี

แดงกรองแสงไวชั้นหนึ่งแลว  

นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณทางดาราศาสตร เชน ฝนดาวตก จันทรุปราคา ซ่ึงมีวันและเวลาเกิดข้ึนท่ี

แนนอนในแตละป ผูสนใจควรศึกษาหาขอมูลไวกอน 

 

1.4 กลุมดาว และวัตถุทองฟาท่ีนาสนใจ 
 สําหรับผูท่ีเริ่มดูดาว วัตถุทองฟาท่ีนาสนใจ เชน ดวงจันทร กาแล็กซี กระจุกดาว และดาวฤกษสวางใน

กลุมดาวตางๆ บนทองฟา และยังมีปรากฏการณทางดาราศาสตรท่ีนาสนใจ เชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา 

จันทรบังดาวเคราะห ดาวเคียงเดือน และฝนดาวตก ฯลฯ กลุมดาวท่ีผูท่ีเริ่มดูดาวควรรูจักคือ กลุมดาวราศี 

ไดแก 

1.  กลุมดาวแกะ (Aries)    2.  กลุมดาววัว (Taurus) 

3.  ดาวคนคู (Gemini)    4.  กลุมดาวปู (Cancer) 

5.  กลุมดาวสิงโต (Leo)    6.  กลุมดาวหญิงพรหมจารีย (Virgo) 

7.  กลุมดาวคันชั่ง (Libra)    8.  กลุมดาวแมงปอง (Scorpius) 

9.  กลุมดาวคนยิงธนู (Sagittarius)  10.  กลุมดาวมกร (Capricornus) 

11. กลุมดาวคนแบกหมอน้ํา (Aquarius)  12. กลุมดาวปลาคู (Pisces) 

 

กลุมดาวเรียงเดนท่ีนาสนใจ 
สามเหล่ียมฤดูหนาว (Winter Triangle) 

ในชวงของหัวคํ่าของชวงฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางอยูทางทิศตะวันออกนั้นก็คือ กลุมดาวนายพราน 

กลุมดาวสุนัขใหญ และกลุมดาวสุนัขเล็ก หากลากเสนเชื่อมตอระหวางดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) ดาวสวางสี

แดงตรงหัวไหลของกลุมดาวนายพรานไปยัง ดาวซิเรียส (Sirius) ดาวฤกษสีขาวท่ีเห็นสวางท่ีสุดตรงหัวสุนัขใหญ 

และ ดาวโปรซีออน (Procyon) ดาวสวางสีขาวตรงหัวสุนัขเล็ก จะไดรูปสามเหลี่ยมดานเทา เรียกวา 

“สามเหลี่ยมฤดูหนาว” ซ่ึงจะข้ึนในเวลาหัวคํ่าของฤดูหนาวดังรูปท่ี 1.21 

กลุมดาวนายพรานเปนกลุมดาวท่ีเหมาะสมกับการเริ่มตนหัดดูดาวมากท่ีสุด เนื่องจากประกอบดวย

ดาวสวาง ท่ีมีรูปแบบการเรียงตัวท่ีโดดเดนจํางาย และข้ึนตอนหัวคํ่าของฤดูหนาว ซ่ึงมักมีสภาพอากาศดี 

ทองฟาใส ไมมีเมฆปกคลุม สัญลักษณของกลุมดาวนายพรานก็คือ ดาวสวางสามดวงเรียงกันเปนเสนตรง ซ่ึง

เรียกวา “เข็มขัดนายพราน” ทางทิศใตของเข็มขัดนายพราน มีดาวเล็กๆ สามดวงเรียงกัน คนไทยเราเห็นเปน

รูป “ดามไถ” แตชาวยุโรปเรียกวา “ดาบนายพราน” ท่ีตรงกลางของบริเวณดาบนายพรานนี้  ถานํากลองสอง

ดูจะพบ “M42” เปนกลุมแก็สในอวกาศ กําลังรวมตัวเปนดาวเกิดใหม ซ่ึงอยูตรงใจกลางและสองแสงมา

กระทบเนบิวลาทําใหเรามองเห็น  

มีดาวเล็กๆ

รูป “ดามไถ” แตชาวยุโรปเรียกวา “ดาบนายพราน” ท่ีตรงกลางของบริเวณดาบนายพรานนี้  ท่ีตรงกลางของบริเวณดาบนายพรานนี้  ท่ีตรงกลางของบริเวณดาบนายพรานนี้ ถานํากลองสอง

ดูจะพบ “M42” เปนกลุมแก็สในอวกาศ กําลังรวมตัวเปนดาวเกิดใหม ซ่ึงอยูตรงใจกลางและสองแสงมา

กระทบเนบิวลาทําใหเรามองเห็น
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รูปท่ี 1.21 แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูหนาว 

 

ดาวสวางสองดวงท่ีบริเวณหัวไหลดานทิศตะวันออกและหัวเขาดานทิศตะวันตกของกลุมดาว

นายพราน มีสีซ่ึงแตกตางกันมาก ดาวบีเทลจุส มีสีออกแดง แตดาวไรเจล (Rigel) มีสีออกน้ําเงิน สีของดาว

บอกถึงอายุ และอุณหภูมิของดาว ดาวสีน้ําเงินเปนดาวท่ีมีอายุนอย และมีอุณหภูมิสูง 1 – 2 หม่ืนองศา

เซลเซียส ดาวสีแดงเปนดาวท่ีมีอายุมากและมีอุณหภูมิต่ําอยูท่ีประมาณ 3,000 องศาเซลเซียส สวนดวงอาทิตย

ของเรามีสีเหลือง เปนดาวฤกษซ่ึงมีอายุปานกลาง และมีอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส ใน

กลุมดาวสุนัขใหญ (Canis Major) มีดาวฤกษท่ีสวางท่ีสุดบนทองฟามีชื่อวา ดาวซิเรียส คนไทยเราเรียกวา 

“ดาวโจร” (เนื่องจากสวางจนทําใหโจรมองเห็นทางเขามาปลน) ดาวซิเรียสไมไดมีขนาดใหญ แตวาอยูหางจาก

โลกเพียง 8.6 ลานปแสง ถาหากเทียบกับดาวไรเจลในกลุมดาวนายพรานแลว ดาวไรเจลมีขนาดใหญและมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.22 แสดงกลุมดาวเรียงเดนหกเหลี่ยมฤดูหนาว 

ความสวางกวาดาวซิเรียหลายพันเทา แตวาดาวไรเจลอยูหางจากออกไปอยู 777 ลานปแสง เม่ือเรามองดูดาว

ไรเจลจากโลกจึงมีความสวางนอยกวาดาวซิเรียส  

หรืออาจจะเปนหกเหลี่ยมฤดูหนาว ซ่ึงประกอบดวยดาวไรเจล (Rigel) ในกลุมดาวนายพราน ดาวอัลดิ

บาแรน (Aldebaran) ในกลุมดาววัว ดาวคาเพลลา (Capella) ในกลุมดาวสารถี ดาวพอลลักซ (Pollux) ใน

กลุมดาวคนคู ดาวโพรไซออน (Procyon) ในกลุมดาวสุนัขเล็ก และดาวซีเรียสหรือท่ีคนไทยเรียกกันติดปากวา

ดาวซิริอุส ในกลุมดาวสุนัขใหญ ปรากฏสูงจากขอบฟาดานตะวันออก ดังรูปท่ี 1.22 

 

สามเหล่ียมฤดูรอน (Summer Triangle) 
ในชวงหัวคํ่าของตนฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางทางดานทิศตะวันตก คือ กลุมดาวพิณ กลุมดาวหงษ

และกลุมดาวนกอินทรีย หากลากเสนเชื่อม ดาวเวกา (Vega) ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวพิณไปยัง ดาวหางหงษ 

(Deneb) ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวหงษ และ ดาวนกอินทรีย (Altair) - ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวนกอินทรีย 

จะไดรูปสามเหลี่ยมดานไมเทาเรียกวา “สามเหลี่ยมฤดูรอน”  ซ่ึงอยูในทิศตรงขามกับสามเหลี่ยมฤดูหนาว 

ขณะท่ีสามเหลี่ยมฤดูรอนกําลังจะตก สามเหลี่ยมฤดูหนาวก็กําลังจะข้ึน (สามเหลี่ยมฤดูหนาวข้ึนตอนหัวคํ่าของ

ฤดูรอนของยุโรปและอเมริกา ซ่ึงเปนชวงฤดูฝนของประเทศไทย) ในคืนท่ีเปนขางแรมไรแสงจันทรรบกวน หาก

สังเกตใหดีจะเห็นวา มีแถบฝาสวางคลายเมฆขาว พาดขามทองฟา ผานบริเวณกลุมดาวนกอินทรีย กลุมดาว

หงษ ไปยังกลุมดาวแคสสิโอเปย (คางคาว) แถบฝาสวางท่ีเห็นนั้นแทท่ีจริง คือ “ทางชางเผือก”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.23 แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูรอน 

 

สามเหล่ียมฤดูใบไมผลิ (Spring Triangle) 
        สามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิเปนกลุมดาวเรียงเดนท่ีจินตนาการจากดาวฤกษท่ีมีความสวาง 3 ดวง อยูใน

กลุมดาวหลักๆ 3 กลุมดาว ประกอบดวยดาวอารคทูรัส ในกลุมดาวคนเลี้ยงสัตว ดาวสไปกา ในกลุมดาวหญิง

สาว และสลับระหวางดาวเดเนโบลา ในกลุมดาวสิงโต ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นไดในชวงคํ่าทางซีกฟาเหนือรูปท่ี 1.22 แสดงกลุมดาวเรียงเดนหกเหลี่ยมฤดูหนาว
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รูปท่ี 1.21 แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูหนาว 

 

ดาวสวางสองดวงท่ีบริเวณหัวไหลดานทิศตะวันออกและหัวเขาดานทิศตะวันตกของกลุมดาว

นายพราน มีสีซ่ึงแตกตางกันมาก ดาวบีเทลจุส มีสีออกแดง แตดาวไรเจล (Rigel) มีสีออกน้ําเงิน สีของดาว

บอกถึงอายุ และอุณหภูมิของดาว ดาวสีน้ําเงินเปนดาวท่ีมีอายุนอย และมีอุณหภูมิสูง 1 – 2 หม่ืนองศา

เซลเซียส ดาวสีแดงเปนดาวท่ีมีอายุมากและมีอุณหภูมิต่ําอยูท่ีประมาณ 3,000 องศาเซลเซียส สวนดวงอาทิตย

ของเรามีสีเหลือง เปนดาวฤกษซ่ึงมีอายุปานกลาง และมีอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส ใน

กลุมดาวสุนัขใหญ (Canis Major) มีดาวฤกษท่ีสวางท่ีสุดบนทองฟามีชื่อวา ดาวซิเรียส คนไทยเราเรียกวา 

“ดาวโจร” (เนื่องจากสวางจนทําใหโจรมองเห็นทางเขามาปลน) ดาวซิเรียสไมไดมีขนาดใหญ แตวาอยูหางจาก

โลกเพียง 8.6 ลานปแสง ถาหากเทียบกับดาวไรเจลในกลุมดาวนายพรานแลว ดาวไรเจลมีขนาดใหญและมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.22 แสดงกลุมดาวเรียงเดนหกเหลี่ยมฤดูหนาว 

ความสวางกวาดาวซิเรียหลายพันเทา แตวาดาวไรเจลอยูหางจากออกไปอยู 777 ลานปแสง เม่ือเรามองดูดาว

ไรเจลจากโลกจึงมีความสวางนอยกวาดาวซิเรียส  

หรืออาจจะเปนหกเหลี่ยมฤดูหนาว ซ่ึงประกอบดวยดาวไรเจล (Rigel) ในกลุมดาวนายพราน ดาวอัลดิ

บาแรน (Aldebaran) ในกลุมดาววัว ดาวคาเพลลา (Capella) ในกลุมดาวสารถี ดาวพอลลักซ (Pollux) ใน

กลุมดาวคนคู ดาวโพรไซออน (Procyon) ในกลุมดาวสุนัขเล็ก และดาวซีเรียสหรือท่ีคนไทยเรียกกันติดปากวา

ดาวซิริอุส ในกลุมดาวสุนัขใหญ ปรากฏสูงจากขอบฟาดานตะวันออก ดังรูปท่ี 1.22 

 

สามเหล่ียมฤดูรอน (Summer Triangle) 
ในชวงหัวคํ่าของตนฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางทางดานทิศตะวันตก คือ กลุมดาวพิณ กลุมดาวหงษ

และกลุมดาวนกอินทรีย หากลากเสนเชื่อม ดาวเวกา (Vega) ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวพิณไปยัง ดาวหางหงษ 

(Deneb) ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวหงษ และ ดาวนกอินทรีย (Altair) - ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวนกอินทรีย 

จะไดรูปสามเหลี่ยมดานไมเทาเรียกวา “สามเหลี่ยมฤดูรอน”  ซ่ึงอยูในทิศตรงขามกับสามเหลี่ยมฤดูหนาว 

ขณะท่ีสามเหลี่ยมฤดูรอนกําลังจะตก สามเหลี่ยมฤดูหนาวก็กําลังจะข้ึน (สามเหลี่ยมฤดูหนาวข้ึนตอนหัวคํ่าของ

ฤดูรอนของยุโรปและอเมริกา ซ่ึงเปนชวงฤดูฝนของประเทศไทย) ในคืนท่ีเปนขางแรมไรแสงจันทรรบกวน หาก

สังเกตใหดีจะเห็นวา มีแถบฝาสวางคลายเมฆขาว พาดขามทองฟา ผานบริเวณกลุมดาวนกอินทรีย กลุมดาว

หงษ ไปยังกลุมดาวแคสสิโอเปย (คางคาว) แถบฝาสวางท่ีเห็นนั้นแทท่ีจริง คือ “ทางชางเผือก”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.23 แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูรอน 

 

สามเหล่ียมฤดูใบไมผลิ (Spring Triangle) 
        สามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิเปนกลุมดาวเรียงเดนท่ีจินตนาการจากดาวฤกษท่ีมีความสวาง 3 ดวง อยูใน

กลุมดาวหลักๆ 3 กลุมดาว ประกอบดวยดาวอารคทูรัส ในกลุมดาวคนเลี้ยงสัตว ดาวสไปกา ในกลุมดาวหญิง

สาว และสลับระหวางดาวเดเนโบลา ในกลุมดาวสิงโต ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นไดในชวงคํ่าทางซีกฟาเหนือ

สามเหล่ียมฤดูใบไมผลิ (Spring Triangle)
       สามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิเปนกลุมดาวเรียงเดนท่ีจินตนาการจากดาวฤกษท่ีมีความสวาง 3 ดวง อยูใน

กลุมดาวหลักๆ 3 กลุมดาว ประกอบดวยดาวอารคทูรัส ในกลุมดาวคนเลี้ยงสัตว ดาวสไปกา ในกลุมดาวหญิง

สาว และสลับระหวางดาวเดเนโบลา ในกลุมดาวสิงโต ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นไดในชวงคํ่าทางซีกฟาเหนือ
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ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงในชวงเดือนเมษายนสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิ ในชวงเวลา 20:00 น. 

ดาวท้ังหมดเริ่มโผลพนจากขอบฟาข้ึนมาโดยอยูสูงจากขอบฟาประมาณ 10 อาศา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.24  แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิ 

 

นอกจากสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิแลว เรายังสามารถจินตนาการกลุมดาวเรียงเดนนี้เพ่ิมเติมไดอีกอยาง 

คือ เพ่ิมดาวฤกษท่ีอยูในกลุมดาวหมาลาเนื้อเขาไป ดาวดวงนี้มีชื่อวา “ดาวคอร แครอลี” การจัดเรียงตัวของ

กลุมดาวนี้มีชื่อเรียกวา “สี่เหลี่ยมเพชรใหญ” (Great Diamond) หรืออาจจะเรียกไดอีกอยางวา “เพชรแหงฤดู

ใบไมผลิ” (Spring Diamond) 
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 บทที่  2  

  กลองโทรทรรศน (Telescope)  
สิทธิพร เดือนตะคุ 

 

การศึกษาปรากฏการณบนทองฟานับแตอดีตเปนตนมา สิ่งท่ีมนุษยใชในการสังเกตการณทองฟามี

เพียงดวงตาเทานั้น เม่ือมีการสรางกลองโทรทรรศน หรือกลองดูดาวข้ึนมาในครั้งแรกสมัยกาลิเลโอ (Galileo) 

ในป ค.ศ. 1690 ทําใหพบวาในเอกภพมีดาวฤกษ และวัตถุทองฟาอ่ืนๆ จํานวนมากมายท่ีไมสามารถมองเห็นได

ดวยตาเปลา และจากอํานาจการรวมแสง การแยกภาพ และกําลังขยายของกลองโทรทรรศน ทําใหกลายเปน

อุปกรณท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาคนควาทางดาราศาสตร ถึงแมวาเทคโนโลยีดานการสังเกตการณในปจจุบัน

ไดกาวหนาเปนอยางมาก กลองโทรทรรศนก็ยังคงเปนอุปกรณท่ีสําคัญในการสังเกตการณ และมีขีด

ความสามารถสูงมากเม่ือเทียบกับกลองท่ีกาลิเลโอใช 

 กลองโทรทรรศนชวยใหสามารถเห็นวัตถุทองฟาท่ีสวางนอยเกินกวาท่ีตาเปลาจะมองเห็น ดวยการ

พัฒนาระบบทางทัศนศาสตรของกลอง  จากยุคแรกๆ ท่ีใชกลองโทรทรรศนเปนตัวชวยใหไดภาพวัตถุท่ีมีความ

คมชัด เหมาะสม แตยังคงใชตาของผูสังเกตเปนอุปกรณรับภาพ ดังนั้นกลองโทรทรรศนในชวงแรกจึงเปน 

กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง ซ่ึงใชเลนสชวยในการรวมแสงจากวัตถุ และทําใหเกิดภาพท่ีระนาบโฟกัส 

ตอมา เซอร ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ไดมีการพัฒนากลองโทรทรรศนแบบใหมเพ่ือแกไข

ขอบกพรองเก่ียวกับความคลาดสี  จึงเกิดเปนกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง เนื่องจากกลองระบบนี้ใช

กระจกโคงเปนอุปกรณรวมแสง และทําใหเกิดภาพ ทําใหไมตองกังวลเก่ียวกับปญหาเรื่องความคลาดสี แต

กลองแบบหักเหแสงก็กลับมาไดรับความสนใจอีกครั้งเพราะไดมีการคนพบวิธีปรับปรุงระบบทัศนศาสตรโดยใช

เลนสใกลวัตถุสองชนิดประกบกันเพ่ือลดความคลาดสี ซ่ึงคนพบโดย Dolland ในป ค.ศ. 1760 กระท่ังเขาสูยุค

การใชอุปกรณรับภาพ เชน กลองถายภาพ หรือ ฟลม แทนการดูดวยตาเปลาผานกลองโทรทรรศน ทําใหการ

เก็บบันทึกขอมูลทางดาราศาสตรนั้นมีความแมนยําของขอมูลมากข้ึน และไดมีการออกแบบกลองท่ีใชท้ังเลนส 

และกระจกโคงในตัวเดียวกัน เปนกลองโทรทรรศนแบบผสม เพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บบันทึกขอมูลดวย

อุปกรณรับภาพ  ซ่ึงการเลือกใชงานกลองโทรทรรศนแตละประเภทนั้นก็ข้ึนกับความเหมาะสมในการ

สังเกตการณ และการเก็บบันทึกขอมูล 
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ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงในชวงเดือนเมษายนสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิ ในชวงเวลา 20:00 น. 

ดาวท้ังหมดเริ่มโผลพนจากขอบฟาข้ึนมาโดยอยูสูงจากขอบฟาประมาณ 10 อาศา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.24  แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิ 

 

นอกจากสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิแลว เรายังสามารถจินตนาการกลุมดาวเรียงเดนนี้เพ่ิมเติมไดอีกอยาง 
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ใบไมผลิ” (Spring Diamond) 
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2.1 หลักการทํางานของกลองโทรทรรศน 

 เนื่องจากวัตถุทองฟาอยูไกลจากโลกมากทําใหแสงจากวัตถุท่ีเดินทางผานอวกาศมาถึงผูสังเกตมี

ปริมาณนอยมาก  ดังนั้นหนาท่ีของกลองโทรทรรศน คือ การรวมแสงจากวัตถุใหมากท่ีสุดเพ่ือใหวัตถุนั้นสวาง

เพียงพอท่ีจะตรวจพบไดดวยตา หรือใชอุปกรณรับภาพ  ดังนั้นการขยายภาพใหใหญข้ึนจึงไมใชจุดประสงค

หลักในการสรางกลองโทรทรรศน แตหากเปนความสามารถในการรวมแสง และการแยกแยะวัตถุท่ีอยูไกล 

 คุณสมบัติท่ีสําคัญของกลองโทรทรรศน คือ ความสามารถในการรวมแสงของกลองหรือกําลังรวมแสง 

(Light-gathering power) ซ่ึงกลองท่ีมีเลนส หรือกระจกขนาดใหญก็จะสามารถรวมแสงไดมากกวา คากําลัง

รวมแสงนั้นเปนสัดสวนโดยตรงกับกําลังสองของพ้ืนท่ีรับแสงของกลอง ดังนั้นขนาดของกลองโทรทรรศนจึง

สัมพันธกับขนาดของพ้ืนท่ีรับแสงซ่ึงหาไดจากสมการพ้ืนท่ีของวงกลม 

   พ้ืนท่ีรับแสงของกลอง  × รัศมีหนากลอง2 

 ขนาดของกลองโทรทรรศนนั้นมักบอกเปนขนาดของเสนผานศูนยกลางของกลอง เชน กลอง 

โทรทรรศนขนาด 150 mm แสดงวากลองนี้มีขนาดเสนผานศูนยกลางกระจก หรือเลนส 150 mm วัตถุ

ทองฟาท่ีอยูไกลมาก กลองโทรทรรศนมีหนาท่ีรวมแสงจากวัตถุเหลานั้น นับแตมีศึกษาทางดาราศาสตรดวย

กลองโทรทรรศน การเพ่ิมขีดความสามารถในการรวมแสง พัฒนาการดานวัสดุ และการปรับปรุงรูปแบบทาง

ทัศนศาสตร ไดใหกําเนิดกลองโทรทรรศนในรูปแบบตางๆซ่ึงจําแนกเปนหลักๆดังนี้ 

 1. กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง (Refracting Telescope) 

กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงเปนกลองโทรทรรศนประเภทแรกท่ีถูกสรางข้ึนโดยชางทําเลนสชาว

ฮอลแลน ชื่อ ฮานส ลิเพอรชี (Hans Lippershey) ในป ค.ศ. 1608 แตการถูกนํามาใชงานในทางดาราศาสตร

เปนครั้งแรกโดย กาลิเลโอ กาลิเลอิ ในการสองดูดวงจันทร ป ค.ศ. 1609 

หลักการทํางานของกลองแบบหักเหแสง คือ การอาศัยเลนสสองชิ้นในการทําใหเกิดภาพ ชิ้นแรก

เรียกวาเลนสใกลวัตถุ (Objective lens) ทําหนาท่ีรวมแสงจากวัตถุทองฟาซ่ึงมีความสวางนอยใหมาตกท่ีจุด

โฟกัส สวนชิ้นท่ีสองเรียกวาเลนสใกลตา (Eyepiece) ทําหนาท่ีขยายภาพใหกับผูสังเกต 

เลนส์ใกลว้ตัถุ 

เลนส์ใกลต้า 
รูปที ่1 กลอ้งโทรทรรศน์แบบหกัเหแสง 

แสงจากวตัถุทอ้งฟ้า 

ระนาบโฟกสั 

 

 

ลักษณะของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงนั้นจะเปนทอยาวท่ีมีเลนสปดสวนหัวและทายของกลอง 

ขนาดความยาวของกลองจะเทากับผลรวมของขนาดทางยาวโฟกัสของเลนสใกลวัตถุกับเลนสใกลตา ภาพท่ีได

จากกลองแบบหักเหแสงจะมีความสวาง และคมชัด เพราะในตัวกลองนั้นไมมีอุปกรณชิ้นใดขวางเสนทางเดิน

ของแสง จึงแทบจะไมมีการสูญเสียแสงเลย  

 ขอจํากัด และปญหาของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง 

 ปญหาสําคัญของกลองแบบหักเหแสง คือ เลนสนูนท่ีใชเปนเลนสใกลวัตถุมักจะมีปญหาเรื่อง

ความคลาดสี (Chromatic Aberration) ภาพท่ีไดจากเลนสท่ีมีความคลาดสีจะมีแสงสีรุงกระจายอยูท่ัวท้ังภาพ

ท้ังนี้เนื่องจากแสงท่ีผานเลนสเขามานั้นมีความยาวคลื่นตางกัน เม่ือผานเลนสก็จะเกิดการหักเหในมุมท่ีไม

เทากันจึงทําใหไมรวมกันท่ีจุดเดียวกัน ปญหานี้สามารถแกไขดวยการเพ่ิมเลนสเวาอีกชิ้นเขาไปประกบกับเลนส

ใกลวัตถุซ่ึงเปนเลนสนูน  เพ่ือปรับโฟกัสของแสงสีตางๆใหไปตกท่ีจุดเดียวกัน เรียกเลนสระบบนี้วา เลนสแก

ความคลาดสี(Achromatic lens) ทําใหสีรุงในภาพนอยลงจนแทบสังเกตไมเห็น 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 เลนสนูนท้ังสองดานจะเกิดความคลาดสี ซ่ึงกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงยุคหลังๆ จะ

ไดรับการแกไขดวยการใชชุดเลนสแกความคลาดสีดวยการเพ่ิมเลนสเวาเขาไปเพ่ือใหแสงหัก

เหท่ีจุดโฟกัสเดียวกัน แสงสีรุงท่ีเกิดจากความคลาดสีจะลดลงเกือบหมด 

ปญหาของเลนสอีกประการหนึ่งคือประสิทธิภาพในการยอมใหแสงผาน เนื่องจากแสงบางสวนจะมี

การสะทอนกลับเม่ือกระทบผิวเลนส และบางสวนถูกดูดซับโดยวัสดุท่ีใชทําเลนส  ดังนั้นเลนสในปจจุบันจึงใช

วัสดุท่ียอมใหแสงผานไดมาก ไมมีตําหนิในเนื้อของเลนส และผานการเคลือบผิวเพ่ือลดการสะทอนแสงท่ีผิว

ของเลนส ซ่ึงตองใชแกวท่ีมีคุณภาพสูง ไมมีตําหนิ  และมีกระบวนการพิเศษในการเคลือบผิว จึงทําใหกลอง

โทรทรรศนแบบหักเหแสงมีราคาสูงกวากลองประเภทอ่ืนท่ีมีขนาดหนากลองเทากันมาก  

นอกจากนี้กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงก็ไมสามารถใชในการสังเกตการณ หรือเก็บขอมูลในชวง

คลื่นอัลตราไวโอเลตได  เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตไมสามารถผานเลนสท่ีทําจากแกวได ดังนั้นนักดารา

ศาสตรจึงไมใชกลองแบบหักเหแสงศึกษาปรากฏการณทางดาราศาสตรในชวงรังสีอัลตราไวโอเลต 

 2. กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง (Reflecting Telescope) 

หลังจากกาลิเลโอใชกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงสํารวจทองฟาไดไมนานก็มีการคนพบทางดารา

ศาสตรเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย  ทําใหเกิดความตองการกลองท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือท่ีจะรวมแสงจากวัตถุท่ีอยูไกล

หลักการทํางานของกลองแบบหักเหแสง คือ การอาศัยเลนสสองชิ้นในการทําใหเกิดภาพ ชิ้นแรก

เรียกวาเลนสใกลวัตถุ (Objective lens) ทําหนาท่ีรวมแสงจากวัตถุทองฟาซ่ึงมีความสวางนอยใหมาตกท่ีจุด

โฟกัส สวนชิ้นท่ีสองเรียกวาเลนสใกลตา (Eyepiece) ทําหนาท่ีขยายภาพใหกับผูสังเกต
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2.1 หลักการทํางานของกลองโทรทรรศน 

 เนื่องจากวัตถุทองฟาอยูไกลจากโลกมากทําใหแสงจากวัตถุท่ีเดินทางผานอวกาศมาถึงผูสังเกตมี

ปริมาณนอยมาก  ดังนั้นหนาท่ีของกลองโทรทรรศน คือ การรวมแสงจากวัตถุใหมากท่ีสุดเพ่ือใหวัตถุนั้นสวาง

เพียงพอท่ีจะตรวจพบไดดวยตา หรือใชอุปกรณรับภาพ  ดังนั้นการขยายภาพใหใหญข้ึนจึงไมใชจุดประสงค

หลักในการสรางกลองโทรทรรศน แตหากเปนความสามารถในการรวมแสง และการแยกแยะวัตถุท่ีอยูไกล 

 คุณสมบัติท่ีสําคัญของกลองโทรทรรศน คือ ความสามารถในการรวมแสงของกลองหรือกําลังรวมแสง 

(Light-gathering power) ซ่ึงกลองท่ีมีเลนส หรือกระจกขนาดใหญก็จะสามารถรวมแสงไดมากกวา คากําลัง

รวมแสงนั้นเปนสัดสวนโดยตรงกับกําลังสองของพ้ืนท่ีรับแสงของกลอง ดังนั้นขนาดของกลองโทรทรรศนจึง

สัมพันธกับขนาดของพ้ืนท่ีรับแสงซ่ึงหาไดจากสมการพ้ืนท่ีของวงกลม 

   พ้ืนท่ีรับแสงของกลอง  × รัศมีหนากลอง2 

 ขนาดของกลองโทรทรรศนนั้นมักบอกเปนขนาดของเสนผานศูนยกลางของกลอง เชน กลอง 

โทรทรรศนขนาด 150 mm แสดงวากลองนี้มีขนาดเสนผานศูนยกลางกระจก หรือเลนส 150 mm วัตถุ

ทองฟาท่ีอยูไกลมาก กลองโทรทรรศนมีหนาท่ีรวมแสงจากวัตถุเหลานั้น นับแตมีศึกษาทางดาราศาสตรดวย

กลองโทรทรรศน การเพ่ิมขีดความสามารถในการรวมแสง พัฒนาการดานวัสดุ และการปรับปรุงรูปแบบทาง

ทัศนศาสตร ไดใหกําเนิดกลองโทรทรรศนในรูปแบบตางๆซ่ึงจําแนกเปนหลักๆดังนี้ 

 1. กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง (Refracting Telescope) 

กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงเปนกลองโทรทรรศนประเภทแรกท่ีถูกสรางข้ึนโดยชางทําเลนสชาว

ฮอลแลน ชื่อ ฮานส ลิเพอรชี (Hans Lippershey) ในป ค.ศ. 1608 แตการถูกนํามาใชงานในทางดาราศาสตร

เปนครั้งแรกโดย กาลิเลโอ กาลิเลอิ ในการสองดูดวงจันทร ป ค.ศ. 1609 

หลักการทํางานของกลองแบบหักเหแสง คือ การอาศัยเลนสสองชิ้นในการทําใหเกิดภาพ ชิ้นแรก

เรียกวาเลนสใกลวัตถุ (Objective lens) ทําหนาท่ีรวมแสงจากวัตถุทองฟาซ่ึงมีความสวางนอยใหมาตกท่ีจุด

โฟกัส สวนชิ้นท่ีสองเรียกวาเลนสใกลตา (Eyepiece) ทําหนาท่ีขยายภาพใหกับผูสังเกต 

เลนส์ใกลว้ตัถุ 

เลนส์ใกลต้า 
รูปที ่1 กลอ้งโทรทรรศน์แบบหกัเหแสง 

แสงจากวตัถุทอ้งฟ้า 

ระนาบโฟกสั 

 

 

ลักษณะของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงนั้นจะเปนทอยาวท่ีมีเลนสปดสวนหัวและทายของกลอง 

ขนาดความยาวของกลองจะเทากับผลรวมของขนาดทางยาวโฟกัสของเลนสใกลวัตถุกับเลนสใกลตา ภาพท่ีได

จากกลองแบบหักเหแสงจะมีความสวาง และคมชัด เพราะในตัวกลองนั้นไมมีอุปกรณชิ้นใดขวางเสนทางเดิน

ของแสง จึงแทบจะไมมีการสูญเสียแสงเลย  

 ขอจํากัด และปญหาของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง 

 ปญหาสําคัญของกลองแบบหักเหแสง คือ เลนสนูนท่ีใชเปนเลนสใกลวัตถุมักจะมีปญหาเรื่อง

ความคลาดสี (Chromatic Aberration) ภาพท่ีไดจากเลนสท่ีมีความคลาดสีจะมีแสงสีรุงกระจายอยูท่ัวท้ังภาพ

ท้ังนี้เนื่องจากแสงท่ีผานเลนสเขามานั้นมีความยาวคลื่นตางกัน เม่ือผานเลนสก็จะเกิดการหักเหในมุมท่ีไม

เทากันจึงทําใหไมรวมกันท่ีจุดเดียวกัน ปญหานี้สามารถแกไขดวยการเพ่ิมเลนสเวาอีกชิ้นเขาไปประกบกับเลนส

ใกลวัตถุซ่ึงเปนเลนสนูน  เพ่ือปรับโฟกัสของแสงสีตางๆใหไปตกท่ีจุดเดียวกัน เรียกเลนสระบบนี้วา เลนสแก

ความคลาดสี(Achromatic lens) ทําใหสีรุงในภาพนอยลงจนแทบสังเกตไมเห็น 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 เลนสนูนท้ังสองดานจะเกิดความคลาดสี ซ่ึงกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงยุคหลังๆ จะ

ไดรับการแกไขดวยการใชชุดเลนสแกความคลาดสีดวยการเพ่ิมเลนสเวาเขาไปเพ่ือใหแสงหัก

เหท่ีจุดโฟกัสเดียวกัน แสงสีรุงท่ีเกิดจากความคลาดสีจะลดลงเกือบหมด 

ปญหาของเลนสอีกประการหนึ่งคือประสิทธิภาพในการยอมใหแสงผาน เนื่องจากแสงบางสวนจะมี

การสะทอนกลับเม่ือกระทบผิวเลนส และบางสวนถูกดูดซับโดยวัสดุท่ีใชทําเลนส  ดังนั้นเลนสในปจจุบันจึงใช

วัสดุท่ียอมใหแสงผานไดมาก ไมมีตําหนิในเนื้อของเลนส และผานการเคลือบผิวเพ่ือลดการสะทอนแสงท่ีผิว

ของเลนส ซ่ึงตองใชแกวท่ีมีคุณภาพสูง ไมมีตําหนิ  และมีกระบวนการพิเศษในการเคลือบผิว จึงทําใหกลอง

โทรทรรศนแบบหักเหแสงมีราคาสูงกวากลองประเภทอ่ืนท่ีมีขนาดหนากลองเทากันมาก  

นอกจากนี้กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงก็ไมสามารถใชในการสังเกตการณ หรือเก็บขอมูลในชวง

คลื่นอัลตราไวโอเลตได  เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตไมสามารถผานเลนสท่ีทําจากแกวได ดังนั้นนักดารา

ศาสตรจึงไมใชกลองแบบหักเหแสงศึกษาปรากฏการณทางดาราศาสตรในชวงรังสีอัลตราไวโอเลต 

 2. กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง (Reflecting Telescope) 

หลังจากกาลิเลโอใชกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงสํารวจทองฟาไดไมนานก็มีการคนพบทางดารา

ศาสตรเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย  ทําใหเกิดความตองการกลองท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือท่ีจะรวมแสงจากวัตถุท่ีอยูไกล

เลนสนูนท้ังสองดานจะเกิดความคลาดสี ซ่ึงกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงยุคหลังๆ จะ

2. กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง (Reflecting Telescope)

หลังจากกาลิเลโอใชกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงสํารวจทองฟาไดไมนานก็มีการคนพบทางดารา

ศาสตรเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย  ทําใหเกิดความตองการกลองท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือท่ีจะรวมแสงจากวัตถุท่ีอยูไกล
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ออกไปใหไดมากท่ีสุด  แตดวยขอจํากัดของการสรางเลนส  ดังนั้นจึงมีความพยายามท่ีจะออกแบบระบบกลอง

แบบใหมท่ีสามารถสรางใหมีขนาดใหญไดตามตองการ ในปค.ศ. 1663 เจมส เกรกอรี(James Gregory) นัก

คณิตศาสตรชาวสก็อตไดออกแบบกลองโทรทรรศนท่ีใชกระจกโคงเปนตัวรวมแสง และสะทอนแสง ซ่ึงเปน

แนวคิดแรกในการสรางกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงแตก็ไมสามารถสรางไดเนื่องจากขาดชางท่ีชํานาญใน

การขัดกระจก จนกระท่ังนิวตันไดออกแบบกลองท่ีใชกระจกโคงเปนตัวรับแสงข้ึนมาใชในป ค.ศ.1668 และ

เสนอตอบัณฑิตยสถานอังกฤษในปค.ศ.1672  

 นิวตันสรางกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงโดยอาศัยหลักการของกระจกโคงเรียกกระจกนี้วา 

กระจกปฐมภูมิ(Primary Mirror) ท่ีวางไวทายกลองใหสะทอนแสงมารวมกันท่ีจุดโฟกัส จากนั้นแสงก็จะ

สะทอนออกจากแนวกลองดวยกระจกราบอีกชิ้นท่ีเรียกวา กระจกทุติยภูมิ (Secondary Mirror) เขาสูเลนส

ใกลตาเพ่ือขยายภาพวัตถุ และเรียกกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงนี้วา กลองโทรทรรศนแบบนิวโทเนียน 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 กลองโทรทรรศนแบบนิวโทเนียน 

ขอจํากัด และปญหาของกลองโทรทรรศนแบบนิวโทเนียน 

 ยุคแรกๆ นั้นกลองแบบสะทอนแสง มีปญหาเก่ียวกับความคลาดทรงกลม ซ่ึงเกิดจากการใชกระจกผิว

โคงแบบทรงกลม  ปจจุบันการแกปญหานี้ทําไดโดยใชกระจกผิวโคงแบบพาราโบราเปนกระจกปฐมภูมิแทน  

นอกจากนี้กระจกทุติยภูมิท่ีอยูในกลองทําใหเกิดการบังแสงบางสวน ทําใหภาพท่ีไดมีความสวางลดลงเล็กนอย 

และหากกระจกทุติยภูมิมีขนาดใหญก็จะทําใหภาพท่ีไดมีความสวางนอยลงตามไปดวย  นอกจากนี้การสะทอน

ภายในตัวกลองยังทําใหเกิดการสูญเสียแสงไปบางสวน คือ ประมาณ 10-15 % ในการสะทอนแตละครั้ง ดังนั้น

หากมีการสะทอนมากภาพท่ีไดก็จะยิ่งมีความสวางลดลงตามไปดวย 

 นอกจากปญหาเรื่องความคลาดทรงกลม และการสูญเสียแสงในระบบกลอง กลองโทรทรรศนแบบ

สะทอนแสงยังเกิดปญหาเนื่องจากการจัดวางของกระจกตางๆ (Optical Misalignment) ในกลอง ซ่ึงหาก

กระจกปฐมภูมิ และทุติยภูมิเคลื่อนจากตําแหนงไปเพียงเล็กนอยก็จะทําใหภาพท่ีไดมัวลงอยางเห็นไดชัด 

การเก็บขอมูลในทางดาราศาสตรนั้นความถูกตองของขอมูลเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ดังนั้นการสรางกลอง

โทรทรรศนซ่ึงเปนอุปกรณหลักจะตองแกไขสาเหตุท่ีอาจจะทําใหขอมูลผิดพลาดไปใหเหลือนอยท่ีสุด

ความคลาดของเลนส และกระจกก็เปนปจจัยสําคัญในการออกแบบกลองโทรทรรศนซ่ึงสามารถจําแนกออกได

ดังนี้ 

 
แสงจากวตัถุทอ้งฟ้า 

กระจกปฐมภูมิ 

กระจกทุติยภูมิ 

เลนส์ใกลต้า 
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1. ความคลาดสี(Chromatic aberration) เกิดข้ึนเนื่องจากแสงท่ีมีความยาวคลื่นตางกันหักเหผาน

เลนสแลวไมไปยังจุดโฟกัสเดียวกัน จึงทําใหมีแสงสีรุงปรากฏข้ึนในภาพ 

2. ความคลาดทรงกลม(Spherical aberration) เปนเพราะความไมสมบูรณของการรวมแสง

เนื่องจากผิวของเลนส หรือกระจกซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทรงกลม 

3. ความคลาดแบบพู(Coma) จะทําใหภาพท่ีไดเกิดความพรามัวของภาพเนื่องจากการวางตัวของ

เลนสหรือกระจกในกลองโทรทรรศน ภาพท่ีดาวท่ีเกิดความคลาดแบบพูจะมีลักษณะคลายพัด 

หรือหยดน้ํา 

4. ความคลาดเอียง(Astigmatism) เนื่องจากผิวโคงของเลนสหรือกระจกไมไดรูปทรงท่ีถูกตอง จึงทํา

ใหแสงไมรวมกันเปนจุด  

5. ความผิดรูป (Distortion) เนื่องจากความโคงของผิวเลนสหรือกระจกทําใหกําลังขยายของภาพไม

เทากันท่ัวท้ังภาพ 

นอกจากกลองโทรทรรศนแบบนิวโทเนียน ยังมีกลองโทรทรรศนสะทอนแสงแบบอ่ืนๆดวย เชน แคสสิ

เกรน (Cassegrain)  แนสมิธ (Nasmyth) และเฮอรเชลเลียน (Herschelian) เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 กลองโทรทรรศนสมัยใหมอยางเชนกลอง ริทช-ีเครเตียง(Ritchey-Chrétien) ซ่ึงพัฒนามาจากกลอง

แบบแคสสิเกรน ดวยกระจกรูปทรงไฮเพอรโบลา และการปรับปรุงระบบทางเดินแสงทําใหปญหาเก่ียวกับ 

ความคลาดทรงกลม และความคลาดพูหมดไป นอกจากนี้ความคลาดแบบอ่ืนๆ ยังลดลงจนแทบจะหมดไปอีก

ดวย 

 3. กลองโทรทรรศนแบบผสม 

 กลองโทรทรรศนแบบผสม(Catadioptic Telescope) เปนกลองโทรทรรศนท่ีใชท้ังเลนส และกระจก

ทํางานรวมกัน โดยกระจกโคงทําหนาท่ีรวมแสงเหมือนกลองแบบสะทอนแสง และใชเลนสปรับแกภาพ 

(Corrector Plate) เพ่ือแกไขความคลาดทรงกลมของกระจกปฐมภูมิ 

 กลองโทรทรรศนแบบผสมนี้ ท่ีนิยมใชกันมากมีสองแบบ คือ แบบ ชมิดท แคสสิเกรน(Schmidt 

Cassegrain) ซ่ึงมีความยาวโฟกัสคอนขางยาว และมีลํากลองสั้นกะทัดรัด เนื่องจากมีการออกแบบใหแสง

กลองโทรทรรศนสมัยใหมอยางเชนกลองเลนส์ใกลต้า 

เลนส์ใกลต้า 

เลนส์ใกลต้า 

์ ้  

รูปที ่4 กลอ้งโทรทรรศน์สะทอ้นแสงแบบ แคสสิเกรน  แนสมิธ และเฮอร์เชลเลียน 

Cassegrain) ซ่ึงมีความยาวโฟกัสคอนขางยาว และมีลํากลองสั้นกะทัดรัด เนื่องจากมีการออกแบบใหแสง

์์ ้้
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สะทอนกลับไปมาภายในกลองหลายครั้ง และแบบ มัคซูทอฟ แคสสิเกรน(Maksutov Cassegrain) ท่ีมีความ

ยาวโฟกัสยาวมาก และมีความคมชัดในระดับท่ีเทียบไดกับกลองหักเหแสงท่ีมีขนาดเทากัน ซ่ึงนิยมใชในการ

สังเกตดาวเคราะห และวัตถุท่ีตองการความคมชัดสูงเชน ดาวคู เปนตน 

  

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 5 กลองแบบผสมชมิดท แคสสิเกรน(Schmidt Cassegrain) 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 6  มัคซูทอฟ แคสสิเกรน(Maksutov Cassegrain) ใชการเคลือบผิวเลนสปรับแกภาพใหเปนตัว            

 สะทอนแสงเหมือนกระจกทุตยิภูมิ 

2.2. คุณสมบัติท่ีสําคัญของกลองโทรทรรศน 

 กลองโทรทรรศนมีคุณสมบัติพ้ืนฐานซ่ึงจําเปนตองรูเพ่ือท่ีจะสามารถนํามาประยุกตในการเลือกใชงาน

กลองโทรทรรศนแตละประเภทใหเหมาะสมกับกิจกรรม ซ่ึงคุณสมบัติท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 1. กําลังรวมแสง (Light gathering power) 

 กําลังรวมแสงของกลองโทรทรรศนจะข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีรับแสงของกลองโทรทรรศน(Aperture) ซ่ึงมักจะ

บอกเปนขนาดเสนผานศูนยกลางของเลนสใกลวัตถุสําหรับกลองแบบหักเหแสง และเปนขนาดเสนผาน

ศูนยกลางกระจกปฐมภูมิสําหรับกลองแบบสะทอนแสง ใชสัญลักษณ D แทนเสนผานศูนยกลางของพ้ืนท่ีรับ

แสง เม่ือเปรียบเทียบขนาดของเสนผานศูนยกลางของกลองชนิดเดียวกันแต มีพ้ืนท่ีเสนผานศูนยกลางของ

พ้ืนท่ีรับแสง (อาจเปนเลนส หรือกระจกโคงตามประเภทของกลองโทรทรรศน) ไมเทากัน กลองท่ีมีขนาดเสน

ผานศูนยกลางมากกวาสองเทา จะมีกําลังรวมแสงมากกลองท่ีมีขนาดเล็กกวากวาสี่เทา 

 

เลนส์ใกลต้า 

กระจกปฐมภูมิ 

กระจกทุติยภูมิ 

แสงจากวตัถุทอ้งฟ้า 

กระจกปฐมภูมิ 

เลนส์ใกลต้า 

เลนส์ปรับแกภ้าพ 

แสงจากวตัถุทอ้งฟ้า 

กระจกทุติยภูมิ 
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แสง = πD2   รูปท่ี 7 พ้ืนท่ีรับ

 

 2.กําลังแยกภาพ (Resolving Power) 

 กําลังแยกภาพ คือ ความสามารถในการแยกแยะวัตถุท่ีอยูใกลกันได กลองโทรทรรศนท่ีมีกําลังแยก

ภาพต่ํา(คาตัวเลขกําลังแยกภาพสูง) จะไมสามารถแยกภาพวัตถุท่ีอยูใกลกันออกจากกันได ภาพท่ีไดจะเห็นวา

เปนวัตถุเดียวกัน  

 
 รูปท่ี 8 เปรียบเทียบกําลังการแยกภาพของของโทรทรรศน ความสามารถในการแยกวัตถุสองอันท่ี

  อยูใกลกันออกจากกัน 

 กําลังการแยกภาพสามารถหาไดจากสูตร ท่ีเรียก ขีดจํากัดของดอว ซ่ึงสามารถใชไดกับกลอง

โทรทรรศน กลองจุลทรรศนหรือเลนสกลองถายภาพ โดยสูตรของนี้ข้ึนอยูกับหนวยท่ีใชในการวัด 

   R = 4.56/D  D ในหนวยนิ้ว, R ในหนวยฟลิปดา 

   R = 11.6/D D ในหนวยเซนติเมตร, R ในหนวยฟลิปดา 

  ซ่ึง D คือเสนผานศูนยกลางของพ้ืนท่ีรับแสง 

      และ R กําลังการแยกภาพของอุปกรณ 
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 3. กําลังขยาย (Magnification)  

 กําลังขยายของกลองโทรทรรศนก็คือความสามารถในการขยายภาพของกลองโทรทรรศน ทําใหเห็น

วัตถุมีขนาดใหญข้ึน คากําลังขยายของกลองนั้นหาไดจาก 

 
การเพ่ิมคากําลังขยายของกลองโทรทรรศนนั้นในทางปฏิบัติ ทําไดโดยการเปลี่ยนเลนสใกลตาท่ีมีคา

กําลังขยายท่ีตองการเพ่ือใหเหมาะสมกับวัตถุทองฟาท่ีตองการสังเกต สิ่งท่ีตองคํานึงในการเปลี่ยนกําลังขยาย

ของกลองโทรทรรศน ก็คือ ขนาดของภาพท่ีปรากฏ และความคมชัดของภาพท่ีได เนื่องจากวัตถุบางประเภท

อาจไมจําเปนท่ีจะตองใชกําลังขยายมาก แตตองการมุมมองท่ีกวาง เชน กระจุกดาวลูกไก เนื่องจากมีขนาด

เชิงมุมใหญการใชกําลังขยายมากจะทําใหไมสามารถเห็นรูปรางลักษณะ การรวมกลุมกัน ของกระจุกดาว  แต

จะเห็นเพียงดาวไมก่ีดวงกระจายในภาพเทานั้น  

วัตถุท่ีมีแสงสวางนอย การเพ่ิมกําลังขยายมากข้ึนก็จะทําใหสูญเสียความคมชัดไปดวย เพราะความ

ละเอียดภาพ (Resolution) นั้นข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีรับแสงของกลอง และสภาพอากาศขณะสังเกต ดังนั้นการเพ่ิม

กําลังขยายมากข้ึนแตแสงท่ีไดเทาเดิม ก็จะทําใหภาพมืด และมัวกวาเดิม ดังนั้นจึงมีขีดจํากัดของกําลังขยายท่ี

สามารถเพ่ิมข้ึนไดเทานั้น คากําลังขยายท่ีทําใหไมสามารถแยกแยะรายละเอียดของวัตถุได เรียกวา กําลังขยาย

สูงสุดของกลองโทรทรรศน (Maximum Practical Visual Magnification)  

ปจจัยดานสภาพอากาศนั้นก็มีผลตอคากําลังขยายภาพสูงสุดของกลองโทรทรรศน เพราะหาก

บรรยากาศมีความแปรปรวนมาก การเพ่ิมคากําลังขยายมากข้ึนยอมหมายถึงการเพ่ิมความแปรปรวนเหลานั้น

เขาไปในภาพดวย  ภาพท่ีปรากฏจะมีการสั่นอยางเห็นไดชัด  ดังนั้นการดูดาวในสภาพอากาศท่ีแปรปรวนมักใช

กําลังขยายไมสูงมากนักเพ่ือรักษาความคมชัด และรายละเอียดของภาพไว 

 สําหรับกลองโทรทรรศนท่ีมีขนาดไมใหญมาก  คากําลังขยายสูงสุดนั้นหาไดจากขนาดหนากลอง

(หนวยเปนนิ้ว) × 50 เชน กลองขนาด 4 นิ้ว กําลังขยายสูงสุดท่ีควรใชไมเกิน 200เทา 
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 รูปท่ี 9 การเพ่ิมกําลังขยายใหกับกลองโทรทรรศนจาก 50 เทา เปน 200 เทา ในคืนท่ีสภาพ    

  อากาศดี ภาพท่ีไดจะมีความคมชัดถึงแมใชกําลังขยายสูง 

 

 4.ความยาวโฟกัส (Focal length)  

 คือ ระยะทางจากผิวหนาของเลนส (กลองหักเหแสง) หรือผิวกระจกปฐมภูมิ(กลองสะทอนแสง) จนถึง

จุดโฟกัส ใชสัญลักษณ F แทนความยาวโฟกัส  
 

 
 รูปท่ี 10 แสงท่ีเกิดจากเลนสและกระจกจะมารวมกันอยูท่ีจุดโฟกัส (www.britannica.com) 

               5. อัตราสวนความยาวโฟกัส (Focal Ratio)  

 คือ อัตราสวนระหวางความยาวโฟกัสกับขนาดหนากลอง(F/D) ใชสัญลักษณ f แทนอัตราสวนทางยาว

โฟกัส เชน f/8 ตัวเลขนอยๆ แสดงวาแสงโฟกัสท่ีระยะใกลเม่ือเทียบกับขนาดหนากลองทําใหกลองมีขนาดเล็ก

ลงแตการสรางกระจกแบบนี้ทําไดยากเนื่องจากปญหาความคลาดตางๆ จะเพ่ิมข้ึนดวย สวนกลองท่ีตัวเลข

มากๆ จะทําใหแสงโฟกัสท่ีระยะไกลเม่ือเทียบกับขนาดหนากลอง กลองแบบนี้จะมีขนาดยาว ซ่ึงงายตอการ

ผลิตกระจก และปญหาเรื่องความคลาดทรงกลมและ ความคลาดพูก็จะมีนอยกวา 

 กลองท่ีมีอัตราสวนความยาวโฟกัสนอยจะมีความไวแสง หรือ “ความเร็ว”ในการรวมแสงมากกวา

เหมาะสําหรับใชในการเก็บขอมูลดวยอุปกรณถายภาพ เนื่องจากจะสามารถเก็บแสงไดมากกวาในเวลาท่ี

เทากัน  และเหมาะกับการใชเก็บขอมูลวัตถุทองฟาท่ีมีความสวางนอย หรืออยูไกลมากๆ 

 6.ขอบเขตภาพ (Field of View) 

 ขอบเขตภาพ คือ พ้ืนท่ีของทองฟาท่ีมองผานกลองโทรทรรศน การคํานวณหาขอบเขตภาพนั้นตอง

ทราบ คาความยาวโฟกัสของเลนสใกลตา(e)  ขนาดเสนผานศูนยของบาเรลเลนสใกลตา (คือเสนผานศูนยกลาง

ของ Focuser) และมุมมองภาพของเลนสใกลตา ขอมูลของเลนสใกลตาจะระบุไวขางๆเลนส 
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 รูปท่ี 11 วัตถุทองฟามีขนาดปรากฏตางกัน เราสามารถเลือกขอบเขตภาพของกลองโทรทรรศนให

  เหมาะสมกับขนาดปรากฏวัตถุทองฟาได (ภาพโดย:NASA/JPL-Caltech) 

  

 การหาขอบเขตภาพหาไดจากขอบเขตภาพของเลนสใกลตา/กําลังขยายภาพท่ีใช โดยขนาดของ

ขอบเขตภาพของเลนสใกลตาจะเปลี่ยนไปตามชนิด ขนาด และทางยาวโฟกัสของเลนสใกลตา เชน กลอง

โทรทรรศน มีความยาวโฟกัส 1,200 มิลลิเมตร ใชกับเลนสใกลตาความยาวโฟกัส 25 มิลลิเมตร กําลังขยายท่ี

ไดคือ 48 เทา 

       สําหรับเลนสใกลตาแบบ Kellner มีขอบเขตภาพ  =  40 องศา 

 มุมมองภาพเม่ือมองผานกลองโทรทรรศน    =   

        = 0.83 องศา 

         = 50.0 ลิปดา 

       สําหรับเลนสใกลตาแบบ Plossl มีขอบเขตภาพ =  52 องศา 

             ขอบเขตภาพเม่ือมองผานกลองโทรทรรศน    =   

         = 1.08 องศา 

        = 65.0 ลิปดา 
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2.3. เลนสใกลตา 

 เลนสใกลตาอันแรกไดถูกสรางข้ึนนอกเหนือจากแวนตาท่ัวไปในชวงปค.ศ.1608-1609 โดย ฮานส ลิ

เปอรชี่ ( Hans Lipershy ) ซ่ึงเปนเลนสนูน แตก็ยังไมเปนท่ีเขาใจถึงหลักการทํางานของเลนสใกลตานั้นดีนัก 

หลังจากนั้นประมาณ 5-6 ป ฮานสก็ไดสรางเลนสใกลตาท่ีใชอยางจริงจังข้ึน และไดมีการออกแบบพัฒนาเลนส

ใกลตาหลายรูปแบบเพ่ือสนองตอการสังเกตการณทองฟา และเหมาะสมกับกลองโทรทรรศน ไดแก 

 1. เลนสใกลตาแบบ Huygenian 

ในปค.ศ. 1703 เลนสใกลตาแบบไฮเกนส (Huygens) ไดถูกประดิษฐข้ึนโดย 

คริสเตียน ไฮเกนส (Christian Hygens) ซ่ึงเปนเลนสใกลตาท่ีมีราคาไมแพง สามารถ

สรางไดงาย โดยนําเลนสนูนดานเดียว 2 ชิ้นมาเรียงตอกัน แตใชงานไดไมดีเม่ือใชกับ

กลองดูดาวซ่ึงมีขนาดสัดสวนทางยาวโฟกัสท่ีต่ํากวา f/10 ซ่ึงพบความคลาดเคลื่อนใน

หลายๆ อยางของภาพท่ีได 

  

  

 2. เลนสใกลตาแบบ Ramsden 

ในปค.ศ.1782 เจซซ่ี แรมสเดน ( Jesse Ramsden) ไดประดิษฐเลนสใกล

ตาข้ึน จากใชเลนสนูนดานเดียว 2 ชิ้น โดยหันดานนูนเขาหากัน ขอดีของเลนสใกล

ตาประเภทนี้ คือ ไมเกิดการบิดเบี้ยวของรูป และเปนตนแบบพ้ืนฐานท่ีใชในการ

ผลิตเลนสใกลตาประเภทเคลเนอร( Kellner) และพลอซเซิล ( Plossl) ในยุคถัดมา  

แตเลนสใกลตาประเภทนี้ก็มีปญหาเก่ียวกับระยะหางในการมองเห็นซ่ึงสั้นมาก 

เพราะถาหากตองการมองภาพจากกลองดูดาว จะตองสองผานเลนสใกลตาใน

ระยะท่ีใกลมาก ยิ่งไปกวานั้นเลนสใกลตาประเภทนี้ยังพบปญหาจากการคลาดสีและความคลาดทรงกลม ทําให

ภาพท่ีไดมีสีรุง และมีความคมชัดของภาพไมสมํ่าเสมอท่ัวท้ังมุมมองของเลนสใกลตา (อันเนื่องมาจากจุดโฟกัส

ท่ีเหมาะสมของภาพเปนทรงโคง จึงทําใหเม่ือปรับความคมชัดของภาพท่ีอยูตรงกลางใหชัด ภาพท่ีบริเวณขอบก็

จะไมชัด และในทางตรงขามกันเม่ือปรับความคมชัดของภาพท่ีอยูบริเวณขอบใหชัด ภาพท่ีอยูตรงกลางก็จะไม

ชัด) 

  

 3.เลนสใกลตาแบบ Kellner 

ในปค.ศ. 1849 คารล เคลลเนอร (Carl Kellner)ไดปรับปรุงเลนสใกลตาใน

รูปแบบของ แรมสเดน ข้ึนใหม ซ่ึงการปรับปรุงครั้งนี้เปนจุดเริ่มตนของเลนสใกลตา
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สมัยใหม โดยการใชเลนสใกลตาซ่ึงเปนเลนสแกความคลาดสี   (Achromatic ) ท่ีตอกัน 2 ตัว ระบบนี้สามารถ

แกความคลาดสีไดดี และมีจุดเดนของเลนสใกลตา คือ มีระยะหางในการมองเห็นท่ีดี และขจัดปญหาเก่ียวกับ

ของความคลาดตางๆ ไดเกือบหมด เลนสใกลตานี้ยังสามารถใชไดดีเม่ือใชกับกลองดูดาวซ่ึงมีคาอัตราสวนทาง

ยาวโฟกัสท่ีต่ําถึง f/6  แตเลนสใกลตาประเภทนี้จะมีแนวโนมท่ีจะเกิดการกระเจิงของภาพภายในเลนสใกลตา 

 

 4.เลนสใกลตาแบบ Plossl 

ซิมอน พอลซเซิล (Simon Plossl) ไดดัดแปลงลักษณะการออกแบบของเคลล

เนอรในปค.ศ. 1860  ซ้ึงเลนสใกลตาแบบนี้ใชเลนสแกความคลาดสี   สองชุดซ่ึงจะชวย

ลดความคลาดตางๆ ไดมากกวาเลนสใกลตาแบบ เคลลเนอร  นอกจากนั้นเลนสใกลตา

แบบนี้ยังสามารถใชกับกลองดูดาวซ่ึงมีคาอัตราสวนความยาวโฟกัสไดสั้นถึง f/4  ทําให

ใชกันแพรหลายแมแตในกลองขนาดใหญเชน Meade LX200 16” SCT 

 5.เลนสใกลตาแบบ Orthoscopic 

เอรนิสต คารล แอบเบ (Ernst Karl Abbe) ไดประดิษฐเลนสใกลตาแบบ 

orthoscopic ข้ึนในปค.ศ. 1880 โดยใชเลนสประกบกัน 3 ตัว(triplet) ซ่ึงการ

ออกแบบเลนสแบบนี้นับไดวาเปนการออกแบบท่ีดีท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเลนสใกล

ตาแบบนี้ไดรวมเอาคุณสมบัติท่ีดีของระยะหางในการมองเห็นกับการแกการบิดเบี้ยว

ของภาพท่ีขอบของเลนสใกลตา(ความคลาดพู) รวมถึงความคลาดอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมี

ขอบเขตของภาพท่ีมองเห็น(field of view) ระหวาง 30 ถึง 50 องศา 

  

 6.เลนสใกลตาแบบ Erfles และ Konigs 

เลนสใกลตาของ เออรเฟลส ไดถูกคิดคนข้ึนในปค.ศ. 1917 โดย เฮียนริช เออร

เฟลส ( Heinrich Erfle) โดยมีจุดเดนท่ีมีขอบเขตของภาพท่ีมองเห็นท่ีกวางเปนพิเศษ 

(ประมาณ 60 ถึง 70 องศา) แตมีขอเสีย คือ คุณภาพของภาพท่ีมองเห็นบริเวณขอบจะ

นอยกวาภาพท่ีอยูตรงกลาง และในปค.ศ.1930 อัลเบอรท โคนิก (Albert Konig) ได

พัฒนาการออกแบบเลนสใกลตาของ เออรเฟลส ใหมีความยาวโฟกัสสั้นลง 

 การเลือกใชประเภทของเลนสใกลตาควรคํานึงถึง ขนาดของลําแสงท่ีรอดผานออกมาจากเลนสใกลตา 

(Exit pupil) ควรมีคาเทากับหรือใกลเคียงกับขนาดเสนผานศูนยกลางของรูมานตาของมนุษยซ่ึงอยูระหวาง 4 -

7 มิลลิเมตร ซ่ึงจะชวยใหเห็นภาพของวัตถุผานเลนสใกลตาไดงายข้ึน 

 

 

 

2.4 ระบบฐานยึดกลองโทรทรรศน 

กลองโทรทรรศนทุกชนิดจําเปนจะตองมีฐานยึด (Mount) หรือขาตั้ง เนื่องจากกลองมีน้ําหนักมาก 

การถือกลองขณะดูวัตถุทองฟาจะทําใหภาพสั่นไหว และไมสามารถสังเกตไดเปนระยะเวลานาน ความม่ันคง

แข็งแรงของฐานยึดกลองจึงเปนปจจัยสําคัญในการใชงาน โดยเฉพาะในการเก็บบันทึกขอมูล หรือการถายภาพ

ทางดาราศาสตรท่ีอาจตองใชเวลานาน ดังนั้นฐานยึดกลองจําเปนจะตองมีมอเตอรขับเคลื่อน และโปรแกรมท่ี

ใชในการสั่ง (software) ในการหมุนกลองใหติดตามวัตถุทองฟาท่ีตองการสังเกต และเก็บขอมูลไดอยาง

แมนยํา ระบบฐานยึดกลองสามารถแบงออกเปนสองประเภทคือ 

1.ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount) 

2.ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร (Equatorial Mount) 

 

 1.ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount) 

ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ เปนฐานท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดสองแกน คือ แนวราบ(Azimuth) และยกข้ึนเปน

มุมเงย (Altitude) ในอดีตฐานยึดแบบนี้ใชกับกลองโทรทรรศนขนาดเล็กเนื่องจากไมสามารถติดตามดาวไดโดย

อัตโนมัติ ทําใหผูสังเกตตองคอยปรับมุมใหวัตถุอยูในกลองตลอดเวลา แตปจจุบันไดมีการพัฒนาการควบคุม

กลไกการหมุนของกลอง และดวยเทคโนโลยีการระบุตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) จึงชวยใหฐานยึดแบบมุม

เงยมุมทิศ สามารถติดตามดาวไดอยางแมนยํา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  10   ซาย ฐานยึดแบบมุมเงยมุมทิศท่ีไมสามารถตามดาวไดตองปรับดวยมืออยูตลอดเวลา  

   ขวา คือ กลองท่ียึดกับระบบฐานมุมเงยมุมทิศท่ีติดตั้งมอเตอรสําหรับการเคลื่อนท่ีท้ัง 

   สองแกนทําใหสามารถเคลื่อนท่ีตามดาวไดโดยอัตโนมัติ  

 2. ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร (Equatorial Mount) 

ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร นั้นใชติดตั้งกลองสําหรับการสังเกตการณ และเก็บขอมูลทางดาราศาสตร

เนื่องจากสามารถติดตั้งมอเตอรท่ีทําใหสามารถเคลื่อนท่ีติดตามวัตถุทองฟาท่ีสนใจได  ฐานยึดกลองแบบนี้ มี 
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2.4 ระบบฐานยึดกลองโทรทรรศน 

กลองโทรทรรศนทุกชนิดจําเปนจะตองมีฐานยึด (Mount) หรือขาตั้ง เนื่องจากกลองมีน้ําหนักมาก 

การถือกลองขณะดูวัตถุทองฟาจะทําใหภาพสั่นไหว และไมสามารถสังเกตไดเปนระยะเวลานาน ความม่ันคง

แข็งแรงของฐานยึดกลองจึงเปนปจจัยสําคัญในการใชงาน โดยเฉพาะในการเก็บบันทึกขอมูล หรือการถายภาพ

ทางดาราศาสตรท่ีอาจตองใชเวลานาน ดังนั้นฐานยึดกลองจําเปนจะตองมีมอเตอรขับเคลื่อน และโปรแกรมท่ี

ใชในการสั่ง (software) ในการหมุนกลองใหติดตามวัตถุทองฟาท่ีตองการสังเกต และเก็บขอมูลไดอยาง

แมนยํา ระบบฐานยึดกลองสามารถแบงออกเปนสองประเภทคือ 

1.ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount) 

2.ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร (Equatorial Mount) 

 

 1.ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount) 

ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ เปนฐานท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดสองแกน คือ แนวราบ(Azimuth) และยกข้ึนเปน

มุมเงย (Altitude) ในอดีตฐานยึดแบบนี้ใชกับกลองโทรทรรศนขนาดเล็กเนื่องจากไมสามารถติดตามดาวไดโดย

อัตโนมัติ ทําใหผูสังเกตตองคอยปรับมุมใหวัตถุอยูในกลองตลอดเวลา แตปจจุบันไดมีการพัฒนาการควบคุม

กลไกการหมุนของกลอง และดวยเทคโนโลยีการระบุตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) จึงชวยใหฐานยึดแบบมุม

เงยมุมทิศ สามารถติดตามดาวไดอยางแมนยํา 
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 2. ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร (Equatorial Mount) 

ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร นั้นใชติดตั้งกลองสําหรับการสังเกตการณ และเก็บขอมูลทางดาราศาสตร

เนื่องจากสามารถติดตั้งมอเตอรท่ีทําใหสามารถเคลื่อนท่ีติดตามวัตถุทองฟาท่ีสนใจได  ฐานยึดกลองแบบนี้ มี 

 

ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร (Equatorial Mount)

ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร นั้นใชติดตั้งกลองสําหรับการสังเกตการณ และเก็บขอมูลทางดาราศาสตร

เนื่องจากสามารถติดตั้งมอเตอรท่ีทําใหสามารถเคลื่อนท่ีติดตามวัตถุทองฟาท่ีสนใจได  ฐานยึดกลองแบบนี้ มี
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 กลองดอบโซเนียนไดเปรียบกลองประเภทอ่ืนท่ีมีความสะดวกในการติดตั้ง และการเคลื่อนยายแตก็มี

ขอจํากัดซ่ึงควรพิจารณา อยูเชนกัน การท่ีเปนระบบมุมเงยมุมทิศ ทําใหคอยปรับกลองทุกสองถึงสามนาที

เพ่ือใหวัตถุอยูในชองมองภาพ และไมสามารถใชพิกัดทองฟาแบบระบบเสนศูนยสูตร (Equatorial system) 

เพ่ือชวยในการหาวัตถุได และตําแหนงจุดกลางศีรษะก็ยังเปนจุดบอดสําหรับกลองท่ีใชฐานแบบมุมเงยมุมทิศ

ซ่ึงกลองดอปโซเนียนก็อยูในกลองท่ีใชฐานแบบนี้ดวย และสุดทายคือการติดตั้งอุปกรณบนกลองไมวาจะเปน

กลองถายภาพ กลองเล็ง หรือเลนสตาท่ีมีน้ําหนักมากอาจทําใหกลองเสียสมดุลไดซ่ึงตองเพ่ิมตุมถวงเพ่ือไห

น้ําหนักทายกลองกับหนากลองสมดุลกัน เพ่ือปองกันไมใหน้ําหนักหนากลองถวงมากจนกลองพับตกลงมาเม่ือดู

วัตถุท่ีมีมุมเงยสูง 

 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

[1] www.classicoworld.com 

[2] www.wikipedia.org 

[3] www.imss.fi.it 

[4] http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/eyepiece.html 
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การเคลื่อนท่ีสองแกน คือ แกนไรทแอสเซนชั่น (Rigth Ascention)  และแกนเดคลิเนชั่น

(Declination) ซ่ึงเปนการเคลื่อนท่ีในระบบเสนศูนยสูตรทองฟา 

 

หลักการติดตั้งกลองบนฐานพิกัดศูนยสูตร คือ ใหแกนไรทแอสเซนชัน ของฐานยึดนั้นขนานกับแกน

หมุนของโลก และหมุนกลองดวยอัตราเดียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุบนทองฟา(ใกลเคียงกับการหมุนของโลก

มาก คือ 1รอบใชเวลา 24 ชั่วโมง) โดยทิศทางการหมุนนั้นสวนทางกับการหมุนของโลก (โลกหมุนในทิศทวน

เข็มนาฬิกาหรือจากตะวันตกไปทิศตะวันออก) ซ่ึงเปนการชดเชยตําแหนงการเคลื่อนท่ีปรากฏของวัตถุทองฟา

เนื่องจากการหมุนของโลก ดังนั้นภาพวัตถุจึงปรากฏอยูในกลองตลอดเวลาท่ีทําการสังเกตการณ 

 

รูปท่ี 11 กลองโทรทรรศนสะทอนแสงติดตั้งบนฐานยึดพิกัด     ศู น ย

สูตร โดยการตั้งฐานกลองใหแกนไรทแอสเซนชั่นขนานกับแกนหมุนของ

โลก  

 

 

 

 

2.5.กลองโทรทรรศนแบบ ดอปโซเนียน (Dobsonian telescope) 

 กลองโทรทรรศนแบบดอปโซเนียน เปนกลองท่ีเกิดจากการใชตัวกลองแบบนิวโทเนียน กับฐานกลอง

แบบ ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount) ออกแบบโดย John Dobson ในปค.ศ. 1960 ซ่ึงไดรับ

ความนิยมมากเนื่องใชงานไดงายเพราะกลองเคลื่อนไหวในแนว ข้ึนลงและหมุนรอบตัวเอง กลไกการขับเคลื่อน

กลองสามารถ ทําข้ึนมาไดเอง การติดตั้งท่ีไมยุงยากทําใหสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก การท่ีกลองดอปโซน

เนียนใชตัวกลองเหมือนแบบนิวโทเนียนทําใหสามารถ สรางกลองใหมีขนาดใหญไดตามขนาดของกระจกโดย

สามารถลดน้ําหนักของตัวกลองโดยการเลือกใชวัสดุท่ีเบา ซ่ึงจะทําใหกลองมีน้ําหนักนอยลงเม่ือเทียบกับกลอง

ประเภทอ่ืนท่ีมีขนาดกระจากเทากัน ถากลองท่ีมีขนาดใหญจึงสามารถใชดูวัตถุท่ีอยูเลยระบบสุริยะออกไปได 

เชน กาแล็กซี เนบิวลา และกระจุกดาว 

เนียนใชตัวกลองเหมือนแบบนิวโทเนียนทําใหสามารถ สรางกลองใหมีขนาดใหญไดตามขนาดของกระจกโดย

สามารถลดน้ําหนักของตัวกลองโดยการเลือกใชวัสดุท่ีเบา ซ่ึงจะทําใหกลองมีน้ําหนักนอยลงเม่ือเทียบกับกลอง

ประเภทอ่ืนท่ีมีขนาดกระจากเทากัน ถากลองท่ีมีขนาดใหญจึงสามารถใชดูวัตถุท่ีอยูเลยระบบสุริยะออกไปได 

เชน กาแล็กซี เนบิวลา และกระจุกดาว
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 กลองดอบโซเนียนไดเปรียบกลองประเภทอ่ืนท่ีมีความสะดวกในการติดตั้ง และการเคลื่อนยายแตก็มี

ขอจํากัดซ่ึงควรพิจารณา อยูเชนกัน การท่ีเปนระบบมุมเงยมุมทิศ ทําใหคอยปรับกลองทุกสองถึงสามนาที

เพ่ือใหวัตถุอยูในชองมองภาพ และไมสามารถใชพิกัดทองฟาแบบระบบเสนศูนยสูตร (Equatorial system) 

เพ่ือชวยในการหาวัตถุได และตําแหนงจุดกลางศีรษะก็ยังเปนจุดบอดสําหรับกลองท่ีใชฐานแบบมุมเงยมุมทิศ

ซ่ึงกลองดอปโซเนียนก็อยูในกลองท่ีใชฐานแบบนี้ดวย และสุดทายคือการติดตั้งอุปกรณบนกลองไมวาจะเปน

กลองถายภาพ กลองเล็ง หรือเลนสตาท่ีมีน้ําหนักมากอาจทําใหกลองเสียสมดุลไดซ่ึงตองเพ่ิมตุมถวงเพ่ือไห

น้ําหนักทายกลองกับหนากลองสมดุลกัน เพ่ือปองกันไมใหน้ําหนักหนากลองถวงมากจนกลองพับตกลงมาเม่ือดู

วัตถุท่ีมีมุมเงยสูง 

 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

[1] www.classicoworld.com 

[2] www.wikipedia.org 

[3] www.imss.fi.it 

[4] http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/eyepiece.html 
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การเคลื่อนท่ีสองแกน คือ แกนไรทแอสเซนชั่น (Rigth Ascention)  และแกนเดคลิเนชั่น

(Declination) ซ่ึงเปนการเคลื่อนท่ีในระบบเสนศูนยสูตรทองฟา 

 

หลักการติดตั้งกลองบนฐานพิกัดศูนยสูตร คือ ใหแกนไรทแอสเซนชัน ของฐานยึดนั้นขนานกับแกน

หมุนของโลก และหมุนกลองดวยอัตราเดียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุบนทองฟา(ใกลเคียงกับการหมุนของโลก

มาก คือ 1รอบใชเวลา 24 ชั่วโมง) โดยทิศทางการหมุนนั้นสวนทางกับการหมุนของโลก (โลกหมุนในทิศทวน

เข็มนาฬิกาหรือจากตะวันตกไปทิศตะวันออก) ซ่ึงเปนการชดเชยตําแหนงการเคลื่อนท่ีปรากฏของวัตถุทองฟา

เนื่องจากการหมุนของโลก ดังนั้นภาพวัตถุจึงปรากฏอยูในกลองตลอดเวลาท่ีทําการสังเกตการณ 

 

รูปท่ี 11 กลองโทรทรรศนสะทอนแสงติดตั้งบนฐานยึดพิกัด     ศู น ย

สูตร โดยการตั้งฐานกลองใหแกนไรทแอสเซนชั่นขนานกับแกนหมุนของ

โลก  

 

 

 

 

2.5.กลองโทรทรรศนแบบ ดอปโซเนียน (Dobsonian telescope) 

 กลองโทรทรรศนแบบดอปโซเนียน เปนกลองท่ีเกิดจากการใชตัวกลองแบบนิวโทเนียน กับฐานกลอง

แบบ ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount) ออกแบบโดย John Dobson ในปค.ศ. 1960 ซ่ึงไดรับ

ความนิยมมากเนื่องใชงานไดงายเพราะกลองเคลื่อนไหวในแนว ข้ึนลงและหมุนรอบตัวเอง กลไกการขับเคลื่อน

กลองสามารถ ทําข้ึนมาไดเอง การติดตั้งท่ีไมยุงยากทําใหสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก การท่ีกลองดอปโซน

เนียนใชตัวกลองเหมือนแบบนิวโทเนียนทําใหสามารถ สรางกลองใหมีขนาดใหญไดตามขนาดของกระจกโดย

สามารถลดน้ําหนักของตัวกลองโดยการเลือกใชวัสดุท่ีเบา ซ่ึงจะทําใหกลองมีน้ําหนักนอยลงเม่ือเทียบกับกลอง

ประเภทอ่ืนท่ีมีขนาดกระจากเทากัน ถากลองท่ีมีขนาดใหญจึงสามารถใชดูวัตถุท่ีอยูเลยระบบสุริยะออกไปได 

เชน กาแล็กซี เนบิวลา และกระจุกดาว 
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บทที่ 3 

กลองสองตา (Binocular) 
สุวนิตย วุฒสังข, วทัญู แพทยวงษ 

 

 

 

 

 

กลองสองตา หรือกลองสองทางไกลเปนเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจวัตถุท่ีอยูระยะไกลโดยมองพรอม

กันท้ังสองตา  ซ่ึงไดนําปริซึมมาใชเพ่ือใหเกิดการสะทอนแสง และกลับภาพจากภาพหัวกลับเปนภาพหัวตั้ง 

นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิมระยะทางในการรวมแสง จึงทําใหตัวกลองมีความยาวสั้นลง กลองสองตาโดยท่ัวไป

นั้นมีกําลังขยายต่ําเพราะมีขอจํากัดในเรื่องขนาดของเลนส  เนื่องจากกลองสองตามีน้ําหนักเบา และสามารถ

มองเห็นภาพไดมุมกวาง จึงนิยมนํามาใชในการสังเกตกอนท่ีจะนํากลองโทรทรรศนมาสองดูในบริเวณท่ีเรา

ตองการ กลองสองตาสามารถแบงตามลักษณะของปริซึมภายในไดเปน  2 แบบ คือ แบบ Porro prism และ

แบบ Roof prism  

 

3.1 ประเภทกลองสองตา 

1. กลองสองตาแบบ Porro prism คือนําปริซึมสองตัวมาวางทํามุมกัน 90 องศา ทําใหเกิดการ

สะทอนของแสงและกลับภาพจากหัวกลับเปนภาพหัวตั้งเชนเดียวกับวัตถุ กลองแบบนี้สวนใหญมีน้ําหนักมาก 

แตมีขอดีคือสามารถประกอบปริซึมไดงาย และมีการสูญเสียของแสงนอย  

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 1  แสดงทิศทางของลําแสงในกลองสองตาแบบ Porro prism  

   (ท่ีมา http://starizona.com/acb/basics/equip_binoculars.aspx) 

รูปท่ี 1 แสดงทิศทางของลําแสงในกลองสองตาแบบ Porro prism 

(ท่ีมา http://starizona.com/acb/basics/equip_binoculars.aspx)

(Binoculars)
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2. กลองสองตาแบบ Roof prism ไดมีการออกแบบการวางของปริซึมในลักษณะพิเศษทําใหเกิด

การสะทอนของแสงและการกลับภาพ ซ่ึงการประกอบปริซึมในลักษณะนี้ทําไดยากกวาเนื่องจากลักษณะการ

วางตัวของปริซึมและมีการสูญเสียของแสงมากกวาแบบ Porro prism แตมีน้ําหนักเบากวา 

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 2   แสดงทิศทางของลําแสงในกลองสองตาแบบ Roof prism  

  (ท่ีมา http://starizona.com/acb/basics/equip_binoculars.aspx) 

วิธีการสังเกตวากลองสองตาเปนลักษณะแบบ Porro  หรือแบบ Roof นั้นดูไดจากลักษณะของลําแสง

ท่ีเขา และออกจากกลอง หากเปนแนวตรงเหมือนไมไดผานอะไรเลยก็จะเปนกลองสองตาแบบ Roof  แตหาก

แนวแสงท่ีเขากับแนวแสงท่ีออกมาไมไดเปนแนวเดียวกัน กลองสองตานั้นก็จะเปนแบบ Porro  

 

3.2 ตัวเลขบนกลองสองตา 

ปกติกลองสองตาจะระบุตัวเลขไวท่ีตัวกลอง สองตัวเลขโดยมี x ข้ันอยู เชน 7x50 และบางครั้งก็มี

อักษรตาม เชน B หรือ GA  

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 3 แสดงตัวเลขบนกลองสองตา 

1. ตัวเลขแรก หมายถึง กําลังขยาย (Magnification) ของวัตถุท่ีสังเกต วาเปนก่ีเทาจากระยะหางของ

วัตถุ เชน ใชกลองท่ีมีตัวเลข 7x สองดูวัตถุท่ีไกลออกไประยะ 100 เมตร ขนาดของวัตถุท่ีปรากฏจะเทากับ

ขนาดของวัตถุนั้นเม่ือมองดวยตาเปลาหางจากวัตถุ 14 เมตร  

2. ตัวเลขท่ีสอง หมายถึงเสนผานศูนยกลางของเลนสวัตถุ (Objective lens) มีหนวยเปนมิลลิเมตร 

(มม.) โดยปกติแลว เลนสท่ีมีขนาดใหญก็จะทําใหเห็นภาพไดสวางมากข้ึน  

3. ตัวเลข 356ft/1000yds หมายถึง มุมมองของภาพซ่ึงจะเห็นพ้ืนท่ีกวาง 356 ฟุตท่ีระยะ 1000 หลา  

บทที่ 3 

กลองสองตา (Binocular) 
สุวนิตย วุฒสังข, วทัญู แพทยวงษ 

 

 

 

 

 

กลองสองตา หรือกลองสองทางไกลเปนเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจวัตถุท่ีอยูระยะไกลโดยมองพรอม

กันท้ังสองตา  ซ่ึงไดนําปริซึมมาใชเพ่ือใหเกิดการสะทอนแสง และกลับภาพจากภาพหัวกลับเปนภาพหัวตั้ง 

นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิมระยะทางในการรวมแสง จึงทําใหตัวกลองมีความยาวสั้นลง กลองสองตาโดยท่ัวไป

นั้นมีกําลังขยายต่ําเพราะมีขอจํากัดในเรื่องขนาดของเลนส  เนื่องจากกลองสองตามีน้ําหนักเบา และสามารถ

มองเห็นภาพไดมุมกวาง จึงนิยมนํามาใชในการสังเกตกอนท่ีจะนํากลองโทรทรรศนมาสองดูในบริเวณท่ีเรา

ตองการ กลองสองตาสามารถแบงตามลักษณะของปริซึมภายในไดเปน  2 แบบ คือ แบบ Porro prism และ

แบบ Roof prism  

 

3.1 ประเภทกลองสองตา 

1. กลองสองตาแบบ Porro prism คือนําปริซึมสองตัวมาวางทํามุมกัน 90 องศา ทําใหเกิดการ

สะทอนของแสงและกลับภาพจากหัวกลับเปนภาพหัวตั้งเชนเดียวกับวัตถุ กลองแบบนี้สวนใหญมีน้ําหนักมาก 

แตมีขอดีคือสามารถประกอบปริซึมไดงาย และมีการสูญเสียของแสงนอย  

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 1  แสดงทิศทางของลําแสงในกลองสองตาแบบ Porro prism  

   (ท่ีมา http://starizona.com/acb/basics/equip_binoculars.aspx) 
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ผูผลิตบางราย อาจเติมอักษร T หรือ N เพ่ือระบุถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ เชน ลักษณะเก่ียวกับ

การเคลือบเลนส (Optical coating) หรือ ความสามารถในการปรับภาพระยะใกล (Close focusing)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 4 แสดงสวนตางๆของกลองสองตา 

 

3.3 รูรับแสง (Exit Pupil)  

กําลังขยาย และขนาดของเลนสวัตถุจะบอกถึงขนาดของรูรับแสง โดยหาไดจากอัตราสวนของคา

กําลังขยายกับขนาดของเลนสวัตถุ เชน กลอง 7x35 จะมีขนาดของรูรับแสงเทากับ 5 มม. ซ่ึงเทากับขนาดของ

รูรับแสงของกลอง 10x50 เชนกัน 

ขนาดของรูรับแสงบอกใหทราบวากลองนั้นสามารถใชงานในบริเวณท่ีมีปริมาณแสงนอยไดดีหรือไม 

ขนาดของรูรับแสงนั้นไมมีผลมากนักตอการมองเห็นสําหรับบริเวณท่ีมีแสงมาก แตจะมีผลชัดเจนหากบริเวณ

นั้นมีปริมาณแสงนอย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของรูรับแสง และมานตาของเราขณะนั้นเปนอยางไร  รูมานตาของ

คนเราปรับใหมีขนาดเล็กใหญตามความสวางของแสงท่ีผานเขามา ตั้งแต 2 - 7 มม. เพ่ือใหเราเห็นภาพไดสวาง

พอดี และปองกันจอรับภาพในลูกตาไมใหเกิดอันตรายจากแสงสวางมากเกินไป  
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 รูปท่ี 5  ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดของรูรับแสงท่ีประมาณเทากัน ระหวางกลองขนาด 7x50 

  (ดานบน) กับ กลองขนาด 9x63 (ดานลาง) 

ตามปกติในเวลากลางวันรูมานตาของเราจะมีขนาดราว 2-3 มม. ดังนั้นกลองสองตาท่ีมีรูรับแสงขนาด 

2-5 มม. จะทําใหเห็นภาพท่ีมีความสวางใกลเคียงกัน แตในชวงเวลาเย็นหรือเชามืด รูมานตาจะขยายออกเปน 

5 มม. เพ่ือรับแสงใหมากข้ึนได หรือขยายออกเปน 7 มม.ในเวลากลางคืน ดังนั้นหากใชกลองท่ีมีรูรับแสงขนาด

ใหญข้ึน เชน 5-7 มม. ก็จะสามารถเห็นภาพไดสวางมากข้ึน สําหรับผูสูงอายุนั้นโดยท่ัวไปขนาดของรูมานตาจะ

ลดลง เชน สําหรับผูท่ีอายุ 40 ปข้ึนไปนั้น ในเวลากลางคืนรูมานตาจะขยายออกไดเต็มท่ีประมาณ 4.5-5 มม.  

ดังนั้นจึงไมจําเปนท่ีจะใชกลองท่ีมีขนาดรูรับแสงเทากับ 7 มม. เนื่องจากปริมาณแสงท่ีเกินมานั้นก็ไมสามารถ

ผานเขาตาเราได  

 

3.4 มุมมองของภาพ (Field of View) 

เปนขนาดพ้ืนท่ีของภาพท่ีเราเห็นจากกลองสองตา วาจะสามารถมองเห็นไดกวางเทาใด ซ่ึงข้ึนกับ

กําลังขยายของกลอง กลองท่ีมีกําลังขยายมากนั้นจะมีมุมมองของภาพท่ีแคบ นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับขนาดของ

เลนสตา และลักษณะของปริซึม มุมมองของภาพจะมีคาเปนองศา หรือระยะความกวางเปนฟุต หรือเมตร ท่ี

ระยะหาง 1000 หลา หรือ 1000 เมตร เราสามารถหาความสัมพันธของมุมมอง กับพ้ืนท่ีท่ีเห็นไดจากสูตร 

                                   พ้ืนท่ีท่ีเห็น    =     มุมมองของภาพ(องศา) x 52.5  

 โดยท่ีคา 52.5 คือ เม่ือขนาดของมุมมอง 1 องศา จะสามารถมองเห็นพ้ืนท่ีกวาง 52.5 ฟุต ท่ีระยะ 

1000 หลา เชน กลองสองตามีมุมมองภาพ 15 องศา จะเห็นพ้ืนท่ีกวางเทากับ 15 x 52.5 = 787.5 ฟุตท่ี

ระยะหาง 1000 หลา เปนตน 

สําหรับกลองสองตาบางรุนนั้นจะมีการพิมพคาสัดสวนของพ้ืนท่ีท่ีเห็นกับระยะหางไวดวย ซ่ึงจะเปน

การบอกคา Field of View ของกลองสองตานั้นๆเชนกัน เชน Field of View 356ft/1000yds หมายถึง 

กลองสองตานี้ใหพ้ืนท่ีท่ีเห็นกวาง 356 ฟุตท่ีระยะ 1000 หลา  ซ่ึงก็สามารถคํานวนไดวาคือ 356/52.5 เทากับ  

6.78 องศา หรือแปลงเปนกําลังขยายไดคือ 52.5/6.78 ประมาณ 7.7 เทา 

 

3.5 ระยะชัดจากดวงตา (Eye Relief) 

ระยะชัดจากดวงตาถึงเลนสตา โดยท่ัวไปควรมีระยะตั้งแต 10 ถึง 15 มม.  เพราะถาหากนอยไปกวา

นั้น ก็จะทําใหผูท่ีใสแวนตามองเห็นไดไมชัดเจนทําใหตองถอดแวนตาออก และถาหากมากเกินไปก็จะทําใหถูก

รบกวนจากแสงภายนอก 

  

รบกวนจากแสงภายนอก
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รูปท่ี 6 แสดงระยะดวงตาถึงเลนส 

 

3.6 การเคลือบเลนส (Optical coatings) 

การสะทอนกลับของแสงเปนสิ่งสําคัญของเลนสทุกชนิดในกลองสองตาหรือกลองถายรูป ซ่ึง

ประกอบดวยเลนสประมาณ 5-15 ชิ้น แตละชิ้นอาจสะทอนแสงกลับประมาณ 4-5% แลวแตสภาพของผิว

เลนสและวัสดุท่ีใชทําเลนส กลองท่ีมีคุณภาพต่ํานั้นปริมาณแสงท่ีผานเลนสตัวหนาเขามา เม่ือมาถึงเลนสตา

ปริมาณแสงก็เหลือเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น  หากเราใสแวนตา(กระจกใสธรรมดา) ก็อาจทําใหปริมาณแสงลดลง 

7-8%  แสงบางสวนนั้นไมสามารถทะลุผานได แตจะสะทอนท่ีผิวของเลนสตัวหนาแลววกกลับมา ท้ังนี้

เนื่องจากระหวางเลนสบางตัวหรือบางชุดมีท่ีเปนชองอากาศวางอยู ดังนั้นแสงจึงเกิดการสะทอนกลับไปกลับมา

ในชองอากาศนี้ ทําใหเกิดภาพซอน หรือภาพพรามัว 

เพ่ือแกลักษณะดังกลาว และใหแสงผานไดมากข้ึน จึงไดเกิดการเคลือบผิวเลนสข้ึนเพ่ือทําใหแสงผาน

ไดมากกวา 90% ใหสี และความแตกตางของภาพในสวนมืด สวาง และโทนกลางไดชัดเจนรวมท้ังรายละเอียด 

ความคมชัด และรูปทรง ซ่ึงท้ังหมดนี้ข้ึนอยูกับชนิดของการเคลือบ และคุณภาพของเลนส 

เลนสของกลองสองตาสวนใหญนั้นจะเคลือบดวย "สารแมกนีเซียมฟลูออไรด" อยางนอย 1 ชั้น เพ่ือ

ลดการสะทอนกลับภายในเนื้อแกว และใหแสงผานไดมากท่ีสุด 

กลองสองตาบางรุนอาจเคลือบสารเฉพาะผิวหนาของเลนสวัตถุ แตบางรุน(โดยเฉพาะท่ีมีราคาสูง) การ

เคลือบเลนสมักจะทําท้ังผิวชั้นนอก และผิวชั้นใน บางรุนก็อาจมีการเคลือบท้ังตัวเลนส ปริซึม และเคลือบ

หลายชั้นหรือท่ีเรียกวา "Multilayer Coating" หรือ "Multi Coat" ซ่ึงแสงสวนใหญจะทะลุผานหมด มีเพียง 

5% เทานั้นท่ีสะทอนกลับ ทําใหไดภาพสมจริง และคมชัดมากกวาเลนสท่ีไมไดเคลือบ หรือเคลือบจํานวนนอย

ชั้นกวา  

สิ่งท่ีมีผลตอการมองเห็นความคมชัด และสีของวัตถุในกลองสองตาอีกอยางก็คือ "การเคลือบน้ํายา

กันแสง" เลนสจับภาพท่ีเคลือบน้ํายากันแสงหลายชนิด (Multi Coated Lens) จะใหภาพท่ีคมชัด สวยงาม

มากกวาเลนสท่ีไมไดเคลือบหรือเคลือบนอยชนิดกวา ตาของมนุษยนั้นจะสามารถปรับใหเขากับปริมาณของ

แสงตางๆได เชน เม่ือเรามองกระดาษสีขาวในบริเวณนอกอาคารท่ีมีแสงจา แลวนํากระดาษสีขาวเขามาใน

อาคาร  เราจะเห็นกระดาษเปนสีแดงสักครูใหญ แลวกลับเปนสีขาวตามเดิม ดังนั้นเม่ือเราใชกลองสองตาท่ีมี

เลนสไมไดเคลือบน้ํายากันแสงนั้นจะใหผลแตกตางกันบางเล็กนอย กับใชเลนสท่ีเคลือบน้ํายา  หากเปนกลอง

ถายรูปแลวภาพท่ีไดออกมานั้นแตกตางกันมากทีเดียว เนื่องจากแสง และรังสีหลายชนิดไมมีผลตอตาของ

มนุษย แตมีผลตอเลนสของกลองซ่ึงอาจทําใหภาพท่ีไดมีสีผิดเพ้ียนไปจากสีของวัตถุ  

 

3.7 การโฟกัสภาพ  

การปรับความคมชัดของภาพสําหรับกลองสองตานั้น ในทางปฏิบัตินั้นสามารถทําไดดังนี้ 

1) เปนวิธีท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว และนิยมใชกันมากท่ีสุด เรียกวา "ระบบโฟกัสเดียว" คือ การปรับ

โฟกัสบริเวณตรงกลางกลอง (Center Focus) หรือแกนกลางของกลองขณะท่ีเรามองอยู ซ่ึงมีหลักการ คือ 

ปรับเลื่อนระยะของเลนสตา (Eyepiece Lens) ใหไปขางหนา หรือถอยหลังเพ่ือหาจุดชัด  

 2) เปนวิธีท่ีคอนขางจะยาก คือ การปรับโฟกัสท่ีเลนสโดยปรับโฟกัสในแตละขาง (Individual Focus) 

ของเลนสตา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสมดุลในการมองของท้ังสองตา เนื่องจากความยาว-สั้นของสายตาท้ัง

สองขางอาจไมเทากัน ตัวปรับจะอยูตรงเลนสตาซ่ึงปกติแลวจะอยูท่ีเลนสตาขางขวา ทําการปรับโดยหมุนไป

ทางซายหรือขวาเพ่ือหาจุดท่ีชัด (แตกลองบางรุน อาจมีตัวปรับอยูขางซายก็ได) หนวยของคาท่ีปรับนั้นจะติดไว

ท่ีเลนสตาขางท่ีปรับโฟกัส 

 

 

 

 

 

 

            

  

 รูปท่ี 7 แสดงใหเห็น + 0 หรือ – เปนระบบการปรับโฟกัส โดยมีคาเปน + 0 - สวนตัวขีดตั้งจะ 

  เปนตัวบอกวา ขณะนี้เลนสตาขางขวา (หรือซาย) ท่ีปรับอยู  เปน + , 0 หรือ –  

วิธีการปรับนั้นทําไดโดยการหาวัตถุท่ีหยุดนิ่งท่ีมีระยะหางประมาณ 15-30 เมตร จากนั้นก็ปดหนา

กลองขางขวาแลวมองกลองขางซาย หมุนท่ีปรับโฟกัสจนไดภาพชัดเจนท่ีสุด เม่ือชัดเจนดีแลวก็เปดหนากลอง

ดานขวาและปดหนากลองขางซาย แลวใชตาขางขวามอง(มองจากเลนสตาขางขวา) โดยมองไปท่ีวัตถุเดิม หมุน

ท่ีปรับโฟกัสจนไดภาพชัดเจนท่ีสุด แลวเปดหนากลองดานท่ีปดไว จากนั้นมองพรอมกันท้ังสองตาวาไดภาพ
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เลนสไมไดเคลือบน้ํายากันแสงนั้นจะใหผลแตกตางกันบางเล็กนอย กับใชเลนสท่ีเคลือบน้ํายา  หากเปนกลอง

ถายรูปแลวภาพท่ีไดออกมานั้นแตกตางกันมากทีเดียว เนื่องจากแสง และรังสีหลายชนิดไมมีผลตอตาของ

มนุษย แตมีผลตอเลนสของกลองซ่ึงอาจทําใหภาพท่ีไดมีสีผิดเพ้ียนไปจากสีของวัตถุ  

 

3.7 การโฟกัสภาพ  

การปรับความคมชัดของภาพสําหรับกลองสองตานั้น ในทางปฏิบัตินั้นสามารถทําไดดังนี้ 

1) เปนวิธีท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว และนิยมใชกันมากท่ีสุด เรียกวา "ระบบโฟกัสเดียว" คือ การปรับ

โฟกัสบริเวณตรงกลางกลอง (Center Focus) หรือแกนกลางของกลองขณะท่ีเรามองอยู ซ่ึงมีหลักการ คือ 

ปรับเลื่อนระยะของเลนสตา (Eyepiece Lens) ใหไปขางหนา หรือถอยหลังเพ่ือหาจุดชัด  

 2) เปนวิธีท่ีคอนขางจะยาก คือ การปรับโฟกัสท่ีเลนสโดยปรับโฟกัสในแตละขาง (Individual Focus) 

ของเลนสตา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสมดุลในการมองของท้ังสองตา เนื่องจากความยาว-สั้นของสายตาท้ัง

สองขางอาจไมเทากัน ตัวปรับจะอยูตรงเลนสตาซ่ึงปกติแลวจะอยูท่ีเลนสตาขางขวา ทําการปรับโดยหมุนไป

ทางซายหรือขวาเพ่ือหาจุดท่ีชัด (แตกลองบางรุน อาจมีตัวปรับอยูขางซายก็ได) หนวยของคาท่ีปรับนั้นจะติดไว

ท่ีเลนสตาขางท่ีปรับโฟกัส 

 

 

 

 

 

 

            

  

 รูปท่ี 7 แสดงใหเห็น + 0 หรือ – เปนระบบการปรับโฟกัส โดยมีคาเปน + 0 - สวนตัวขีดตั้งจะ 

  เปนตัวบอกวา ขณะนี้เลนสตาขางขวา (หรือซาย) ท่ีปรับอยู  เปน + , 0 หรือ –  

วิธีการปรับนั้นทําไดโดยการหาวัตถุท่ีหยุดนิ่งท่ีมีระยะหางประมาณ 15-30 เมตร จากนั้นก็ปดหนา

กลองขางขวาแลวมองกลองขางซาย หมุนท่ีปรับโฟกัสจนไดภาพชัดเจนท่ีสุด เม่ือชัดเจนดีแลวก็เปดหนากลอง

ดานขวาและปดหนากลองขางซาย แลวใชตาขางขวามอง(มองจากเลนสตาขางขวา) โดยมองไปท่ีวัตถุเดิม หมุน

ท่ีปรับโฟกัสจนไดภาพชัดเจนท่ีสุด แลวเปดหนากลองดานท่ีปดไว จากนั้นมองพรอมกันท้ังสองตาวาไดภาพ

ดานขวาและปดหนากลองขางซาย แลวใชตาขางขวามอง(มองจากเลนสตาขางขวา) โดยมองไปท่ีวัตถุเดิม หมุน

ท่ีปรับโฟกัสจนไดภาพชัดเจนท่ีสุด แลวเปดหนากลองดานท่ีปดไว จากนั้นมองพรอมกันท้ังสองตาวาไดภาพ
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ชัดเจนดีหรือไม ถายังไมชัดเจนก็ทําเชนเดิมจนไดจุดท่ีชัดท่ีสุด ระบบการปรับโฟกัสท้ังสองดานนั้นมีข้ึนมา

เนื่องจากตาของคนเราสั้นยาวไมเทากัน จึงตองมีการปรับเลนสตาทีละขางเพ่ือใหไดภาพท่ีคมชัดท่ีสุด 

แตถาเปนกลองสองตาท่ีมีตัวปรับโฟกัสอยูท่ีเลนสตาเพียงขางเดียวนั้น ใหหมุนตัวปรับโฟกัสท่ีอยู

ระหวางเลนสตาท้ังสอง และขณะท่ีปรับโฟกัสท่ีเลนสตาอยูนั้นหามหมุนตัวปรับโฟกัสตรงกลาง มิฉะนั้นเราจะ

ไมสามารถปรับกลองสองตาใหมีความสมดุลในการมองของภาพใหดูภาพท่ีดีๆ ได 

เม่ือปรับไดแลว ควรดูวาคาของเลนสตาชี้บอกอยูในตําแหนงใด เพราะถาหากมีใครมาปรับเลนสตาเรา

ก็จะสามารถปรับคืนกลับมาได โดยไมเสียเวลาในการมาปรับหาจุดโฟกัสใหม 

 

3.8 วัตถุบนทองฟาท่ีสังเกตไดโดยใชกลองสองตา 

 กลองสองตานั้นมีขนาดเบา สะดวกตอการใชงาน มีมุมมองของภาพท่ีกวางกวากลองโทรทรรศน  อีก

ท้ังภาพท่ีเห็นนั้นเปนภาพหัวตั้ง จึงเหมาะท่ีจะนํามาใชในการหาวัตถุบนทองฟา เราสามารถนํากลองสองตามา

ชวยในการสังเกตวัตถุทองฟาตางๆท่ีตาเปลาไมสามารถเห็นได  

กลองสองตาท่ีเหมาะสําหรับการดูดาว นิยมใชกลองสองตาขนาด 7x50 และ 9x63 เนื่องจากมีรูรับ

แสง (exit pupil) ท่ีเหมาะกับตาของคนเรา และมุมมองของภาพ (Field of View) ท่ีไมแคบมากนักทําใหเรา

สามารถสํารวจและสังเกตไดงาย สําหรับกลองท่ีมีน้ําหนักมากเกินไปควรจะมีขาตั้งกลองเพ่ือชวยในการมอง

และชวยใหภาพไมสั่นเนื่องจากการถือกลอง 

เราสามารถนํากลองสองตามาใชในการสังเกตวัตถุทองฟาในยามคํ่าคืนตางๆไดดังนี้ 

ดวงจันทร (The Moon)  

ใชดูหลุมอุกกาบาต(craters) และภูเขาบนดวงจันทร เราควรดูดวงจันทรในขณะท่ีเปนเสี้ยวจะทําให

เห็นหลุมอุกกาบาต(craters) และภูเขาไดชัดเจนกวาตอนเต็มดวง เพราะแสงอาทิตยจะตกกระทบเฉียง ทําให

เห็นเงาไดชัดเจนกวา  

ดาวเคราะห (Planet) 

 ดาวเคราะหท่ีสามารถมองเห็นดวยกลองสองตา เชน ดาวเสาร ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร ดาวศุกร 

ดาวพุธ  ในการสังเกตดาวพฤหัสบดีนั้น จะเห็นดวงจันทรบริวารสี่ดวง  และดาวเสารก็จะเห็นวงแหวนท่ี

สวยงาม  

Sagittarius Star Clouds  

บริเวณใจกลางของทางชางเผือกท่ีมีดาวอยูกันอยางหนาแนน บริเวณกลุมดาวคนยิงธนู(Sagittarius)  

รูปคลายกาน้ําชา ประกอบดวย Lagoon Nebula, Swan Nebula, Eagle Nebula  M24 และกระจุกดาว

เปด M23 สังเกตไดในชวงฤดูรอน ไมสามารถสังเกตไดในบริเวณท่ีมีแสงสวางมาก 

Albireo    

ดาวคูในกลุมดาว Cygnus   ซ่ึงจะเห็นดาวหนึ่งเปนสีเหลืองสด อีกดวงเปนสีน้ําเงิน ดวยกลอง

กําลังขยาย 10 เทาข้ึนไป สังเกตไดในชวงฤดูรอน 

Omega Centauri  

หรือ NGC 5139 เปนกระจุกดาวทรงกลมท่ีสวยงามมาก มีขนาดใหญอยูในกลุมดาว 

Centaurus  สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาในคืนท่ีฟามืดสนิท แตเม่ือใชกลองสองตาก็จะทําใหเห็นไดชัดข้ึน 

สังเกตไดในชวงฤดูรอน 

Pleiades 

กระจุกดาวลูกไก เปนกระจุกดาวเปดในกลุมดาววัว (Taurus) ปกติจะมองเห็นดาว 6-7 ดวงดวยตา

เปลา แตเม่ือมองดวยกลองสองตาจะเห็นวากระจุกดาวลูกไกมีสมาชิกอีกหลายสิบดวง สังเกตไดในชวงฤดูหนาว 

 

Andromeda Galaxy  

หรือ M31 ในกลุมดาวแอนโดรเมดา คุณจะเห็นแกนสุกสวางเพ่ิมข้ึนเม่ือใชกลองสองตา สังเกตได

ในชวงตนฤดูหนาว ไมสามารถสังเกตไดในบริเวณท่ีมีแสงสวางมาก 

Orion Nebula    

หรือ M42 ในกลุมดาวนายพราน (Orion) ซ่ึงจะเห็นเปนแสงฝาจางๆ เม่ือมองจากกลองสองตา 

สามารถเห็นไดในชวงฤดูหนาว 

Double Cluster  

กระจุกดาวสองกระจุกท่ีอยูระหวางกลุมดาวคางคาว (Cassiopeia) กับกลุมดาวเปอรเซอุส (Perseus) 

ซ่ึงเปนกระจุกดาวเปดท่ีสวยงามมาก เม่ือมองดวยตาเปลาในบริเวณท่ีไมมีแสงจากตัวเมืองรบกวนเราจะเห็น

เปนแสงฝาจางๆ แตเม่ือดูดวยกลองสองตาจะเห็นดาวเปนจํานวนมาก สามารถเห็นไดในชวงฤดูหนาว 

แหลงขอมูลอางอิง 

[1]www.opticsplanet.net/how-to-buy-binoculars.html 

[2]www.chuckhawks.com/binocular_basics.htm 

[3]http://irwincur.tripod.com/binocular_primor.htm 

[4]http://en.wikipedia.org/wiki/binoculars 

[5]http://starizona.com/acb/basics/equip_prnoculars.aspx 

[6]www.bestbinocularsreviews.com/glossary_binoculars.php 

 

 

บริเวณใจกลางของทางชางเผือกท่ีมีดาวอยูกันอยางหนาแนน บริเวณกลุมดาวคนยิงธนู(Sagittarius) 

รูปคลายกาน้ําชา ประกอบดวย Lagoon Nebula, Swan Nebula, Eagle Nebula M24 และกระจุกดาว

เปด M23 สังเกตไดในชวงฤดูรอน ไมสามารถสังเกตไดในบริเวณท่ีมีแสงสวางมาก
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ชัดเจนดีหรือไม ถายังไมชัดเจนก็ทําเชนเดิมจนไดจุดท่ีชัดท่ีสุด ระบบการปรับโฟกัสท้ังสองดานนั้นมีข้ึนมา

เนื่องจากตาของคนเราสั้นยาวไมเทากัน จึงตองมีการปรับเลนสตาทีละขางเพ่ือใหไดภาพท่ีคมชัดท่ีสุด 

แตถาเปนกลองสองตาท่ีมีตัวปรับโฟกัสอยูท่ีเลนสตาเพียงขางเดียวนั้น ใหหมุนตัวปรับโฟกัสท่ีอยู

ระหวางเลนสตาท้ังสอง และขณะท่ีปรับโฟกัสท่ีเลนสตาอยูนั้นหามหมุนตัวปรับโฟกัสตรงกลาง มิฉะนั้นเราจะ

ไมสามารถปรับกลองสองตาใหมีความสมดุลในการมองของภาพใหดูภาพท่ีดีๆ ได 

เม่ือปรับไดแลว ควรดูวาคาของเลนสตาชี้บอกอยูในตําแหนงใด เพราะถาหากมีใครมาปรับเลนสตาเรา

ก็จะสามารถปรับคืนกลับมาได โดยไมเสียเวลาในการมาปรับหาจุดโฟกัสใหม 

 

3.8 วัตถุบนทองฟาท่ีสังเกตไดโดยใชกลองสองตา 

 กลองสองตานั้นมีขนาดเบา สะดวกตอการใชงาน มีมุมมองของภาพท่ีกวางกวากลองโทรทรรศน  อีก

ท้ังภาพท่ีเห็นนั้นเปนภาพหัวตั้ง จึงเหมาะท่ีจะนํามาใชในการหาวัตถุบนทองฟา เราสามารถนํากลองสองตามา

ชวยในการสังเกตวัตถุทองฟาตางๆท่ีตาเปลาไมสามารถเห็นได  

กลองสองตาท่ีเหมาะสําหรับการดูดาว นิยมใชกลองสองตาขนาด 7x50 และ 9x63 เนื่องจากมีรูรับ

แสง (exit pupil) ท่ีเหมาะกับตาของคนเรา และมุมมองของภาพ (Field of View) ท่ีไมแคบมากนักทําใหเรา

สามารถสํารวจและสังเกตไดงาย สําหรับกลองท่ีมีน้ําหนักมากเกินไปควรจะมีขาตั้งกลองเพ่ือชวยในการมอง

และชวยใหภาพไมสั่นเนื่องจากการถือกลอง 

เราสามารถนํากลองสองตามาใชในการสังเกตวัตถุทองฟาในยามคํ่าคืนตางๆไดดังนี้ 

ดวงจันทร (The Moon)  

ใชดูหลุมอุกกาบาต(craters) และภูเขาบนดวงจันทร เราควรดูดวงจันทรในขณะท่ีเปนเสี้ยวจะทําให

เห็นหลุมอุกกาบาต(craters) และภูเขาไดชัดเจนกวาตอนเต็มดวง เพราะแสงอาทิตยจะตกกระทบเฉียง ทําให

เห็นเงาไดชัดเจนกวา  

ดาวเคราะห (Planet) 

 ดาวเคราะหท่ีสามารถมองเห็นดวยกลองสองตา เชน ดาวเสาร ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร ดาวศุกร 

ดาวพุธ  ในการสังเกตดาวพฤหัสบดีนั้น จะเห็นดวงจันทรบริวารสี่ดวง  และดาวเสารก็จะเห็นวงแหวนท่ี

สวยงาม  

Sagittarius Star Clouds  

บริเวณใจกลางของทางชางเผือกท่ีมีดาวอยูกันอยางหนาแนน บริเวณกลุมดาวคนยิงธนู(Sagittarius)  

รูปคลายกาน้ําชา ประกอบดวย Lagoon Nebula, Swan Nebula, Eagle Nebula  M24 และกระจุกดาว

เปด M23 สังเกตไดในชวงฤดูรอน ไมสามารถสังเกตไดในบริเวณท่ีมีแสงสวางมาก 

Albireo    

ดาวคูในกลุมดาว Cygnus   ซ่ึงจะเห็นดาวหนึ่งเปนสีเหลืองสด อีกดวงเปนสีน้ําเงิน ดวยกลอง

กําลังขยาย 10 เทาข้ึนไป สังเกตไดในชวงฤดูรอน 

Omega Centauri  

หรือ NGC 5139 เปนกระจุกดาวทรงกลมท่ีสวยงามมาก มีขนาดใหญอยูในกลุมดาว 

Centaurus  สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาในคืนท่ีฟามืดสนิท แตเม่ือใชกลองสองตาก็จะทําใหเห็นไดชัดข้ึน 

สังเกตไดในชวงฤดูรอน 

Pleiades 

กระจุกดาวลูกไก เปนกระจุกดาวเปดในกลุมดาววัว (Taurus) ปกติจะมองเห็นดาว 6-7 ดวงดวยตา

เปลา แตเม่ือมองดวยกลองสองตาจะเห็นวากระจุกดาวลูกไกมีสมาชิกอีกหลายสิบดวง สังเกตไดในชวงฤดูหนาว 

 

Andromeda Galaxy  

หรือ M31 ในกลุมดาวแอนโดรเมดา คุณจะเห็นแกนสุกสวางเพ่ิมข้ึนเม่ือใชกลองสองตา สังเกตได

ในชวงตนฤดูหนาว ไมสามารถสังเกตไดในบริเวณท่ีมีแสงสวางมาก 

Orion Nebula    

หรือ M42 ในกลุมดาวนายพราน (Orion) ซ่ึงจะเห็นเปนแสงฝาจางๆ เม่ือมองจากกลองสองตา 

สามารถเห็นไดในชวงฤดูหนาว 

Double Cluster  

กระจุกดาวสองกระจุกท่ีอยูระหวางกลุมดาวคางคาว (Cassiopeia) กับกลุมดาวเปอรเซอุส (Perseus) 

ซ่ึงเปนกระจุกดาวเปดท่ีสวยงามมาก เม่ือมองดวยตาเปลาในบริเวณท่ีไมมีแสงจากตัวเมืองรบกวนเราจะเห็น

เปนแสงฝาจางๆ แตเม่ือดูดวยกลองสองตาจะเห็นดาวเปนจํานวนมาก สามารถเห็นไดในชวงฤดูหนาว 

แหลงขอมูลอางอิง 

[1]www.opticsplanet.net/how-to-buy-binoculars.html 

[2]www.chuckhawks.com/binocular_basics.htm 

[3]http://irwincur.tripod.com/binocular_primor.htm 

[4]http://en.wikipedia.org/wiki/binoculars 

[5]http://starizona.com/acb/basics/equip_prnoculars.aspx 

[6]www.bestbinocularsreviews.com/glossary_binoculars.php 

 

 

[6]www.bestbinocularsreviews.com/glossary_binoculars.php
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              บทที่ 4 

      การใชโปรแกรมทางดาราศาสตร 

โปรแกรม Stellarium 0.10.6 
 

1. บทนํา 

 

 โปรแกรม Stellarium เปนการจําลองทองฟาแบบ 3 มิติ แสดงกลุมดาวเสมือนทองฟาจริง 

และสามารถจําลองตําแหนงของดวงอาทิตย  ดวงจันทร ดาวเคราะห  ดาวฤกษ 

และวัตถุทองฟาตางๆรวมถึงแสดงปรากฎการณทางดาราศาสตรเชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก 

เปนตน  Stellariumเปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware) ซ่ึงอนุญาติใหบุคคลท่ัวไปติดตั้งใชงาน 

และพัฒนาโปรแกรมไดจึงเหมาะสมตั้งแตบุคคลท่ัวไปจนถึงผูเชี่ยวชาญดาราศาสตรอีกท้ังยังสามารถนํามา 

ประยุกตใชใการเรียนการสอนและบรรยายทางดาราศาสตรไดทุกระดับอีกดวย 

รูปท่ี 1.1 โปรแกรม Stellarium 0.10.6 

2. การติดตั้งโปรแกรม stellarium  

 

2.1 ระบบคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม stellarium 

• ระบบปฏิบัติการ Linux/Unix; Windows 2000/NT/XP/Vista/Win7; MacOS X 10.3 หรือสูงกวา 

• การดจอ 3D ท่ีรองรับการทํางานของ OpenGL 

• RAM ข้ันต่ํา 1 GB หรือมากกวานั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนขอมูลวัตถุทองฟา (star catalogues) 

หมายเหตุ รายละเอียดปลีกยอย เชนทางชางเผือกและการกระพริบของดวงดาว 

สามารถถูกรบกวนไดดวยแสงวางภายในหอง 

172.2 การดาวนโหลดโปรแกรม stellarium 

 สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจากเว็ปไซด http://www.stellarium.org/ เม่ือเปดเว็ปไซดแลว 

จะมีหนาตาง (ดังรูปท่ี 2.2.1) ปรากฏข้ึน โดยสามารถเลือกท่ีจะดาวนโหลดโปรแกรม stellarium 

สําหรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีตองการ  

รูปท่ี 2.1 หนาตางแสดงหนาเว็ปไซดสําหรับดาวนโหลดโปรแกรม stellarium  

(http://www.stellarium.org/) 

2.3 การติดตั้งโปรแกรม stellarium 

2.3.1 ระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows OS) 

ข้ันตอนท่ี 1 ดับเบิ้ลคลิ๊ก ท่ีไอคอน stellarium-0.10.6.1.exe เพ่ือเริ่มทําการติดตั้งโปรแกรม 

 

ข้ันตอนท่ี 2 เม่ือมีหนาตางปรากฏข้ึนใหกดปุม Next 

 

 

การดจอ 3D ท่ีรองรับการทํางานของ OpenGL

• RAM ข้ันต่ํา 1 GB หรือมากกวานั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนขอมูลวัตถุทองฟา (star catalogues)

หมายเหตุ รายละเอียดปลีกยอย เชนทางชางเผือกและการกระพริบของดวงดาว 

สามารถถูกรบกวนไดดวยแสงวางภายในหอง
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              บทที่ 4 

      การใชโปรแกรมทางดาราศาสตร 

โปรแกรม Stellarium 0.10.6 
 

1. บทนํา 

 

 โปรแกรม Stellarium เปนการจําลองทองฟาแบบ 3 มิติ แสดงกลุมดาวเสมือนทองฟาจริง 

และสามารถจําลองตําแหนงของดวงอาทิตย  ดวงจันทร ดาวเคราะห  ดาวฤกษ 

และวัตถุทองฟาตางๆรวมถึงแสดงปรากฎการณทางดาราศาสตรเชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก 

เปนตน  Stellariumเปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware) ซ่ึงอนุญาติใหบุคคลท่ัวไปติดตั้งใชงาน 

และพัฒนาโปรแกรมไดจึงเหมาะสมตั้งแตบุคคลท่ัวไปจนถึงผูเชี่ยวชาญดาราศาสตรอีกท้ังยังสามารถนํามา 

ประยกุตใชใการเรียนการสอนและบรรยายทางดาราศาสตรไดทุกระดับอีกดวย 

รูปท่ี 1.1 โปรแกรม Stellarium 0.10.6 

2. การติดตั้งโปรแกรม stellarium  

 

2.1 ระบบคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม stellarium 

• ระบบปฏิบัติการ Linux/Unix; Windows 2000/NT/XP/Vista/Win7; MacOS X 10.3 หรอืสูงกวา 

• การดจอ 3D ท่ีรองรับการทํางานของ OpenGL 

• RAM ข้ันต่ํา 1 GB หรือมากกวานั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนขอมูลวัตถุทองฟา (star catalogues) 

หมายเหตุ รายละเอียดปลีกยอย เชนทางชางเผือกและการกระพริบของดวงดาว 

สามารถถูกรบกวนไดดวยแสงวางภายในหอง 

172.2 การดาวนโหลดโปรแกรม stellarium 

 สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจากเว็ปไซด http://www.stellarium.org/ เม่ือเปดเว็ปไซดแลว 

จะมีหนาตาง (ดังรูปท่ี 2.2.1) ปรากฏข้ึน โดยสามารถเลือกท่ีจะดาวนโหลดโปรแกรม stellarium 

สําหรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีตองการ  

รูปท่ี 2.1 หนาตางแสดงหนาเว็ปไซดสําหรับดาวนโหลดโปรแกรม stellarium  

(http://www.stellarium.org/) 

2.3 การติดตั้งโปรแกรม stellarium 

2.3.1 ระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows OS) 

ข้ันตอนท่ี 1 ดับเบิ้ลคลิ๊ก ท่ีไอคอน stellarium-0.10.6.1.exe เพ่ือเริ่มทําการติดตั้งโปรแกรม 

 

ข้ันตอนท่ี 2 เม่ือมีหนาตางปรากฏข้ึนใหกดปุม Next 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 เม่ือมีหนาตางปรากฏข้ึนใหกดปุม Next
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ข้ันตอนท่ี 3 ใหเลือกประโยค “I accept the agreement” จากนั้นกดปุม Next 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนนี้เปนการเลือกตําแหนงฮารดไดว ในการจัดเก็บฐานขอมูลของโปรแกรม (ซาย) 

และตําแหนงการสราง shortcut ใน start menu (ขวา) - กดปุม Next เพ่ือขามไปข้ันตอนตอไป 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันตอนนี้เปนการถามถึงความตองการในการสราง shortcut บนหนาจอ (ซาย) 

และหนาตางยืนยันการติดตั้งโปรแกรม (ขวา) - กดปุม Next และ Install ตามลําดับ 

 

 

 

ระหวางข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรมหนาจอคอมพิวเตอร จะปรากฏหนาตาง (รูปลาง) ออกมา 

ใหรอจนกวาข้ึนหนาตางใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 6 หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น จะปรากฏหนาตางข้ึนมา - ใหเอาเครื่องหมายถูก ในชอง “View 

README.rtf” และ“StartStellarium” ออก จากนั้นกดปุมFinishเพ่ือเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม 
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ข้ันตอนท่ี 3 ใหเลือกประโยค “I accept the agreement” จากนั้นกดปุม Next 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนนี้เปนการเลือกตําแหนงฮารดไดว ในการจัดเก็บฐานขอมูลของโปรแกรม (ซาย) 

และตําแหนงการสราง shortcut ใน start menu (ขวา) - กดปุม Next เพ่ือขามไปข้ันตอนตอไป 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันตอนนี้เปนการถามถึงความตองการในการสราง shortcut บนหนาจอ (ซาย) 

และหนาตางยืนยันการติดตั้งโปรแกรม (ขวา) - กดปุม Next และ Install ตามลําดับ 

 

 

 

ระหวางข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรมหนาจอคอมพิวเตอร จะปรากฏหนาตาง (รูปลาง) ออกมา 

ใหรอจนกวาข้ึนหนาตางใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 6 หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น จะปรากฏหนาตางข้ึนมา - ใหเอาเครื่องหมายถูก ในชอง “View 

README.rtf” และ“StartStellarium” ออก จากนั้นกดปุมFinishเพ่ือเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม 
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2.3.2 ระบบปฏิบัติการแมก (Mac OS X) 

 

ข้ันตอนท่ี 1 เม่ือดาวนโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหเริ่มการติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีไอคอน 

stellarium-0.10.6-Intel.dmc 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 จากนั้นคอมพิวเตอรจะจําลองดิกสเสมือนข้ึนมา ใหทําการดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีตัวโปรแกรมอีกที 

แลวรอคอมพิวเตอรทําการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่อง 

 

ข้ันตอนท่ี 3 ลากไอคอนของโปรแกรม stellarium ลงในโฟลเดอร Applications 

เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

หมายเหตุ ท้ังนี้ทางผูเขียนจะไมขอแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรม stellarium 

สําหรับการทํางานในระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ/ลีนุกซ (Unix/Linux) 

2.4 เริ่มการใชงานของโปรแกรม stellarium 

 

2.4.1 ระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows OS) 

 2.4.1.1 ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของโปรแกรม stellarium  บนหนา Desktop จากนั้น 

โปรแกรมจะเริ่มทํางาน 

 2.4.1.2 เขาไปท่ี start --> all program --> stellarium จากนั้นคลิ๊กไอคอนโปรแกรม stellarium 

โปรแกรมจึงทํางาน 

 

2.4.2 ระบบปฏิบัติการแมก (Mac OS X) 

 ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของโปรแกรม stellarium ในหนาตาง Applications แลวโปรแกรมจึงทํางาน   

 
 

3. แนะนําการใชโปรแกรม 

รูปท่ี 3.1 หนาตางแสดงภาพในเวลากลางวัน (ซาย) และกลางคืน (ขวา) 

3.1 ภาพรวมของหนาตางการใชงาน (Interface) 

 แถบเมนูดานลางแสดง ตําแหนง/พิกัด ของผูสังเกตการณ, พ้ืนท่ีการมองเห็น (Field of View; FOV), 

การประมวลผลของภาพในหนวยของ เฟรมตอวินาที (FPS) และสุดทายวัน - เวลาท่ีจําลองการดูดาว 

 หนาตางการทํางานจะแสดงภาพเสมือนจริง คือ เวลากลางคืนจะสามารถเห็นดวงดาว ดวงจันทร 

หรือวัตถุทองฟาตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับทองฟาจริง โดยอางอิงจากตําแหนงของผูสังเกตการณ 

ประกอบกับฉากหนาท่ีเปนภาพพาโนรามาแบบ 360 องศา 

 สามารถใชเมาส หรือลูกศรบนคียบอรด ในการเลื่อนดูทองฟาในทิศทางตาง ๆ และซูมเขา - ออก 

โดยการหมุนลูกเลื่อนบนเมาส หรือกดปุม page up/page down บนคียบอรด 

เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม

หมายเหตุ ท้ังนี้ทางผูเขียนจะไมขอแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรม stellarium 

สําหรับการทํางานในระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ/ลีนุกซ (Unix/Linux)
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2.3.2 ระบบปฏิบัติการแมก (Mac OS X) 

 

ข้ันตอนท่ี 1 เม่ือดาวนโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหเริ่มการติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีไอคอน 

stellarium-0.10.6-Intel.dmc 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 จากนั้นคอมพิวเตอรจะจําลองดิกสเสมือนข้ึนมา ใหทําการดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีตัวโปรแกรมอีกที 

แลวรอคอมพิวเตอรทําการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่อง 

 

ข้ันตอนท่ี 3 ลากไอคอนของโปรแกรม stellarium ลงในโฟลเดอร Applications 

เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

หมายเหตุ ท้ังนี้ทางผูเขียนจะไมขอแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรม stellarium 

สําหรับการทํางานในระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ/ลีนุกซ (Unix/Linux) 

2.4 เริ่มการใชงานของโปรแกรม stellarium 

 

2.4.1 ระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows OS) 

 2.4.1.1 ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของโปรแกรม stellarium  บนหนา Desktop จากนั้น 

โปรแกรมจะเริ่มทํางาน 

 2.4.1.2 เขาไปท่ี start --> all program --> stellarium จากนั้นคลิ๊กไอคอนโปรแกรม stellarium 

โปรแกรมจึงทํางาน 

 

2.4.2 ระบบปฏิบัติการแมก (Mac OS X) 

 ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของโปรแกรม stellarium ในหนาตาง Applications แลวโปรแกรมจึงทํางาน   

 
 

3. แนะนําการใชโปรแกรม 

รูปท่ี 3.1 หนาตางแสดงภาพในเวลากลางวัน (ซาย) และกลางคืน (ขวา) 

3.1 ภาพรวมของหนาตางการใชงาน (Interface) 

 แถบเมนูดานลางแสดง ตําแหนง/พิกัด ของผูสังเกตการณ, พ้ืนท่ีการมองเห็น (Field of View; FOV), 

การประมวลผลของภาพในหนวยของ เฟรมตอวินาที (FPS) และสุดทายวัน - เวลาท่ีจําลองการดูดาว 

 หนาตางการทํางานจะแสดงภาพเสมือนจริง คือ เวลากลางคืนจะสามารถเห็นดวงดาว ดวงจันทร 

หรือวัตถุทองฟาตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับทองฟาจริง โดยอางอิงจากตําแหนงของผูสังเกตการณ 

ประกอบกับฉากหนาท่ีเปนภาพพาโนรามาแบบ 360 องศา 

 สามารถใชเมาส หรือลูกศรบนคียบอรด ในการเลื่อนดูทองฟาในทิศทางตาง ๆ และซูมเขา - ออก 

โดยการหมุนลูกเลื่อนบนเมาส หรือกดปุม page up/page down บนคียบอรด 

หรือวัตถุทองฟาตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับทองฟาจริง โดยอางอิงจากตําแหนงของผูสังเกตการณ 

ประกอบกับฉากหนาท่ีเปนภาพพาโนรามาแบบ 360 องศา

สามารถใชเมาส หรือลูกศรบนคียบอรด ในการเลื่อนดูทองฟาในทิศทางตาง ๆ และซูมเขา - ออก 

โดยการหมุนลูกเลื่อนบนเมาส หรือกดปุม page up/page down บนคียบอรด
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 สามารถเลื่อนเมาส ไปยังมุมลางดานซายของจอ จะมีแถบเครื่องมือจะปรากฏออกมาใหเห็น 

ซ่ึงเครื่องมือเหลานี้เปนตัวชวยอยางดีสําหรับการใชโปรแกรม 

 

3.1.1 เครื่องมือควบคุมเวลา 

 เม่ือเริ่มโปรแกรมแลว เวลาจะถูกตั้งคาไวใหตรงกับเวลาในคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมนี้ไว 

ซ่ึงแนนอนวาคอมพิวเตอรแตละเครื่องก็ถูกตั้งเวลามาไมตรงกัน ซ่ึงโปรแกรม stellarium 

สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟา และยังสามารถปรับเวลาใหยอนกลับไปยังอดีตไดอีกดวย 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการใชเครื่องมือควบคุมเวลา 

ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

         j    เพ่ิมความเร็วในการเคลื่อนท่ี (ข้ึนอยูกับจํานวนครั้งในการกด) 

      k    ความเร็วในการเคลื่อนท่ีตามจรงิ/ทําเวลาใหหยดุน่ิง 

         8    กลับมาสูวันและเวลาปจจุบัน 

         l    ลดความเร็วในการเคลื่อนท่ี (ข้ึนอยูกับจํานวนครั้งในการกด) 

 

 ทดสอบการใชงานโดยสังเกตจาก ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟา 

และความเร็วของเวลาท่ีแสดงผลบนหนาจอ บริเวณแถบเมนูดานลาง 

 

3.1.2 การปรับเปลี่ยนมุมมองภาพ เพ่ือสังเกตการณทองฟา 

 ดังท่ีกลาวในขางตนวา สามารถใชเมาส หรือลูกศรบนคียบอรด ในการเลื่อนดูทองฟาในทิศทางตาง ๆ 

และซูมเขา - ออก โดยการหมุนลูกเลื่อนบนเมาส หรือกดปุม page up/page down บนคียบอรดนั้น 

ยังมีเทคนิคอีกหลากหลายรูปแบบในการปรับเปลี่ยนมุมมองภาพใหตรงกับความตองการของเรา 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงการควบคุมมุมมองภาพ 

คียลัด คําอธิบาย 

Cursor keys (ลูกศร)    เลื่อนมมุมอง บน ลาง ซาย ขวา ตามสญัลักษณ (ลูกศร) ท่ีกดปุม 

Page up/ Page down    ซูมเขา และ ซูมออก 

Forward-slash (/)    ซูมเขาไปยังวัตถุท่ีอยูตําแหนงกลางจอคอมพิวเตอร (อัตโนมัติ) 

Backslash (\)     ซูมออกไปยังมมุมองปกติ (อัตโนมัติ) 

Space bar    ทําใหวัตุท่ีถูกเลือก ขยับเขามาอยูปริเวณกลางจอภาพ 

คลิ๊กซาย (เมาส)    เลือกวัตถุทองฟาท่ีตองการ 

คลิ๊กขวา (เมาส)    ยกเลิกการเลือกวัตถุทองฟาทุกชนิด 

หมุนลูกเลื่อนเมาส    ซูมเขา และ ซูมออก 

 

3.1.3 ตัวควบคุมหลัก ของโปรแกรม stellarium 

รูปท่ี 3.2 แสดงความสามารถในของฟงกชันตาง ๆ ใน โปรแกรม stellarium 

 

โปรแกรม stellarium ไมเพียงแคสามารถใชดูดาวบนทองฟาไดอยางเดียว ดังรูปท่ี 3.2 

โปรแกรมยังสามารถแสดงกลุมดาว หรือภาพในจินตนาการของกลุมดาว เสนสุริยะวิธี เสนศูนยสูตรทองฟา 

รวมถึงขอบเขตของกลุมดาวตาง ๆ ได 

 เพียงแคลากเมาสไปบริเวณมุมซายมือของหนาจอ แถบเครื่องมือหลักท่ีถูกซอนไวก็จะถูกแสดงออกมา 

จากนั้นคลิ๊กซายหนึ่งครั้ง ท่ีบริเวณไอคอนตาง ๆ ฟงกชั่นนั้น ๆ ก็จะทํางานทันที 

รูปท่ี 3.3 แถบเครื่องมือหลักดานลางของหนาตางโปรแกรม 

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงคําอธิบายฟงกชันตาง ๆ ในแถบเครื่องมือหลักดานลางของโปรแกรม 

ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

 C    แสดง/ไมแสดง เสนกลุมดาว 

 V    แสดง/ไมแสดง ช่ือกลุมดาว 

 R    แสดง/ไมแสดง รูปภาพจินตนาการของกลุมดาว 

 E    แสดง/ไมแสดง เสนกริดระบบศนูยสูตร 

 Z    แสดง/ไมแสดง เสนกริดระบบขอบฟา 

 G    แสดง/ไมแสดง สิ่งแวดลอมบนพ้ืนโลก 

 Q    แสดง/ไมแสดง เครื่องหมายทิศ N, S, E, W 

คลิ๊กซาย (เมาส)    เลือกวัตถุทองฟาท่ีตองการ

คลิ๊กขวา (เมาส)    ยกเลิกการเลือกวัตถุทองฟาทุกชนิด

หมุนลูกเลื่อนเมาส    ซูมเขา และ ซูมออก
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 สามารถเลื่อนเมาส ไปยังมุมลางดานซายของจอ จะมีแถบเครื่องมือจะปรากฏออกมาใหเห็น 

ซ่ึงเครื่องมือเหลานี้เปนตัวชวยอยางดีสําหรับการใชโปรแกรม 

 

3.1.1 เครื่องมือควบคุมเวลา 

 เม่ือเริ่มโปรแกรมแลว เวลาจะถูกตั้งคาไวใหตรงกับเวลาในคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมนี้ไว 

ซ่ึงแนนอนวาคอมพิวเตอรแตละเครื่องก็ถูกตั้งเวลามาไมตรงกัน ซ่ึงโปรแกรม stellarium 

สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟา และยังสามารถปรับเวลาใหยอนกลับไปยังอดีตไดอีกดวย 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการใชเครื่องมือควบคุมเวลา 

ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

         j    เพ่ิมความเร็วในการเคลื่อนท่ี (ข้ึนอยูกับจํานวนครั้งในการกด) 

      k    ความเร็วในการเคลื่อนท่ีตามจรงิ/ทําเวลาใหหยดุน่ิง 

         8    กลับมาสูวันและเวลาปจจุบัน 

         l    ลดความเร็วในการเคลื่อนท่ี (ข้ึนอยูกับจํานวนครั้งในการกด) 

 

 ทดสอบการใชงานโดยสังเกตจาก ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟา 

และความเร็วของเวลาท่ีแสดงผลบนหนาจอ บริเวณแถบเมนูดานลาง 

 

3.1.2 การปรับเปลี่ยนมุมมองภาพ เพ่ือสังเกตการณทองฟา 

 ดังท่ีกลาวในขางตนวา สามารถใชเมาส หรือลูกศรบนคียบอรด ในการเลื่อนดูทองฟาในทิศทางตาง ๆ 

และซูมเขา - ออก โดยการหมุนลูกเลื่อนบนเมาส หรือกดปุม page up/page down บนคียบอรดนั้น 

ยังมีเทคนิคอีกหลากหลายรูปแบบในการปรับเปลี่ยนมุมมองภาพใหตรงกับความตองการของเรา 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงการควบคุมมุมมองภาพ 

คียลัด คําอธิบาย 

Cursor keys (ลูกศร)    เลื่อนมมุมอง บน ลาง ซาย ขวา ตามสญัลักษณ (ลูกศร) ท่ีกดปุม 

Page up/ Page down    ซูมเขา และ ซูมออก 

Forward-slash (/)    ซูมเขาไปยังวัตถุท่ีอยูตําแหนงกลางจอคอมพิวเตอร (อัตโนมัติ) 

Backslash (\)     ซูมออกไปยังมมุมองปกติ (อัตโนมัติ) 

Space bar    ทําใหวัตุท่ีถูกเลือก ขยับเขามาอยูปริเวณกลางจอภาพ 

คลิ๊กซาย (เมาส)    เลือกวัตถุทองฟาท่ีตองการ 

คลิ๊กขวา (เมาส)    ยกเลิกการเลือกวัตถุทองฟาทุกชนิด 

หมุนลูกเลื่อนเมาส    ซูมเขา และ ซูมออก 

 

3.1.3 ตัวควบคุมหลัก ของโปรแกรม stellarium 

รูปท่ี 3.2 แสดงความสามารถในของฟงกชันตาง ๆ ใน โปรแกรม stellarium 

 

โปรแกรม stellarium ไมเพียงแคสามารถใชดูดาวบนทองฟาไดอยางเดียว ดังรูปท่ี 3.2 

โปรแกรมยังสามารถแสดงกลุมดาว หรือภาพในจินตนาการของกลุมดาว เสนสุริยะวิธี เสนศูนยสูตรทองฟา 

รวมถึงขอบเขตของกลุมดาวตาง ๆ ได 

 เพียงแคลากเมาสไปบริเวณมุมซายมือของหนาจอ แถบเครื่องมือหลักท่ีถูกซอนไวก็จะถูกแสดงออกมา 

จากนั้นคลิ๊กซายหนึ่งครั้ง ท่ีบริเวณไอคอนตาง ๆ ฟงกชั่นนั้น ๆ ก็จะทํางานทันที 

รูปท่ี 3.3 แถบเครื่องมือหลักดานลางของหนาตางโปรแกรม 

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงคําอธิบายฟงกชันตาง ๆ ในแถบเครื่องมือหลักดานลางของโปรแกรม 

ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

 C    แสดง/ไมแสดง เสนกลุมดาว 

 V    แสดง/ไมแสดง ช่ือกลุมดาว 

 R    แสดง/ไมแสดง รูปภาพจินตนาการของกลุมดาว 

 E    แสดง/ไมแสดง เสนกริดระบบศนูยสูตร 

 Z    แสดง/ไมแสดง เสนกริดระบบขอบฟา 

 G    แสดง/ไมแสดง สิ่งแวดลอมบนพ้ืนโลก 

 Q    แสดง/ไมแสดง เครื่องหมายทิศ N, S, E, W 

G    แสดง/ไมแสดง สิ่งแวดลอมบนพ้ืนโลก

Q    แสดง/ไมแสดง เครื่องหมายทิศ N, S, E, W
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ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

 A    แสดง/ไมแสดง บรรยากาศของทองฟา 

 N    แสดง/ไมแสดง ตําแหนงและช่ือ เนบิวลา กาแล็กซ ี

 P    แสดง/ไมแสดง ตําแหนงและช่ือ ดาวเคราะห 

 Ctrl+M    แสดงมมุมอง ระหวางฐานตั้งกลองชนิดอิเควทอเรียล/ฐานตั้งกลองชนิดแบบอัลตาซมิุท 

 Space bar    จัดวัตถุท่ีกําลังศึกษาใหอยูตรงกลาง 

 -    แสดง/ไมแสดง แสงสีแดงเมื่อใชศึกษาตอนกลางคืน 

 F11    แสดง/ไมแสดง ขยายหนาจอ 

 Ctrl+A    เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา 

 Ctrl+C    แสดง/ไมแสดง สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบรเิวณเสนขอบฟา 

 Ctrl+O    แสดง/ไมแสดง มุมมองเมื่อมองผานเลนสใกลตาของกลองโทรทรรศน 

 Ctrl+Z    แสดง/ไมแสดง สถานีอวกาศและดาวเทียม 

รูปท่ี 3.4 แถบเครื่องมือหลักดานซายของหนาตางโปรแกรม 

 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงคําอธิบายฟงกชันตาง ๆ ในแถบเครื่องมือหลักดานซายของโปรแกรม 

ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

 F6 แสดงหนาตางเลือกตําแหนงสถานท่ีตั้งท่ีตองการศึกษา 

 F5 แสดงหนาตางการตั้งคา“ป เดือน วัน : ช่ัวโมง นาที วินาที” ท่ีตองการศึกษา 

 F4 แสดงเครื่องมือตั้งคาการแสดงภาพตางๆ ในโปรแกรม 

 F3 แสดงหนาตางสําหรบัสืบคนวัตถุทองฟา 

 F2 แสดงหนาตางการตั้งคาโปรแกรม 

 F1 แสดงหนาตาง ชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม 

 

3.1.4 ฟงกชันการคนหาวัตถุทองฟา 

รูปท่ี 3.5 หนาตางสําหรับการคนหาวัตถุทองฟา 

 

 ฟงกชันสําหรับการคนหาวัตถุทองฟา เปนเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการคนหาวัตถุทองฟา งาย 

ๆ เพียงพิมพชื่อวัตถุลงไปใน แถบเครื่องมือ แลวกด Enter หรือ กดปุม  

 ตัวอยางในรูปท่ี 3.5 เม่ือพิมพตัวอักษรไปแลว จะมีชื่อวัตถุทองฟาข้ึนมาใหเลือก 

ซ่ึงสามารถเลือกวัตถุเหลานั้นโดยการกดลูกศร ข้ึน - ลง บนคียบอรด จากนั้นถึงกด Enter ตามปกติ 

 

 

 

 

3.1.5 หนาตาง ชวยเหลือ 

รูปท่ี 3.5 หนาตาง ชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม 

 

F2 แสดงหนาตางการตั้งคาโปรแกรม

F1 แสดงหนาตาง ชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม
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ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

 A    แสดง/ไมแสดง บรรยากาศของทองฟา 

 N    แสดง/ไมแสดง ตําแหนงและช่ือ เนบิวลา กาแล็กซ ี

 P    แสดง/ไมแสดง ตําแหนงและช่ือ ดาวเคราะห 

 Ctrl+M    แสดงมมุมอง ระหวางฐานตั้งกลองชนิดอิเควทอเรียล/ฐานตั้งกลองชนิดแบบอัลตาซมิุท 

 Space bar    จัดวัตถุท่ีกําลังศึกษาใหอยูตรงกลาง 

 -    แสดง/ไมแสดง แสงสีแดงเมื่อใชศึกษาตอนกลางคืน 

 F11    แสดง/ไมแสดง ขยายหนาจอ 

 Ctrl+A    เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา 

 Ctrl+C    แสดง/ไมแสดง สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบรเิวณเสนขอบฟา 

 Ctrl+O    แสดง/ไมแสดง มุมมองเมื่อมองผานเลนสใกลตาของกลองโทรทรรศน 

 Ctrl+Z    แสดง/ไมแสดง สถานีอวกาศและดาวเทียม 

รูปท่ี 3.4 แถบเครื่องมือหลักดานซายของหนาตางโปรแกรม 

 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงคําอธิบายฟงกชันตาง ๆ ในแถบเครื่องมือหลักดานซายของโปรแกรม 

ไอคอน คียลัด คําอธิบาย 

 F6 แสดงหนาตางเลือกตําแหนงสถานท่ีตั้งท่ีตองการศึกษา 

 F5 แสดงหนาตางการตั้งคา“ป เดือน วัน : ช่ัวโมง นาที วินาที” ท่ีตองการศึกษา 

 F4 แสดงเครื่องมือตั้งคาการแสดงภาพตางๆ ในโปรแกรม 

 F3 แสดงหนาตางสําหรบัสืบคนวัตถุทองฟา 

 F2 แสดงหนาตางการตั้งคาโปรแกรม 

 F1 แสดงหนาตาง ชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม 

 

3.1.4 ฟงกชันการคนหาวัตถุทองฟา 

รูปท่ี 3.5 หนาตางสําหรับการคนหาวัตถุทองฟา 

 

 ฟงกชันสําหรับการคนหาวัตถุทองฟา เปนเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกในการคนหาวัตถุทองฟา งาย 

ๆ เพียงพิมพชื่อวัตถุลงไปใน แถบเครื่องมือ แลวกด Enter หรือ กดปุม  

 ตัวอยางในรูปท่ี 3.5 เม่ือพิมพตัวอักษรไปแลว จะมีชื่อวัตถุทองฟาข้ึนมาใหเลือก 

ซ่ึงสามารถเลือกวัตถุเหลานั้นโดยการกดลูกศร ข้ึน - ลง บนคียบอรด จากนั้นถึงกด Enter ตามปกติ 

 

 

 

 

3.1.5 หนาตาง ชวยเหลือ 

รูปท่ี 3.5 หนาตาง ชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม 

 

3.1.5 หนาตาง ชวยเหลือ

รูปท่ี 3.5 หนาตาง ชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม
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 หนาตางชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม ประกอบไปดวยคียลัดในการใชฟงกชันตาง ๆ 

รวมถึงขอมูลตาง ๆ ของตัวโปรแกรม และผูท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรม 

4. เริ่มตนการใชงาน 

 

 

4.1 การตั้งคาภาษา 

 

 เม่ือเปดโปรแกรมข้ึนมาครั้งแรกภาษาท่ีใชในโปรแกรมจะอานไมออก 

สามารถทําการตั้งคาภาษาไดโดยการเรียกแถบเครื่องมือ Configuration window  เลือกหนาตางยอย 

Main แลวเลือกแถบเมนูภาษา (Program language) ใหเปน English จากนั้นกดปุม Save settigns 

แลวทําการปดโปรแกรมแลวเปดใหม จะเห็นวาโปรแกรมจากทํางานในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงข้ันตอนการเปลี่ยนภาษาหลักในการใชโปรแกรม 

4.2 ปรับตั้งคาพิกัดของผูสังเกตการณ 

 กอนการศึกษาผูใชงานตองตั้งคาสถานท่ี หรือตําแหนงของผูศึกษา 

เนื่องจากสถานท่ีในการศึกษามีความสัมพันธกับเวลาตางในการเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟาดวย 

และในการตั้งคาสถานท่ีนี้ทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น โปรแกรมจะบันทึกสถานท่ีไว ตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 คลิกเลือกท่ีเครื่องมือ Location window [F6]  

เพ่ือเลือกตําแหนงสถานท่ีตั้งท่ีตองการสังเกตการณ 

ข้ันตอนท่ี 2 สามารถแบงไดออกเปน 3 วิธีดังนี้ 

1

2
3

4

 วิธีท่ี 1 พิมพชื่อจังหวัดลงในชอง ในสวนท่ี A จากนั้น จะมีชื่อจังหวัด และประเทศปรากฏข้ึนในสวนท่ี 

B แลวใหคลิ๊กซายหนึ่งครั้งท่ีชื่อจังหวัดท่ีเราเลือก 

 วิธีท่ี 2 สามารถคลิ๊กซาย ในบริเวณแผนท่ีโลก (สวน C) ไดเลย 

 วิธีท่ี 3 สามารถกรอกขอมูลพิกัด ละติจูด และลองจิจูด ลงไปในสวน D 

ข้ันตอนท่ี 3 เม่ือเลือกสถานท่ีเสร็จแลว ใหคลิก ถูก ท่ีเมนู Use as default  (สวนท่ี 3) 

แลวปดหนาตางการตั้งคา 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงข้ันตอนการตั้งคาพิกัดของผูสังเกต 

4.3 ปรับตั้งคาเวลา 

 นอกจากการปรับความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุไดแลว เรายังสามารถปรับตั้งคาเวลาในโปรแกรม 

ไดโดยการใชฟงกชันในแถบเครื่องมือหลักไดอีกดวย โดยเรียกใช Date/Time window  

ซ่ึงจะปรากฏหนาตางดังรูปท่ี 4.3 ขอมูลจะเรียงดังนี้คือ 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงหนาตางการตั้งคาเวลา 
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ข้ันตอนท่ี 1 คลิกเลือกท่ีเครื่องมือ Location window [F6] 

เพ่ือเลือกตําแหนงสถานท่ีตั้งท่ีตองการสังเกตการณ

ข้ันตอนท่ี 2 สามารถแบงไดออกเปน 3 วิธีดังนี้
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 หนาตางชวยเหลือ เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม ประกอบไปดวยคียลัดในการใชฟงกชันตาง ๆ 

รวมถึงขอมูลตาง ๆ ของตัวโปรแกรม และผูท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรม 

4. เริ่มตนการใชงาน 

 

 

4.1 การตั้งคาภาษา 

 

 เม่ือเปดโปรแกรมข้ึนมาครั้งแรกภาษาท่ีใชในโปรแกรมจะอานไมออก 

สามารถทําการตั้งคาภาษาไดโดยการเรียกแถบเครื่องมือ Configuration window  เลือกหนาตางยอย 

Main แลวเลือกแถบเมนูภาษา (Program language) ใหเปน English จากนั้นกดปุม Save settigns 

แลวทําการปดโปรแกรมแลวเปดใหม จะเห็นวาโปรแกรมจากทํางานในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงข้ันตอนการเปลี่ยนภาษาหลักในการใชโปรแกรม 

4.2 ปรับตั้งคาพิกัดของผูสังเกตการณ 

 กอนการศึกษาผูใชงานตองตั้งคาสถานท่ี หรือตําแหนงของผูศึกษา 

เนื่องจากสถานท่ีในการศึกษามีความสัมพันธกับเวลาตางในการเคลื่อนท่ีของวัตถุทองฟาดวย 

และในการตั้งคาสถานท่ีนี้ทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น โปรแกรมจะบันทึกสถานท่ีไว ตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 คลิกเลือกท่ีเครื่องมือ Location window [F6]  

เพ่ือเลือกตําแหนงสถานท่ีตั้งท่ีตองการสังเกตการณ 

ข้ันตอนท่ี 2 สามารถแบงไดออกเปน 3 วิธีดังนี้ 

1

2
3

4

 วิธีท่ี 1 พิมพชื่อจังหวัดลงในชอง ในสวนท่ี A จากนั้น จะมีชื่อจังหวัด และประเทศปรากฏข้ึนในสวนท่ี 

B แลวใหคลิ๊กซายหนึ่งครั้งท่ีชื่อจังหวัดท่ีเราเลือก 

 วิธีท่ี 2 สามารถคลิ๊กซาย ในบริเวณแผนท่ีโลก (สวน C) ไดเลย 

 วิธีท่ี 3 สามารถกรอกขอมูลพิกัด ละติจูด และลองจิจูด ลงไปในสวน D 

ข้ันตอนท่ี 3 เม่ือเลือกสถานท่ีเสร็จแลว ใหคลิก ถูก ท่ีเมนู Use as default  (สวนท่ี 3) 

แลวปดหนาตางการตั้งคา 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงข้ันตอนการตั้งคาพิกัดของผูสังเกต 

4.3 ปรับตั้งคาเวลา 

 นอกจากการปรับความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุไดแลว เรายังสามารถปรับตั้งคาเวลาในโปรแกรม 

ไดโดยการใชฟงกชันในแถบเครื่องมือหลักไดอีกดวย โดยเรียกใช Date/Time window  

ซ่ึงจะปรากฏหนาตางดังรูปท่ี 4.3 ขอมูลจะเรียงดังนี้คือ 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงหนาตางการตั้งคาเวลา 
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รูปท่ี 4.3 แสดงหนาตางการตั้งคาเวลา
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4.4 การตั้งคาภาพภูมิประเทศ (Landscape) 

 ผูศึกษาสามารถเลือกลักษณภูมิประเทศใหใกลเคียงกับตําแหนงการสังเกตของผูศึกษา เชน กลางทะเล 

ในปาทึบทุงหญาดวงจันทรเปนตนซ่ึงลักษณะภูมิประเทศตางๆจะจํากัดมุมมองของทองฟาไวเชนกลางทะเลสาม

ารถมองเห็นเสนขอบฟาไดท้ัง360องศาแตในปาทึบจะสามารถเห็นทองฟาไดเพียงบริเวณกลางศรีษะ 

  

ผูศึกษาสามารถปรับตั้งคาภาพภูมิประเทศไดจากแถบเครื่องมือหลัก Sky and Viewing Option Windows 

[F4] จากนั้นให เลือกหนาตางยอย Landscape จากนั้นชื่อภู มิประเทศจะปรากฏข้ึนมา 

ทางผูศึกษาสามารถเลือกลักษณะภูมิประเทศไดตามตองการ ถาตองการตั้งภาพนี้ลักษณะภูมิประเทศตลอดไป 

ใหใส เครื่องหมายถูก หนาชอง Use this landscape as default (ดูรูปท่ี 4.3) 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงหนาตางการตั้งคาภาพภูมิประเทศ (Landscape) 

5. การใชงานเพ่ิมเติม 

5.1 การลากเสนบนทรงกลมทองฟา 

 

 
รูปท่ี 5.1 แสดงการลากเสนบนทรงกลมทองฟา 

1

2

3

4

 

Equatorial grid    =  เสนกริดระบบศูนยสูตร 

Equatorial J2000 grid   =  เสนกริดระบบศูนยสูตร J2000 

Azimuthal grid    =  เสนกริดระบบขอบฟา 

Equator line    =  เสนศูนยสูตรฟา 

Meridian line    =  เสนเมอริเดียน 

Ecliptic line    =  เสนสุริยะวิถี 

Cardinal points   =  เครื่องหมายแสดงทิศ 

 

 

5.2 การจําลองปรากฏการณฝนดาวตก 

 ปรากฏการณฝนดาวตกนั้นมีอยูทุกเดือน 

ซ่ึงผูศึกษาสามารถตรวจสอบหาตําแหนงศูนยกลางการกระจายของฝนดาวตกแตละครั้งผานโปรแกรม 

stellarium ในแถบเครื่องมือท่ีชื่อวา Sky and Viewing options windows 

 

 
รูปท่ี 5.2 แสดงการจําลองปรากฏการณฝนดาวตก 

 

 โดยจะตองปรับคา Hourly zenith rate ในสวนของ Shooting stars ได ซ่ึงในท่ีนี้ สามารถเลือก 

rate ไดดังนี้ 0 10 80 10000 และ 144000 ดวงตอชั่วโมง 

5.3 การเรียกใช Scripts 

 สําหรับผูศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม และสนใจท่ีจะเขียน Script ในรูปแบบ *.ssc 

file ซ่ึง Script ตาง ๆ นี้ เรียกเอาฟงกชันตาง ๆในโปรแกรม มาแสดงผลในรูปแบบ แอนนิเมชัน เชน 

การเกิดปรากฏการณสุริยุปราคา จันทรุปราคา และการแสดงกลุมดาวจักราศี เปนตน 

 รูปท่ี 5.1 แสดงการลากเสนบนทรงกลมทองฟา
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4.4 การตั้งคาภาพภูมิประเทศ (Landscape) 

 ผูศึกษาสามารถเลือกลักษณภูมิประเทศใหใกลเคียงกับตําแหนงการสังเกตของผูศึกษา เชน กลางทะเล 

ในปาทึบทุงหญาดวงจันทรเปนตนซ่ึงลักษณะภูมิประเทศตางๆจะจํากัดมุมมองของทองฟาไวเชนกลางทะเลสาม

ารถมองเห็นเสนขอบฟาไดท้ัง360องศาแตในปาทึบจะสามารถเห็นทองฟาไดเพียงบริเวณกลางศรีษะ 

  

ผูศึกษาสามารถปรับตั้งคาภาพภูมิประเทศไดจากแถบเครื่องมือหลัก Sky and Viewing Option Windows 

[F4] จากนั้นให เลือกหนาตางยอย Landscape จากนั้นชื่อภู มิประเทศจะปรากฏข้ึนมา 

ทางผูศึกษาสามารถเลือกลักษณะภูมิประเทศไดตามตองการ ถาตองการตั้งภาพนี้ลักษณะภูมิประเทศตลอดไป 

ใหใส เครื่องหมายถูก หนาชอง Use this landscape as default (ดูรูปท่ี 4.3) 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงหนาตางการตั้งคาภาพภูมิประเทศ (Landscape) 

5. การใชงานเพ่ิมเติม 

5.1 การลากเสนบนทรงกลมทองฟา 

 

 
รูปท่ี 5.1 แสดงการลากเสนบนทรงกลมทองฟา 

1

2

3

4

 

Equatorial grid    =  เสนกริดระบบศูนยสูตร 

Equatorial J2000 grid   =  เสนกริดระบบศูนยสูตร J2000 

Azimuthal grid    =  เสนกริดระบบขอบฟา 

Equator line    =  เสนศูนยสูตรฟา 

Meridian line    =  เสนเมอริเดียน 

Ecliptic line    =  เสนสุริยะวิถี 

Cardinal points   =  เครื่องหมายแสดงทิศ 

 

 

5.2 การจําลองปรากฏการณฝนดาวตก 

 ปรากฏการณฝนดาวตกนั้นมีอยูทุกเดือน 

ซ่ึงผูศึกษาสามารถตรวจสอบหาตําแหนงศูนยกลางการกระจายของฝนดาวตกแตละครั้งผานโปรแกรม 

stellarium ในแถบเครื่องมือท่ีชื่อวา Sky and Viewing options windows 

 

 
รูปท่ี 5.2 แสดงการจําลองปรากฏการณฝนดาวตก 

 

 โดยจะตองปรับคา Hourly zenith rate ในสวนของ Shooting stars ได ซ่ึงในท่ีนี้ สามารถเลือก 

rate ไดดังนี้ 0 10 80 10000 และ 144000 ดวงตอชั่วโมง 

5.3 การเรียกใช Scripts 

 สําหรับผูศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม และสนใจท่ีจะเขียน Script ในรูปแบบ *.ssc 

file ซ่ึง Script ตาง ๆ นี้ เรียกเอาฟงกชันตาง ๆในโปรแกรม มาแสดงผลในรูปแบบ แอนนิเมชัน เชน 

การเกิดปรากฏการณสุริยุปราคา จันทรุปราคา และการแสดงกลุมดาวจักราศี เปนตน 

 

file ซ่ึง Script ตาง ๆ นี้ เรียกเอาฟงกชันตาง ๆในโปรแกรม มาแสดงผลในรูปแบบ แอนนิเมชัน เชน 

การเกิดปรากฏการณสุริยุปราคา จันทรุปราคา และการแสดงกลุมดาวจักราศี เปนตน
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รูปท่ี 5.3 แสดงหนาตางยอยของการเรียกใช Scripts 

 

5.4 การเปดใชงานปลั๊กอิน 

 

 
รูปท่ี 5.4 แสดงหนาตางยอยของการเรียกใชงาน ปลั๊กอิน 

 

ปลั๊กอินท่ีนิยมใชโดยมาก ไดแก 

 

  Angle Measure   = เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา 

  Compass Marks   =

 สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา 

  Oculars    = มุมมองเม่ือมองผานเลนสใกลตาของ 

            กลองโทรทรรศน 

  Satellites   = สถานีอวกาศและดาวเทียม 

 

โดยขอมูลตาง ๆ ของปลั๊กอิน สามารถปรับคาและอัพเดทขอมูลได โดยการกดปุม configure 

และปลั๊กอินบางตัวยังสามารถดาวนโหลดไดในเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

5.4.1 เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา 

 เพียงแคคลิ๊กซายคางไว โดยเริ่มตนจากวัตถุทองฟาวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง 

แลวระยะเชิงมุมก็จะปรากฏข้ึน มีหนวยเปนองศา 

 
รูปท่ี 5.5 การแสดงผลของการวัดระยะหางเชิงมุมของวัตถุทองฟา 

 

5.4.2 สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา 

 เม่ือเรียกใชฟงกชันนี้ เครื่องหมายแสดงทิศจะหายไป 

แลวจะมีสเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา ออกมาแทน 

 

 
รูปท่ี 5.6 การแสดงสเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา 

 

 

 

Satellites = สถานีอวกาศและดาวเทียม
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รูปท่ี 5.3 แสดงหนาตางยอยของการเรียกใช Scripts 

 

5.4 การเปดใชงานปลั๊กอิน 

 

 
รูปท่ี 5.4 แสดงหนาตางยอยของการเรียกใชงาน ปลั๊กอิน 

 

ปลั๊กอินท่ีนิยมใชโดยมาก ไดแก 

 

  Angle Measure   = เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา 

  Compass Marks   =

 สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา 

  Oculars    = มุมมองเม่ือมองผานเลนสใกลตาของ 

            กลองโทรทรรศน 

  Satellites   = สถานีอวกาศและดาวเทียม 

 

โดยขอมูลตาง ๆ ของปลั๊กอิน สามารถปรับคาและอัพเดทขอมูลได โดยการกดปุม configure 

และปลั๊กอินบางตัวยังสามารถดาวนโหลดไดในเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

5.4.1 เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา 

 เพียงแคคลิ๊กซายคางไว โดยเริ่มตนจากวัตถุทองฟาวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง 

แลวระยะเชิงมุมก็จะปรากฏข้ึน มีหนวยเปนองศา 

 
รูปท่ี 5.5 การแสดงผลของการวัดระยะหางเชิงมุมของวัตถุทองฟา 

 

5.4.2 สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา 

 เม่ือเรียกใชฟงกชันนี้ เครื่องหมายแสดงทิศจะหายไป 

แลวจะมีสเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา ออกมาแทน 

 

 
รูปท่ี 5.6 การแสดงสเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา 

 

 

 

รูปท่ี 5.6 การแสดงสเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา
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5.4.3 มุมมองเม่ือมองผานเลนสใกลตาของกลองโทรทรรศน 

 ฟงกชันนี้จะจําลอง ขนาดและความกางของมุมมอง 

เม่ือมองผานกลองโทรทรรศนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีเราใสขอมูลไป 

 

 
รูปท่ี 5.7 การแสดงมุมมองผานกลองโทรทรรศนท่ีมี FOV 70  ํ และกําลังขยาย 10 เทา 

 

5.4.4 สถานีอวกาศและดาวเทียม 

 

 
รูปท่ี 5.8 แสดงสถานีอวกาศและดาวเทียมท่ีโคจรบนทองฟา 

 

 

 

 

 

 
 

           บทที่ 5 

       โปรแกรมทางดาราศาสตร  

โปรแกรม Celestia  (version 1.6) 

บทนํา 
โปรแกรมCelestiaโปรแกรมCelestiaเปนชื่อท่ีมีความหมายวา "ดินแดนในจินตนาการท่ีอยูบนทองฟา 

"ซ่ึงชางเหมาะสมกับคุณสมบัติของโปรแกรมนี้จริงๆเพราะ Celestiaเปนโปรแกรมท่ีสามารถสรางภาพ 

จําลองของอวกาศ (Space Simulation) ไดในแบบเวลาจริง (Real Time)ทําใหเราสามารถสัมผัสกับ 

ประสบการณในอวกาศแบบ 3 มิติ ไดอยางสมจริงดวยเทคโนโลยีการแสดงผลแบบ OpenGL ซ่ึงเปน 

เทคโนโลยีระบบเปด จึงทําใหซอฟตแวรตัวนี้สามารถรันไดกับคอมพิวเตอรทุกระบบ(Cross Platforms)  

ไมวาจะเปน MS Windows , Mac OS หรือ Linuxก็ตามตนกําเนิดของCelestiaเริ่มตนข้ึนในปคศ.2001 

จากแรงบันดาลใจและการรางสรรคของMr.ChrisLaurelโปรแกรมของWAComputer,Seattleท่ีตองการ 

สรางโปรแกรมจําลองสภาพในอวกาศใหผูชมในเวิรดไวดเว็บสามารถทองไปไดทุกๆแหงในอวกาศและตอง 

รูสึกวาไดเคลื่อนท่ีไปยังจุดหมายท่ีตองการไดอยางอิสระและสมจริงท่ีสุดไมใชเปนการเปดหนาเอกสารท่ี 

ละหนาๆอยางท่ีเปนอยูในการคนหาขอมูลในเอนไซโครปเดียแตจะตองเหมือนกับการบิน20ไปในอวกาศท่ี 

เปนสภาพ3มิติอยางแทจริง(ไมมีจุดอางอิงวาดานไหนเรียกวาดานบนลางตะวันออกหรือตะวันตก)คุณจะ 

สามารถบินจากโลกผานดวงจันทรทะลุออกไปนอกกาแลคซ่ีทางชางเผือกไปสูกาแลคซ่ีอ่ืนไดตามท่ีตองการ 
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5.4.3 มุมมองเม่ือมองผานเลนสใกลตาของกลองโทรทรรศน 

 ฟงกชันนี้จะจําลอง ขนาดและความกางของมุมมอง 

เม่ือมองผานกลองโทรทรรศนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีเราใสขอมูลไป 

 

 
รูปท่ี 5.7 การแสดงมุมมองผานกลองโทรทรรศนท่ีมี FOV 70  ํ และกําลังขยาย 10 เทา 

 

5.4.4 สถานีอวกาศและดาวเทียม 

 

 
รูปท่ี 5.8 แสดงสถานีอวกาศและดาวเทียมท่ีโคจรบนทองฟา 

 

 

 

 

 

 
 

           บทที่ 5 

       โปรแกรมทางดาราศาสตร  

โปรแกรม Celestia  (version 1.6) 

บทนํา 
โปรแกรมCelestiaโปรแกรมCelestiaเปนชื่อท่ีมีความหมายวา "ดินแดนในจินตนาการท่ีอยูบนทองฟา 

"ซ่ึงชางเหมาะสมกับคุณสมบัติของโปรแกรมนี้จริงๆเพราะ Celestiaเปนโปรแกรมท่ีสามารถสรางภาพ 

จําลองของอวกาศ (Space Simulation) ไดในแบบเวลาจริง (Real Time)ทําใหเราสามารถสัมผัสกับ 

ประสบการณในอวกาศแบบ 3 มิติ ไดอยางสมจริงดวยเทคโนโลยีการแสดงผลแบบ OpenGL ซ่ึงเปน 

เทคโนโลยีระบบเปด จึงทําใหซอฟตแวรตัวนี้สามารถรันไดกับคอมพิวเตอรทุกระบบ(Cross Platforms)  

ไมวาจะเปน MS Windows , Mac OS หรือ Linuxก็ตามตนกําเนิดของCelestiaเริ่มตนข้ึนในปคศ.2001 

จากแรงบันดาลใจและการรางสรรคของMr.ChrisLaurelโปรแกรมของWAComputer,Seattleท่ีตองการ 

สรางโปรแกรมจําลองสภาพในอวกาศใหผูชมในเวิรดไวดเว็บสามารถทองไปไดทุกๆแหงในอวกาศและตอง 

รูสึกวาไดเคลื่อนท่ีไปยังจุดหมายท่ีตองการไดอยางอิสระและสมจริงท่ีสุดไมใชเปนการเปดหนาเอกสารท่ี 

ละหนาๆอยางท่ีเปนอยูในการคนหาขอมูลในเอนไซโครปเดียแตจะตองเหมือนกับการบิน20ไปในอวกาศท่ี 

เปนสภาพ3มิติอยางแทจริง(ไมมีจุดอางอิงวาดานไหนเรียกวาดานบนลางตะวันออกหรือตะวันตก)คุณจะ 

สามารถบินจากโลกผานดวงจันทรทะลุออกไปนอกกาแลคซ่ีทางชางเผือกไปสูกาแลคซ่ีอ่ืนไดตามท่ีตองการ 

รูสึกวาไดเคลื่อนท่ีไปยังจุดหมายท่ีตองการไดอยางอิสระและสมจริงท่ีสุดไมใชเปนการเปดหนาเอกสารท่ี

ละหนาๆอยางท่ีเปนอยูในการคนหาขอมูลในเอนไซโครปเดียแตจะตองเหมือนกับการบิน20ไปในอวกาศท่ี

เปนสภาพ3มิติอยางแทจริง(ไมมีจุดอางมิติอยางแทจริง(ไมมีจุดอางมิติอยางแทจริง( อิงวาดานไหนเรียกวาดานบนลางตะวันออกหรือตะวันตก)คุณจะ

สามารถบินจากโลกผานดวงจันทรทะลุออกไปนอกกาแลคซ่ีทางชางเผือกไปสูกาแลคซ่ีอ่ืนไดตามท่ีตองการ
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เครดิต : http://www.itdestination.com/articles/celestia/ 

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Celestia  

2.1 ระบบคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม Celestia 

- ระบบปฏิบัติการ Windows 98,XP,Vista,win7 ; MAC OS 10 or Linux หรือสูงกวา 

- รองรับการทํางาน Open GL 

- ความเร็ว CPU อยางนอย 1 GHz 

- RAM ข้ันต่ํา 512 MB หรือมากกวา  

- HDD มีพ้ืนท่ีวางอยางนอย 2.0 GB 

 

2.2 การดาวนโหลดโปรแกรม Celestia 

โปรแกรม Celestia เปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware) ติดตั้งไดท้ังระบบปฏิบัติการ Window และ MAC  

สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.shatters.net/celestia/  

 

 

 
 

 

2.3 การติดตั้งโปรแกรม Celestia 

ระบบปฏิบัติการวินโดว (Window OS) 

ข้ันตอนท่ี 1 ดับเบิ้ลคลิกไฟล celestia- win32-1.6.0 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 หนาตาง Welcome to the Celestia Setup Wizard เพ่ือตอนรับเขาสูการติดตั้งโปรแกรม 

Celestia ใหคลิก Next  
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เครดิต : http://www.itdestination.com/articles/celestia/ 

 

 

การติดตั้งโปรแกรม Celestia  

2.1 ระบบคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม Celestia 

- ระบบปฏิบัติการ Windows 98,XP,Vista,win7 ; MAC OS 10 or Linux หรือสูงกวา 

- รองรับการทํางาน Open GL 

- ความเร็ว CPU อยางนอย 1 GHz 

- RAM ข้ันต่ํา 512 MB หรือมากกวา  

- HDD มีพ้ืนท่ีวางอยางนอย 2.0 GB 

 

2.2 การดาวนโหลดโปรแกรม Celestia 

โปรแกรม Celestia เปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware) ติดตั้งไดท้ังระบบปฏิบัติการ Window และ MAC  

สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.shatters.net/celestia/  

 

 

 
 

 

2.3 การติดตั้งโปรแกรม Celestia 

ระบบปฏิบัติการวินโดว (Window OS) 

ข้ันตอนท่ี 1 ดับเบิ้ลคลิกไฟล celestia- win32-1.6.0 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 หนาตาง Welcome to the Celestia Setup Wizard เพ่ือตอนรับเขาสูการติดตั้งโปรแกรม 

Celestia ใหคลิก Next  
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ข้ันตอนท่ี 3 ในหนาตาง License Agreement เพ่ือแสดงขอตกลงในการใชงานของโปรแกรม ใหเลือก I 

accept  the agreement จากนั้นคลิก Next เพ่ือไปข้ันตอนตอไป  

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 เลือกโฟลเดอรในการติดตั้งโปรแกรม (ปกติจะไมตองแกไขอะไร) แลวคลิกปุม Next 

ตอไปเพ่ือไปยังข้ันตอนตอไป 

 

 

ข้ันตอนท่ี 5 หนาตาง Ready to Install แสดงการกําหนดคาการติดตั้ง ใหคลิกปุม Install 

 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี 6 โปรแกรมจะทําการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร เม่ือติดตั้งเสร็จจะแสดงหนาตาง Completing 

the Celestia Setup Wizard เลือกเฉพาะ Launch Celestia เม่ือติดตั้งเสร็จจะเปดหนาตางโปรแกรม 

Celestia ทันที จากนั้นคลิกปุม Finish เพ่ือออกจากการติดตั้ง 
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ข้ันตอนท่ี 3 ในหนาตาง License Agreement เพ่ือแสดงขอตกลงในการใชงานของโปรแกรม ใหเลือก I 

accept  the agreement จากนั้นคลิก Next เพ่ือไปข้ันตอนตอไป  

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 เลือกโฟลเดอรในการติดตั้งโปรแกรม (ปกติจะไมตองแกไขอะไร) แลวคลิกปุม Next 

ตอไปเพ่ือไปยังข้ันตอนตอไป 

 

 

ข้ันตอนท่ี 5 หนาตาง Ready to Install แสดงการกําหนดคาการติดตั้ง ใหคลิกปุม Install 

 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี 6 โปรแกรมจะทําการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร เม่ือติดตั้งเสร็จจะแสดงหนาตาง Completing 

the Celestia Setup Wizard เลือกเฉพาะ Launch Celestia เม่ือติดตั้งเสร็จจะเปดหนาตางโปรแกรม 

Celestia ทันที จากนั้นคลิกปุม Finish เพ่ือออกจากการติดตั้ง 
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ข้ันตอนท่ี 7 สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม Celestia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงานโปรแกรม Celestia ข้ันพ้ืนฐาน 

การควบคุมการปรับมุมมองดวยเมาสเม่ือตองการหมุนรูปโลกเพ่ือดูอีกดานของโลกใหคลิกเมาสขวาคางไวและ 

ลากไปยังทิศทางท่ีตองการ โดยลากไปทางซายหรือขวา จะพบวาอีกดานของโลกเปนเวลากลางคืน 

 

       
 

ถาคลิกเมาสขวาคางไวและลากข้ึนหรือลง จะเปนการใหแสดงภาพข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต 

       
 

ถาตองการปรับระยะใกลและไกล ใหเลื่อนปุมตรงกลางเมาส 

       



ดาราศาสตรเบื้องตน 83
Introduction to astronomy

 

ข้ันตอนท่ี 7 สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม Celestia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงานโปรแกรม Celestia ข้ันพ้ืนฐาน 

การควบคุมการปรับมุมมองดวยเมาสเม่ือตองการหมุนรูปโลกเพ่ือดูอีกดานของโลกใหคลิกเมาสขวาคางไวและ 

ลากไปยังทิศทางท่ีตองการ โดยลากไปทางซายหรือขวา จะพบวาอีกดานของโลกเปนเวลากลางคืน 

 

       
 

ถาคลิกเมาสขวาคางไวและลากข้ึนหรือลง จะเปนการใหแสดงภาพข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต 

       
 

ถาตองการปรับระยะใกลและไกล ใหเลื่อนปุมตรงกลางเมาส 
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ปุมคียลัดท่ีใชบอย 

ปุมคียลัดท่ีใชบอย ๆ ในโปรแกรม Celestia แบงออกเปนหมวดยอยๆ ดังนี้ 

 

- Navigation 

ปุม การทํางาน 

1-9 เลือกดาวเคราะหในระบบสุริยะ โดยเรียงจาก ดาวพุธ - ดาวพลโูต 

G GoTo ไปยังวตัถุที่เลือก 

HOME ซูมเขา 

END ซูมออก 

D เปด Demo โปรแกรม Celestia 

ESC ยกเลิก Script 

 

- Time  

ปุม การทํางาน 

Space Bar หยุดเวลา 

L เพิ่มความเร็ว 10x 

K ลดความเร็ว 10x 

\ ปรับความเร็วใหเปนปกต ิ

 

- Labels 

ปุม การทํางาน 

P เปด/ปด แสดงชื่อดาวเคราะห 

M เปด/ปด แสดงชื่อดวงจนัทร 

 

 

 

- Option  

ปุม การทํางาน 

I เปด/ปด ชั้นเมฆ 

O เปด/ปด แสดงเสนวงโคจรของดาวเคราะห 

 

การไปยังดาวเคราะห ในระบบสุริยะโดยใชปุมคียลัด 

 

ปุมเลข 1-9 หมายถึงดาวเคราะหในระบบสุริยะโดยจะเรียงจากดาวเคราะหท่ีอยูใกลดวงอาทิตยท่ีสุดถึงไกลท่ีสุด  

- ยกตัวอยางเลือกไปยัง Mercury(ดาวพุธ) กดปุม 1 ชื่อดาวเคาระหจะปรากฏอยูมุมบนซายของโปรแกรม  

- โปรแกรมจะแสดงดวงดาวท่ีไดเลือกไว  
 

 
 

- จากนั้นกดปุม G (goto) เพ่ือไปยังดาวเคราะหท่ีเราเลือก      

- ดาวเคราะหท่ีเลือกไวจะปรากฏอยูในหนาตางของโปรแกรม 
 

M เปด/ปด แสดงชื่อดวงจนัทร
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ปุมคียลัดท่ีใชบอย 

ปุมคียลัดท่ีใชบอย ๆ ในโปรแกรม Celestia แบงออกเปนหมวดยอยๆ ดังนี้ 

 

- Navigation 

ปุม การทํางาน 

1-9 เลือกดาวเคราะหในระบบสุริยะ โดยเรียงจาก ดาวพุธ - ดาวพลโูต 

G GoTo ไปยังวตัถุที่เลือก 

HOME ซูมเขา 

END ซูมออก 

D เปด Demo โปรแกรม Celestia 

ESC ยกเลิก Script 

 

- Time  

ปุม การทํางาน 

Space Bar หยุดเวลา 

L เพิ่มความเร็ว 10x 

K ลดความเร็ว 10x 

\ ปรับความเร็วใหเปนปกต ิ

 

- Labels 

ปุม การทํางาน 

P เปด/ปด แสดงชื่อดาวเคราะห 

M เปด/ปด แสดงชื่อดวงจนัทร 

 

 

 

- Option  

ปุม การทํางาน 

I เปด/ปด ชั้นเมฆ 

O เปด/ปด แสดงเสนวงโคจรของดาวเคราะห 

 

การไปยังดาวเคราะห ในระบบสุริยะโดยใชปุมคียลัด 

 

ปุมเลข 1-9 หมายถึงดาวเคราะหในระบบสุริยะโดยจะเรียงจากดาวเคราะหท่ีอยูใกลดวงอาทิตยท่ีสุดถึงไกลท่ีสุด  

- ยกตัวอยางเลือกไปยัง Mercury(ดาวพุธ) กดปุม 1 ชื่อดาวเคาระหจะปรากฏอยูมุมบนซายของโปรแกรม  

- โปรแกรมจะแสดงดวงดาวท่ีไดเลือกไว  
 

 
 

- จากนั้นกดปุม G (goto) เพ่ือไปยังดาวเคราะหท่ีเราเลือก      

- ดาวเคราะหท่ีเลือกไวจะปรากฏอยูในหนาตางของโปรแกรม 
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ตารางชื่อดาวเคราะหในระบบสุริยะ 

 

ปุม 1 2 3 4 

ชื่อดาว Mercury Venus Earth Mars 

รูป 

    

 

ปุม 5 6 7 8 9 

ชื่อดาว Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto 

รูป 

     

 

 

 

 

 

 

เทคนิคตางๆ ในโปรแกรม Celestia 

การใชเมนู Navigation  

 เปนเมนูเพ่ือใชในการตรวจสอบดูดวงดาวในระบบสุริยะ ภายในเมนูจะมีชื่อดวงดาวมากมาย 

โดยคลิกเลือกเมนู Navigation > Solar System Browser...  จากนั้นจะมีรายชื่อระบบดวงดาวหลัก 

และดวงดาวขางเคียงใกล ใหเลือกดวงดาวท่ีสนใจ จากนั้นคลิกปุม Go To และคลิกปุม OK  
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ตารางชื่อดาวเคราะหในระบบสุริยะ 

 

ปุม 1 2 3 4 

ชื่อดาว Mercury Venus Earth Mars 

รูป 

    

 

ปุม 5 6 7 8 9 

ชื่อดาว Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto 

รูป 

     

 

 

 

 

 

 

เทคนิคตางๆ ในโปรแกรม Celestia 

การใชเมนู Navigation  

 เปนเมนูเพ่ือใชในการตรวจสอบดูดวงดาวในระบบสุริยะ ภายในเมนูจะมีชื่อดวงดาวมากมาย 

โดยคลิกเลือกเมนู Navigation > Solar System Browser...  จากนั้นจะมีรายชื่อระบบดวงดาวหลัก 

และดวงดาวขางเคียงใกล ใหเลือกดวงดาวท่ีสนใจ จากนั้นคลิกปุม Go To และคลิกปุม OK  

 

 
 

 

 

 

 

 



ดาราศาสตรเบื้องตน88
Introduction to astronomy

การคนหาวัตถุโดยการ ENTER 

กดปุม ENTER จะปรากฏชอง Target name: สําหรับกรอกชื่อวัตถุท่ีตองการ 

โปรแกรมจะแสดงชื่อใกลเคียงดานลาง  

     
 

เม่ือพิมพชื่อวัตถุท่ีตองการเรียบรอยแลวใหกดปุม ENTER อีกครั้ง 

ขอมูลวัตถุท่ีเลือกจะปรากฏท่ีมุมบนซายของโปรแกรม 

 
 

จากนั้นกดปุม G (goto) เพ่ือไปยังวัตถุท่ีเลือกไว 
 

 
การปรับคาตางๆ ใน Celestia 

สามารถทําไดโดยการ ไปท่ีเมนู Render จากนั้นเลือก View Options... เพ่ือไปยังหนาตางปรับตั้งคา 

 

 
 

 

สามารถปรับการมุมเห็นตางๆ ใน Celestia ไดดังนี้ 
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การคนหาวัตถุโดยการ ENTER 

กดปุม ENTER จะปรากฏชอง Target name: สําหรับกรอกชื่อวัตถุท่ีตองการ 

โปรแกรมจะแสดงชื่อใกลเคียงดานลาง  

     
 

เม่ือพิมพชื่อวัตถุท่ีตองการเรียบรอยแลวใหกดปุม ENTER อีกครั้ง 

ขอมูลวัตถุท่ีเลือกจะปรากฏท่ีมุมบนซายของโปรแกรม 

 
 

จากนั้นกดปุม G (goto) เพ่ือไปยังวัตถุท่ีเลือกไว 
 

 
การปรับคาตางๆ ใน Celestia 

สามารถทําไดโดยการ ไปท่ีเมนู Render จากนั้นเลือก View Options... เพ่ือไปยังหนาตางปรับตั้งคา 

 

 
 

 

สามารถปรับการมุมเห็นตางๆ ใน Celestia ไดดังนี้ 
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Clouds [ I ]  การเปด/ปด ชั้นเมฆ  

 ดาวเคราะหบางดวงในระบบสุริยะ เชน โลก,ดาวศุกร และดวงจันทร Titan ของดาวเสาร 

ก็มีชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมดวยเมฆ ทําใหมองไมเห็นพ้ืนผิวของดาวเคราะหไดอยางชัดเจน 

แตเม่ือมีการปดชั้นเมฆจะสามารถมองเห็นพ้ืนผิวของดาวเคราะหไดอยางชัดเจน 

      
 

 

Orbits [ O ] การเปด/ปด เสนวงโคจร 

 โปรแกรม Celestia สามารถลากเสนวงโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยะ ดาวเคราะหแคระ 

ดวงจันทร ดาวเคราะหนอย ดาวหางและวัตถุทองฟาตางๆ ไว โดยไดอางอิงจากฐานขอมูลท่ีใชกันในปจจุบัน 

โดยเสนสีแดงคือเสนวงโคจรของวัตถุท่ีสนใจ 

 
 

 

 

 

 

Ambient Light [ Shift + { ] และ [ Shift + } ] การปรับแสงในสวนมืดของวัตถุ 

 โปรแกรม Celestia สามารถแสดงรายละเอียดพ้ืนผิววัตถุในสวนมืดได โดยการกดปุม Shift 

คางไวจากนั้นกด ปุม { หรือ ปุม } เพ่ือเพ่ิมลดความสวางในสวนมืดของวัตถุ 

     

 สวนมืดของโลกท่ียัง

ไมมีการปรับความสวาง      สวนมืดของโลกท่ีไดปรับความสวาง 

 

 

โดยเสนสีแดงคือเสนวงโคจรของวัตถุท่ีสนใจ
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Clouds [ I ]  การเปด/ปด ชั้นเมฆ  

 ดาวเคราะหบางดวงในระบบสุริยะ เชน โลก,ดาวศุกร และดวงจันทร Titan ของดาวเสาร 

ก็มีชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมดวยเมฆ ทําใหมองไมเห็นพ้ืนผิวของดาวเคราะหไดอยางชัดเจน 

แตเม่ือมีการปดชั้นเมฆจะสามารถมองเห็นพ้ืนผิวของดาวเคราะหไดอยางชัดเจน 

      
 

 

Orbits [ O ] การเปด/ปด เสนวงโคจร 

 โปรแกรม Celestia สามารถลากเสนวงโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยะ ดาวเคราะหแคระ 

ดวงจันทร ดาวเคราะหนอย ดาวหางและวัตถุทองฟาตางๆ ไว โดยไดอางอิงจากฐานขอมูลท่ีใชกันในปจจุบัน 

โดยเสนสีแดงคือเสนวงโคจรของวัตถุท่ีสนใจ 

 
 

 

 

 

 

Ambient Light [ Shift + { ] และ [ Shift + } ] การปรับแสงในสวนมืดของวัตถุ 

 โปรแกรม Celestia สามารถแสดงรายละเอียดพ้ืนผิววัตถุในสวนมืดได โดยการกดปุม Shift 

คางไวจากนั้นกด ปุม { หรือ ปุม } เพ่ือเพ่ิมลดความสวางในสวนมืดของวัตถุ 

     

 สวนมืดของโลกท่ียัง

ไมมีการปรับความสวาง      สวนมืดของโลกท่ีไดปรับความสวาง 

 

 

ไมมีการปรับความสวาง   สวนมืดของโลกท่ีไดปรับความสวาง
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Galaxies [ U ]  เปด / ปด กาแลคซ่ีทางชางเผือก  

 สามารถปรับความสวางของกาแลคซ่ี Galaxy Brightness ไดโดยการกดปุม Shift คางไวแลวกด ( 

หรือ ) เพ่ือเพ่ิมลดความสวางไดตามความพอใจ 

     
 

 

Atmospheres [ Ctrl+A ] เปด/ปด ชั้นบรรยากาศ 

 
     

Globulars [ Shift+U ] เปด/ปด กระจุกดาวทรงกลม 
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Galaxies [ U ]  เปด / ปด กาแลคซ่ีทางชางเผือก  

 สามารถปรับความสวางของกาแลคซ่ี Galaxy Brightness ไดโดยการกดปุม Shift คางไวแลวกด ( 

หรือ ) เพ่ือเพ่ิมลดความสวางไดตามความพอใจ 

     
 

 

Atmospheres [ Ctrl+A ] เปด/ปด ชั้นบรรยากาศ 

 
     

Globulars [ Shift+U ] เปด/ปด กระจุกดาวทรงกลม 

 
 

Ring Shadows เปด/ปด เงาของวงแหวน 

 

 
    

 

 

Eclipse Shadows [ Ctrl+E ] เปด/ปด เงาของการเกิดอุปราคา 
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Night Side Lights [ Ctrl+L ] เปด/ปด แสงไฟในเมือง 

 

 
 

 

 

Comet Tails [ Ctrl+T ] เปด/ปด หางของดาวหาง 

 

 
 

 

 

Markers [ Ctrl+k ] เปด/ปด ตัวเนนวัตถุ 

 
 

 

 

 

Constellations [ Ctrl + B ] [ / ] [ = ]   

หมวดท่ีสามารถเปดชื่อกลุมดาว เสนกลุมดาวและขอบเขตของกลุม ท้ัง 88 กลุมดาว 
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Night Side Lights [ Ctrl+L ] เปด/ปด แสงไฟในเมือง 

 

 
 

 

 

Comet Tails [ Ctrl+T ] เปด/ปด หางของดาวหาง 

 

 
 

 

 

Markers [ Ctrl+k ] เปด/ปด ตัวเนนวัตถุ 

 
 

 

 

 

Constellations [ Ctrl + B ] [ / ] [ = ]   

หมวดท่ีสามารถเปดชื่อกลุมดาว เสนกลุมดาวและขอบเขตของกลุม ท้ัง 88 กลุมดาว 
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Locations [ Shift + & ] แสดงชื่อสถานท่ีภายในวัตถุนั้นๆ  

 
 

Star Style [ Ctrl+S ] แสดงการกระจายดาวในลักษณะตางๆ  

 
 

บทที่ 6 
โปรแกรมทางดาราศาสตร 

โปรแกรม Mitaka 

 

Download 

โปรแกรม Mitaka เปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware)  

สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่ http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/index_E.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Requirements 

คุณสมบัติขั้นตํ่าของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชกับโปรแกรม Mitaka 
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Locations [ Shift + & ] แสดงชื่อสถานท่ีภายในวัตถุนั้นๆ  

 
 

Star Style [ Ctrl+S ] แสดงการกระจายดาวในลักษณะตางๆ  

 
 

บทที่ 6 
โปรแกรมทางดาราศาสตร 

โปรแกรม Mitaka 

 

Download 

โปรแกรม Mitaka เปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware)  

สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่ http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/index_E.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Requirements 

คุณสมบัติขั้นตํ่าของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชกับโปรแกรม Mitaka 

System Requirements

คุณสมบัติขั้นตํ่าของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชกับโปรแกรม Mitaka
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ระบบปฏิบัติการ [OS] Windows Vista/XP/2000(*) 

หนวยประมวลผล [CPU] Pentium4 1.8GHz or better 

หนวยความจําหลัก [RAM] 512MB or more 

การดจอ [Graphics Adapter] GeForce 3 or better 

ความละเอียดหนาจอ 

[Display Resolution] 
1024x768 pixels or more 

หนวยความจําสํารอง [Hard 

Disk Space] 
50MB or more 

 

 

 

 

 

 

Install 
 

การติดตั้งโปรแกรม Mitaka เปนโปรแกรมสําเร็จรูป สามารถนําไปใชไดทันทีท่ีดาวนโหลดเสร็จ 

เม่ือทําการดาวนโหลดโปรแกรม Mitaka จากเว็บไซต จะไดไฟล mitaka_120.zip  

 
 

ทําการ Unzip โดยการ คลิกขวา ท่ีไฟล mitaka.zip จากนั้นเลือก Extract to mitaka_120\ 

 

ระบบสรางโฟลเดอร mitaka_120 ข้ึนมา 
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ระบบปฏิบัติการ [OS] Windows Vista/XP/2000(*) 

หนวยประมวลผล [CPU] Pentium4 1.8GHz or better 

หนวยความจําหลัก [RAM] 512MB or more 

การดจอ [Graphics Adapter] GeForce 3 or better 

ความละเอียดหนาจอ 

[Display Resolution] 
1024x768 pixels or more 

หนวยความจําสํารอง [Hard 

Disk Space] 
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Install 
 

การติดตั้งโปรแกรม Mitaka เปนโปรแกรมสําเร็จรูป สามารถนําไปใชไดทันทีท่ีดาวนโหลดเสร็จ 

เม่ือทําการดาวนโหลดโปรแกรม Mitaka จากเว็บไซต จะไดไฟล mitaka_120.zip  

 
 

ทําการ Unzip โดยการ คลิกขวา ท่ีไฟล mitaka.zip จากนั้นเลือก Extract to mitaka_120\ 

 

ระบบสรางโฟลเดอร mitaka_120 ข้ึนมา 
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เขาไปภายในโฟลเดอร mitaka_120  

 

สราง Shortcut โดยการ คลิกขวาท่ีไฟล Mitaka เลือก Send to > Desktop (create shortcut) 
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เขาไปภายในโฟลเดอร mitaka_120  

 

สราง Shortcut โดยการ คลิกขวาท่ีไฟล Mitaka เลือก Send to > Desktop (create shortcut) 

 

                        ไอคอน Mitaka - Shortcut จะปรากฏอยูท่ีหนาจอ Desktop Start Mitaka 

                                            เริ่มตนการใชงานโปรแกรม Mitaka  

 

                                            เม่ือเขาสูหนาตางโปรแกรม Mitaka  
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                           เลือก Landing/Takeoff ---> Landing/Takeoff เพ่ือเตรียมออกสูอวกาศ 

 

** ปุมลัดท่ีใชในโปรแกรม  ปุม End (ซูมออก) ,  ปุม Home (ซูมเขา) ** 

 

      สังเกตวาจะเห็นสวนท่ีเปนแผนดินกับทองฟา จากนั้นกดปุม End คางไว 

 

 

 

 

จนกระท่ังเห็นรูปโลก  

** เราสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพไดโดยการ กดปุมลูกศร (บน,ลาง,ซาย,ขวา) ** 

 

 

 

 

                     และเม่ือเรากดปุม End (ซูมออก) คางไวเรื่อยๆ เรายิ่งจะออกหางจากโลกไปเรื่อยๆ เชนกัน 

ระบบสุริยะของเรา 
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                           เลือก Landing/Takeoff ---> Landing/Takeoff เพ่ือเตรียมออกสูอวกาศ 

 

** ปุมลัดท่ีใชในโปรแกรม  ปุม End (ซูมออก) ,  ปุม Home (ซูมเขา) ** 

 

      สังเกตวาจะเห็นสวนท่ีเปนแผนดินกับทองฟา จากนั้นกดปุม End คางไว 

 

 

 

 

จนกระท่ังเห็นรูปโลก  

** เราสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพไดโดยการ กดปุมลูกศร (บน,ลาง,ซาย,ขวา) ** 

 

 

 

 

                     และเม่ือเรากดปุม End (ซูมออก) คางไวเรื่อยๆ เรายิ่งจะออกหางจากโลกไปเรื่อยๆ เชนกัน 

ระบบสุริยะของเรา 

 



ดาราศาสตรเบื้องตน104
Introduction to astronomy

     เมฆออรต (Oort cloud)           กาแล็กซีทางชางเผือก (Milky Way)  

             

          

 

 
 

บิ๊กแบง (Big Bang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทําภาพ 3 มิติ (3D)91  

โปรแกรม Mitaka สามารถนําเสนอภาพแบบ 3 มิติได ในการมองภาพ 3 มิติ เราจําเปนตองมีแวนตา 3 มิติดวยเชนกัน 

(รูปแบบแวน 3 มิติแนบทาย) 

 

เลือก Setting > Stereoscopy > Anaglyph (Color) 

 

โปรแกรม Mitaka นําเสนอภาพแบบ 3 มิติ  
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     เมฆออรต (Oort cloud)           กาแล็กซีทางชางเผือก (Milky Way)  

             

          

 

 
 

บิ๊กแบง (Big Bang) 
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Tour Universe 

โปรแกรม Mitaka สามารถนําเราไปสูดวงดาวตางๆ ไดเลือก Target > Solar System และเลือกวัตถุตางๆ ท่ีสนใจ 
 

ดาวพุธ (Mercury) 

 

ดาวศุกร (Venus) 

 

ดาวเสาร (Saturn) 

 

ดาวเทียม (Spacecraft) 

 
 




