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บทคัดย่ อ
การหาระยะทางของเนบิวลาในงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทางดาราศาสตร์ ที่จะนามาใช้ในการ
หาระยะทางของวัตถุท้องฟ้ า โดยทาการวิเคราะห์ ท้ ังหมด 2 วิธี คื อ การวัดระยะเชิ งมุมของเนบิ วลาจากปรากฏการณ์
Light Echo ในเนบิวลา V838 Mon โดยใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายจากฐานข้อมูลของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล และการวัด
ระยะเชิ ง มุ ม ของเนบิ วลาจากการประเมิ น Stellar wind ใน NGC 2244 (Rosette Nebula) โดยใช้ข ้อ มู ล ภาพถ่ า ยจาก
ฐานข้อมูล จากการศึกษาพบว่าระยะห่ างจากโลกถึง Nebula V838 Mon มีค่าเท่ากับ 3.06 ± 0.87 kpc และระยะห่ างจาก
โลกถึง Rosette Nebula มีค่าเท่ากับ 1,669 ± 67.38 pc
บทนา
การศึ กษาระยะทางของวัตถุท้องฟ้ ามีหลายวิธีดว้ ยกัน ซึ่ งแต่ละวิธีจะนามาใช้ตามความเหมาะสมกับวัตถุที่
ต้องการจะศึกษาระยะทาง ในงานวิจยั ครั้งนี้ เลือกที่จะศึกษาจากสองวิธี โดยวิธีแรกคือศึกษาจากปรากฏการณ์ Light echo
ใน เนบิวลา V838 Mon ปรากฏการณ์ Light echo คือ การเดินทางของแสง ซึ่ งจากปรากฏการณ์น้ ี จะเห็นได้วา่ เนบิวลามี
การขยายตัว แต่ในความเป็ นจริ งเนบิวลาไม่ได้เกิดการขยายตัวแต่อย่างใด แต่เป็ นการที่แสงเดินทางไปถึงจุดต่าง ๆ ทาให้
เห็นว่าเนบิวลาขยายใหญ่ข้ ึน จึงนาอัตราการขยายตัวของเนบิวลาตามการเคลื่อนที่ของแสงมาวิเคราะห์หาระยะทางเชิงมุม
และระยะทางเชิ งเส้น เพื่อนามาหาระยะทางของเนบิ วลาถึ งโลกได้ วิธีที่สองคือศึ กษาระยะทางของเนบิ วลาจากการ
ประเมิน Stellar wind ใน NGC 2244 (Rosette Nebula) จากการศึ กษาของ Bengt Strömgren ในปี ค.ศ.1937 พบว่า ดาว
ดวงที่ อยูใ่ จกลางของเนบิวลานั้นเป็ นดาวที่มี Spectral type O ซึ่ งจะปล่อยรังสี ที่มีพลังงานสู งโดยเฉพาะรังสี Ultraviolet
เป็ นผลทาให้แก๊สไฮโดรเจนที่อยูร่ อบเกิดการกระบวนการ ionization ทาให้อิเล็กตรอนของแก๊สไฮโดรเจนหลุดออกไป
เป็ นอิเล็กตรอนอิสระ และเมื่ ออิ เล็กตรอนอิสระกลับมารวมกับโปรตอนของแก๊สไฮโดรเจนเหมื อนเดิ มจะมีการคาย
พลังงานออมาในรู ปของชุดของโฟตอน ซึ่ งชุดของโฟตอนนี้ จะไม่สามารถกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการ ionization ครั้ง
ต่อไปได้ จากการที่แก๊สไฮโดรเจนเสี ยอิเล็กตรอนจนกลายเป็ นไอออน ทาให้เราไม่สามารถมองเห็นบริ เวณดังกล่าวได้
ซึ่งจะเรี ยกบริ เวณนั้นว่า H II Region หรื อ Strömgren sphere โดยสามารถหาขนาดได้จากการประเมินผลของการแผ่รังสี
ของดาวฤกษ์ที่บริ เวณใจกลาง และนามาหาระยะทางของเนบิวลาถึงโลกได้
วิธีการดาเนินงาน
วิธีการศึกษาระยะทางจากระยะเชิงมุมของเนบิวลาจากปรากฏการณ์ light echo ในเนบิวลา V838 Mon
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ เนบิวลา V838 Mon จากฐานข้อมูล และจากเว็บไซต์
2. แบ่งเวลาให้เป็ นช่วง เพื่อศึกษาอัตราการขยายตัวของเนบิวลา โดยการสังเกตจากช่วงเวลาที่แสงเดินทางไป
ถึงดาวดวงต่าง ๆ
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ภาพที่ 1 แสดงอัตราการเดินทางของแสงในช่วงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
3. ทาการหาระยะทางเชิงเส้น จากการศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของแสง จากสมการ
𝑠 = 𝑐∆𝑡
…(1)
โดยกาหนดให้
s คือ ระยะทางเชิงเส้น มีหน่วยเป็ น m
c คือ ค่าการเดินทางของแสงในสุญญากาศใน 1 วินาที มีค่าเท่ากับ 299,792,458 m/s
t คือ ระยะเวลา คิดจากวันที่ 6 มกราคม 2002 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2002
จากการแทนค่าตัวแปรในสมการที่ (1) ระยะทางเชิงเส้นจึงมีค่าเท่ากับ 3.471 × 1015 km
4. ทาการค้นหาพิกดั Declination ( ), Right Ascension ( ) ของดวงดาวที่อยูใ่ นเนบิวลา V838 Mon ที่จะนามา
หาระยะเชิงมุม จากฐานข้อมูล ALADIN

ภาพที่ 2 เลือกดาวดวงที่จะหาพิกดั เพื่อนามาหาระยะทางเชิงมุม
ดาว
RA ( )
Dec ( )
ดวงที่ 1
07h 04m 06.55s
-03o 50’ 21.6”
ดวงที่ 2
07h 04m 05.82s
-03o 50’ 38.5”
ดวงที่ 3
07h 04m 04.48s
-03o 50’ 51.1”
ตารางที่ 1 แสดงพิกดั RA , Dec ของดาวที่นามาคิดระยะทางเชิงมุม
5. ทาการหาระยะเชิงมุม จากดาวดวงที่อยูใ่ จกลางและดาวอีกดวงที่มองเห็นเพิ่มขึ้นจากการที่แสงเดินทางไปถึง
ในหนึ่งช่วงเวลา โดยทาการหาระยะเชิงมุมจาก สมการ
∆ = √(

2

)2 + (∆𝛼 𝑐𝑜𝑠(𝛿))

…(2)

โดยกาหนดให้
คือค่าระยะทางเชิงมุม มีหน่วยเป็ น Radian
คือ ค่าผลต่างของ Declination (Dec) ของดาวสองดวง
∆𝛼 คือ ค่าผลต่างของ Right Ascension (RA) ของดาวสองดวง
จากการแทนค่าตัวแปรในสมการที่ (2) ระยะทางเชิงมุมจะมีค่าเท่ากับ 1.7265× 10-5 rad
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6. ทาการหาระยะทางจากโลกถึงเนบิวลา จากสมการ
𝑑=

…(3)

𝑠
∆𝜃

โดยกาหนดให้
d คือ ระยะทางของเนบิวลาในหน่วย km
s คือ ระยะทางเชิงเส้น มีค่าเท่ากับ 3.471 × 1015 km
คือ ระยะทางเชิงมุม มีค่าเท่ากับ 1.7265× 10-5 rad
จากการแทนค่าตัวแปรในสมการที่ (3) และปรับหน่วยแล้ว ระยะทางของเนบิวลาจะมีค่าเท่ากับ 6.51 kpc
7. ทาขั้นตอนที่ 2-6 กับช่วงเวลาอื่นที่ตอ้ งการจะศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของแสง และนาระยะทางที่ได้ในแต่
ละช่วงมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้มีความแม่นยามากขึ้น จะได้ผลดังตารางที่ 2
วันที่

t (s)

(rad)

s (km)

6ม.ค.2545 - 20พ.ค.2545

11,577,600

1.726 × 10-5 3.471 × 1015

6.51

6ม.ค.2545 - 2ก.ย.2545

20,649,600

1.084 × 10-4 6.190 × 1015

1.85

6ม.ค.2545 - 17ธ.ค.2545

29,808,000

1.445 × 10-4 8.936 × 1015

2.01

6ม.ค.2545 - 8ก.พ.2545

65,923,200

2.168 × 10-4 1.976 × 1016

2.95

20พ.ค.2545 - 1ธ.ค.2545

18,921,600

8.203 × 10-4 5.672 × 1015

2.24

ค่ าเฉลีย่

d (kpc)

3.06 ± 0.87

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเคลื่อนที่ของแสงและค่าระยะทางทั้งหมด
อภิปรายผลการศึกษา
จากการหาระยะทางของเนบิวลา V838 MON โดยการสังเกตรู ปภาพเพือ่ นามาหาระยะทางเชิงเส้น และ ศึกษา
ระยะทางเชิงมุมจากการสื บค้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SIMBAD เพื่อที่จะนามาคานวณหาระยะทางเชิงมุม ให้พบปั ญหาจาก
ความไม่แม่นยาจากการวัดระยะเชิงมุม ทาให้เกิดความคาดเคลื่อนจากการคานวณระยะเชิงมุม เมื่อนามาคิดเป็ นช่วงเวลา
พบว่าช่วงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 คานวณได้ 6.51 kpc มี ความใกล้เคี ยงกับกับ
ระยะทางจากฐานข้อมูลมากที่ สุด ซึ่ งระยะจากฐานข้อมูลมีค่าเท่ากับ 6.6 kpc และเมื่อนาช่วงเวลาที่หามาทั้งหมดมาหา
ค่าเฉลี่ยพบว่าระยะทางที่หาได้คือ 3.06 ± 0.87 kpc
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาพบว่าระยะห่างจากโลกถึง V838 MON โดยจากศึกษาจากระยะเชิงมุมแล้วพบว่า ช่วงวันที่ 6 มกราคม
พ.ศ. 2545 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 คานวณได้ 6.51 kpc มีความใกล้เคียงกับกับระยะทางจากฐานข้อมูลมาก
ที่สุด และเมื่อนาช่วงเวลาที่หามาทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยพบว่าระยะทางที่หาได้คือ 3.06 ± 0.87 kpc
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วิธีการศึกษาระยะทางจากการวัดระยะเชิงมุมของเนบิวลาจากการประเมิน Stellar wind ใน NGC 2244 (Rosette Nebula)
1.ทาการหาระยะทางเชิงมุมจากสมการที่ (2) โดยหาระยะทางเชิงมุมจากดาวใจกลางกับดาวที่อยูร่ อบ
Strömgren sphere ในแต่ละด้าน เนื่องจากในแต่ละด้านของ Strömgren sphere มีรัศมีไม่เท่ากัน โดยเลือกดาวที่จะนามา
หาระยะทางเชิงมุมทั้งหมด 9 ดวง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงดาวในแต่ละด้านที่จะนามาหาระยะทางเชิงมุม
จากการแทนค่าตัวแปรในสมการที่ (2) ระยะเชิงมุมระหว่างดาวใจกลางกับดาวดวงที่ 3 จะมีค่าเท่ากับ
5.42 × 10-3 rad และทาการหาระยะเชิงมุมในวิธีเดียวกันนี้กบั ดาวดวงอื่นที่อยูร่ อบ Strömgren sphere จะมีค่าดังตารางที่ 3
ดาว
(rad)
ดวงที่ 1
6.11 × 10-3
ดวงที่ 2
6.04 × 10-3
ดวงที่ 3
5.42 × 10-3
ดวงที่ 4
5.30 × 10-3
ดวงที่ 5
4.70 × 10-3
ดวงที่ 6
4.79 × 10-3
ดวงที่ 7
5.74 × 10-3
ดวงที่ 8
5.49 × 10-3
ดวงที่ 9
6.96 × 10-3
ตารางที่ 3 แสดงระยะทางเชิงมุมของระหว่างดาวใจกลางกับดาวในแต่ละด้าน
2. ดาวดวงที่อยูใ่ จกลางนั้นมี Spectral type O เมื่อนามาเทียบกับตารางเทียบอุณหภูมิและ luminosity แล้วมา
อุณหภูมิ 42,000 องศาเคลวิน และ luminosity มีค่าเท่ากับ 499,000L☉หาความยาวคลื่นที่ดาวใจกลางปล่อยออกมาจาก
0.0029
สมการ
=
…(4)
𝑇
𝑒𝑓𝑓

โดยกาหนดให้
คือ ความยาวคลื่นที่ดาวใจกลางปล่อยออกมา มีหน่วยเป็ น nm
Teff คือ อุณหภูมิพ้นื ผิวของดาวใจกลาง มีหน่วยเป็ น K
จากการแทนค่าตัวแปรในสมการที่ (4) ความยาวคลื่นที่ดาวใจกลางปล่อยออกมาจึงมีค่าเท่ากับ 69 nm
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3. ทาการหาพลังงานที่ดาวใจกลางปล่อยออกมา ซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการ
𝐸=

…(5)

ℎ𝑐

โดยกาหนดให้
คือ ความยาวคลื่นที่ดาวใจกลางปล่อยออกมา มีหน่วยเป็ น nm
E คือ ค่าพลังงานที่ดาวใจกลางปล่อยออกมา มีหน่วยเป็ น J
h คือ ค่าคงที่ของพลังค์ และมีค่าเท่ากับ 6.625 x 10-34 J.s
c คือ ค่าความเร็ วของแสงที่เดินทางในสูญญากาศ มีค่าเท่ากับ 299,792,45 m/s
เมื่อแทนค่าตัวแปลในสมการที่ (5) ดาวใจกลางจะปล่อยพลังงานที่มีค่าเท่ากับ 2.88 × 10-18 J
4. ทาการหาจานวนโฟตอน ซึ่งสามารถหาจานวนโฟตอนได้จากสมการ
𝑁=

…(6)

𝐿
𝐸

โดยกาหนดให้
N คือ จานวนโฟตอนที่ปล่อยออกมาต่อหนึ่งหน่วยเวลา
L คือ 499,000L☉ มีค่าเท่ากับ 1.92 × 1032 W
E คือ ค่าพลังงานที่ดาวใจกลางปล่อยออกมา มีค่าเท่ากับ 2.88 × 10-18 J
เมื่อทาการแทนค่าตัวแปรลงในสมการที่ (6) จานวนโฟตอนที่เกิดขึ้นจะค่าเท่ากับ 6.65 × 1049 s-1
5. เมื่อทราบค่าตัวแปรที่ตอ้ งการทั้งหมดแล้ว ทาการหารัศมี Strömgren sphere ได้จากสมการ
1

rs = (

3N 3
)
4

−2

…(7)

× (NH ) 3

โดยกาหนดให้
rs คือ รัศมีของ Strömgren sphere มีหน่วยเป็ น pc
N คือ จานวนโฟตอนที่ปล่อยออกมาต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีค่าเท่ากับ 6.65 × 1049 s-1
NH คือ ความหนาแน่นของไฮโดรเจนไอออน
คือ สัมประสิ ทธิ์การรวมตัวของกันของโปรตอนและอิเล็กตรอนที่จะกลับมารวมตัวกัน
-20 3 -1
มีค่าเท่ากับ 6.817× 10 m s โดย จะแปรผันตามอุณหภูมิพ้นื ผิวดังสมการ α = (2 × 10−16) × (Te )
เมื่อนาค่าตัวแปรแทนค่าลงในสมการที่ (7) รัศมีของ Strömgren sphere จะมีค่าเท่ากับ 9.25 pc
6. ทาการหาระยะทางของเนบิวลา แต่เนื่องจาก รัศมีแต่ละด้านไม่เท่ากัน จึงต้องหาระยะทางจากระยะเชิงมุมแต่
ละด้านแล้วนามาเฉลี่ยกันเพื่อให้มีความแม่งยามากขึ้น สามารถหาระยะทางของเนบิลว่าได้จากสมการ
𝑟
𝑑 = ∆𝜃𝑠
…(8)
โดยกาหนดให้
rs คือ รัศมีของ Strömgren sphere มีหน่วยเป็ น pc
คือ ระยะทางเชิงมุมมีหน่วยเป็ น rad
d คือ ระยะทางของเนบิวลามีหน่วยเป็ น pc
−3
4
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หาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุมทุกด้านโดยทาการแทนค่าตัวแปลลงในสมการที่ (8) จะได้ผลดังตารางที่ 4
ดาว
(rad)
rs (pc)
d (pc)
ดวงที่ 1
6.11 × 10-3
9.25
1,514
-3
ดวงที่ 2
6.04 × 10
9.25
1,531
-3
ดวงที่ 3
5.42 × 10
9.25
1,707
-3
ดวงที่ 4
5.30 × 10
9.25
1,745
ดวงที่ 5
4.70 × 10-3
9.25
1,968
ดวงที่ 6
4.79 × 10-3
9.25
1,931
ดวงที่ 7
5.74 × 10-3
9.25
1,611
ดวงที่ 8
5.49 × 10-3
9.25
1,685
-3
ดวงที่ 9
6.96 × 10
9.25
1,330
ระยะทางเฉลีย่
1,669 ± 67.38
อภิปรายผลการศึกษา
การหาระยะทางของ NGC2244 (Rosette Nebula) จากการหาระยะทางจากระยะเชิ งมุ ม โดยน าข้อ มู ล จาก
ฐานข้อมูลมาใช้ในการครั้งนี้ศึกษา พบว่าระยะทางที่ศึกษามีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับระยะทาง
จากฐานข้อมูล ระยทางจากฐานข้อมูลมีค่าเท่ากับ1,600 pc ซึ่ งความควาดเคลื่อนเกิดจากการวิเคราะห์รัศมี ที่เป็ นผลจาก
การที่ดาวใจกลางปล่อยรังสี Ultraviolet
สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาพบว่าระยะทางของ NGC2244 (Rosette Nebula) มี ค่าเท่ ากับ 1,669 ± 67.38 pc พบว่าระยะทางที่
ศึ กษามี ความคลาดเคลื่ อนเล็กน้อยเมื่ อนามาเปรี ยบเที ยบกับระยะทางจากฐานข้อมูล ซึ่ งระยะทางจากฐานข้อมูลมี ค่า
เท่ากับ 1,600 pc
กิตติกรรมประกาศ
ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วยการดา เนิ นงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ผลการจัดทารายงาน
จนกระทัง่ งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีตลอดระยะเวลาดังกล่าวผูจ้ ดั ทาได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครู เชิง
ปฏิบตั ิการดาราศาสตร์ข้ นั สูง สถาบันวิจนั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กราบขอบพระคุณสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่านที่ให้โอกาสในการ
ทางานเอื้อเฟื้ ออุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนความรู ้ความสามารถ จนงานวิจยั ประสบผลสาเร็ จ
กราบขอบพระคุณ คุณครู ศกั ดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน คุณครู ในหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรี ยนเชียงคาวิทยาคมที่เป็ นครู ที่
ปรึ กษาโครงงานที่คอยดูแลเอาใจใส่และให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดีจนโครงงานนี้สาเร็จลุล่วง
ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ ทุกคนในครอบครัวและเพือ่ นผูใ้ ห้กาลังใจและให้โอกาสในการศึกษา
เอกสารอ้ างอิง
NGC 2244 - Simbad." 2012. 7 Dec. 2014
Strömgren sphere - Wikipedia, the free encyclopedia." 2005. 7 Dec. 2014
v838 mon - Simbad." 2012. 9 Dec. 2014
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การหาพารามิเตอร์ ของดาวคู่อุปราคา YZ phe จากการวิเคราะห์ ข้อมูลในโปรแกรม Phoebe
นางสาวกชกร สระโต
E-mail: 26206kochakorn@chiangkham.ac.th
อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ ศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน
โรงเรี ยนเชียงคาวิทยาคม

บทคัดย่อ
โครงงานการหาค่าพารามิ เตอร์ ของดาวคู่อุป ราคา YZ phe จากการวิเคราะห์ ข ้อมูลในโปรแกรม Phoebe มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและหาชุดพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของดาวคู่ YZ phe โดยใช้โปรแกรม Phoebe
ในการศึ กษาได้ใช้ขอ้ มูลของดาวคู่ YZ phe จากเว็บ ไซต์ Astronomical Society of the Pacific เป็ นดาวคู่ชนิ ด W Ursa
Major โดยใช้ค่า phase และ normal flux ในฟิ ลเตอร์ B และฟิ ลเตอร์ V เพื่อสร้างเป็ นกราฟแสงจากการสังเกตการณ์
(observe light curve) แล้วสุ่ มค่าพารามิเตอร์ ของกราฟแสงสังเคราะห์ (synthetic light curve) ให้เลื่อนเข้าใกล้กราฟแสง
สังเกตการณ์ จนกระทัง่ ซ้อนทับ และมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 เมื่อเที ยบกับข้อมูลกราฟต้นแบบ จากการศึกษา
พบว่าดาวคู่ YZ phe มีคาบการโคจรเท่ากับ 0.234727 วัน อัตราส่ วนระหว่างมวลเท่ากับ 2.03 ความเอียงของระนาบวง
โคจรเท่ากับ 84 องศา ดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีค่าอุณหภูมิใกล้เคียงกันคือ 4800 และ 5100 เคลวิน ตามลาดับ ค่า
Primary star surface potential และ Secondary star surface potential มีค่าเท่ากับ 5 และ 6 ตามลดับ ซึ่ งค่าพารามิเตอร์ ที่
ได้จากโปรแกรม มีค่าใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานข้อมูล
คาสาคัญ :ดาวคู่อุปราคา Yz phe การใช้โปรแกรม Phoebe

บทนา
ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในเอกภพไม่ได้อยูเ่ พียงดวงเดียวเหมือนดวงอาทิตย์ แต่มีสมาชิกอีกดวงโคจรไปรอบ ๆ จุด
ศูนย์กลางมวลระบบเรี ยกว่า ระบบดาวคู่ (Binary Systems) ถ้าหากระนาบการโคจรของดาวคู่อยูใ่ นแนวระดับสายตาจะ
เห็นพฤติกรรมการอุปาราคาของดาวทั้งสอง เมื่อสมาชิกดวงใดดวงหนึ่ งโคจรไปอยูด่ า้ นหลังสมาชิกอีกดวงจะทาให้ค่า
ความสว่างลดลง และเมื่อพ้นระยะการบังก็จะกลับมามีค่าความสว่างเท่าเดิม เรี ยกดาวคู่ชนิดนี้ วา่ ดาวคู่อุปราคา (Eclipse
binary) เมื่อนาค่าความสว่างที่บนั ทึกในช่วงเวลาหนึ่ ง มาพล็อตกราฟจะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่าความสว่างที่
สม่าเสมอเป็ นคาบ เรี ยกว่า กราฟแสง (light curve) ซึ่ งข้อมูลกราฟแสงที่ได้จากการบันทึกสามารถนามาคานวณหาค่าต่าง
ๆ ของระบบดาวคู่น้ นั ได้ดว้ ยวิธีการทางดาราศาสตร์ โปรแกรม Phoebe เหมือนเป็ นทางลัด เพื่อได้มาซึ่ งค่าต่าง ๆ ของ
ระบบดาวคู่ที่ตอ้ งการจะศึ กษา การทางานของโปรแกรมเป็ นการนาเข้าข้อมูลของกราฟแสงที่ ได้จากการสังเกตการณ์
(observe light curve) เพื่อนาไปเป็ นกราฟแสงต้นแบบในโปรแกรม เมื่อทาการสุ่ มค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ โปรแกรมจะนา
ค่าที่ สุ่ม เข้า ไปค านวณสร้างข้อ มูลกราฟแสงสังเคราะห์ (synthetic light curve) และนาไปเปรี ยบเที ยบกับ กราฟแสง
ต้น แบบ เพื่ อ หาค่ าความคลาดเคลื่ อ นจากกราฟแสงต้น แบบเมื่ อ เปลี่ ยนค่ าพารามิ เตอร์ ต่ าง ๆ แล้วท าให้ กราฟแสง
สังเคราะห์ซ้อนทับกับกราฟต้นแบบ แสดงว่าค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ที่ทาการสุ่ มเข้าไป สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลของ
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ระบบดาวคู่น้ นั ได้ โดยอาจประมาณค่าบางค่าได้จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของกราฟแสง หรื อประมาณค่าอุณหภูมิของ
ดาวทั้งสอง จากการสังเกตสี ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ชนิดของสเปกตรัมดาว (spectral type)

วิธีการศึกษา
1.ศึกษาการใช้โปรแกรม Phoebe และปั จจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความสว่างของดาวฤกษ์และระบบดาวคู่ รวมไป
ถึงลักษณะและวิวฒั นาการของดาวคู่ในประเภทต่าง ๆ
2.เลื อ กดาวคู่ ที่ จ ะใช้ในการหาค่ าพารามิ เตอร์ โดยเลื อ กใช้ด าวคู่ YZ Phoenicis บริ เวณกลุ่ ม ดาว Phoenix ที่
ตาแหน่ ง RA 01 h 42 m 23 s ,Dec -45 d 56 m 56 s จากเว็บ ไซต์ Astronomical Society of the Pacific ในช่ วงความยาว
คลื่นฟิ ลเตอร์ B และฟิ ลเตอร์ V
3. นาเข้าข้อมูลซึ่งได้แก่ค่า phase และ normal flux ลงในโปรแกรมเลือกฟิ ลเตอร์ของข้อมูล และประเภทของ
ระบบดาวคู่ดาวคู่ YZ phe เป็ นระบบดาวคู่แบบ overcontact ชนิด W Ursa major โดยโปรแกรมจะนาข้อมูลไปพล็อต
กราฟซึ่งเป็ นกราฟข้อมูลที่จากการสังเกตการณ์ และแบบจาลองรู ปร่ างของดาว (star shape) ดังรู ปที่ 1

รู ปที1่ กราฟแสงและแบบจาลองของระบบดาวคู่ YZ phe ที่ยงั ไม่ได้สุ่มค่าพารามิเตอร์
4.วิเคราะห์ลกั ษณะของกราฟแสง จากกราฟแสงของดาวคู่ YZ phe มีความลึกของกราฟขณะเกิดการอุปราคา
ปฐมภูมิ (primary eclipse) และอุปราคาทุติยภูมิ (secondary eclipse) ใกล้เคียงกันและมีความกว้างของช่วงกราฟในแต่ละ
ช่วงมีขนาดพอ ๆ กัน และจากการศึ กษาข้อมูลลักษณะของระบบดาวคู่ชนิ ด Overcontect แบบ W Ursa Major พบว่า
ระบบดาวคู่ชนิดนี้มีคาบการโคจรสั้น และสมาชิกทั้งสองดวงมีผิวห่อหุม้ ร่ วมกัน จึงเกิดการถ่ายเทมวลสารระหว่างกัน ทา
ให้ ชนิ ดของสเปกตรัม มวล และอุณหภูมิของดาวทั้งสองใกล้เคียงกัน สามารถประมาณค่าอุณหภูมิของดาวทั้งสองได้
จากสี ของดาวตามตารางตารางแสดงชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ (stellar classification) ดังตารางที่ 1
ชนิดของสเปกตรัม

สีของดาวฤกษ์

อุณหภูมผิ วิ (เคลวิน)

O

น้ าเงิน

35,000

B

ขาวน้ าเงิน

25,000 – 12,000

A

ขาว

10,000 – 8,000

F

เหลืองขาว

7,500 – 6,000
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G

เหลือง

6,000 – 4,200

K

สัม

5,000 – 3,000

M

แดง

3,200 – 3,000

ตารางที่ 1 คารางแสดงความสัมพันธ์อุณหภูมิและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์
ดาวคู่ YZ phe มีค่าดัชนีสี B - V อยูใ่ นช่วงชนิดสเปกตรัม K (สี สม้ ) จึงประมาณได้วา่ ค่าอุณหภูมิของดาวทั้งสองน่าจะอยู่
ในช่วงประมาณ 3000 - 5000 เคลวิน
5.ทาการสุ่ มค่าพารามิเตอร์ต่างๆซึ่ งโปรแกรมจะนาค่าพารามิเตอร์ที่สุ่มไปคานวณเป็ นเป็ นค่าพารามิเตอร์ ของ
ระบบดาวคู่สังเคราะห์ และสร้างกราฟแสงสังเคราะห์ เพื่อนาไปเที ยบกับกราฟแสงต้นแบบ (กราฟแสงที่ ได้จากการ
สังเกตการณ์) เพื่อทาการหาความคลาดเคลื่อน (error) ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 หน้าต่างปรับค่าพารามิเตอร์ และหน้าต่างแสดงค่าความคลาดเคลื่อน
6.ทาการปรับค่าพารามิเตอร์ จากตัวอย่างได้เปลี่ยนค่าอัตราส่วนมวล ทาให้กราฟแสงสังเคราะห์ที่เลื่อนเข้าใกล้
กราฟแสงสังเกตการณ์ และแบบจาลองรู ปร่ างของดาว ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 กราฟแสงและแบบจาลองเมื่อเปลี่ยนค่าอัตราส่วนมวลเท่ากับ 2
เมื่ อ พารามิ เตอร์ ที่ สุ่ ม มี ค่ า คลาดเคลื่ อ นน้ อ ยกว่า 1 ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ ส ามารถยอมรั บ ได้ แล้ว จึ ง ท าการปรั บ
ค่าพารามิเตอร์ อื่น โดยอาศัยเทคนิ คการสุ่ มตัวอย่าง จากงานวิจยั ของ Cochran, W.C ซึ่ งเป็ นหลักการที่ใช้ในการสุ่ มค่าตัว
แปรให้มีประสิ ทธิภาพ
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ทาการสุ่มค่า star surface potential ของสมาชิกทั้งสอง ให้อยูใ่ นช่วง 6 - 7 ทาให้ได้กราฟแสงสังเคราะห์ และ
แบบจาลองที่สมาชิกทั้งสองมีพ้นื ผิวอยูใ่ กล้กนั มากขึ้น ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 กราฟแสงและแบบจาลองเมื่อเปลี่ยนค่า PHSV และ PCSV อยูใ่ นช่วง 6 – 7
เมื่อค่าพารามิเตอร์ ทุกค่าที่ทาการสุ่ มมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 จึงจะสามารถเป็ นข้อมูลที่ นาไปใช้เป็ นค่า
ต่าง ๆ ของระบบดาวคู่อุปราคา YZ phe ได้ และจะได้กราฟแสงสังเคราะห์ที่ซอ้ นทับกับกราฟแสง
จากการสังเกตการณ์ ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 กราฟแสงและแบบจาลองระบบดาวเมื่อเปลี่ยนค่า PHSV และ PCSV เท่ากับ 5 และ 6 ตามลดับ และปรับ
ค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ
7.เปรี ยบเที ยบข้อมูลที่ ได้จากโปรแกรม Phoebe กับค่าพารามิเตอร์ มาตรฐานจากฐานข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ ต
พบว่าค่าพารามิเตอร์ของระบบดาวคู่ YZ phe ที่ได้จากโปรแกรม Phoebe มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานจากฐานข้อมูล
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ผลการศึกษา
จากการหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของดาวคู่อุปราคา YZ phe ในโปรแกรม Phoebe ได้ชุดพารามิเตอร์ ดังตารางที่ 2
พารามิเตอร์ (parameters)
ผลลัพธ์
อัตราส่วนมวล (Mass ratio)
2.03
ความเอียงระนาบวงโคจร(Inclination)
84o
อุณหภูมิดาว 1 (Temperature1)
4,800 K
อุณหภูมิดาว 2 (Temperature2)
5,100 K
Primary star surface potential (PHSV)
5
Secondary star surface potential (PCSV)
6
ตารางที่ 2 ตารางแสดงชุดพารามิเตอร์ของดาวคู่ YZ phe
จาการสุ่มค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Phoebe ผลปรากฏว่า พารามิเตอร์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม ใกล้เคียงกับ
ค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานข้อมูล

อภิปรายผลการศึกษา
จากโครงงานการหาค่าพารามิเตอร์ ของดาวคู่ YZ phe จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโปรแกรม Phoebe พบปั ญหาการ
เรี ยงลาดับของข้อมูลที่จะนาไปพล็อตเป็ นกราฟแสงสังเกตการณ์ไม่มีความต่อเนื่อง จึงได้ทาการตัดข้อมูลบางส่วนเพื่อให้
กราฟแสงมีความต่อเนื่ อง และสามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลของกราฟต้นแบบในโปรแกรมได้ ค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากใช้
โปรแกรมมีความคลาดเคลื่อนกับค่าพารามิเตอร์มาตรฐานเล็กน้อย อาจเป็ นผลมาจากการสุ่มค่าพารามิเตอร์ไม่ครบทุกตัว
แปร เพราะทุกตัวแปรของค่าพารามิเตอรมีผลต่อกราฟแสง เมื่อทาการสุ่ มค่าตัวแปรมาก ความคลาดเคลื่อนก็เฉลี่ยน้อยลง
มากเท่านั้น

สรุ ปผลการศึกษา
จากการหาค่ าพารามิ เตอร์ ข องดาวคู่ YZ phe ในโปรแกรม Phoebe มี ค าบการโคจรเท่ า กับ 0.234727 วัน
อัตราส่ วนระหว่างมวลเท่ากับ 2.03 ความเอียงของระนาบวงโคจรเท่ ากับ 84 องศาดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีค่า 1
อุ ณ หภู มิ ใกล้เคี ยงกัน คื อ 4,800 และ 5,100 เคลวิน ตามลาดับ ค่ า Primary star surface potential และ Secondary star
surface potential มีค่าเท่ากับ 5 และ 6 ตามลดับ ซึ่งเป็ นไปตามลักษณะของดาวคู่อุปราคาชนิ ด W Ursa major ที่สมาชิก
ทั้งสองดวงในระบบจะมีการถ่ายเทมวลสารระหว่างกัน ทาให้มีชนิ ดของสเปกตรัมใกล้เคียงกัน ซึ่ งหมายความว่าดาว
ปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิจะมีอุณหภูมิและมวลไม่ต่างกันมากนัก และค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากการใช้โปรแกรม มีความ
ใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานข้อมูล
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กิตติกรรมประกาศ
ในงานโครงงานวิจยั นี้ มีการดาเนิ นงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาเริ่ มหาข้อมูลวิเคราะห์ผลการจัดทารายงาน
จนกระทัง่ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตลอดเวลาการทางานผูจ้ ดั ทาได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครู เชิงปฏิบตั ิการ
ด้านดาราศาสตร์ข้ นั สูงสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ นที่ ป รึ กษาและแนะนาในหลายด้านตลอดจนให้ ก าลังใจโอกาสนี้
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้สาเร็ จไปด้วยดี ดังนี้
กราบขอบพระคุณสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ ให้โอกาสในการทางาน ให้การดูแล
และที่ พกั อาศัยในช่วงระยะเวลาการอบรม อีกยังช่วยฝึ กฝนและให้ความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์
และคาปรึ กษาจนงานวิจยั ประสบผลสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
กราบขอบพระคุณคุณมติพล ตั้งมติธรรมที่ให้คาแนะนา และแนวคิดในการทางานวิจยั ช่วยเหลือในด้านต่าง
ๆ ให้ประสบการณ์ที่ดี และให้ความรู ้ดา้ นดาราศาสตร์ อีกทั้งยังเสี ยสละเวลาช่วยในฝึ กฝนการทาโครงงานวิจยั นี้
กราบขอบพระคุณคุณตอริ ก เฮ็งปิ ยา ผูใ้ ห้คาแนะนาและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ คอยดูแลเป็ นอย่างดี จนทาให้
งานวิจยั เรื่ องนี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
กราบขอบพระคุณที มงานสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ ทุกท่ าน ที่ เสี ยสละเวลาช่วยฝึ กฝน ให้ความรู ้ ทักษะ และ
คาแนะนาที่ดีในการทาโครงงานวิจยั
กราบขอบพระคุ ณ คุ ณครู ศักดิ์ ดาวุฒิ เมื องก้อนคุ ณ ครู ในหมวดวิท ยาศาสตร์ ชานาญการด้านดาราศาสตร์
โรงเรี ยนเชี ยงคาวิทยาคมที่ เป็ นครู ที่ปรึ กษาโครงงานคอยดู แล เอาใจใส่ รายละเอี ยด และให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดี จน
โครงงานนี้สาเร็ จลุล่วง
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณตา และคุณยาย ครอบครัวอันเป็ นที่รักที่คอยเป็ นห่วง ดูแล ให้
กาลังใจและโอกาสในการศึกษาเสมอมา
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มติพลตั้งมติธรรม. (2557). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบตั ิการ.พิมพ์ครั้งที่ 2. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน), เชียงใหม่.
Samec, RG. "YZ Phoenicis: Photometric Study of a W UMa Binary near ..." 1995.
<http://adsabs.harvard.edu/full/1995PASP..107..427S>
"PHOEBE | PHysicsOf Eclipsing BinariEs." 2013. 12 Dec. 2014 <http://phoebe-project.org/>
"References for YZ Phe." 2006. 12 Dec. 2014 <http://ebola.eastern.edu/star_references_page.php?star_id=263>
"สารานุกรมออนไลน์ : ระบบดาวคู่ - ฟิ สิ กส์ราชมงคล." 2009. 12 Dec. 2014
<http://www.atom.rmutphysics.com/CHARUD/oldnews/0/278/cosmos/11.htm>
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การศึกษา Initial Mass Function ของกระจุกดาวเปิ ด
นางสาวสุทธิดา เขื่อนแก้ว
e-mail: 27597suttida.chiangkham.ac.th
อาจารย์ที่ปรึ กษา
คุณครู ศกั ดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน
โรงเรี ยนเชียงคาวิทยาคม

บทคัดย่อ
การศึ กษา Initial Mass Function ของกระจุกดาวเปิ ด ในงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหา function ที่ จะนามา
อธิ บายการกระจายของจานวนของดาวฤกษ์ที่มีมวลขนาดต่าง ๆ ในกระจุกดาวเปิ ด หาเปอร์ เซ็นของจานวนดาวที่ อยู่
ในช่วงมวลต่างๆ และเพื่อศึกษาการยุบตัวของกลุ่มเมฆโมเลกุลจนกลายเป็ นดาวฤกษ์ขนาดต่าง ๆ มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
หรื อ ไม่ ซึ่ งได้ท าการศึ ก ษากระจุ ก ดาวเปิ ด M23, M46, IC4651 , M11 และ M93 โดยใช้ข ้อ มู ล ภาพถ่ ายจากกล้อ ง
โทรทรรศน์ PROMPT 8 หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory โดยนาค่า Apparent magnitude ใน filter B
และค่า B-V มาสร้างแผนภาพ H-R เพื่อหามวลของดาวในลาดับหลัก โดยใช้ความสัมพันธ์ Mass – Luminosity และทา
การวิเคราะห์ในกระบวนการ IMF ในรู ปแบบสมการ power law คือ 𝑦 = 𝐴𝑥 𝑛 จากผลการศึกษาพบว่า จากค่า A และ n
ที่ ได้จากสมการ โดยกาหนดให้ค่า A และ n แทนค่าคงที่ ค่า y แทนจานวนของดาวที่ เป็ นฟั งก์ชนั ของมวล ค่า x แทน
มวลเฉลี่ยของดาวในแต่ละช่วงมวล สามารถนามาอธิ บายการกระจายของจานวนของดาวฤกษ์ที่มีมวลขนาดต่าง ๆ ใน
กระจุกดาวเปิ ดของแต่ละกระจุกดาวได้ และพบว่าการยุบตัวของกลุ่มเมฆโมเลกุลกลายเป็ นดาวฤกษ์ขนาดต่าง ๆ ของแต่
ละกระจุกดาวในเอกภพมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : initial mass function, power law, กระจุกดาวเปิ ด

บทนา
กระจุกดาวเปิ ด คือ กลุ่มดาวจานวนมากที่รวมกลุ่มกันอยูใ่ นเมฆโมเลกุลชุดเดี ยวกัน มีแรงโน้มถ่วงดึงดูดกัน
และกันอย่างหลวม ๆ ไม่แน่นเท่ากับกระจุกดาวทรงกลม เป็ นกระจุกดาวที่ส่วนใหญ่เป็ นกระจุกดาวเกิดใหม่กว่าร้อยล้าน
ปี ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเดี ยวกันจะมีอายุใกล้เคียงกันและมีลกั ษณะทางเคมีคล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์กนั ในทาง
กายภาพ และด้วยเหตุน้ ี ระยะทางจึงสมมติให้เท่ากันทั้งกระจุกดาว ข้อแตกต่างคือ Apparent Magnitude ของดาวแต่ละ
ดวงในกระจุกดาวเปิ ด ซึ่งสามารถประมาณถึงมวลของดาวจากความสัมพันธ์ Mass – Luminosity และจากความสัมพันธ์
Mass – Luminosity ได้กาหนดให้กระจุกดาวที่ มีมวลอยู่ในช่วง 0.43𝑀⊙ - 2𝑀⊙ ใช้ค่า α = 4 และ กาหนดให้กระจุก
ดาวที่มีมวลอยูใ่ นช่วง 2𝑀⊙ - 20 𝑀⊙ ใช้ค่า α = 3.5 การศึกษาของนักดาราศาสตร์ พบว่าดาวฤกษ์เกิดจากการยุบตัวของ
เมฆโมเลกุล จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาถึงลักษณะการยุบตัวของเมฆโมเลกุล จากการศึ กษา Initial Mass Function ของ
กระจุกดาวเปิ ด ในรู ปแบบสมการ Power - law คือ 𝑦 = 𝐴𝑥 𝑛 โดยกาหนดให้ค่า A และ n แทนค่าคงที่ ค่า y แทนจานวน
ของดาวที่เป็ นฟังก์ชนั ของมวล ค่า x แทนมวลเฉลี่ยของดาวในแต่ละช่วงมวล เพื่อนามาอธิบายการกระจายของจานวน
ของดาวฤกษ์ที่มีมวลขนาดต่าง ๆ ในกระจุกดาวเปิ ดและเพื่อนาเปรี ยบเทียบลักษณะการยุบตัวของกลุ่มเมฆโมเลกุลจน
กลายเป็ นดาวฤกษ์ขนาดต่าง ๆ ว่ามีลกั ษณะใกล้เคียงกันหรื อไม่
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ขั้นตอนการศึกษา
1.) ถ่ายภาพกระจุกดาวเปิ ด
ถ่ายภาพกระจุกดาวเปิ ดที่ตอ้ งการศึ กษา โดยใช้กล้องกล้องโทรทรรศน์ PROMPT 8 ซึ่ งใช้กล้องผ่านทางเว็บไซต์
skynet.unc.edu สัง่ ถ่ายกระจุกดาวละ 2 filter คือ filter B และ filter V
2.) การสร้าง H-R Diagram
สร้าง H-R Diagram ในแต่ละกระจุกดาวเปิ ด เพื่อต้องการที่จะทราบว่าดาวดวงไหน ของทั้ง FilterB และ FilterV
อยูใ่ นแถบลาดับหลัก เพราะเราต้องนาข้อมูลไปเทียบกับตาราง stellar Data โดยใช้ขอ้ มูล Apparent magnitude จากภาพ
ของ FilterB และ FilterV
จากที่ เราทราบค่ า แล้ว Apparent magnitude ของทั้ง FilterB และ FilterV เราก็ ส ามารถสร้ า งแผนภู มิ H-R
Diagram โดยที่ แกน X แทนด้วยค่า B – V และแกน Y แทนด้วย Apparent Magnitude V
H-R Diagram ของกระจุกดาวเปิ ด M23
ดาวที่อยูน่ อกแถบ
ลาดับหลัก

7
8

Apparent Magnitude V
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กราฟที่ 1 ตัวอย่างกราฟ H-R Diagram ของกระจุกดาวเปิ ด M23 ที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกดาวในลาดับหลัก
3.) ขั้นตอน Initial mass function
ขั้นตอนแรกคือการหามวลของดาวแต่ละดวงในกระจุกดาวเปิ ด ซึ่ งหาได้จาก Mass – Luminosity Relation
โดยต้องผ่านกระบวนการต่อไปนี้
1. ทาการเปลี่ยน Apparent Magnitude (m) ให้เป็ น Absolute magnitude (M) จากใช้สมการ
𝑅

𝑚 − 𝑀 = 5 log ( )

โดย

10

M คือ Absolute Magnitude ของดาวแต่ละดวง
m คือ Apparent Magnitude ของดาวแต่ละดวงใน Filter B
R คือ ระยะทางจากโลกถึงดาวที่เราต้องการหา Absolute magnitude ซึ่งเราสมมติ
ให้ดาวทุกดวงในกระจุกดาวมีระยะทางจากโลกถึงดาวที่ตอ้ งการหาเท่ากัน
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2. ทาการเปลี่ยน Absolute Magnitude (M) ให้เป็ น Luminosity จากสมการ
𝑀 − 𝑀⨀ = −2.5 log (

โดย

𝐿
)
𝐿⨀

คือ กาลังส่องสว่างของดาวแต่ละดวงส่วนด้วยกาลังส่องสว่างของดวงอาทิตย์
M คือ Absolute Magnitude ของดาวแต่ละดวง
𝑀⨀ คือ Absolute magของดวงอาทิตย์ ซึ่ งมีค่า = 4.83
𝛼
3. หามวลของดาวแต่ละดวงจากสมการ 𝐿𝐿⨀ = (𝑀𝑀⊙)
𝐿
โดย
คือกาลังส่องสว่างของดาวแต่ละดวงส่วนด้วยกาลังส่องสว่างของดวงอาทิตย์
𝐿⨀
𝑀
คือ มวลของดาวแต่ละดวงในกระจุกดาวเปิ ดต่อมวลดวงอาทิตย์
𝑀⊙
α คือค่าที่ ที่ข้ นึ อยูก่ บั ว่ากระจุกดาวเปิ ดนั้นๆมีมวลอยูใ่ นช่วงใด
4. การเลือกใช้ค่า α ให้เหมาะกับแต่ละกระจุกดาวเปิ ด โดยเราก็นาค่า B – V ไปเทียบในตาราง stellar
data เพื่อที่ เราจะได้ทราบมวลของกระจุกดาวเปิ ดแต่ละกระจุกดาวว่าอยูใ่ นช่วงใด ควรที่ จะใช้ ค่า α เท่ าไรโดยกรอง
ข้อมูลเฉพาะดาวฤกษ์ที่อยู่ในลาดับหลัก โดยที่ ความสัมพันธ์ Mass – Luminosity ได้กาหนดให้กระจุกดาวที่ มีมวลอยู่
ในช่วง 0.43𝑀⊙ - 2𝑀⊙ ใช้ค่า α = 4 และ กาหนดให้กระจุกดาวที่มีมวลอยูใ่ นช่วง 2𝑀⊙ - 20 𝑀⊙ ใช้ค่า α = 3.5
5. ทาการแบ่งช่วงมวล โดยในหนึ่งกระจุกดาว เราได้แบ่งมวลอยู่ 3 ช่วง คือ
กระจุกดาวเปิ ด
ช่ วงที่ 1
ช่ วงที่ 2
ช่ วงที่ 3
M23
0.40 - 0.68
0.68 - 0.96
0.96 - 1.24
M46
8.1×10-5 - 0.28
0.28 - 0.56
0.56 - 0.84
M11
0.19 - 0.44
0.44 - 0.68
0.68 - 0.93
IC4651
0.40 - 0.68
0.68 - 0.96
0.95 - 1.24
-5
M93
4.9×10 - 0.02
0.02 - 0.05
0.05 - 0.07
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งช่วงมวลแต่ละช่วงในแต่ละกระจุกดาว
6. นับจานวนของดาวที่มีมวลอยูใ่ นทั้ง 3 ช่วง
7. หาค่าเฉลี่ยของมวลดาวในทั้ง 3 ช่วง
8. หาค่ าคงที่ A และ n จากสมการ Power law คื อ 𝑦 = 𝐴𝑥 𝑛 โดยที่ ค่ า y แทนจ านวนของดาวที่ เป็ น
ฟั งก์ชนั ของมวล ค่า x แทนมวลเฉลี่ยของดาวในแต่ละช่วงมวล ข้อมูลที่ แสดงความสันพันธ์ Power law ระหว่างมวล
และจานวนของดาวที่มีมวลอยูใ่ นแต่ละช่วงมวล คือ
log y = n log x + log A
ซึ่งจะเห็นได้ชดั ว่าเป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้น
y = mx + c
โดยที่ y แทนค่า log y
m แทนค่า n
x แทนค่า log x
c แทนค่า log A
9. พล็อตค่าลงในกราฟแบบเชิ งเส้น โดยให้แกน x คือลอกของมวลเฉลี่ยของดาวในแต่ละช่วงมวลต่อ
มวลดวงอาทิตย์ และให้แกน y คือลอกของจานวนที่เป็ นฟังก์ชนั มวล
𝐿

𝐿⨀
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้ ของกระจุกดาว M23 ในชว
่ งที่ 3
กราฟแบบเชงิ เสน
1.6

logN(M/Msun)

1.5
1.4
1.3
1.2
y = -1.0191x + 1.469

1.1
1
0

0.05

0.1

0.15

0.2

logM/Msun
กราฟที่ 2 แสดงกราฟแบบเชิงเส้นของกระจุกดาว M23 ในช่วงที่ 3
สมการเส้นตรงของกระจุกดาวเปิ ด M23 ในช่วงที่ 3 จึงได้สมการเส้นตรง คือ y = -1.0191x + 1.469
จากกราฟที่ได้ มีค่า m = -1.0191 มีค่า c = 1.469
ดังนั้นค่า n ของกระจุกดาวเปิ ด M23 = -1.0191 และ log A = 1.47 เราจึงได้ A ของกระจุกดาวเปิ ด M23
เท่ากับ 29.4 สมการของ Power – law ของกระจุกดาวเปิ ด IC4651 ได้แก่ 𝑦 = 29.4𝑥1.47
10. ทากระบวนการเดียวกันในข้อที่ 1 - 10 แต่เปลี่ยนจากมวลในช่วงที่ 3 เป็ นมวลในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
11. เมื่อได้ Initial Mass Function ของแต่ละช่วงมาแล้ว ต่อมาจึงนาค่าคงที่ A และค่าคงที่ n ของแต่ละ
ช่วงมวลมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อนามาสร้าง Initial Mass Function ของทั้งกระจุกดาว
4.) ทากระบวนการเดิมในข้อที่ 1 – 3 แต่เปลี่ยนจากกระจุกดาวเปิ ด M23 เป็ นกระจุกดาวเปิ ด M46 , M11 , IC4651 และ
M93
5.) ทาการวิเคราะห์ค่า A และ ค่า n ของแต่ละกระจุกดาวเปิ ด M46 , M11 , IC4651 และ M93 ว่ามีความใกล้เคียงกัน
หรื อไม่
5.) การหาเปอร์เซ็นต์ของจานวนดาวที่อยูใ่ นช่วงมวลต่างๆ ของทุกกระจุกดาว
หาเปอร์เซ็นต์ของจานวนดาวที่อยูใ่ นช่วงมวลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบจานวนดาวที่อยูใ่ นแต่ละช่วงมวล คิดเป็ นกี่
เปอร์เซ็นต์ของดาวทั้งหมดของดาวในลาดับหลัก ที่อยูใ่ นกระจุกดาวนั้น ๆ

อภิปรายผลการศึกษา
จากวิเคราะห์ค่าคงที่ A และ ค่าคงที่ n ของแต่ละกระจุกดาวเปิ ด สามารถเปรี ยบเที ยบลักษณะการยุบตัวของ
กลุ่มเมฆโมเลกุลจนกลายเป็ นดาวฤกษ์ขนาดต่าง ๆ ของแต่ละกระจุกดาวในเอกภพมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เพราะค่าคงที่
A และ n ในสมการมีค่าต่างกัน
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สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาจากผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาลักษณะการยุบตัวของกลุ่มเมฆโมเลกุลจนกลายเป็ นดาวฤกษ์
ขนาดต่าง ๆ ของแต่ละกระจุกดาวในเอกภพมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากการศึกษา Initial mass function ในรู ปแบบ
สมการ Power – law สามารถหา function ที่จะนามาอธิบายการกระจายของจานวนของดาวฤกษ์ที่มีมวลขนาดต่าง ๆ ใน
กระจุกดาวเปิ ด คือ
กระจุกดาวเปิ ด
IMF
M23
y = 24.4𝑥 −0.4
M46
y = 36.4𝑥 −1.6
M11
y = 1.14×102𝑥 8.4
IC4651
y = 2.6×102 𝑥1.2
M93
y = 1.2𝑥 −4.7
ตารางที่ 2 แสดง IMF ที่จะนามาอธิบายการกระจายของจานวนของดาวฤกษ์ที่มีมวลขนาดต่าง ๆ ในแต่ละกระจุกดาวเปิ ด
จากการหาเปอร์เซ็นต์ของจานวนดาวที่อยูใ่ นช่วงมวลต่างๆ ได้ดงั นี้คือ
กระจุกดาวเปิ ด
มวลช่ วงที่ 1
มวลช่ วงที่ 2
มวลช่ วงที่ 3
M23
33%
31%
35%
M46
77%
19%
4%
M11
1%
17%
82%
IC4651
23%
38%
39%
M93
91%
5%
4%
ตารางที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์ของจานวนดาวที่อยูใ่ นช่วงมวลต่าง ๆ ของทุกกระจุกดาวเปิ ด

กิตติกรรมประกาศ
ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วยการดาเนิ นงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ผล การจัดทา
รายงาน จนกระทัง่ งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีตลอดระยะเวลาดังกล่าวผูจ้ ดั ทาได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรม
ครู เชิงปฏิบตั ิการด้านดาราศาสตร์ข้นั สูง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณทุก ๆ
ท่านดังนี้
กราบขอบพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม ผูใ้ ห้คาแนะนาทางด้านข้อมูลช่วยเหลือในด้านต่างๆและเสี ยสละเวลา
มาช่วยฝึ กฝนในการทาโครงงานเรื่ องนี้
กราบขอบพระคุณ คุณประณิ ตา เสพปั นคา ผูใ้ ห้คาแนะนาในและช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทาให้เกิ ดงานวิจยั
เรื่ องนี้ข้ ึน
กราบขอบพระคุณ คุณครู ศกั ดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน คุณครู ในหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยน เชียงคาวิทยาคม ที่เป็ นครู
ที่ปรึ กษาโครงงานที่คอยดูแลเอาใจใส่และให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดีจนโครงงานนี้สาเร็ จลุล่วง
ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผูเ้ ป็ นที่รัก ผูใ้ ห้กาลังใจและให้โอกาสในการศึกษา
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1

การ ึก าการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรและ ึก าลัก ณะทางกายภาพของระบบดา คู่
อุปราคาประเภท ดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอริ V1853 โอไรออนิ
นาง า า ิตรี เดช รีมนตรี
e-mail: Sawitridate@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัช าลย์
คุณ ม ั ดิ์ รัตน ูรย์
ม า ิทยาลัยราชภัฏเทพ ตรี

บทคัดย่อ
ดา คู่ ี1853 โอไรออนิ (V1853 Ori) เป็นระบบดา คู่อุปราคา ประเภทดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอริ (W Ursa Majoris) โดยทาการเก็บข้อมูล
ด้ ยกล้องโทรทรร น์พลอม 8 ขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลาง 0.6 เมตร ณ อดูดา ซีกฟ้าใต้ ประเท ชิลี ซึ่งเชื่อมต่อกับซีซีดีโฟโตมิเตอร์ผ่านแผ่นกรองแ ง
ีนาเงิน ีเ ลือง และ ีแดง ในช่ งเดือนมกราคม พ. . 2557 โดยใช้ โปรแกรม MaxIm DL5 ในการ ัดโฟโตเมทรี และใช้โปรแกรม PHOEBE
0.31a ในการ าค่าพารามิเตอร์และ ร้างแบบจาลองการโคจรของดา คู่ ผลจากการ ิเคราะ ์ได้ดังต่อไปนี ดา คู่นีมีคาบการโคจร 0.382999000 ัน
ามารถ ร้าง มการ Linear ephemeris ใ ม่ คือ Min I= 2454066.5779+0.3830038E แล้ าค่าเ ลาที่ดา มีค าม ่างน้อยที่ ุดเพื่อ
ร้างกราฟ O-C ผลที่ได้แ ดงใ ้เ ็น ่าดา คู่ ี1853 โอไรออนิ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบลดลง 0.08074130 ินาทีต่อปี และมีแน โน้มที่จะ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ ิเคราะ ์คุณ มบัติทางกายภาพ และแบบจาลองของระบบดา คู่นี พบ ่ามีลัก ณะเป็นแบบแตะกัน ที่มีค่ามุมเอียง (i)
= 84.230173±0.002098 และมีอัตรา ่ นม ล (q) = 0.21603±0.002098 ซึ่ง ามารถมี ิ ัฒนาการไปเป็นดา เดี่ย เนื่องจากผลของ
การถ่ายเทม ลระ ่างดา มาชิก

คา าคัญ: ดา คู่อุปราคา, V1853 Ori

บทนา
ดา ฤก ์ที่มองเ ็นอยู่บนท้องฟ้าในยามค่าคืนนัน โดยมากจะเป็นระบบดา คู่ที่โคจรอยู่รอบกัน ณ จุด ูนย์กลางม ล
ร่ มกันและภายใต้ นามโน้มถ่ งซึ่งกันและกัน การ ึก าเรื่องระบบดา คู่เป็นเรื่องที่ ามารถ ึก าเพื่อเป็นพืนฐานของการ ึก า
ัตถุท้องฟ้าอื่น และเพื่อค ามเข้าใจเกี่ย กับอันตรกิริยาระ ่างดา และ ัตถุท้องฟ้าอื่นๆได้มากขึน ผู้ ิจัยเลือก ึก าดา คู่คาบ
ันแบบใกล้ชิด เป็นการ ึก าปรากฏการณ์ ซึ่งประกอบไปด้ ยปรากฏการณ์การ ัมผั กัน การ ึก าคาบการโคจรของระบบดา
ประเภทนีก็ มีประโยชน์ ในการเข้ าใจถึ งเรื่องของโครง ร้างและ ิ ัฒนาการของระบบดา คู่ ซึ่ ง ามารถนาไปประมาณค่ า
การถ่ายเทม ล และการ ูญเ ียโมเมนตัมโดยใช้ทฤ ฎีเข้ามาใช้ทานาย ซึ่งจะทาการ ึก าต่อไปภาย ลัง โดยผู้ ิจัยได้เลือก ึก า
ดา แปรแ ง ี1853 โอไรออนิ (V1853 Ori) เป็นระบบดา คู่อุปราคา ประเภท ดัลเบิลยู เออร์ซา เมเจอริ (W Ursa Majoris)
ที่ไรต์แอ เซนชัน (RA) 05 h 13 m 06.1 s และค่าเดคคลิเนชัน (Dec) +15 º 58 ´ 12 ´´ มีคาบการโคจร 0.38299900 ัน โดยใช้
ข้อมูลจากกล้องโทรทรร น์พลอมแปด (PROMPT-8) ที่มีขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลาง 0.6 เมตร ที่ อดูดา ซีกฟ้าใต้ (Thai Southern
Hemisphere Telescope, TST) ณ อดูดา เซนโร โทโลโล อินเตอร์ อเมริกัน (Cerro Tololo Inter-American Observatory,
CTIO) ประเท ชิลี
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ิธีการ ึก า
1. ขั้นตอนการเก็บร บร มข้อมูล
า รับขันตอนการเก็บร บร มข้อมูล ประกอบด้ ย 3 ขันตอน ดังนี
1.1 การเลือกดา
1) ดา คู่ V1853 Ori ที่ผู้ ิจัยเลือกนัน เลือกจากแคตตาล็อกดา แปรแ ง จากเ ็บไซต์ http://vizier.ustrasbg.fr/viz-bin/Vizie การเลือกดา ที่ผู้ ิจัยต้องการ ึก าคือดา คู่คาบ ัน ประเภท W UMa (EW)
2) เป็นดา คู่ที่มีคาบการโคจรต่าก ่า 1 ัน (0.2-0.3 ัน) เพราะคาบมากจะใช้เ ลาถ่ายนาน
3) ามารถดูข้อมูลพืนฐานของดา คู่ V1853 Ori ได้จากเ ็บไซด์ http://simbad.u-strasbg.fr/ simbad
/sim-id?Ident=V%2A%20PS%20Ori
4) ค รมีดา ที่ ่างอยู่ใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ด งที่ไม่เป็นดา แปรแ ง มีแมกนิจูด และ ีใกล้เคียงกัน
เพราะในการ ิเคราะ ์ใช้ ิธี Differential Photometry ในการ ัดค่าค าม ่างของดา (ดา ต่าง ีกันมีปัญ าเรื่อง Extinction)
1.2 การ างแผนเก็บข้อมูล
1) ึก าช่ งเ ลาที่ ามารถเก็บข้อมูลได้จาก http://www.as.up.krakow.pl/mini calc/VIRPS.HTM โดย
ามารถเปลี่ยนเ ลาในคอมพิ เตอร์เพื่อดูเ ลาที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ ่าเฟ ที่ต้องการอยู่ช่ งเ ลาใด
2) ึก าเ ลาขึน-ตก ของดา เพื่อ ึก า ่าดา ที่จะทาการเก็บข้อมูลจะขึนจากขอบฟ้าที่เ ลาเท่าใด
และจะถ่ ายภาพได้ เมื่ อ เ ลาเท่ า ใดและจะตกจากขอบฟ้ า ที่ เ ลาเท่ าใด
โดย ามารถ ึ ก าข้ อ มู ล นี จากเ ็ บ ไซด์
http://Caserver.ing.es/staralt/index.php
1.3 การถ่ายดา และดา โ ลดข้อมูล
ั่งถ่ายดา และดา โ ลดข้อมูลได้ที่ https://skynet.unc.edu/
2. การประม ลผลจากข้อมูลภาพถ่ายดา และการ ิเคราะ ์ผล
2.1 การ ัดโฟโตเมทรี
การ ัดโฟโตเมทรี คือการ ัดค่าค าม ่างของดา โดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมทรี โดยการเลือก
ดา ที่ต้องการ ัดค่า ่าง กับดา เทียบเคียงเพื่อเปรียบเทียบกราฟค าม ่าง ในการ ิจัยผู้ ิจัยได้ใช้โปรแกรม MaxIm DL 5 ใน
การ ัดโฟโตเมทรี คำนวณ ัน HJD, Phase, Light และNormalized จากนันนาค่า Phase และค่าแมกนิจูดของดา (Obj1) ไป
ร้างกราฟแ ง เปรียบเทียบกับดา ตร จ อบ

รูป 1.1 ตั อย่างการ ัดค่าค าม ่างของดา โดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมทรี
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2.2 การ าค่า ัน ูนย์ ุริยะที่ดา คู่ V1853 Ori มีค าม ่างน้อยที่ ุด ร้าง มการ Linear ephemeris
ของดา และ ร้างแผนภาพ O-C และคาน ณแน โน้มของคาบการโคจรของดา คู่ V1853 Ori
2.3 การ าค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่ ุดและ ร้างแบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori โดยโปรแกรม
PHOEBE 0.31a

ผลการ ึก า
จากการ ิเคราะ ์และคาน ณค่า ัน ูนย์ ุริยะ, เฟ , ค าม ่าง และนอร์มอลไลซ์ของดา คู่ V1853 Ori
ามารถนาผลดังกล่า มา ิเคราะ ์กราฟแ ง, การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจร, คาน ณ มการ Linear ephemeris,
การ าพารามิเตอร์ลัก ณะทางกายภาพและ ร้างแบบจาลองการโคจร ของดา คู่ V1853 Ori ได้ดังต่อไปนี
1. กราฟแ งของดา คู่ V1853 Ori
จากการ ิเคราะ ์ของดา คู่ V1853 Ori ามารถ ร้างกราฟแ งในช่ งค ามยา คลื่น ีนาเงิน ีเ ลืองและ ีแดง
เพื่อเปรียบเทียบลัก ณะกราฟแ งของดา คู่ V1853 Ori กับกราฟแ งของดา ตร จ อบของช่ งค ามยา คลื่นแต่ละ ี
เพื่อ ึก าเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าค าม ่างกับเฟ ดังภาพที่ 1.1 1.2 และ 1.3 ตามลาดับ

รูป 1.2 กรำฟแสงของดำวคู่ V1853 Ori ในช่วงควำมยำวคลื่นสีนำเงินเทียบกับดาวตรวจสอบ
จากรูป 1.2 แ ดงใ ้เ ็นถึงกราฟแ งของดา แปรแ ง V1853 Ori ที่มีการเปลี่ยนแปลงค าม ่างในลัก ณะที่
เป็นคาบ ในขณะที่ดา ตร จ อบทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงค าม ่างที่ค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลไม่ถึง 0.023
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รูป 1.3 กราฟแ งของดา แปรแ ง V1853 Ori ในช่ งค ามยา คลื่น ีแดงเทียบกับดาวตรวจสอบ
จากรูป 1.3 แ ดงใ ้เ ็นถึงกราฟแ งของดา แปรแ ง V1853 Ori ที่มีการเปลี่ยนแปลงค าม ่างในลัก ณะที่
เป็นคาบ ในขณะที่ดา ตร จ อบทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงค าม ่างที่ค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลไม่ถึง 0.008

รูป 1.4 กราฟแ งของดา แปรแ ง V1853 Ori ในช่ งค ามยา คลื่น ีเ ลืองเทียบกับดาวตรวจสอบ
จากรูป 1.4 แ ดงใ ้เ ็นถึงกราฟแ งของดา แปรแ ง V1853 Ori ที่มีการเปลี่ยนแปลงค าม ่างในลัก ณะที่
เป็นคาบ ในขณะที่ดา ตร จ อบทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงค าม ่างที่ค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลไม่ถึง 0.011
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รูป 1.5 แ ดงกราฟแ งเปรียบเทียบในช่ งค ามยา คลื่น ีนาเงิน เี ลือง และ ีแดง
จากรูป 1.5 ทาใ ้ทราบ ่าการแปรแ งของดา คู่ V1853 Ori มีลัก ณะการแปรแ งเป็นคาบ โดยจะมีช่ งค าม
่างต่า ุดคือ ช่ งที่เฟ มีค่า 0 และ 0.5 ซึ่งก็คือ ช่ งที่ดา เกิดการอุปราคานั่นเองในการ าค่า ันที่แ งดา มีค าม ่าง
น้อยที่ ุด ามารถทาได้ ดังนี

2. การ าค่า ัน ูนย์ ุริยะที่ดา คู่ V1853 Ori มีค าม ่างน้อยที่ ุด
จากนันคาน ณ าค่าเ ลาที่แ งต่า ุดโดยพิจารณาจากค่าต่า ุดของกราฟแ ง โดยแ ดงผลการ ิเคราะ ์
คาน ณได้ดังต่อไปนี
ในการ า ันที่แ งมีค่าค าม ่างน้อยที่ ุดนัน ามารถทาได้โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการ ังเกตการณ์ระบบ
ดา คู่ชนิดดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอริ V1853 Ori ในช่ งค ามยา คลื่น ีนาเงิน ีเ ลืองและ ีแดง โดยพิจารณาค่าต่า ุด
ของกราฟในแต่ละช่ งค ามยา คลื่น จะ ามารถ าค่าเ ลาที่แ งน้อยที่ ุดได้ ดังนี

รูป 1.6 (a) แ ดงการคาน ณ าค่าเ ลาที่แ งน้อยที่ ุดของช่ งค ามยา คลื่น ีนาเงิน
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รูป 1.6 (b) แ ดงการคาน ณ าค่าเ ลาที่แ งน้อยที่ ุดของช่ งค ามยา คลื่น ีแดง

รูป 1.6 (c) แ ดงการคาน ณ าค่าเ ลาที่แ งน้อยที่ ุดของช่ งค ามยา คลื่น ีเ ลือง
จากรูป 1.6 แ ดง มการ า รับการคาน ณ าค่า ัน ูนย์ ุริยะ ที่ดา คู่ V1853 Ori มีค าม ่างน้อย โดยเมื่อ
นาเอาแต่ละ มการของแต่ละช่ งค ามยา คลื่นมาดิฟเฟอเรลเชียล และเฉลี่ย จะได้ค่า ัน ูนย์ ุริยะที่ดา คู่ V1853 Ori มี
ค าม ่างน้อยที่ ุด คือ ัน HJD ที่ 2456662.74064 ตามตาราง 1.1
ตาราง 1.1 แ ดงค่าเ ลา ูนย์ ุริยะที่ดา คู่มีค าม ่างน้อยที่ ุดของแต่ละช่ งค ามยา คลื่น
ฟิ เตอร์

เ ลาที่แ งน้อยที่ ุด

B

2400000
56662.73933

R

56662.738

V

56662.7446

เฉลี่ย

56662.74064
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ตาราง 1.2 แ ดงค่าเ ลาที่แ งน้อยที่ ุดของดา คู่ V1853 Ori ตังแต่อดีตจนปัจจุบัน
HJD+2400000
54066.5778
54066.3849
54066.5781
54083.4277
54083.6169
54085.3511
54085.5383
54090.3238
54090.5181
54097.4085
54097.5996
54114.2636
54114.4514
54474.2857
54848.671
55144.917
55564.6861
55601.263
55857.4885
55947.6845
56311.727
56662.74064

ชนิดอุปราคา
II
I
I
II
I
II
I
II
II
I
II
I
II
I
II
II
I
I
II
I

E
0
-0.5
0
44
44.5
49
49.5
62
62.5
80.5
81
124.5
125
1064.5
2042
2815.5
3911.5
4007
4676
4911.5
5862
6778.5

O-C
0
-0.001398
0.0003
-0.002276
-0.004578
0.006104
0.001802
-0.000248
0.00255
-0.001122
-0.001524
0.001802
-0.0019
0.000142
-0.000968
-0.008562
-0.011846
-0.011828
-0.016004
-0.017446
-0.020248
-0.029774

อ้างอิงจาก
IBVS 5799
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5781
IBVS 5837
IBVS 5894
IBVS 5920
IBVS 5992
IBVS 6070
IBVS 6070
IBVS 6029
IBVS 6063
งาน ิจัยครังนี

จากการ ิเคราะ ์ข้อมูล ามารถนาค่า Epoch และ HJD มา ร้างกราฟแ ดงค าม ัมพันธ์ เพื่อนามาพิจารณา
า มการ Linear ephemeris เพื่อ ร้าง มการในการ าค่าช่ งเ ลาที่ดา คู่ V1853 Ori มีค าม ่างน้อยที่ ุด
3. มการ Linear ephemeris ของดา V1853 Ori มการ Linear ephemeris ของเ ลาที่แ งน้อยที่ ุด
ที่ จากอดีต ดัง มการ
HJD = 2454066.577800 + 0.38300400E
(1.1)
ลังการเก็บข้อมูล ผู้ ิจัยจึงร บร ม ัน HJD ที่แ งน้อยที่ ุดและ Epoch ของแต่ละช่ งมา ร้างกราฟเพื่อ า
มการ Linear ephemeris ใ ม่ ดังรูป
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รูป 1.7 แ ดงการคาน ณ มการ Linear ephemeris

จะได้ มการ Linear ephemeris จากการ ิจัยครังนี ดัง มการที่ (1.2)
HJD = 54066.5779436007 + 0.3830030803E

(1.2)

4. การ ร้างแผนภาพ O-C และคาน ณแน โน้มของคาบการโคจรของดา คู่ V1853 Ori
เมื่อนาข้อมูลค่า Epoch และค่า O-C จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ามารถ ร้างแผนภาพ O-C ได้

รูป 1.8 แ ดงค่า O-C Diagram เพื่อดูแน โน้มคาบการโคจรของดา คู่ V1853 Ori
(ข้อมูลในกรอบ ี่เ ลี่ยมคือข้อมูลของผู้ ิจัย)
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จากแผนภาพ O-C กับ Epoch ของระบบดา คู่ V1853 Ori เมื่อ ิเคราะ ์ค่าในเชิงตั เลขด้ ย มการโพลิโนเมียลลาดับที่ 2
(Second-Order Polynomial Fitting) ดังนี
O - C = aE2+ bE + c
ทาใ ้ได้ มการ
โดย

จาก มการ

(1.3)

(O-C)= (-5.0394565061×10-10)E2-(9.196939792×10-7)E-1.346006689×10-4
a= -5.0394565061×10-10
b= -9.196939792×10-7
c= -1.346006689×10-4
=

(1.4)

นามาใช้กับ มการ (1.4) จะได้
= 2(-5.0394565061×10-10)
= -1.007891301×10-9

(1.5)
day/cycle

เปลี่ยนจาก day/cycle เป็น sec/year จะได้
= (-1.007891301×10-9

)(

)(84000

)(365.25

)

= -0.08074130658 sec/year
ดังนันอัตราการเปลีย่ นแปลงคาบการโคจรที่ได้จากการด้ ยแผนภาพ O-C มีค่า เป็นลบ มายถึงคาบการโคจรของ
ระบบดา คู่ V1853 Ori มีค่าลดลงในช่ งอัตรา 0.0106785 ินาทีตอ่ ปี
คาบการโคจร (P) ของดา คู่ V1853 Ori
P = 0.38299 day
P = 0.38299×24 hours
P = 9.19176 hours
คาบการโคจรของดา คู่ V1853 Ori มีค่า 9.19176 ชั่ โมง มายค าม ่าใน นึ่ง ันดา คู่ V1853 Ori
จะโคจรครบคาบภายในเ ลาประมาณ 9 ชั่ โมงโดยประมาณ
5. การ าค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่ ุดและ ร้างแบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori โดยโปรแกรม PHOEBE
0.31a
จากการ ืบค้นข้อมูล ผู้ ิจัยพบงาน ิจัยที่ ึก าเกี่ย กับลัก ณะทางกายภาพของดา คู่ V1853 Ori เพื่อนาค่า
Input เริ่มต้นมาใช้เพื่อ าค่าพารามิเตอร์ของดา คู่นี
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กา นดค่าพารามิเตอร์ที่เป็นค่าคงที่ (Samec, R. G.: 2554) ดังนี
ค่าคาบการโคจร

0.38299 day

อุณ ภูมิเริ่มต้นของดา ปฐมภูมิ

6200 K

ALB ของดา ปฐมภูมิและทุติยภูมิ

0.50

GR ของดา ปฐมภูมิและทุติยภูมิ

0.32

่ นค่า RM นันจะถูกตังค่าไ ้ที่ 0.2, 0.4,…, 6 จนก ่าจะพบพารามิเตอร์ที่ดีที่ ดุ
พารามิเตอร์ที่จะ ามารถปรับค่าได้ คือ ค่าอุณ ภูมิดา ทุติยภูมิ, ค่าSMA, ค่าINCL, ค่า PHSV ของดา ปฐมภูมิและดา
ทุติยภูมิ และPrimary levels ผู้ ิจัยได้ทาการปรับค่าต่างๆ ในโปรแกรมและผลปรากฏ ่าค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่ ุดเป็น ดังนี
ตารางที่ 1.3 Input Parameter
Ephemeris
HJD0- Origin of HJD time
PERIOD- Orbital period in days

2456662.740640
0.3829990000
System

SMA- Semi-major axis in solar radii
RM- Mass ratio (secondary over primary)
INCL-Inclination in degree

2.34224±0.008206
0.21603±0.002098
84.230173±0.143878
Component

TAVH-Primary star effective temperature in K
TAVC- Secondary star effective temperature in K
PHSV-Primary star surface potential
PCSV-Secondary star surface potential
Surface
ALB1-Primary star surface albedo
ALB2-Seccondary star surface albedo
GR1- Primary star gravity brightening
GR2-Secondary star gravity brightening
Luminosity
Primary Levels
Johnson B:
9.359107±0.031163
Johnson R:
9.581686±0.028785
Johnson V:
9.473290±0.010369

6200±250
6261±3
2.19239±0.008477
2.21942±0.003182
0.32
0.32
0.5
0.5
Secondary Levels
12.566371
12.566371
12.566371
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ตาราง 1.4 แ ดงค่า Results summary ของพารามิเตอร์ที่ดีที่ ุด
Parameter
Ω(L1)
Ω(L2)
Mass 1
Mass 2
Radius 1
Radius 2
Mbol 2
Mbol 1
Log(g) 1
Log(g) 2
Surf.Bright.1
Surf.Bright.2

Value
2.272138
2.134831
0.969722
0.209409
1.273824
0.673291
3.954816
5.406655
4.214277
4.102605
0.955546
0.904444

รูปแ ดงกราฟแ งและแบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori ที่ได้จากโปรแกรม PHOEBE

รูป 1.9 แ ดงกราฟแ งที่ได้จากโปรแกรม PHOEBE ในช่ งค ามยา คลื่น ีนาเงิน
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รูป 1.10 แ ดงกราฟแ งที่ได้จากโปรแกรม PHOEBE ในช่ งค ามยา คลื่น ีแดง

รูป 1.11 แ ดงกราฟแ งที่ได้จากโปรแกรม PHOEBE ในช่ งค ามยา คลื่น เี ลือง
จากรูป 1.9, 1.10 และ 1.11 ซึ่งแ ดงกราฟแ งของดา คู่ V1853 Ori จะเ ็น ่า เ ้น Synthetic มีค าม ัมพันธ์
กับกราฟแ งได้เป็นอย่างดี (เ ้น Synthetic ทับกราฟแ งพอดี) แ ดงใ ้เ ็น ่า พารามิเตอร์ที่ดีที่ ุดของดา คู่ V1853 Ori
ที่ผู้ ิจัยใช้ได้ และจากผลของ Input และการปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อ าพารามิเตอร์ที่ดีที่ ุดก็ ามารถที่จะนาไป ู่การ ร้าง
แบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori ได้ ดังนี
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รูป 1.12 แ ดงแบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori เฟ เท่ากับ 0

รูป 1.13 แ ดงแบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori เฟ เท่ากับ 0.5
จากภาพที่ 1.12 และ 1.13 เป็นช่ งที่ดา เกิดการบังกัน เฟ เท่ากับ 0 เรียก ่า ช่ งปฐมภูมิ มาชิกด งที่ใ ญ่
และมีอุณ ภูมิ ูงก ่าจะถูกบังโดย มาชิกที่เล็กก ่าและอุณ ภูมนิ ้อยก ่า และเฟ เท่ากับ 0.5 เรียก ่า ช่ งทุติยภูมิ มาชิก
ด งที่เล็กก ่าและอุณ ภูมิต่าก็จะถูกบังโดย มาชิกที่ใ ญ่ก ่าและอุณ ภูมิ ูงก ่า
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รูป 1.14 แ ดงแบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori เฟ เท่ากับ 0.25

รูป 1.15 แ ดงแบบจาลองการโคจรของดา คู่ V1853 Ori เฟ เท่ากับ 0.75
จากรูป 1.14 และ 1.15 ดา จะมีค าม ่างมากที่ ุด เพราะ มาชิกทัง องด งไม่ได้ถูกบดบังโดย มาชิกด งใด
ด ง นึ่ง
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รุปผล
จากการ ิเคราะ ์ผลของระบบดา คู่ V1853 Ori ณ อดูดา ซีกฟ้าใต้ ประเท ชิลี ในช่ งค ามยา คลื่น ีนาเงิน
ีเ ลืองและ ีแดง เพื่อ าอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดา คู่ ดังกล่า ามารถ าคาบการโคจรได้เท่ากับ
0.38299 ัน โดยใช้แผนภาพ O-C ซึ่ง ร้างจากค่าเ ลาที่แ งน้อยที่ ุดคือ ัน HJD ที่ 2456662.74064 ตังแต่ ค. . 2014 พบ ่า
คาบการโคจรของดา คู่ V1853 Ori มีค่าลดลงในอัตรา 0.08074130658 ินาทีต่อปี ซึ่ง มายถึงระยะ ่างระ ่างดา มาชิกทัง
องด งของระบบดา คู่นจะลดลง
ี
อันเป็นผลมาจากกลไกการถ่ายเทม ลระ ่าง มาชิกทัง อง และจากการ ิเคราะ ์ข้อมูลทาใ ้
ได้ มการ Linear Ephemeris ใ ม่ คือ MinI= 54066.5779436007 + 0.3830030803E
จากการ ิเคราะ ์กราฟแ งโดยโปรแกรม PHOEBE 0.31a โดยคาบการโคจรที่ใช้ า รับการคาน ณด้ ย
โปรแกรม PHOEBE เป็นพารามิเตอร์ที่ปรับค่าไมได้คือ 0.38299 ัน และได้ แบบจาลองที่ อดคล้องกับกราฟแ งที่ได้จาก
การ ังเกตการณ์ระบบดา คู่ V1853 Ori นึ่งแบบจาลอง ซึ่ง เป็นแบบจาลองของระบบดา คู่แบบแตะกัน อัตรา ่ นม ล
ค่อนข้าง ูง เป็นดา คู่แบบแตะกันชนิด A ซึ่งดา ที่ ่างก ่ามีม ลมากก ่า มาชิกอีกด ง ระบบดา นีมีค่าองค์ประกอบ ง
โคจรและ มบัติทาง กายภาพที่ได้จากการ ิเคราะ ์โดยโปรแกรม PHOEBE ดังตาราง 1.5

ตาราง 1.5 ผลเฉลยที่ดีที่ ุดของดา คู่ V1853 Ori ที่ได้จากการ ิเคราะ ์ด้ ยโปรแกรม PHOEBE
พารามิเตอร์
อัตรา ่ นม ล – Mass ratio (secondary
over primary)
ม ล(เท่าของด งอาทิตย์)
มุมเอียง – Inclination in degree
อุณ ภูมิ – Temperature (K)
ักย์พืนผิ – star surface potential (Ω)
อัลเบโดพืนผิ – star surface albedo,
ALB1=ALB2
ค าม ่า งโน้ มถ่ ง – star gravity
brightening, GR1=GR2
รั มี – Radius
Mbol
Log(g)
ค าม ่างพืนผิ ดา – Stars Surface
Brightness

คาตอบที่ดีที่ ดุ
ดา ปฐมภูมิ (Primary Star)
ดา ทุติยภูมิ (Secondary Star)
0.21603±0.002098
0.960701

0.218511
84.230173±0.002098

6200±250
2.272138±0.008477

6261±3
2.134831±0.003182
0.50
0.32

1.273824
5.406655
4.214277
0.955546

0.673291
3.954816
4.102605
0.904444
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อภิปรายผล
งาน ิจัยครังนี แ ดงใ ้เ ็นถึงการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของดา คู่ V1853 Ori ซึ่งผู้ ิจัย คาน ณได้
0.382999 ัน ซึ่งใกล้เคียงกับผลการ ิจัยของ samec,R.G.และคณะ ที่คาน นได้ 0.382888 ตังแต่ปีค. . 2011 การ
เปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของดา คู่นี ซึ่งมีอัตราลดลงจะนาไป ู่การ ิ ัฒนาการของดา คู่ ซึ่งอาจร มกันเป็นดา เดี่ย จาก
ผลของกลไกการถ่ายเทม ลระ ่าง มาชิกของระบบดา คู่ทัง องด ง ในการ ิเคราะ ์ข้อมูลจากกราฟแ งทาใ ้ผู้ ิจัย
ามารถคาน ณ า มการ Linear Ephemeris ใ ม่ได้ ดัง มการ (1.2) ซึ่งจะพบ ่าไม่แตกต่างจาก มการ Linear
Ephemeris ที่ samec,R.G.และคณะ ได้ าไ ้ตังแต่ปี ค. . 2002 เท่าใดนัก จากการ ิเคราะ ์กราฟแ งโดยโปรแกรม
PHOEBE เทียบกับผลพารามิเตอร์ของ samec,R.G.และคณะ พบ ่าไม่แตกต่างกันมาก เช่น อุณ ภูมิ (T) ของดา ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป มุมเอียง (i) ของงาน ิจัยครังนีได้ 84.230173±0.002098 เทียบกับงาน ิจัยของ samec,R.G.และคณะ ได้
83.2±0.1 เป็นต้น แต่ผลจากการ ิเคราะ ์กราฟแ งดังกล่า ใช้โปรแกรม Phoebe ซึ่งเป็นโปรแกรมทางดารา า ตร์ที่
ึก า าค่าพารามิเตอร์และ ร้างแบบจาลองดา คู่อุปราคาโดยเฉพาะ และผลปรากฏ ่ากราฟแ งและผลเฉลยมีค าม
อดคล้องกัน จึง ามารถบอกได้ ่าผลเฉลยนีใช้ได้

กิจกรรมประกา
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ กันตพัฒน์ กิตติอัช าลย์ ผู้อาน ยการ ูนย์ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยราชภัฎ
เทพ ตรี ที่ได้ใ ้คาปรึก า
ขอกราบขอบพระคุณ นาย ม ั ดิ์ รัตน ูรย์ เจ้า น้าที่เทคนิคดารา า ตร์อา ุโ ที่เป็นที่ปรึก างาน ิจัย
คอยใ ค้ ามรู้ คาแนะนา ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) ที่ทาการจัดกิจกรรมการประชุม ิชาการดารา
า ตร์เพื่อเยา ชน ครังที่ 1 The 1st Thai astronomical Conferane ขึน เพื่อเปิดโอกา ใ ้ข้าพเจ้าได้ประ บการณ์
และค ามรู้มากยิ่งขึน
ขอขอบพระคุณโรงแรมโลตั ปาง นแก้ อ.เมือง จ.เชียงใ ม่ ที่เอืออาน ยค าม ะด กในการจัดงานใน ันที่
20 – 21 ธัน าคม พ. . 2557
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บทคัดย่อ
เวลาสุริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เก็บผลค่าเวลาสุริยะ
ปรากฎตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม – 25 สิ งหาคม 2557 ในเวลา 7.30 น. และ 8.00 น. โดยการใช้กล้องโทรทรรศน์วดั ค่ามุม
ชัว่ โมงของดวงอาทิตย์และนามาคานวณค่าเวลาสุริยะปรากฎ จากนั้นนาค่าเวลาสุริยะปรากฎที่ได้มาสร้างกราฟสมการ
เวลาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และตรวจสอบค่าที่ได้โดยการเปรี ยบเทียบกับค่าเวลาสุริยะปรากฎจากโปรแกรม
มาตรฐาน ผลการสังเกตการณ์พบว่าค่าเวลาสุริยะปรากฎที่ได้มีแนวโน้มการเพิ่มลดของเวลาตรงกับค่าเวลาสุริยะปรากฎ
จากโปรแกรมมาตรฐาน โดยมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.51 ในเวลา 7.30 น. และ ร้อยละ 0.80 ในเวลา 8.00 น. และ
สามารถสร้างกราฟสมการเวลาได้โดยกราฟมีแนวโน้มถูกต้องตามทฤษฎีท้ งั ในเวลา 7.30 น.และ 08.00 น.

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

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

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

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

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

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

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

จำกตำรำงที่ 8 จะสำมำรถสร้ำงแผนภูมิในแต่ละเวลำได้ดังกรำฟที่ 4,1 และ 4.2

7:30:00 ICT

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

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

8/22/2014

8/20/2014

8/18/2014

8/16/2014

8/14/2014

8/12/2014

8/10/2014

8/8/2014

8/6/2014

8/4/2014

8/2/2014

7/31/2014

7/29/2014

7/27/2014

7/25/2014

7/23/2014

7/21/2014

7/19/2014

7/17/2014

7/15/2014

7/13/2014

7/11/2014

7/9/2014

7/7/2014

7/5/2014

7/3/2014

7/1/2014

Date

8:00:00 ICT

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

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

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

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

8/22/2014

8/20/2014

8/18/2014

8/16/2014

8/14/2014

8/12/2014

8/10/2014

8/8/2014

8/6/2014

8/4/2014

8/2/2014

7/31/2014

7/29/2014

7/27/2014

7/25/2014

7/23/2014

7/21/2014

7/19/2014

7/17/2014

7/15/2014

7/13/2014

7/11/2014

7/9/2014

7/7/2014

7/5/2014

7/3/2014

7/1/2014

Date

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

เอกสารอ้างอิง
สรรค์สนธิ บุณโยทยาน. นาฬิกาแดดต้นแบบ “มิติเวลาของมนุษยชาติ”. [ออนไลน์]. เข้าได้ถึงจาก :
http://www.yclsakhon.com//index.php?lay=show&ac=article&Id=539243406.
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาดาราศาสตร์พ้นื ฐาน (ว 30102).
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การศึกษาคาบการแปรแสงของดาว IT CrA
นางสาวสุขมุ าล กิจสาเร็ จ
นางสาวมนต์ชาดา สุหร่ อง
นางสาวภัทราพร สิ งคนิภา
e-mail:pandorajung@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ธวัชชัย สุดใจ
โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์

บทคัดย่อ
โครงงานนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาคาบของดาวแปรแสง IT CrA ซึ่งเป็ นดาวแปรแสงชนิด Algol-type โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์จาก
ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายด้วยกล้อง Prompt 8 (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes)
ซึ่งตั้งอยู่ ณ หอดูดาว CTIO (Cerro Tololo Inter-American Observatory ) ประเทศชิลี ผ่านฟิ ลเตอร์ B ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน
2557 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และใช้วธิ ีการวิเคราะห์ Aperture Photometry จากโปรแกรม Aperture Photometry Tool
โดยเทียบกับดาวอ้างอิง 3 ดวง คือ HD 325245, TYC 7405-49-1 และ HD 325244 เมื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสงจะได้
โชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA อยูร่ ะหว่าง 11.537±0.0058 และ 14.897±2.5572 โดยผลจากการวิเคราะห์ได้คาบ
ของดาวแปรแสง IT CrA จากความสว่างที่ลดลงได้คาบ 5.67±0.38 วัน ซึ่งคาดเคลื่อนจากค่าอ้างอิงอยู่ 0.72% ซึ่งสามารถสรุ ป
ได้วา่ วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปพัฒนาต่อในการหาคาบดาวแปรแสงอย่างง่ายได้

คาสาคัญ: ดาวแปรแสง, คาบ, Aperture Photometry

บทนา
ดาวแปรแสง (Variable Stars) คือ ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสังเกตที่เวลาต่างกันเทียบกับผู ้
สังเกต การแปรแสงของดาวฤกษ์กลุ่มนี้มีท้ งั แบบที่มีคาบการแปรแสงที่ค่อนข้างสม่าเสมอ และแบบที่มีคาบการแปรแสงไม่
สม่าเสมอ นักดาราศาสตร์ได้จาแนกดาวแปรแสงตามปัจจัยที่ทาให้เกิดการแปรแสงได้ 2 ประเภท คือ การแปรแสงจากปั จจัย
ภายใน (Intrinsic variables) การแปรแสงจากปัจจัยภายนอก (Extrinsic variables) (NARIT, 2014)
การแปรแสงจากปั จจัยภายใน (Intrinsic Variables) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในดาวสามารถจาแนกย่อย
ได้อีก 2 ประเภท คือดาวแปรแสงแบบยุบขยาย (Pulsating Variables) เป็ นดาวที่แปรแสงเนื่องจากพื้นผิวเกิดการยุบขยาย และ
ดาวแปรแสงแบบปะทุรุนแรง (Eruptive or Cataclysmic Variables) เป็ นดาวแปรแสงที่เปลี่ยนแปลงความสว่างแบบฉับพลัน
เกิดจากการระเบิดของดาว (CSIRO, 2011)
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การแปรแสงจากปั จจัยภายนอก (Extrinsic Variables) การแปรแสงของดาวแปรแสงประเภทนี้เกิดจากปั จจัย
ภายนอกดาวหรื อการหมุนรอบตัวเองของดาวสามารถจาแนกย่อยได้อีก 2 ประเภท คือดาวคู่อปุ ราคา (eclipsing binary) แปร
แสงจากการบังกันของดาวและดาวแปรแสงแบบหมุน (Rotating Variables) แปรแสงจากจุดดาบนดาวฤกษ์ที่หมุนไปรอบดาว
ฤกษ์ (ตอริ ก เฮ็งปิ ยา, 2014)
ปั จจุบนั นักดาราศาสตร์ได้ทาการศึกษาดาวแปรแสงอย่างแพร่ หลาย เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้เพื่อหา
คุณสมบัติทางกายภาพของดาว หาระยะห่างของดาว หรื อแม้แต่หาสิ่ งมีชิวติ นอกโลก (M. Saladyga, 2013) และได้มีงานวิจยั
เกี่ยวกับดาวแปรแสงมากมาย เช่น การจาลองบรรยากาศของดาวแปรแสงคาบยาว (G. H. Bowen, 1987) การศึกษาสเปกตรัม
และสนามแม่เหล็กของดาวแปรแสง HD125248 (D. W. N. Stibbs, 1950) การตรวจจับดาวแปรแสงโดยวิธีที่เหมาะกับการ
ค้นหาโดยอัตโนมัติใน NGC 1866 (Peter B. Stetson, 1993)
กลุ่มของเราได้เลือกที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับดาวแปรแสงที่มีคาบคงที่ โดยถ่ายภาพและนามาวิเคราะห์เพื่อหาคาบ
ดาวแปรแสงCepheidซึ่งเป็ นประเภทดาวแปรแสงแบบยุบขยาย (Pulsating Variables) ใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลดาวแปรแสง
จาก American Association of Variable Star Observers (AAVSO, 2014) และใช้วธิ ีการวิเคราะห์อา้ งอิงจาก The Nebraska
Astronomy Applet Project (NAAP, 2014)

วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการทาโครงงาน
1. ถ่ายภาพดาวแปรแสง IT CrA โดยใช้กล้อง Prompt 8 ของกล้องโทรทรรศน์ CTIO ประเทศชิลี
- ใน filter B ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
- เว้นระยะห่างภาพละ 30 นาที
2. ใช้โปรแกรม Aperture photometry Tool 2.4.7 ในการวิเคราะห์หาความสว่างของดาวแปรแสง
- หาค่าความสว่างของดาว 3 ดวง คือ HD 325245, TYC 7405-49-1 และ HD 325244
- หาค่าความสว่างของดาวแปรแสง IT CrA
3. คานวณหาโชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง
4. เขียนกราฟระหว่างโชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA และหาคาบการแปรแสงจากความสว่างที่ลดลง

ผลการศึกษา
จากการวัดความสว่างของดาวแปรแสง IT CrA ได้ความสว่างที่เขียนในกราฟได้ดงั ตาราง
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สรุ ปผล
จากผลการทดลอง โชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA อยูร่ ะหว่าง 11.537±0.0058 และ 14.897±2.5572
จากการพิจารณาความสว่างที่ลดลงไปและนามาคานวณเป็ นคาบของดาวแปรแสง IT CrA
คาดว่าข้อมูลที่โชติมาตรปรากฎมีค่า 14.897 มีความคลาดเคลื่อนมากเกินไป จึงไม่นามาพิจารณา จากข้อมูลที่เหลือทั้งหมด
ทาการวัดระยะห่างของการลดลงของความสว่างดาวแปรแสง IT CrA จะได้วา่ ดาวแปรแสง IT CrA มีคาบ 5.67±0.38 วัน

อภิปราย
จากผลการทดลอง โชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA อยูร่ ะหว่าง 11.537±0.0058 และ 14.897±2.5572 และดาวแปร
แสง IT CrA มีคาบ 5.67±0.38 วัน ซึ่งจากฐานข้อมูลพบว่าดาวดวงนี้มีคาบ 5.71151 วัน ซึ่งผลการทดลองมีความคาดเคลื่อน
ไป 0.73% ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากสิ่ งรบกวนจากแสงและบรรยากาศ ซึ่งส่งผลให้ภาพที่ถ่ายในแต่ละวันเวลามี
ความแตกต่างกัน จานวนโฟตอนที่นบั ได้มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้โชติมาตรปรากฎที่วดั ได้คาดเคลื่อนไป นอกจากนี้
ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดในขั้นตอนการประมาณคาบของดาวแปรแสง IT CrA ซึ่งเป็ นการประมาณจากกราฟแสงที่เขียนขึ้น
และพิจารณาคาบของความสว่างที่ลดลงไป
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ธวัชชัย สุดใจโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ และนายมติพล ตั้งมติธรรม สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ที่ให้ความรู ้และสนับสนุนอุปกรณ์การทาโครงงาน ขอบคุณความร่ วมมือจากหอดูดาว CTIO (Cerro Tololo
Inter-American Observatory ) ประเทศชิลี สาหรับภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบตั ิการ.ประเทศไทย, 2013.
Carroll, Ostlie. An introduction to Astrophysics. 2nd edition. Pearson Education, Inc.: San Francisco, 2007.
Cornell. Hertzsprung-Russell Diagram เข้าถึงได้จาก:
http://www.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/hr_diagram.htm (วันที่คน้ ข้อมูล :
12 สิ งหาคม 2014).
COSMOS. Hertzsprung-Russell Diagram เข้าถึงได้จาก:
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/h/hertzsprung-russell+diagram (วันที่คน้ ข้อมูล : 17 สิ งหาคม 2014)

CSIRO. Australia Telescope National Facility. The Hertzsprung-Russell Diagram เข้าถึงได้จาก:
http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/stellarevolution_hrintro.html (วันที่คน้ ข้อมูล :
17 สิ งหาคม 2014).
CSIRO. Australia Telescope National Facility. Stellar Evolution Links เข้าถึงได้จาก:
http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/stellarevolution_links.html (วันที่คน้ ข้อมูล : 17
สิ งหาคม 2014).
Dr. Christopher Palma. Measuring the Age of a Star Cluster เข้าถึงได้จาก:
https://www.e-education.psu.edu/astro801/content/l7_p6.html (วันที่คน้ ข้อมูล : 18 สิ งหาคม
2014)
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Dr. Hannu Karttunen. Fundamental Astronomy. 5th edition. Springer, Inc :Berlin Heidelberg New York, 2006
Hertzsprung-Russell Diagram. Basics of the HR diagram เข้าถึงได้จาก:
http://zebu.uoregon.edu/~soper/Stars/hrdiagram.html (วันที่คน้ ข้อมูล : 12 สิ งหาคม 2014).
Hyperphysics. Main Sequence on the Hertzsprung-Russell Diagram เข้าถึงได้จาก:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/herrus.html (วันที่คน้ ข้อมูล : 16 สิ งหาคม
2014)
Joseph A., Jr. Angelo. Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File, January 1, 2006
LESA. The Messier Objects เข้าถึงได้จาก:
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/messier_object/html/link_index/gc.html (วันที่คน้
ข้อมูล : 24 กันยายน 2014)
Sloan Digital Sky Survey/Skyserver. The Hertzsprung-Russell Diagram เข้าถึงได้จาก:
http://skyserver.sdss.org/dr1/en/proj/advanced/hr/ (วันที่คน้ ข้อมูล : 18 สิ งหาคม 2014)
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การศึกษาค่ าสั มประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ โดยใช้ ลกั ซ์ มิเตอร์
สุภิญญา พูลเพิม่
Supinya7051@gmail.com
อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม
โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

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

5

คาสาคัญ: ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์, กาลังส่ องสว่าง, ความเข้มแสง

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

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

ภาพที่ 1 การวัดความเข้มแสงของดวงอาทิตย์

ภาพที่ 2 การวัดความเข้มแสงของดวงจันทร์

ขั้นตอนการคานวณ
1. คานวณหากาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์เต็มดวงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก
โดยคานวณจาก

LM

FM 2 rM2

LM

………………………………………………………………………………….(1)

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

[

]

เส้นผ่านศูนย์กลางเซนเซอร์ลกั ซ์มิเตอร์
2. คานวณหากาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์ได้รับจากดวงอาทิตย์ ( Lm )

โดยคานวณจาก Lm
เมื่อ

R 2 Fs ……………………………………………………………………………...………..(2)

FS

คือ ความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ มีหน่วยเป็ น Lux

R

คือ รัศมีของดวงจันทร์ มีหน่วยเป็ น Meter
3. คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์

โดยคานวณจาก A

A

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

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

ความเข้ มแสงดวงอาทิตย์
130,000

ความเข้ มแสง (Lux)

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

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

30°W
95,700

8-ก.ย.-57

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

97,700

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

98,900

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

ความเข้ มแสง (Lux)

ความเข้ มแสงดวงจันทร์
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08

30°E

45°E

60°E

10-ส.ค.-57

0.16

8-ก.ย.-57

0.13

0.13

0.15

6-พ.ย.-57

0.1

0.14

0.13

60°W

45°W

30°W

0.15

0.12

0.12

0.2

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

มุมอัลติจูด
(องศา)
30
45
60

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

06/11/57
0.10
0.11
0.12

ค่าเฉลี่ย
0.11
0.11
0.12
0.11

ตัวอย่างในการคานวณ ดังนี้
1. คานวณหากาลังส่ องสว่างที่ ดวงจันทร์ เต็มดวงสะท้อนจากดวงอาทิ ตย์มายังโลก
LM

( LM ) โดยคานวณจาก

FM 2 rM2

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

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องโทรทรรศน์ 2
เส้นผ่านศูนย์กลางเซนเซอร์ลกั ซ์มิเตอร์

] = [

11.4 2
2.2

] = 26.85
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ดังนั้น สามารถหาความเข้มแสงของดวงจันทร์ได้เป็ น FM
3.536 108

LM

0.16 2

LM

1.26 1017 Lux m

2

4.2
26.85

0.16 Lux

Lux m 2

2

ดังนั้น กาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์เต็มดวงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลกคือ 1.26 1017 Lux m 2
2. คานวณหากาลังส่องสว่างที่ดวงจันทร์ได้รับจากดวงอาทิตย์ ( Lm ) โดยคานวณจาก Lm
2

Lm

1.7371 106

Lm

1.08 1018 Lux m 2

R 2 Fs

113600 Lux m 2

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

LM
Lm

1.26 1017 Lux m 2
1.08 1018 Lux m 2

A 0.12

ดังนั้น ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดวงจันทร์คือ 0.12

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

5

อภิปราย
จากผลการศึกษาพบว่า ดวงจันทร์มีค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงเท่ากับ 0.11 นั้น อาจกล่าวได้วา่ ดวงจันทร์
มีความสามารถในการสะท้องแสงคล้ายกับถ่านไม้ เนื่ องจากมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงที่ ใกล้เคี ยงกัน โดยค่า
สัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ ที่คานวณได้น้ ี เป็ นค่าที่น้อยกว่าความเป็ นจริ ง ซึ่ งสาเหตุอาจเกิ ดจากสภาพ
ท้องฟ้ าที่ไม่โปร่ งในเวลาเก็บข้อมูล และการดูดซับแสงของกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ ทั้งนี้ มีปัญหาที่พบจากการศึกษาคือ ใน
แต่ละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และความโปร่ งของท้องฟ้ าแตกต่างกัน ซึ่ งอาจไม่เอื้ออานวยต่อการเก็บ
ข้อมูล ทาให้ขอ้ มูลบางเดือนขาดหายไป ดังนั้นควรทาการทดลองเป็ นระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แม่นยามาก
ที่สุด โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้น้ ี ไปใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานที่พ้ืนผิว พลังงานภายในดวงจันทร์ สภาพทางเคมี
ภายในพื้นผิวดวงจันทร์ และสามารถนาไปคานวณหาแนวโน้มระหว่างสภาพการดูดกลืนแสงกับความแปรปรวนใน
บรรยากาศโลกเหนือบริ เวณที่ทาการสังเกตการณ์ได้
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กิตติกรรมประกาศ
การด าเนิ น โครงงานวิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การศึ ก ษาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การสะท้อ นแสงของดวงจัน ทร์ โ ดยใช้
ลักซ์มิเตอร์ น้ ี สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา ภาควิ ช าฟิ สิ กส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา รองศาสตราจารย์ส าเภา จงจิ ต ต์
อาจารย์บุญส่ ง เห็นงาม และคุณพิสิฏฐ นิธิยานันท์ ที่ได้กรุ ณาให้การสนับสนุ น เอื้อเฟื้ อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการ
ทาโครงงานในครั้งนี้ และคอยให้คาปรึ กษา แนะนาแนวคิ ด วิธีการ และเสี ยสละเวลาอันมีค่าแก้ไขข้อบกพร่ องของ
เนื้อหา ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่ ผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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การศึกษาและเปรี ยบเทียบความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ ทคี่ านวณได้ จากมุมอัลติจูดของ
ดวงอาทิตย์ บนหลุมอุกกาบาตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ ละช่ วงเวลา
นางสาวชลิดา วุฒิอนันต์
e-mail:m4connect@gmail.com
อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม
โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ที่วิเคราะห์
ได้จากภาพถ่ายของเงาบนหลุมอุกกาบาตในแต่ละช่วงเวลาที่มุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์บนหลุมอุกกาบาตเปลี่ยนแปลง
ไป โดยทาการถ่ายภาพหลุมอุกกาบาต 2 หลุม คือ 1.หลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) และ 2. หลุมอุกกาบาต
Macrobius (ความลึก 3.9 km) ทุกๆ 1 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 21.46 - 04.46 น.จากนั้นนาภาพของเงาบนหลุมอุกกาบาตที่ถ่าย
ได้ในแต่ละช่วงเวลามาทาการวัดความยาวของเงาเพื่อคานวณหาความลึกของหลุมอุกกาบาตโดยใช้หลักทางตรี โกณมิติ
ผลการศึกษาพบว่าการคานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) ณ เวลา 03.46 น. ซึ่ ง
มีมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์อยูท่ ี่ 1.93 องศา มีเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่ สุดคือ 18.13 % ในขณะที่ การคานวณ
ความลึกของหลุมอุกกาบาต Macrobius (ความลึก 3.9) ณ เวลา 04.46 น. ซึ่ งมีมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์อยูท่ ี่ 0.85 องศา
มีเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่ สุดคือ 74.74 % จึ งสรุ ปได้ว่าการคานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต จะมีความ
คลาดเคลื่อนมากเมื่อมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์มีค่าที่นอ้ ยมาก เนื่องจากมุมอัลติจูดที่มีค่าน้อยจะทาให้เงาของแสงอาทิตย์
ทอดยาวไปเกินกว่าความกว้างของหลุมอุกกาบาต ทาให้วดั ความยาวของเงาได้ส้ นั กว่าความเป็ นจริ ง
คาสาคัญ : หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ , ความลึกของหลุมอุกกาบาต

บทนา
พื้นผิวของดวงจันทร์ ประกอบไปด้วยหลุมอุกกาบาตจานวนมาก การศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวง
จัน ทร์ ทาให้สามารถน าข้อมูลความลึ กของหลุมอุกกาบาตไปเป็ นข้อมูลประกอบในการศึ กษาเกี่ ยวกับลักษณะของ
อุกกาบาตที่พงุ่ ตกลงมายังพื้นผิวของของดวงจันทร์ได้
โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ ที่
วิเคราะห์ ได้จากภาพถ่ายของเงาบนหลุมอุกกาบาตในแต่ละช่ วงเวลาที่ มุมอัลติ จูดของดวงอาทิ ตย์บนหลุมอุกกาบาต
เปลี่ยนแปลงไป โดยทาการถ่ายภาพหลุมอุกกาบาต 2 หลุม คือ 1.หลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) และ 2.
หลุมอุกกาบาต Macrobius (ความลึ ก 3.9 km) ทุ กๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 21.46 - 04.46 น.และใช้วิธีการคานวณทาง
ตรี โกณมิติในการคานวณหาความลึกของหลุมอุกกาบาต
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วิธีการศึกษา
(1) ถ่ายภาพเงาที่ทอดลงบนหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ โดยทาการถ่ายภาพในแต่ละครั้งทุกๆ 1 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา
21.46 – 04.46 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
(2) นาภาพที่ได้ในแต่ละช่วงเวลาไปวัดความยาวของเงาในหน่วย pixel โดยใช้โปรแกรม ImageJ
(3) นาความยาวของเงาที่วดั ได้ในหน่วย pixel แปลงไปเป็ นหน่วย km โดยใช้วธิ ีเทียบบัญญัติไตรยางค์กบั ขนาดของวัตถุ
ในภาพที่เราทราบความยาวจริ งในหน่วย km อยูก่ ่อนแล้ว
(4) นาความยาวของเงาที่คานวณได้จาก ข้อ 3 คูณกับ
1
cos(latitude ) × cos(longitude)

เมื่อ latitude และ longitude คือค่าละติจูดและลองติจูดของหลุมอุกกาบาตที่ทาการวัดขนาดความลึก เนื่องจากความยาว
ปรากฏของเงาที่เรามองเห็นจากภาพอาจมีขนาดสั้นกว่าความยาวจริ งของเงาที่ทอดลงบนหลุมอุกกาบาต ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงความยาวของเงาที่ปรากฏกับความยาวเงาจริ ง
(5) คานวณหามุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์บนหลุมอุกกาบาต (มุม α) จาก

ภาพที่ 2 แสดงส่วนที่ใช้ในการคานวณหามุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์บนหลุมอุกกาบาต
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เมื่อ C คือ ตาแหน่งของหลุมอุกกาบาต, E คือ sub-earth point, P คือ จุดขั้วดวงจันทร์, S คือ sub-solar point, T คือ เส้น
แบ่งด้านมืด ด้านสว่างบนดวงจันทร์
(6) คานวณหาความสูงของหลุมอุกกาบาต จาก Tan α =

Height
Shadow length

ภาพที่ 3 แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่าง มุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์บนหลุมอุกกาบาต (α) กับความยาวของเงาและ
ความสูง

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการคานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius
ครั้งที่

เวลา(น.)

ความยาวของ
เงา(km)
20.350

sub-solar
point
longitude
-39.9

มุม α ที่
คานวณได้
(◦)
4.88

ความสูงที่
คานวณได้
(km)
1.737

%
ความคลาด
เคลื่อน
15.80

1

21.46

2

22.46

21.968

-40.4

4.39

1.686

12.40

3

23.46

24.455

-40.9

3.90

1.667

11.13

4

00.46

24.807

-41.4

3.41

1.478

1.47

5

01.46

27.660

-41.9

2.91

1.406

6.27

6

02.46

31.607

-42.4

2.42

1.336

10.93

7

03.46

52.571

-42.9

1.93

1.772

18.13

8

04.46

57.357

-43.4

1.34

1.342

10.53

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 61

ตารางที่ 2 ผลการคานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Macrobius
ครั้งที่

เวลา(น.)

ความยาวของ
เงา(km)

sub-solar
point
longitude

มุม α ที่
คานวณได้
(◦)

ความสูงที่
คานวณได้
(km)

%
ความคลาด
เคลื่อน

1

21.46

48.559

-39.9

4.11

3.489

10.54

2

22.46

57.038

-40.4

3.64

3.628

6.97

3

23.46

63.352

-40.9

3.18

3.520

9.74

4

00.46

63.765

-41.4

2.71

3.191

18.18

5

01.46

63.795

-41.9

2.25

2.507

35.72

6

02.46

65.364

-42.4

1.78

2.156

44.72

7

03.46

68.387

-42.9

1.32

1.576

59.59

8

04.46

66.371

-43.4

0.85

0.985

74.74

สรุ ปผล
ผลการศึกษาพบว่าการคานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) ณ เวลา 03.46 น.
ซึ่ งมี มุ มอัลติ จูดของดวงอาทิ ตย์อ ยู่ที่ 1.93 องศา มี เปอร์ เซ็ น ต์ความคลาดเคลื่ อนมากที่ สุด คื อ 18.13 % ในขณะที่ การ
คานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Macrobius (ความลึก 3.9) ณ เวลา 04.46 น. ซึ่งมีมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์อยูท่ ี่ 0.85
องศา มีเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนมากที่ สุดคือ 74.74 % จึ งสรุ ปได้วา่ การคานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต จะมี
ความคลาดเคลื่อนมากเมื่อมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์มีค่าที่นอ้ ยมาก

อภิปราย
การคานวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius ที่ มีความคลาดเคลื่อนมากสุ ดอยูท่ ี่ 18.13 % สาเหตุของ
ความคลาดเคลื่อนอาจเป็ นเพราะขั้นตอนในการวัดความยาวของเงาในหน่วย pixel แต่สาหรับหลุมอุกกาบาต Macrobius
ที่มีความคลาดเคลื่อนมากที่ สุดถึง 74.74 % สาเหตุหลักที่ ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากเป็ นเพราะว่า หลุมอุกกาบาต
Macrobius มีตาแหน่ งที่ อยู่ใกล้กบั เส้น Terminator มากกว่าหลุมอุกกาบาต Goclenius ทาให้มุมอัลติจูดของดวงอาทิ ตย์
บนหลุมอุกกาบาต Macrobius มีขนาดเล็กมาก เมื่อมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์มีขนาดเล็ก จะทาให้ความยาวเงาพาดยาว
ไปมาก แต่ดว้ ยข้อจากัดของขนาดหลุม ทาให้เราสามารถวัดความยาวของเงาได้ยาวที่ สุดเท่ากับขนาดของหลุม แต่เงา
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จริ งๆอาจจะพาดยาวไปเกิ นกว่าความกว้างหลุม ดังนั้น เมื่ อเราวัดความยาวของเงาได้ส้ ัน กว่าความเป็ นจริ ง จึ งทาให้
คานวณขนาดความลึกได้ต้ืนกว่าความเป็ นจริ งมาก

ภาพที่ 4 แสดงแบบจาลองมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย์ ความยาวเงาปรากฏและความยาวเงาจริ งของหลุมอุกกาบาต
Macrobius

กิตติกรรมประกาศ
การดาเนิ นโครงงานเล่มนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์ จาก โรงเรี ยนสาธิ ต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ได้เอื้อเฟื้ อในเรื่ องของอุปกรณ์ และสถานที่ อาจารย์บุญส่ ง เห็ นงาม อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน และอาจารย์
วิโรจน์ เครื อภู่ อาจารย์ประจาภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เสี ยสละเวลาให้คาปรึ กษา แนะ
แนวคิดและวิธีการให้กบั การทาโครงงานในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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การศึกษาขนาดของดาวเคราะห์ น้อย
นายณัฐชนนท์ จิตอารี
e-mail:natchanon_19106@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึ กษานางจิรภรณ์ ก๋ าแก้ว
โรงเรี ยนปั ว
บทคัดย่ อ
การศึกษาดาวเคราะห์นอ้ ยในงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์นอ้ ย โดยทาการ
วิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายจากหอดูดาว Cerro Tololo Inter American Observatory (CTIO) และนาข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
วิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่าดาวเคราะห์นอ้ ย 423 Diotima,41 Daphne และ 121 Hermione มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ
207.4 km, 195.0 km และ 286.4 km มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง 0.69%, 12.06% และ 37.02% ตามลาดับ
บทนา
ดาวเคราะห์นอ้ ย คือ ก้อนหินขนาดเล็กซึ่งรวมอยูด่ ว้ ยกันจานวนหลายพันก้อนในระบบสุริยะ รายล้อมดวงอาทิตย์
และโคจรรอบดวงอาทิตย์คล้ายดาวเคราะห์ อยูร่ ะหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี เรี ยกบริ เวณนี้วา่
แถบดาวเคราะห์นอ้ ย
C-type Asteroid (Cabonaceous Asteroid) เป็ นดาวเคราะห์นอ้ ยที่สะท้อนแสงได้นอ้ ยมาก มองดูคล้ ากว่าดาวเคราะห์
น้อยประเภทอื่นๆโดยส่วนใหญ่ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นคาร์บอน (ถ่าน) ดาวเคราะห์นอ้ ยกลุ่มนี้มีจานวนประมาณ 75% ของ
ดาวเคราะห์นอ้ ยทั้งหมด และมีค่าอัลบีโด (albedo) 0.03 ถึง 0.09
การหาขนาดของดาวเคราะห์นอ้ ยจะใช้การเปรี ยบเทียบฟลักซ์ของโลกกับฟลักซ์ของดาวเคราะห์นอ้ ย โดยมี
ความสัมพันธ์คือขนาดดาวเคราะห์นอ้ ยจะแปรผันกับระยะทาง, แมกนิจูดปรากฏ และค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของ
ดาวเคราะห์นอ้ ย
ขั้นตอนการศึกษา
1. ค้นหาข้อมูลของดาวเคราะห์นอ้ ย C-Type จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_notable_asteroids
และ http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi#x
2. เลือกดาวเคราะห์นอ้ ยที่เป็ น C-Type 3 ดวง ได้แก่ ดาวเคราะห์นอ้ ย 423 Diotima ติดตามระหว่างวันที่ 17-19 สิ งหาคม 2557,
ดาวเคราะห์นอ้ ย 41 Daphne ติดตามระหว่างวันที่ 24-25 สิ งหาคม 2557 และ ดาวเคราะห์นอ้ ย 121 Hermione ติดตามระหว่าง
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วันที่ 1-4 กันยายน 2557 ดาวเคราะห์นอ้ ยเหล่านี้ถูกถ่ายภาพในช่วงฟิ ลเตอร์ Clear จานวน 3 ภาพ (ภาพที่ 1-3) โดยเปิ ดหน้ากล้อง
30 วินาที
3. นาภาพดาวเคราะห์นอ้ ยทั้ง 3 ดวงมาวิเคราะห์ โดยใช้วธิ ี aperture photometry เทียบกับดาวอ้างอิง

ดาวอ้ างอิงที่ 1

423 Diotima

ดาวอ้ างอิงที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายของดาวเคราะห์นอ้ ย 423 Diotima และดาวอ้างอิงที่ใช้เปรี ยบเทียบ

ดาวอ้ างอิงที่ 2
ดาวอ้ างอิงที่ 3
41 Daphne

ดาวอ้ างอิงที่ 1

ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่ายของดาวเคราะห์นอ้ ย 41 Daphne และดาวอ้างอิงที่ใช้เปรี ยบเทียบ
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ดาวอ้ างอิงที่ 1

ดาวอ้ างอิงที่ 1

121 Hermione

121 Hermione

ดาวอ้ างอิงที่ 3

ดาวอ้ างอิงที่ 2

ภาพที่ 3 แสดงภาพถ่ายของดาวเคราะห์นอ้ ย 121 Hermione และดาวอ้างอิงที่ใช้เปรี ยบเทียบ
4. เปรี ยบเทียบและคานวณหาแมกนิจูดปรากฏของดาวอ้างอิงทั้งหมดแล้วนาไปคานวณหาแมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ ย
จากสมการ
𝑚1 = −2.5 log 𝑓1 + 𝐶
โดย

𝑚1

คือ แมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ ย

−2.5 log 𝑓1 คือ แมกนิจูดที่วดั ได้จากโปรแกรม APT
𝐶

คือ ค่าคงตัวที่ได้จากการเปรี ยบเทียบดาวอ้างอิง

5. นาค่าแมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ ยที่ได้มาคานวณหาขนาดของดาวเคราะห์นอ้ ย จากสมการต่อไปนี้
𝑎∙𝑅 2𝑟𝐸2

𝑚𝐴 − 𝑚𝑆 = −2.5 log (
โดย

4∆2 𝑟𝐴2

)

𝑚𝐴 คือ แมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ ย
𝑚𝑆 คือ แมกนิจูดปรากฏของดวงอาทิตย์
𝑎

คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงของดาวเคราะห์นอ้ ย (albedo)

𝑅

คือ รัศมีของดาวเคราะห์นอ้ ย (AU)
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𝑟𝐸

คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ (AU)

∆

คือ ระยะทางจากโลกถึงดาวเคราะห์นอ้ ย (AU)

𝑟𝐴

คือ ระยะทางจากดาวเคราะห์นอ้ ยถึงดวงอาทิตย์ (AU)

ซึ่งสมการมาจาก
𝒓𝑬

ดวงอาทิตย์

∆

โลก

ดาวเคราะห์นอ้ ย

𝒓𝑨

โลกห่างจากดวงอาทิตย์ = rE ดาวเคราะห์นอ้ ยห่างจากดวงอาทิตย์ = rA และดาวเคราะห์นอ้ ยห่างจากโลก
ฟลักซ์ของดวงอาทิตย์ที่วดั จากบนดาวเคราะห์นอ้ ย 𝑓𝑆 .𝐴 =

𝐿𝑆
4𝜋𝑟𝐴2

คนบนโลกมองไปยังดาวเคราะห์นอ้ ย จะเห็นดาวเคราะห์นอ้ ยเป็ นวงกลม (2 มิติ) รัศมี R และมีกาลังส่องสว่าง
𝐿𝐴 = 𝑎 ∙ 𝜋𝑅2 ∙ 𝑓𝑆 .𝐴
𝐿𝐴 = 𝑎 ∙ 𝜋𝑅2 ∙

𝐿𝑆
4𝜋𝑟𝐴2

โดย a คือ ค่าอัลบีโด (albedo) ของดาวเคราะห์นอ้ ย
ดังนั้น คนบนโลกจะเห็นฟลักซ์ของดาวเคราะห์นอ้ ยที่วดั จากโลกมีค่า

𝑓𝐴 =
แต่ ฟลักซ์ของดวงอาทิตย์ที่วดั ได้บนโลก
จึงได้
หรื อ

𝑓𝑆 =
𝑓𝐴
𝑓𝑆

=

𝑎∙𝜋𝑅 2 𝐿𝑆

4𝜋∆2 4𝜋𝑟𝐴2
𝐿𝑆

4𝜋𝑟𝐸2
𝑎∙𝑅2 𝑟𝐸2
4∆2 𝑟𝐴2

𝑎∙𝑅 2𝑟𝐸2

𝑚𝐴 − 𝑚𝑆 = −2.5 log (

4∆2 𝑟𝐴2

)
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6. นารัศมีไปคานวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางและนาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางไปเทียบกับขนาดจริ งจากฐานข้อมูลเว็บไซต์
http://ssd.jpl.nasa.gov/ โดยคานวณเป็ นเปอร์เซ็นต์
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า แมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ ย 423 Diotima มีค่าเท่ากับ 13.03 แมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ ย
41 Daphne มีค่าเท่ากับ 12.92 แมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ ย 121 Hermione มีค่าเท่ากับ 12.25 ใช้ค่า albedo เท่ากับ 0.06 โดย
คานวณจากค่า albedo เฉลี่ยของดาวเคราะห์นอ้ ย C-type ซึ่งมีค่าอัลบีโด (albedo) 0.03 ถึง 0.09 จากเว็บไซต์
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/text/asteroids.txt และใช้ค่าระยะทางจากเว็บไซต์ http://ssd.jpl.nasa.gov/ และโปรแกรม
Stellaium ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าแมกนิจูดปรากฏของดวงอาทิตย์, ดาวเคราะห์นอ้ ย และระยะทาง
ดาวเคราะห์นอ้ ย

แมกนิจูดปรากฏ
ของดวงอาทิตย์

แมกนิจูดปรากฏ
ของดาวเคราะห์
น้อย

423 Diotima
41 Daphne
121 Hermione

-26.78
-26.78
-26.78

13.03
12.92
12.25

ระยะทาง
จากโลกถึง
ดวงอาทิตย์
(AU)
1.000
1.000
1.000

ระยะทางจาก
ดาวเคราะห์นอ้ ย
ถึงดวงอาทิตย์
(AU)
3.066
2.765
3.457
𝑎∙𝑅 2 𝑟𝐸2

นาค่าที่ได้ไปแทนในสมการ

𝑚𝐴 − 𝑚𝑆 = −2.5 log (

ดาวเคราะห์นอ้ ย 423 Diotima

13.03-(-26.78) = -2.5log(

4∆2 𝑟𝐴2

ระยะทางจากโลก
ถึงดาวเคราะห์นอ้ ย
(AU)
2.664
2.279
2.629

)

0.06×R2 ×12
4×2.664 2 ×3.0662

)

R = 0.0000006929 AU
R = 103.7 km
ดังนั้นรัศมีของดาวเคราะห์นอ้ ย 423 Diotima เท่ากับ 103.7 km และนาสมการที่ได้ไปคานวณหารัศมีของดาวเคราะห์นอ้ ย
41 Daphne และ 121 Hermione จะได้รัศมีของดาวเคราะห์นอ้ ย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่ารัศมีของดาวเคราะห์นอ้ ย
ดาวเคราะห์นอ้ ย
423 Diotima
41 Daphne
121 Hermione

รัศมี (Km)
103.7
97.5
143.2
สรุปผล

ดาวเคราะห์นอ้ ย 423 Diotima มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 207.4 km ดาวเคราะห์นอ้ ย 41 Daphne มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 195.0 km และดาวเคราะห์นอ้ ย 121 Hermione มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 286.4 km ซึ่งขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่คานวณได้ของดาวเคราะห์นอ้ ยทั้งสามดวง มีค่าความคลาดเคลื่อนจากขนาดจริ ง 0.69% ,12.06% และ37.02%
ตามลาดับ
อภิปราย
จากการสังเกตดาวเคราะห์นอ้ ยจากหอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ได้ขอ้ มูลจากภาพถ่าย
ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นหรื อฟิ ลเตอร์ Clear เมื่อทาการถ่ายภาพแล้วเกิดปั ญหาจากภาพถ่ายเนื่องจากเกิดการเลื่อนของดาว เมื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในกระบวนการทางแสง โดยเปรี ยบเทียบแมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ ยกับดาวอ้างอิงได้ค่าแมกนิจูดปรากฏ
ของดาวเคราะห์นอ้ ยแล้วนาไปคานวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดที่คานวณได้เป็ น
เปอร์เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปั จจัยต่อไปนี้
- รู ปร่ างที่ไม่เป็ นทรงกลมของดาวเคราะห์นอ้ ย
- เวลาที่ถ่ายภาพดาวเคราะห์นอ้ ยอาจไม่ตรงกับเวลาถ่ายภาพของฐานข้อมูล
- ค่าคลาดเคลื่อนของแมกนิจูดปรากฏที่วดั ได้
กิตติกรรมประกาศ
ในการทางานวิจยั นี้ประกอบด้วยการดาเนินการหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล จนกระทัง่
งานวิจยั นี้สาเร็ จลุลว่ งไปด้วยดีตลอดระยะเวลาในการทางานดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครู เชิง
ปฏิบตั ิการด้านดาราศาสตร์ข้นั สูง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อีกทั้งยังได้รับคาแนะนาในหลายๆด้าน ตลอดจนกาลังใจจากบุคคลหลายท่าน ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้งอย่างยิง่ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ที่ได้ให้โอกาสในการทางาน เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์ สถานที่
ตลอดจนความรู ้ความสามารถจนการวิจยั ประสบผลสาเร็จ ขอขอบพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม ผูใ้ ห้คาแนะนาทางด้านข้อมูล
และช่วยเหลือในด้านต่างๆในการทาโครงงานวิจยั นี้ ขอขอบพระคุณ คุณพิสิฏฐ นิธิยานันท์ ผูค้ อยแนะนาและช่วยเหลือด้าน
ความรู ้ ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปั ว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการเดินทางและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
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ขอขอบพระคุณ คุณครู จิรภรณ์ ก๋ าแก้ว ที่คอยดูแลเอาใจใส่และให้คาปรึ กษาจนโครงงานนี้สาเร็ จลุลว่ งไปด้วยดีทา้ ยที่สุด
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผูท้ ี่เป็ นที่รัก เป็ นกาลังใจและให้โอกาสในการศึกษาตลอดมา
อ้ างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์ เชิ งปฏิ บัติการ. พิมพ์ครั้งที่1. สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เชียงใหม่,2556
List of notable asteroids:(ออนไลน์):เข้าถึงได้จาก: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_notable_asteroids
(สื บค้นวันที่ :2557 พฤศจิกายน 1).
JPL Small-Body Database Search Engine:(ออนไลน์):เข้าถึงได้จาก: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi#x
(สื บค้นวันที่:2557 พฤศจิกายน 1).
SKYNET:(ออนไลน์):เข้าถึงได้จาก :http://skynet.unc.edu/old (สื บค้นวันที่:2557 สิ งหาคม 17).
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การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์ รอบโลก
นางสาวปานชรี อนุจร
e-mail:Pancharee_anujorn@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึ กษา นางจิรภรณ์ ก๋ าแก้ว
โรงเรี ยนปั ว

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกโดยการเปรี ยบให้วงการโคจรของดวงจันทร์เป็ น
วงกลมและสังเกตระยะเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งหนึ่ง ๆ (ผ่านเส้นเมอริ เดียน) แล้วกลับมา
ยังตาแหน่งเดิมอีกครั้งในวันต่อมา จากนั้นนาเวลาที่ได้มาคานวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก คาบการหมุนรอบตัวเองของโลก และระยะเวลาที่ดวงจันทร์
เปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งหนึ่งๆ (ผ่านเส้นเมอริ เดียน)แล้วกลับมายังตาแหน่งเดิมในอีกวันถัดมา การวิจยั ในครั้งนี้ได้
สังเกตดวงจันทร์ต้งั แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม ถึง 15 ตุลาคม 2557 พบว่าดวงจันทร์มีคาบการเคลื่อนที่รอบโลกเป็ น 36541
นาที หรื อ 25.38 วัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับคาบมาตรฐาน(27.322วัน) พบว่ามีความคาดเคลื่อน 7.124% การวิจยั ในครั้ง
นี้ถือได้วา่ เป็ นการฝึ กสังเกตวัตถุบนท้องฟ้ าได้เป็ นอย่างดี เพราะได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทางาน
อีกทั้งยังได้ประยุกต์วธิ ีการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์เพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้จริ งอีกด้วย

บทนา
ดวงจันทร์ เป็ นดาวบริ วารเพียงดวงเดียวของโลก เป็ นวัตถุทอ้ งฟ้ าที่อยูใ่ กล้กบั โลกมากวัตถุหนึ่ง อยูห่ ่างจากโลก
ประมาณ 384,403 กม. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 27.322 วันและดวงจันทร์มีคาบการโคจรตามภูมิศาสตร์
ระหว่างโลก-ดวงจันทร์-ดวงอาทิตย์ ทาให้เกิดเป็ นเฟสของดวงจันทร์ ซึ่งจะซ้ ารอบทุกๆ ช่วง 29.5 วัน โดยระนาบ
วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทามุมกับระนาบสุริยวิถี 5.145° และมีความรี ของวงโคจร 0.0554 หากเราสังเกต
ดวงจันทร์บนท้องฟ้ าในแต่ละคืน ดวงจันทร์จะแตกต่างกันไปทุกคืน เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก
การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกในครั้งนี้ได้เปรี ยบเทียบให้วงการโคจรของดวงจันทร์เป็ นวงกลม
และสังเกตระยะเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งหนึ่ง ๆ (ผ่านเส้นเมอริ เดียน) แล้วกลับมายัง
ตาแหน่งเดิมอีกครั้งในวันถัดมา จากนั้นนาเวลาที่ได้มาคานวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกโดยใช้
ความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
1
M

1

1

=E−T

โดย T คือ เวลาที่ดวงจันทร์กลับมายังตาแหน่งเดิม
E คือ เวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองมีค่า 23.934 ×60 =1436.04นาที
M คือ คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก
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วิธีการศึกษา
1. หาเส้นเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต โดยตั้งเสาปลายแหลมตรงไว้กลางแดด(รู ปที่1) แล้วสังเกตเงาของเสาที่
ทอดยาวลงบนพื้น และรอสังเกตเงาที่ทอดลงมาบนพื้นที่ส้ นั ที่สุด(รู ปที่ 2) ซึ่งเงาที่ทอดลงพื้นเวลานั้นจะชี้
ไปทางทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งจะขนานหรื อเป็ นเส้นเดียวกับเส้นเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต จากนั้นให้ลากเส้นตาม
แนวเงานั้นไว้

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

2. ตั้งอุปกรณ์สงั เกตการณ์ (แอสโตรแลปหรื อกล้องโทรทัศน์) ให้ลากล้องขนานกับเส้นเมอริ เดียนของผู ้
สังเกต จากนั้นทาการสังเกตดวงจันทร์ แล้วเริ่ มจับเวลาในขณะที่ดวงจันทร์ผา่ นเส้นเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต
หรื อผูส้ งั เกตสามารถมองเห็นดวงจันทร์ผา่ นกล้องที่ต้ งั ไว้ ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3

3. เมื่อเวลาผ่านไป รอสังเกตดวงจันทร์กลับมาอยูใ่ นตาแหน่งเดิมอีกครั้ง กล่าวคือผ่านเส้นเมอริ เดียนของ
ผูส้ งั เกตอีกครั้ง แล้วจึงบันทึกเวลาที่ได้ (T)

4. ทาการทดลองซ้ าตามข้อที่ 2-3ในวันต่อๆ ไป
5. นาค่าของเวลาที่ได้มาคานวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก จากสมการ

1 1 1
= −
M E T
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จากรู ปจะได้สมการดังนี้
สมการแรก คือ
สมการสอง คือ

𝐓

𝐓–𝐄

=
=

𝟑𝟔𝟎
M
𝟑𝟔𝟎
𝐄

360

จะได้

= T× (

จะได้

= (T – E )× (

M

)
360
E

)

เมื่อพิจารณาจากรู ป แล้วเทียบขนาดของมุม จากทั้ง 2 สมการ พบว่าเป็ นมุมเดียวกัน
โดย
คือการกระจัดเชิงมุมที่ผสู ้ งั เกตและดวงจันทร์ จะเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลา T (องศา)
T คือ เวลาที่ดวงจันทร์ ใช้กลับมายังตาแหน่งเดิม (ผ่านเมอริ เดียนของผูส้ งั เกต) หรื อระยะเวลาที่ดวงจันทร์
ใช้ในการเปลี่ยนตาแหน่งจาก A ไปยัง B (นาที)
M คือ คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 1 รอบ (นาที)
E คือ ระยะเวลาที่ผสู ้ งั เกตใช้ในการหมุนรอบจุดศูนย์กลางของโลก หรื อระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง
มีค่า 23.934×60 = 1436.04นาที
ซึ่งเมื่อพิจารณาสมการทั้ง 2 แล้วจะได้สมการดังนี้
1 1 1
= −
M E T
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ผลการศึกษา
ครั้งที่
1

เวลาที่ดวงจันทร์กลับมา
ยังตาแหน่งเดิม(T) (นาที)
1496

คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก(M)
(นาที)
35829.15010

2

1494

37015.93789

3

1496

35829.15010

4

1497

35264.95866

5

1499

34190.34244

6

1499

34190.34244

7

1496

35829.15010

8

1496

35829.15010

9

1495

36412.47965

10

1495

36412.47965

11

1496

35829.15010

12

1494

37015.93789

13

1494

37015.93789

14

1493

37640.58497

15

1491

38958.07205

16

1492

38287.55683

17

1490

39653.43958

เฉลี่ย

36541.40120

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1493.98600
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สรุ ปผล
คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกมีค่าเฉลี่ย 36541 นาทีหรื อ 25.38 วัน ซึ่งคาดเคลื่อนจากคาบมาตรฐาน (27.322 วัน)
อยู่ 7.124 %

อภิปราย
คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจากการศึกษามีค่าเฉลี่ย 36541 นาทีหรื อ 25.38 วัน และคาดเคลื่อน
จากคาบมาตรฐาน (27.322 วัน) อยู่ 7.124 % ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็ นวงรี
เล็กน้อย และระนาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกไม่อยูใ่ นระนาบเดียวกับวงโคจรของผูส้ งั เกตรอบโลก รวมถึง
การเล็งตาแหน่งดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ และการใช้อุปกรณ์ที่มีความคาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ซึ่งการศึกษาและลดปั จจัย
ที่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนดังกล่าวควรมีในการศึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกในครั้งนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี เนื่องด้วยได้รับความกรุ ณาจาก
คุณมติพล ตั้งมติธรรม ทีมงานจากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ คุณครู จิรภรณ์ ก๋ าแก้ว และคุณครู ที่มาอบรมวิจยั
ดาราศาสตร์ข้ นั สูงทุกท่าน ที่กรุ ณาแนะนา ให้คาปรึ กษาและคอยช่วยเหลือจนกระทัง่ การทาวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วง
ด้วยดี
ข้าพเจ้าหวังว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจและนาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

เอกสารอ้างอิง
National Aeronautics and Space Administration.Earth’s Moon Facts&Figures.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
:http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Moon&Display=Facts.
(วันที่สืบค้น : 6 กรกฎาคม 2557)
National Aeronautics and Space Administration.Earth’s Facts&Figures. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก
:http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth&Display=Facts.
(วันที่สืบค้น : 6 กรกฎาคม 2557)
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การศึกษาการหาระยะทางของกาแล็กซีด้วยการใช้ Supernova ชนิด Ia
นายชนสรณ์ พึ่งเงิน
E-mail : Meekingdom123@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึ กษา นางจิรภรณ์ ก๋ าแก้ว
โรงเรี ยน ปั ว

บทคัดย่อ
การศึกษาซุปเปอร์โนวาชนิด Ia ในงานวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซีที่เกิดซุปเปอร์
โนวา Ia ASASSN-14hu ที่ เกิ ด ขึ้ น ณ พิ กั ด R.A. = 06hr 43m 26s.92, Decl. = -69°38'14".7 โดยใช้ ข ้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจาก
กล้องโทรทัศน์ PROMPT 8 ที่หอดูดาว Cerro-Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในกระบวนการทางแสงหาอันดับความสว่างปรากฏต่ าสุ ดของซุปเปอร์ โนวา
ชนิ ด Ia นามาหาค่าผลต่างของซุปเปอร์ โนวาต่าสุ ดกับอันดับความสว่างหลังจากจุดต่าสุ ดไปอีก 15 วันหรื อ∆𝑚15 เพื่อนามาหา
อันดับความสว่างสัมบูรณ์ของซุปเปอร์ โนวา Ia และนามาหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี ดงั กล่าวจากสมการในงานวิจยั จาก
การศึกษาพบว่าระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซีที่เกิดซุปเปอร์โนวา Ia ASASSN-14hu นั้นมีค่าเท่ากับ 100.0 ± 24.78 Mpc

บทนา
ดวงดาวบนท้องฟ้ าที่อยูไ่ กลโพ้นหลายร้อยปี แสงมีดวงดาวซึ่งอยูร่ วมกันเป็ นกาแล็กซี ดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้ า
ส่วนใหญ่เป็ นดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีจุดจบแตกต่างกัน ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะมีอายุส้ นั และจบชีวิตด้วยการระเบิดอย่าง
รุ นแรงเรี ยกว่าซุปเปอร์ โนวา ซุปเปอร์ โนวาชนิ ด Ia เกิดจากระบบดาวคู่ ระหว่างดาวแคระขาวและดาวยักษ์แดง โดยที่ดาวแคระ
ขาวจะได้รับมวลจากดาวยักษ์แดงที่กาลังขยายตัวและปลดปล่อยมวลสารจานวนมากออกมา เมื่อได้รับมวลจนมีมวลประมาณ
1.38 เท่าของดวงอาทิตย์ จะทาให้เกิดการระเบิดอย่างรุ นแรง ทาให้มีค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ต่าสุดที่ถือว่าคงที่คือมีค่าอันดับ
ความสว่างสัมบู รณ์ ประมาณ -19.3 แต่ก็จะมีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อย สามารถคานวณได้ตามสมการจากงานวิจยั ของMARIO
HAMUY, M. M. PHILLIPS, ROBERT A. SCHOMMER, และ NICHOLAS B. SUNTZEFF(December 1996) ซึ่ งจะให้ค่าอันดับความสว่าง
สัมบูรณ์ที่น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น เมื่อได้ค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์และอันดับความสว่างปรากฏที่นอ้ ยที่สุดแล้ว สามารถนามาหา
ระยะทางได้จากสมการ 𝑚 − 𝑀 = 5𝐿𝑜𝑔𝑑 − 5 ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้คานวณระยะทางของซุ ปเปอร์ โนวา ชนิ ด Ia ASASSN14hu ในบริ เวณตาแหน่งของกาแล็กซี ESO 58-G12 ที่ตาแหน่ง R.A. = 06hr 43m 26s.92, Decl.= -69°38'14".7 โดยใช้ขอ้ มูลจาก
ภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์ PROMPT 8 ที่หอดูดาว CTIO ประเทศชิลี
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วิธีการศึกษา
สื บค้นข้อมูลการระเบิดของซุปเปอร์โนวาชนิด la จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์
www.rochesterastronomy.org/supernova.html และ http://www.cbat.eps.harvard.edu/lists/Supernovae.html
จากนั้นติดตามและถ่ายภาพซุปเปอร์โนวา ASASSN-14hu ในบริ เวณตาแหน่งของกาแล็กซี ESO 58-G12 ที่ตาแหน่ง R.A. = 06hr
43m 26s.92, Decl. = -69°38'14".7 ในช่วงฟิ ลเตอร์ B 4 ภาพต่อหนึ่งวัน โดยเปิ ดหน้ากล้อง 80 วินาที เริ่ มเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 30
กันยายน 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 รวม 28 วัน นาภาพที่ถ่ายได้ (ภาพที่ 2) ไปเปรี ยบเทียบกับภาพถ่ายของกาแล็กซีที่เกิด
ซุปเปอร์โนวาจากฐานข้อมูล SAO-DSS (ภาพที่ 1)

Supernova type
Ia 2014 hu

ภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายที่ยงั ไม่เกิดซุปเปอร์โนวา ASASSN-14hu จากฐานข้อมูล SAO-DSS
ภาพที่ 2 แสดงบริ เวณที่ปรากฏของซุปเปอร์โนวา ASASSN-14hu

ภาพที2่

นาภาพถ่ายมารวมกัน ( stack ) ด้วยโปรแกรม Iris หาค่าความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวา Ia โดย
เปรี ยบเทียบกับอันดับความสว่างของดาวอ้างอิง โดยดาวน์โหลดแคตตาล็อค ของดาว ( ภาพที่ 3) ในบริ เวณภาพถ่ายใน
โปรแกรม DS9 เลือกดาวอ้างอิงจานวน 4 ดวง เพื่อเปรี ยบเทียบและคานวณหาค่าอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์
โนวา จากฐานข้อมูลของ SIMBAD พบว่าดาวอ้างอิงแต่ละดวงมีค่าอันดับความสว่าง ปรากฏในฟิ ลเตอร์ B ดังนี้
ดาวดวงที่ 1 TVC9181-820-1
B apparent mag=12.17
ดาวดวงที่ 2 TVC9181-1230-1
B apparent mag=12.16
ดาวดวงที่ 3 TVC9181-1330-1
B apparent mag=12.19
ดาวดวงที่ 4 2MASX J06432741-6934193
B apparent mag=17.02
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3

Supernova ASASSN 14 hu

4

2
1

ภาพที่ 3 แสดงดาวอ้างอิงที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบเพื่อหาความสว่างปรากฏกับซุปเปอร์โนวา
จากนั้นนาอันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิงไปเปรี ยบเทียบหาอันดับความสว่างของซุปเปอร์โนวา จากสมการ
𝑚1 − 𝑚𝑟𝑒𝑓 = −2.5𝐿𝑜𝑔 𝐼

𝐼1
𝑟𝑒𝑓

𝑚1 = −2.5𝐿𝑜𝑔𝐼1 + 2.5𝐿𝑜𝑔𝐼𝑟𝑒𝑓 + 𝑚𝑟𝑒𝑓
𝑚1 = −2.5𝐿𝑜𝑔𝐼1 + 𝑐
𝑐 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 − (−2.5𝐿𝑜𝑔𝐼𝑟𝑒𝑓 )

โดย

𝑚𝑟𝑒𝑓
𝑚1
𝐼𝑟𝑒𝑓
𝐼1
c

คือ อันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง
คือ อันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวา
คือ ค่าของฟลักซ์ของดาวอ้างอิง
คือ ค่าของฟลักซ์ของซุปเปอร์โนวา
คือ ค่าคงตัวที่เปลี่ยนไปของความสว่างปรากฏที่หาจากค่าเฉลี่ยของดาวอ้างอิง

นาค่าอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวาในแต่ละวันไปหาค่าเฉลี่ยและค่า Standard Error นาข้อมูลที่
ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอันดับความสว่างปรากฏ(x) และวันจูเลียน(y) พิจารณาเลือกข้อมูลช่วงที่ใกล้จุด
ต่าสุ ด จากนั้นสร้างเส้นแนวโน้มพาราโบลาเพื่อนามาหาค่าอันดับความสว่างปรากฏต่ าสุ ด และจากนั้นหาค่าอันดับ
ความสว่างสัมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์ โนวาโดยใช้ค่า∆𝑀15 หรื อผลต่างของอันดับความสว่างปรากฏ ณ จุดต่ า
สู ดกับอันดับความสว่างปรากฏหลังจากจุดสู งสุ ดเป็ นเวลา 15 วัน โดยนาไปคานวณค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ตาม
สมการที่ ได้จากงานวิจัยของ MARIO HAMUY, M. M. PHILLIPS, ROBERT A. SCHOMMER, และ NICHOLAS B. SUNTZEFF
(December 1996) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสมการและค่าคงที่จากงานวิจยั ของ MARIO HAMUY และคณะ( December 1996 )ในฟิ ลเตอร์ B
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝑏(∆𝑚15 − 1.1)

Bandpass

a
-19.258
-19.256

B

b
0.784
0.860

โดย 𝑀𝑚𝑎𝑥 (𝐵) คือ อันดับความสว่างสมบูรณ์ของซุปเปอร์โนวา
∆𝑚15 (𝐵) คือ ผลต่างระหว่างอันดับความสว่างสู งสุ ดกับอันดับความสว่างหลังจากวันที่สูงสุ ดไป 15 วัน
a และ b คือ ค่าคงตัวของสมการมีค่าตามตาราง
นาอันดับความสว่างปรากฏและอันดับความสว่างสัมบูรณ์มาคานวณหาระห่างระหว่างโลกถึงกาแล็กซีที่เกิด Supernova Ia โดย
ใช้สมการ
𝑚 − 𝑀 = 5𝐿𝑜𝑔𝑑 − 5

โดย

d คือ ระยะทางในหน่วย parsec
M คือ อันดับความสว่างสัมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์โนวา
m คือ อันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวา

ผลการศึกษา
จากการเปรี ยบเทียบอันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิงทั้ง 4 ดวงเพื่อหาค่าอันดับความสว่างปรากฏเฉลี่ยของ
ซุปเปอร์โนวา ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าวันจูเลียนและอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวา
JD (Day)
2456930.768
2456931.632
2456932.625
2456933.842
2456935.861
2456936.824
2456937.781
2456938.784

JD-2456930 (Day)
0.76820978
1.631993330
2.62522537
3.84202003
5.86055764
6.82399411
7.78143946
8.78361563

Apparent Magnitude
15.85
15.78
15.76
15.69
15.70
15.69
15.66
15.75

Standard Error
0.14
0.17
0.15
0.17
0.19
0.18
0.14
0.16
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JD (Day)
2456939.705
2456940.604
2456941.607
2456944.801
2456950.822
2456951.792
2456952.845
2456953.854
2456955.809
2456956.804
2456957.796

JD-2456930 (Day)
9.70545382
10.60395035
11.60699007
14.80087939
20.82242007
21.7922337
22.8446111
23.85426641
25.80852001
26.80438198
27.79635163

Apparent Magnitude
15.78
15.87
15.86
16.04
16.67
16.76
16.88
16.95
17.21
17.18
17.35

Standard Error
0.17
0.13
0.16
0.19
0.17
0.18
0.18
0.16
0.15
0.13
0.17

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยกระบวนการทางแสง (photometry)โดยเปรี ยบเทียบค่าอันดับความสว่างปรากฏเฉลี่ย
ของซุปเปอร์โนวา ดังตารางที่ 2 ได้ค่าอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวาเทียบกับวันจูเลียนดังกราฟที่ 1

APPRANT MAGNITUDE

15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
0

5

10

JD-2456930 (DAY)
15
20

25

30

กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอันดับความสว่างปรากฏเฉลี่ยของซุปเปอร์โนวา Ia กับ วันจูเลียน
เลือกช่วงข้อมูลของอันดับความสว่างปรากฏในบริ เวณใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของกราฟเพื่อหาค่าความอันดับความสว่างปรากฏที่
ต่าที่สุดของ Supernova ดังกราฟที่ 2
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JD-2456930 (DAY)
0

2

4

6

8

10

12

14

APPRANT MAGNITUDE

15.60
15.65
15.70

15.75
15.80
15.85
15.90

กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวา Ia ที่อยูบ่ ริ เวณจุดสูงสุดกับวันจูเลียน
จากกราฟทาให้ได้ค่าอันดับความสว่างปรากฏต่าสุดและและอันดับความสว่าง หลังจากวันที่ต่าสุดไปอีก 15 วันดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงอันดับความสว่างต่าสุดและวันที่หลังจากอันดับความสว่างต่าสุดไป 15 วัน
JD (Day)
Maximum
Maximum + 15 Day

Apparent Magnitude
15.67 ± 0.16
16.68 ± 0.16

2456935.785
2456950.785

จากตารางที่ 3 สามารถนาข้อมูลที่ได้มาหาผลต่างของอันดับความสว่างในเวลา 15 วันจากวันที่อนั ดับความสว่างปรากฏมีค่า
ต่าสุดหรื อ ∆𝑚15 เพื่อนาไปหาค่าอันดับความสว่างสมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์โนวาชนิด Ia
ผลต่างของอันดับความสว่างเป็ นดังนี้
∆𝑚15 = Apparent Magnitude (15) - Apparent Magnitude (Maximum)
= 16.68 ± 0.16 – 15.67 ± 0.16
= 1.010 ± 0.32
หาอันดับความสว่างสมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์โนวา ดังนี้
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝑏(∆𝑚15 (𝐵) − 1.1)
𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.258 + 0.784(1.010 − 1.1)
𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.258 + 0.784(−0.09)
𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.3334 ± 0.32

พิจารณาตามหลักเลขนัยสาคัญ

𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.33 ± 0.32
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หาระยะทางของกาแล็กซีทเี่ กิดซุปเปอร์ โนวาชนิด Ia ถึงโลก
จากการรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ทาให้ทราบค่าอันดับความสว่างปรากฏต่าสุดของซุปเปอร์โนวา และอันดับความ
สว่างสัมบูรณ์ซ่ ึงได้จากการคานวณ จากนั้นนาค่าที่ได้ไปหาระยะทางดังนี้
𝑚 − 𝑀 = 5𝐿𝑜𝑔𝑑 − 5

จากสมการจะได้ 15.67 − (−19.33 ) = 5Logd − 5
d = 10(

15.67+19.33+5
)
5

d = 100000000 pc
d = 100.0 ± 24.78 Mpc

สรุ ปผล
จากการเก็บข้อมูลอันดับความสว่างของซุปเปอร์โนวาชนิด Ia ASASSN-14hu ในบริ เวณตาแหน่งของกาแล็กซี ESO
58-G12 ที่ตาแหน่ง R.A. = 06hr 43m 26s.92 , Decl. = -69°38'14".7 พบว่ากาแล็กซีที่เกิดซุปเปอร์โนวามีระยะห่างจากโลกเท่ากับ
100.0 ± 24.78 Mpc

อภิปรายผล
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยของซุ ปเปอร์ โ นวาชนิ ด Ia ด้ ว ยกล้ อ งโทรทั ศ น์ PROMPT 8 ที่ หอดู ด าว CTIO
(Cerro - Tololo Inter-American Observatory) โดยได้ติดตามซุปเปอร์โนวาในหลายตาแหน่ง แต่ซุปเปอร์โนวาบางดวงที่ติดตาม
เป็ นชนิ ดอื่นที่ ไม่ใช่ชนิ ด Ia ซุ ปเปอร์ โนวาชนิ ด Ia ที่ได้ติดตามได้แก่ 2014da และ 2014dh แต่ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะ
ซุ ปเปอร์ โนวาอยู่ใกล้กาแล็กซี มากเกิ นไป ส่ วนซุ ปเปอร์ โนวา CSS140914:010107-101840 เมื่ อนามาสร้างกราฟพบว่าจุดที่
อันดับความสว่างต่าสุ ดขาดหายไปจึงไม่สามารถใช้ขอ้ มูลชุดนี้ ได้ และจากการเก็บข้อมูลซุปเปอร์ โนวา ASASSN-14hu พบว่า
ภาพถ่ายบางภาพมีปัญหาคือภาพที่ถ่ายได้ไม่ชดั เนื่องจากสภาพอากาศทาให้ตอ้ งคัดเลือกภาพที่ดีที่สุด 3 ภาพแล้วนามารวมกันใน
แต่ละวันและเนื่ องจากการถ่ายภาพนั้นไม่สามารถถ่ายได้ต่อเนื่ องทาให้กราฟในช่วงวันจูเลียน 2456944.801 ถึง 2456950.822
หายไปรวมระยะเวลาประมาณ 6 วัน เมื่อนาค่าความสว่างปรากฏของซุ ปเปอร์ โนวาในแต่ละวันมาเขียนกราฟพบว่าค่าอันดับ
ความสว่างปรากฏมีค่าน้อยที่ สุด (minimum magnitude) มีค่าเท่ากับ 15.67 ± 0.16 เมื่อนาค่าที่ได้ไปหาผลต่างของอันดับความ
สว่าง ณ จุดสู งสุ ดกับหลังจากจุดสู งสุ ดไปอีก15วันหรื อ ∆m15 ได้ค่าเท่ากับ 1.01 ± 0.32 เมื่อนาค่า ∆m15 ไปหาค่าอันดับ
ความสว่างสัมบูรณ์ของซุปเปอร์ โนวาได้ค่า เท่ากับ -19.33±0.32 แล้วนาไปหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี ได้ค่าเท่ากับ 100.0
± 24.78 Mpc
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้สาเร็ จได้ดว้ ยดีเพราะมีสถาบันและบุคคลต่างๆซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้ากระทัง่ งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี ณโอกาสนี้ขา้ พเจ้า ขอขอบพระคุณสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ NARIT สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้โอกาสแก่ขา้ พเจ้า
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ รวมถึงอุปกรณ์ที่สาคัญโดยเฉพาะกล้อง PROMPT 8 จนทาให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม ที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือสนับสนุนในด้านการให้ความรู ้ คาแนะนา และข้อมูลต่างๆตลอดเวลา
ที่ทางานวิจยั คุณประณิ ตา เสพปั นคา ผูใ้ ห้ความรู ้ คาปรึ กษา และช่วยเหลือในด้านต่างๆตลอดระยะเวลาในการทางานวิจยั
นายชาติ ก๋ าแก้ว ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปั ว ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริ มกิจกรรมทาง ดาราศาสตร์ของโรงเรี ยนอย่างเต็มที่
คุณครู จิรภรณ์ ก๋ าแก้ว ครู ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดจนให้คาชี้แนะและปรึ กษาตลอดจนให้ความอนุเคราะห์
ในการแก้ปัญหาจนงานวิจยั สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึง คุณพ่อ คุณแม่ ผูเ้ ป็ นที่รักและคุณครู ตลอดจนเพื่อน ๆ ในโรงเรี ยน
ทุกคนที่คอยสนับสนุนและเป็ นกาลังใจให้มีพลังในการทาวิจยั ในครั้งนี้ได้สาเร็ จ

เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบตั ิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 .สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เ
เชียงใหม่, 2556.
David Bishop.//2014. Latest Supernovae. (ออนไลน์).แหล่งที่มา http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html. . . สื
ออออออออสื บค้นเมื่อ 1 สิ งหาคม 2557
CBAT.//2014. Latest Supernovae. (ออนไลน์).แหล่งที่มา http://www.cbat.eps.harvard.edu/lists/Supernovae.html
.
.สื บค้นเมื่อ 1 สิ งหาคม 2557
Mark M. Phillips.//2011. Delta M 15 absolute magnitude supernovae. (ออนไลน์).แหล่งที่มา zzz zz
vvvvvvvvzhttp://en.wikipedia.org/wiki/Phillips_relationship.สื บค้นเมื่อ 16 ตุลาคม2557
MARIO HAMUY, M. M. PHILLIPS, ROBERT A. SCHOMMER, และ NICHOLAS B. ( December , 1996 ). THE ABSOLUTE
LLLLLLLLLUMINOSITIES OF THE CALAN/TOLOLO TYPE la SUPERNOVAE. Departamento de Astronomfa,
LLLLLLLLUniversidad de Chile, Casilla 36-D, Santiago, Chile
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ชื่อโครงงาน การหาอายุกาแล็กซี่ทางช้ างเผือกโดยประมาณจาก H-R Diagramของกระจุกดาวทรงกลม
ชื่อเด็กหญิงนงนภัส ว่านกระ
e-mail: antnong.wankra@hotmail.co.th
อาจารย์ทีปรึ กษา อาจารย์ชูชาติ แพน้อย
ที่ปรึ กษาพิเศษ นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล
และนายวิชชญา จงเจริ ญ
โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 222 ถนนชุมพล ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อศึกษาหาอายุโดยประมาณของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก โดยสัง่
ถ่ายภาพกระจุกดาวทรงกลมผ่านกล้อง Promrt8 นาภาพที่ได้มาทา H-R Diagram วิเคราะห์หาค่าอายุของกระจุกดาวทรงกลม
แล้วนาค่าอายุโดยประมาณที่มากที่สุดมาประมาณเป็ นอายุของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก แล้วค่าอายุของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมี
อายุประมาณ 91.23 พันล้านปี
คาสาคัญ: กาแลกซี่ทางช้างเผือก
H-R Diagram

บทนา
ในอดีตการสังเกตุดวงดาวได้มีการเกิดขึ้นมาแล้ว ได้มีการศึ กษาเกี่ยวกับดวงดาว กระจุกดาว และกาแล็กซี่ มาบ้าง
แล้ว และได้มีการสันนิฐานความเกี่ยวข้องของแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน และนัน่ ก็เป็ นต้นกาเนิดของการศึกษาเพิ่มเติมในปั จจุบนั
การศึกษาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของดาว กระจุกดาวและกาแล็กซี่ มีความเกี่ยวข้องกันได้หลายแบบ เช่น การหาอายุ เป็ นต้น
กระจุกดาวทรงกลมคือดาวฤกษ์ที่อยูร่ วมกันได้ดว้ ยแรงโน้มถ่วง ดาวในกระจุกดาวจะมีอายุเท่าๆกันและเหมือนกัน
ที่ส่วนประกอบอีกด้วย การที่กระจุกดาวมีอายุเยอะมีขอ้ สันนิ ฐานว่าขบวนการการเกิดกระจุกดาวทรงกลมเกิดพร้อมกับการ
เกิ ดดาราจักร(กาแล็กซี่ ) ได้มีการทา H-R Diagram หาอายุเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป การหาอายุของกาแล็กซี่ ทางช้างเผือกมี
การหาอายุได้โดยการประมาณค่าจากกระจุกดาวทรงกลม ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ เราสามารถหาอายุกระจุกดาวทรงกลมเพื่อที่จะ
นาไปประมาณเป็ นค่าอายุกาแล็กซี่ทางช้างเผือกได้
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วิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เลือกกระจุกดาวทรงกลมที่จะใช้ในการหาค่าอายุ
สัง่ ถ่ายภาพกระจุกดาทรงกลมผ่านกล้อง Promrt8 ที่ประเทศชิลี โดยสัง่ ถ่ายผ่านฟิ วเตอร์ B และ V
นาภาพมาเข้าโปรแกรม Aperture Photometry Tool คานวณหาค่าแมกนิจูดของดาวแต่ละดวง
หาค่าแมกนิจูดที่แท้จริ งของดาวในสองฟิ วเตอร์แล้ว นาค่าแมกนิจูดที่แท้จริ งของดาวในฟิ วเตอร์ B มาลบกับค่าแมก
นิจูดที่แท้จริ งของดาวในฟิ วเตอร์ V จะได้ค่าเป็ น B-V ออกมา
ทาการพล็อตกราฟ H-R Diagram โดยให้แกน x เป็ น B-V และแกน y เป็ นค่าแมกนิจูดที่แท้จริ งของดาวใน
ฟิ วเตอร์ V
หาจุดพ้นลาดับหลัก (turnoff point) จากในกราฟ แล้วนาค่า B-V ของจุด พ้นลาดับหลัก ไปเที ยบกับ Color Index
เพื่อหาอุณหภูมิ และนาอุณหภูมิที่ได้ไปเทียบกับ Stellar Classification เพื่อหาค่ามวลต่อมวลดวงอาทิตย์
นาค่ามวลที่ได้ไปแทนในสูตร MS = 10^10 * (M/Msun)^-2.5 เพื่อหาอายุกระจุกดาว
นาค่าอายุของกระจุกดาวทรงกลมที่มากที่สุดที่เราศึกษามาสรุ ปเป็ นค่าประมาณของอายุกาแล็กซี่ ทางช้างเผือก

ผลการศึกษา
กระจุกดาว M22 ในกลุ่มดาวคนยิงธนู
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 1ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีคา่ ดัชนีสี (B-V) ประมาณ
1.2 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 43.58 พันล้านปี
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กระจุกดาว M55 ในกลุ่มดาวคนยิงธนู
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 2
ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีค่าดัชนีสี (B-V) ประมาณ 1.3 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 61.04 พันล้าน
ปี

กระจุกดาว NGC6397
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 3
ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีค่าดัชนีสี (B-V) ประมาณ 1.25 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 51.29
พันล้านปี
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กระจุกดาว NGC1261
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 4
ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีค่าดัชนีสี (B-V) ประมาณ 0.9 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 19.54
พันล้านปี

สรุ ปผล
จากการหาค่าอายุของกระจุกดาวทรงกลมเพื่อประมาณหาอายุของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก พบว่ากาแล็กซี่ทาง
ช้างเผือกมีอายุประมาณ 14 พันล้านปี แต่ค่าที่ได้เป็ นค่าประมาณเท่านั้น เนื่องจากการหาค่าของกระจุกดาวทรงกลม H-R
Diagram ที่ได้มีค่า 61.04 พันล้านปี ที่เป็ นอย่างนี้เพราะตอนที่พล็อตกราฟจุดพ้นลาดับหลักที่ได้ไม่ชดั เจนและจุดพ้นจาก
ลาดับหลักที่เลือกมาเป็ นแค่จุดๆหนึ่งที่เลือกมาเท่านั้น ดังนั้นอายุที่ได้ตอนนี้จึงเป็ นแค่ค่าขอบบนที่เราสามารถบอกได้วา่
กระจุกดาวนี้จะมีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับค่าอายุที่หาได้ แต่จะไม่มากไปกว่านี้แน่นอน

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากอาจารย์ชูชาติ แพน้อย อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั นางสาวณัฐยา ศิริวน
สกุล นายวิชชญา จงเจริ ญ ที่ปรึ กษาพิเศษที่ได้ให้คาเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆมาโดยตลอด จน
รายงานเสร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ให้คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งเป็ นกาลังใจที่ดีเสมอมา
ขอขอบคุณพี่ๆของทาง NARIT ที่ได้ให้โอกาศในการทางานวิจยั ในครั้งนี้
ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้คาแนะนาดีๆ ความคิดเห็นใหม่ๆ เกี่ยวกับงานวิจยั ชิ้นนี้
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เอกสารอ้างอิง
อายุกาแล็กซี่ทางช้างเผือก. สื บค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน จาก https://charat602.wordpress.com/กาแล็กซี่ทางช้าวเผือก/
กระจุกดาวทรงกลม. สื บค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน จาก https://sites.google.com/site/thinkstars/หมวดดาว/
H-R Diagram. สื บค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน จาก http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell_diagram
กล้อง Promrt8
ฐานข้อมูล Simbad
มติพล ตั้งมติธรรม ; คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฎิบตั ิการ
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ชื่อโครงงาน การศึกษาคาบการโคจรดาวบริวารดาวพฤหัสบดี
ชื่อผูท้ ำโครงงำน นำย วชิระ ยืนยง
e-mail: kong-yuenyong@hotmail.com
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ อำจำรย์ชูชำติ แพน้อย
ชื่อโรงเรี ยน เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรำ
222 ถ.ชุมพล ต.หน้ำมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

บทคัดย่อ
งำนวิจยั เรื่ อง กำรศึกษำคำบกำรโคจรดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี มีที่มำจำกกำรที่เรำสำมำรถสังเกตเห็นดำวพฤหัสบดี
และดำวบริ วำรของมันได้ทำให้เกิดควำมสงสัยที่วำ่ ดำวบริ วำรดำวพฤหัสดีโคจรรอบดำวพฤหัสใช้เวลำนำนเท่ำไร ส่วน
วิธีกำรศึกษำนั้น อำจมีได้หลำยวิธีแต่เนื่องจำกดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี ที่เรำเห็นในแต่ละวันนั้น มีระยะห่ำงจำกดำว
พฤหัสบดีไม่เท่ำกัน ในกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้จะใช้กำรศึกษำจำกภำพและกำรศึกษำจำกภำพจำกโปรแกรม Stellarium กำร
บันทึกภำพดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี จะบันทึกภำพด้วยกล้องดิจิทลั นำภำพมำคำนวณหำระยะห่ำงระหว่ำงดำวบริ วำรดำว
พฤหัสบดี กับดำวพฤหัสบดี ในวันนั้นๆ
ผลของเรำพบว่ำ จะเห็นได้วำ่ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ6วัน
คำบวงโคจรของ Europaประมำณ12วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ9วัน และจำกกรำฟ 2.1เมื่อเทียบโปรแกรม
Stellarium คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วัน คำบวงโคจรของ Europa
ประมำณ3วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วัน และเมื่อเทียบกับฐำนข้อมูล(NASA)มีค่ำควำมคลำดเคลื่อน 7.855%
16.137% 237.91% 408.76% และ4.128% 2.16% 15.521% 13.6% ตำมลำดับ และยังพบว่ำ จุดไกลสุดมีกำรเปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ: คำบกำรโคจร ดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี Stellarium

บทนา
งำนวิจยั กำรศึกษำคำบกำรโคจรดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี ได้แนวคิดมำจำกกำรเห็นดำวหนึ่ งมีดำวบริ วำรมำโคจร
รอบดำวดวงนั้น เช่น ดวงจันทร์ ที่โคจรรอบโลกใช้เวลำ 30วันหรื อแม้แต่ กลุ่มดำวแกลิเลี ยนที่โคจรรอบดำวพฤหัส ทำให้มี
แนวคิดอยำกทำงำนวิจยั เรื่ องคำบกำรโคจรดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี โดยมี วิธีกำรศึกษำจำกกำรถ่ำยภำพจำกท้องฟ้ ำจริ ง ใน
กำรศึ กษำวิจยั ในครั้ งนี้ ผูท้ ำกำรศึ กษำได้ท ำกำรถ่ำยภำพด้วยตนเองโดยใช้อุป กรณ์ ที่มีในกำรถ่ำยภำพและมี เป้ ำหมำยใน
กำรศึกษำเพื่อให้ทรำบถึงกำรโคจรของดำวบริ วำรดำวพฤหัส และขอบเขตในกำรศึกษำโครงงำน อยูใ่ นช่วงระยะเวลำ 3 เดือน
โดยแบ่ งระยะเวลำเก็บขอมูลถ่ำยภำพจริ งตั้งแต่วนั ที่ 1-17 พฤศจิ กำยนพ.ศ.2557 และมี ดำวบริ วำรดำวพฤหัสบดี ที่ ศึกษำ 4
ดวงดังต่อไปนี้ 1.Io 2.Europa 3.Ganymede 4.Callisto
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วิธีการศึกษา
1. ถ่ำยรู ปดำวพฤหัสบดีและดำวบริ วำรด้วยกล้อง Cannon DSLR EOS60D เลือก iso1600และควำมเร็ วชัตเตอร์13
มิลลิวนิ ำทีโดยใช้ขอ้ ต่อต่อเข้ำกับกล้องโทรทรรศน์แบบด๊อบโซเนียน (Dobsonian)โดยถ่ำยรู ปตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 เวลำ 05.00น.
2. นำข้อมูลภำพที่ได้เปิ ดใน paint เลือกช่อง line เลือกสี ที่แตกต่ำงจำกสี ดำในช่อง Colors แล้วเปิ ดภำพที่เรำถ่ำย
ได้ ลำกเส้นผ่ำนช่วงระยะเวลำถ่ำยเดียวกันโดยลำกในแนวนอน
3. ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะจำกเส้นสี ของดำวพฤหัสบดีถึงเส้นสี ต่ำงๆของดำวบริ วำรดวงต่ำงๆในหน่วยเซนติเมตร
(cm.) หำค่ำเฉลี่ย7ครั้ง วัดระยะเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของดำวพฤหัสในแต่ละวันในหน่วยเซนติเมตรหำค่ำเฉลี่ย7
ครั้ง พล็อตลงใน Microsoft Office Excel
4. เปิ ดโปรแกรม Stellarium เลือกตำแหน่งผูส้ งั เกตุอยูท่ ี่ จังหวัด ฉะเชิงเทรำ ประเทศไทย เปลี่ยนวันเวลำเป็ นวันที่
1 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 05.00 Capture หน้ำจอของแต่ละวันจนถึงวันที่ 19 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2557
5. น ำค่ ำระยะห่ ำงมำเที ยบบัญ ญัติ ไตรยำงค์ ระยะห่ ำงดำวพฤหัส กับ ดำวบริ วำรในหน่ วยกิ โ ลเมตร (km.) =
{ระยะห่ำงดำวพฤหัสกับดำวบริ วำรในหน่วยเซนติเมตร (cm.) คูณด้วย 139,822}(เส้นผ่ำนศูนย์กลำงดำวพฤหัส
หน่วยkm.) แล้วหำร ด้วยเส้นผ่ำนศูนย์กลำงในหน่วยcm. พล็อตลงใน Microsoft Office Excel นำมำพล็อตเป็ น
กรำฟโดยให้ดำวพฤหัสเป็ นแกนให้ดำ้ นล่ำงเป็ นค่ำลบ ให้ดำ้ นบนป็ นค่ำบวก
6. เปลี่ยนตำแหน่ งผูส้ ังเกตุไปที่ ดวงอำทิ ตย์ เปลี่ยนวันเวลำเป็ นวันที่ 1 มกรำคม 2557 นำค่ำระยะห่ ำงของดำว
พฤหัสบดีในหน่วยดำรำศำสตร์(AU)มำพล็อตลง Microsoft Office Excel เปลี่ยนเวลำไปทุกๆ1เดือนจนถึงพ.ศ.
2568
7. จำกข้อ6 เปลี่ยนจำกกำรหำระยะจำกดวงอำทิตย์ถึงดำวพฤหัสบดีเป็ นดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำรแต่ล่ะดวงโดยให้
ระยะห่ำงของ Io เป็ น30นำทีจนครบ85ครั้ง Europa เป็ น70นำที จนครบ72ครั้งGanymede เป็ น 120นำทีจนครบ
82ครั้ง Callisto เป็ น300นำทีจนครบ62ครั้ง
8. เปลี่ยนตำแหน่งผูส้ งั เกตุไปที่ดวงอำทิตย์ เปลี่ยนวันเวลำเป็ นวันที่ 1 กันยำยน 2557 คลิกไปที่ดำวบริ วำรพฤหัส
แล้วนำค่ำระยะห่ำงที่ได้มำพล็อตลง Microsoft Office Excel เปลี่ยนเวลำไปทุกๆ1วันแล้วพล็อตเป็ นกรำฟ

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 91

ผลการศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกำยน

วันที่ 4 พฤศจิกำยน

วันที่ 7 พฤศจิกำยน

วันที่ 10 พฤศจิกำยน

วันที่ 13 พฤศจิกำยน

วันที่ 16 พฤศจิกำยน
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ตำรำงวัดระยะห่ำงของดำวพฤหัสถึงดำวบริ วำร

กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดำวพฤหัสถึงดำวบริ วำรในหน่วย km. โดยในแนวแกนXช่องที่1คือวันที่03/11/2557โดย
ช่องที่ 2คือวันที่04/11/2557โดยช่องที่3คือวันที่07/11/2557โดยช่องที่4คือวันที่10/11/2557โดยช่องที่5คือวันที่13/11/2557โดย
ช่องที่6คือวันที่16/11/2557ในแนวแกนYคือระยะห่ำงในหน่วย km.

กรำฟที่1.1
กรำฟที่1.2
จำกกำรศึกษำกรำฟที่1.1และ กรำฟที่1.2พบว่ำ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วันGanymadeประมำณ6วัน
Europaประมำณ12วัน Ioประมำณ9วัน
กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดำวพฤหัสถึงดำวบริ วำร 4 ดวงจำก Stellarium ในหน่วย km.ในแกนy โดยเส้นศูนย์คือดำว
พฤหัสบดีโดยจำก1ไป2คือระยะเวลำ1วันในแกนx
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กรำฟที่2.1
จำกกำรศึกษำกรำฟที่2.1พบว่ำ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วันคำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วัน
คำบวงโคจรของ Europaประมำณ3วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วัน

กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร Io จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงในหน่วยAU
แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง85 ระยะเวลำช่องล่ะ30นำที

กรำฟที่3.1
กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร Europa จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงใน
หน่วยAU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง72ระยะเวลำช่องล่ะ70นำที

กรำฟที่3.2
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กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร Ganymede จำก Stellarium ในหน่วย แกนY คือระยะห่ำงในหน่วย
AU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง82ระยะเวลำช่องล่ะ120นำที

กรำฟที่3.3

กรำฟระยะห่ำงระหว่ำงดวงอำทิตย์ถึงดำวบริ วำร callisto จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงใน
หน่วยAU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง62ระยะเวลำช่องละ300นำที

กรำฟที่3.4
จำกกำรศึกษำกรำฟที่3.1-3.4 พบว่ำ คำบกำรโคจรของดำวแต่ล่ะดวงโดยกำรนำจำนวนช่องระยะห่ำงของเวลำมำคูณ
กับระยะเวลำที่เรำกำหนด ของดำวบริ วำรแต่ละดวง Ioประมำณ 2550นำที Europaประมำณ 5040นำที Ganymadeประมำณ
9840นำที Callistoประมำณ18600นำที
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สรุ ปผล
จำกกรำฟ1.1-กรำฟ1.2จะเห็นว่ำ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ6
วัน คำบวงโคจรของ Europaประมำณ12วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ9วัน และจำกกรำฟ 2.1เมื่อเทียบโปรแกรม
Stellarium คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วัน คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วัน คำบวงโคจรของ Europa
ประมำณ3วัน ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วัน และเมื่อเทียบกับฐำนข้อมูล(NASA)มีค่ำควำมคลำดเคลื่อน 7.855%
16.137% 237.91% 408.76% และ4.128% 2.16% 15.521% 13.6% ตำมลำดับ และยังพบว่ำ จุดไกลสุดมีกำรเปลี่ยนแปลง

อภิปราย
จำกกำรศึกษำพบว่ำภำพที่เรำถ่ำยมีปัญหำจำกกำรที่เรำถ่ำยภำพเป็ นเส้นบำงภำพมัวเกิดขึ้นจำกตอนแรกเรำยังไม่รู้วำ่
ต้องใช้ค่ำควำมไวแสง(iso)เท่ำไหร ตอนที่ถ่ำยภำพอำจมีลมมำกระทบจนเกิดกำรสัน่ ของกล้องโทรทรรศ์ เปิ ดหน้ำกล้องนำนกี่
วินำที และช่วงระยะเวลำที่ถ่ำยห่ำงถึง3วันซึ่งทำให้คำบวงโคจรของEuropaและIo คลำดเคลื่อนไปมำก และยังปั ญหำด้ำนลม
ฟ้ ำอำกำศเพรำะในพื่นที่ที่เรำถ่ำยภำพอยูใ่ กล้ทะเลและใกล้แนวชำยฝั่งทะเลในช่วงต้นฤดูหนำวช่วงที่เก็บข้อมูลยังอยูใ่ นช่วง
ฤดูมรสุมที่ยงั มีฝนตกอยู่ และจะนำไปศึกษำต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจยั ดำรำศำสตร์น้ ี ได้รับกำรสนับสนุนโดยโครงกำรอบรมครู เชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนดำรำศำสตร์ข้นั สู ง
สถำบันวิจยั ดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันส่งเสริ มกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โรงเรี ยนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
ขอขอบคุณอำจำรย์ที่ปรึ กษำอำจำรย์ ชูชำติ แพน้อย นำยภำณุ อุบลน้อย นำยวิชชญำ จงเจริ ญ ที่คอยให้คำปรึ กษำใน
กำรทำงำนและช่วยให้คำปรึ กษำเรื่ องกำรถ่ำยภำพในครั้งนี้ และขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และเพื่อน พี่และน้องๆที่คอยให้กำร
สนับสนุนในหลำยๆด้ำน

เอกสารอ้างอิง
นำย อดิศกั ดิ์ มหำวรรณ,ดำวพฤหัสบดี(Jupiter).สื บค้นเมื่อ 02 ธันวำคม 2557
http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/Jupiter.htm
Nationai Aeronautics and Space Administration.สื บค้นเมื่อ 20 พฤศจิกำยน 2557
https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Jup_Callisto&Display=Facts
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1

การศึกษาการเปลีย่ นแปลงระยะห่ างระหว่างดวงจันทร์ และโลก
นางสาวสุพิชญา อ่วมเถื่อน
e-mail: Supichaya_pearry@gmail.com
ชื่อครู ที่ปรึ กษา นายชูชาติ แพน้อย
โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก เกิดจากความสงสัยที่วา่
เมื่อวงโคจรของดวงจันทร์เป็ นวงรี แล้ว ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะห่างอย่างไร ซึ่งสามารถทาการศึกษา
ได้หลายวิธี แต่เนื่องจากดวงจันทร์ที่เราเห็นในแต่ละวันนั้น มีขนาดปรากฏไม่เท่ากัน จึงทาการศึกษาจากภาพถ่าย
ดวงจันทร์ และการศึกษาจากภาพจากโปรแกรม Stellarium การบันทึกภาพดวงจันทร์ จะบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทลั
Canon DSLR EOS60D โดยถ่ายที่มุมเงยไม่ต่ากว่า 15 องศา นาภาพมาหาค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุม
ของดวงจันทร์ แล้วนามาคานวณหาระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกในวันนั้นๆ
จากผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกที่หาได้จากภาพจริ งและภาพจาก
โปรแกรม Stellarium เท่ากับ 382,030 กิโลเมตรและ 386,990 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับฐานข้อมูล(NASA) มีค่าความ
คลาดเคลื่อน 1.066% และ 2.323% ตามลาดับ ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ทาให้
วงโคจรไม่เป็ นวงกลมแต่เป็ นวงรี ที่มีค่าความรี เท่ากับ 0.3 และยังพบว่า จุดใกล้สุดและจุดไกลสุดมีการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละเดือนตามปฏิทินจันทรคติ ไม่ตรงตามวันข้างขึ้นหรื อข้างแรมเดิม
คาสาคัญ: ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก ขนาดเชิงมุม

บทนา
ดวงจันทร์เป็ นบริ วารตามธรรมชาติเพียงดวงเดียวของโลก โคจรรอบโลกเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน
โดยโคจรไปทางเดียวกันกับการหมุนรอบตัวของโลก หรื อในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และโคจรอยูร่ อบโลกที่
ระยะห่างเฉลี่ย 378,000 กิโลเมตร ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็ นวงรี ที่มีความรี นอ้ ยๆแต่ไม่ใช่วงกลม จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงระยะห่างในวงโคจรอยูต่ ลอดเวลา จึงเกิดข้อสงสัยว่าในแต่ละวันดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงระยะห่าง
จากโลกอย่างไร
จากการสังเกตดวงจันทร์ในแต่ละวัน เราจะเห็นว่าขนาดปรากฏของดวงจันทร์น้ นั ไม่เท่ากัน ซึ่งก็เกิดจากการ
ที่ดวงจันทร์มีระยะห่างจากโลกไม่เท่ากันในแต่ละวันนัน่ เอง ดังนั้นเราจะสามารถหาระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และ
โลกในแต่ละวันได้จากความสัมพันธ์ของระยะห่างและขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก นอกจากจะทาให้เห็นวงโคจรของดวงจันทร์แล้วอาจทาให้เห็นความสัมพันธ์กบั
ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ที่มีผลมาจากดวงจันทร์โดยตรง
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วิธีการศึกษา
1.ถ่ายภาพดวงจันทร์ดว้ ยกล้อง Cannon DSLR EOS60D ใช้ค่าโฟกัส 8 และ ค่าความไวแสง 200 ถ่ายที่มุมเงยไม่ต่ากว่า
15 องศา เป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 7 รู ป ในหนึ่งคืน และถ่ายติดต่อกันเป็ นเวลา 1 เดือน
2.นามาหาขนาดของดวงจันทร์ในภาพถ่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS5
2.1.สร้างวงกลมขึ้นมา 1 รู ป
2.2.ปรับให้จุดศูนย์กลางวงกลม ตรงกับจุดศูนย์กลางภาพ
2.3.ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ให้ทบั กับดวงจันทร์พอดี
ขยายภาพ 1200%
2.4.นาค่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจากทุกภาพที่เป็ นวันเดียวกัน
มาหาค่าเฉลี่ย
จากนั้นเทียบขนาดดวงจันทร์ในหน่วยเซนติเมตร เป็ นหน่วยเรเดียนตามการเทียบหน่วย
ขนาดเชิงมุม(เรเดียน)=ขนาดดวงจันทร์ในภาพ(เซนติเมตร)×

ขนาดเชิงมุมที่กล้องรับได้(องศา) 3.14(เรเดียน)
×
ขนาดภาพเต็ม(เซนติเมตร)
180(องศา)

3.นาขนาดเชิงมุมมาหาระยะห่าง
จากภาพที่ 2 ให้ δ คือ ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์
ที่มองเห็น
d คือ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง
ดวงจันทร์
D คือ ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์
ภาพที่ 1 ภาพจาลองการมองดวงอาทิตย์
จากผูส้ งั เกตบนโลก

จะได้ ;

𝛿

tan( )
2

𝛿

tan( )
2

D

=
=
=

ด้านตรงข้ามมุม
ด้านประชิดมุม
d⁄
2
D

𝑑
𝛿
2

2tan( )

ภาพที่ 2 ภาพการกาหนดเส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุม

4.จากนั้นก็ทากราฟระหว่างระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกกับวันที่ศึกษาและกับวันข้างขึ้น-ข้างแรม
ของแต่ละเดือน
5.วิเคราะห์ขอ้ มูลและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกในแต่ละเดือน
6.หาค่าความรี ของวงโคจรดวงจันทร์ใน 1 เดือน
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ผลการศึกษา
1.การศึกษาจากภาพดวงจันทร์จากการถ่ายภาพจริ ง ในวันที่ 1 พ.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2557

วันที่ 1พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 2 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 3 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 4 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 6 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 7 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 8 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 9 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 11 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 13 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 15 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 17 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 18 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 19 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 20 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 23 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 24 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 26 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 27 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 28 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 29 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

วันที่ 30 พ.ย. 2557
ค่า F8 ISO200

ภาพที่ 3 การบันทึกภาพดวงจันทร์ วันที่ 1 พ.ย.2557- 30 พ.ย. 2557
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2.การศึกษาจากภาพดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium ในวันที่ 1 พ.ย.2557- 30 พ.ย. 2557

วันที่ 1 พ.ย. 2557

วันที่ 2 พ.ย. 2557

วันที่ 3 พ.ย. 2557

วันที่ 4 พ.ย. 2557

วันที่ 5 พ.ย. 2557

วันที่ 6 พ.ย. 2557

วันที่ 7 พ.ย. 2557

วันที่ 8 พ.ย. 2557

วันที่ 9 พ.ย. 2557

วันที่ 10 พ.ย. 2557

วันที่ 11 พ.ย. 2557

วันที่ 12 พ.ย. 2557

วันที่ 13 พ.ย. 2557

วันที่ 14 พ.ย. 2557

วันที่ 15 พ.ย. 2557

วันที่ 16 พ.ย. 2557

วันที่ 17 พ.ย. 2557

วันที่ 18 พ.ย. 2557

วันที่ 19 พ.ย. 2557

วันที่ 20 พ.ย. 2557

วันที่ 21 พ.ย. 2557

วันที่ 22 พ.ย. 2557

วันที่ 23 พ.ย. 2557

วันที่ 24 พ.ย. 2557

วันที่ 25 พ.ย. 2557

วันที่ 26 พ.ย. 2557

วันที่ 27 พ.ย. 2557

วันที่ 28 พ.ย. 2557

วันที่ 29 พ.ย. 2557

วันที่ 30 พ.ย. 2557

ภาพที่ 4 ภาพที่ได้จากโปรแกรม Stellarium วันที่ 1 พ.ย. 2557- 30 พ.ย. 2557
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3.ผลการคานวณหาระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกจากภาพถ่ายจริ งและภาพจากโปรแกรม Stellarium
ระยะห่างที่ได้จาก
การศึกษาจากภาพถ่ายจริ ง
(กิโลเมตร)

ระยะห่างที่ได้จาก
วันที่
การศึกษาจากภาพ
จากโปรแกรมStellarium
(กิโลเมตร)
1 พ.ย. 2557
363,420
372,800
2 พ.ย. 2557
364,380
372,990
3 พ.ย. 2557
366,660
373,660
4 พ.ย. 2557
369,580
373,180
5 พ.ย. 2557
374,330
6 พ.ย. 2557
377,790
373,430
7 พ.ย. 2557
382,530
378,190
8 พ.ย. 2557
387,270
386,430
9 พ.ย. 2557
391,070
389,300
10 พ.ย. 2557
395,110
11 พ.ย. 2557
399,050
399,630
12 พ.ย. 2557
404,560
13 พ.ย. 2557
403,850
410,270
14 พ.ย. 2557
409,910
15 พ.ย. 2557
405,540
410,490
16 พ.ย. 2557
404,780
409,680
17 พ.ย. 2557
402,680
407,410
18 พ.ย. 2557
399,790
404,490
19 พ.ย. 2557
395,860
398,980
20 พ.ย. 2557
391,370
395,210
21 พ.ย. 2557
391,450
22 พ.ย. 2557
388,550
23 พ.ย. 2557
379,160
24 พ.ย. 2557
372,980
374,800
25 พ.ย. 2557
373,180
26 พ.ย. 2557
367,800
372,710
27 พ.ย. 2557
365,480
372,610
28 พ.ย. 2557
363,520
372,230
29 พ.ย. 2557
363,960
372,420
30 พ.ย. 2557
365,420
372,610
ค่าเฉลี่ย
382,030
386,990
ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะห่างจากโลกที่หาได้จากการศึกษาจากภาพถ่ายจริ ง
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4.การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก ระหว่างฐานข้อมูล(NASA) การศึกษาจาก
ภาพถ่ายจริ งและการศึกษาจากภาพจากโปรแกรม Stellarium
ที่มาข้อมูล

ค่าเฉลี่ยของระยะห่าง
ผลต่างของระยะห่าง
ระหว่างดวงจันทร์และโลก ระหว่างดวงจันทร์และโลก
(กิโลเมตร)
เทียบกับฐานข้อมูล
(NASA)
(กิโลเมตร)
378,000
382,030
4,030
386,990
8,990

เปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อน(%)

ฐานข้อมูล(NASA)
ภาพถ่ายจริ ง
1.066%
ภาพจากโปรแกรม
2.323%
Stellarium
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์และความคลาดเคลื่อนของค่าที่ได้
5.กราฟการเปรี ยบเทียบระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกในแต่ละวัน และเส้นทางการโคจรของดวงจันทร์

กราฟที่ 1.1 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและ

กราฟที่ 1.2 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและ

ดวงจันทร์วนั ที่ 1 พ.ย. 2557- 30 พ.ย. 2557

ดวงจันทร์วนั ที่ 1 พ.ย.2557- 30 พ.ย. 2557

จากการศึกษาด้วยภาพถ่ายจริ ง

จากการศึกษาด้วยภาพจากโปรแกรม Stellarium

กราฟที่ 1.3 กราฟแสดงเส้นทางการโคจรของ

กราฟที่ 1.4 กราฟแสดงเส้นทางการโคจรของ

ดวงจันทร์ วันที่ 1 พ.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2557

ดวงจันทร์ วันที่ 1 พ.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2557

จากการศึกษาด้วยภาพถ่ายจริ ง
ผลการคานวณ ค่าความรี ของวงโคจร เท่ากับ 0.3

จากการศึกษาด้วยภาพจากโปรแกรม Satellarium
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6.การศึกษาเพิ่มเติมจากโปรแกรม Stellarium ในวันที่ 26 ส.ค. 2557 – 14 ส.ค. 2558

กราฟ 6.1 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 10

กราฟ 6.2 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 11

พ.ศ. 2557 (26 ส.ค. 2557 – 24 ก.ย. 2557)

พ.ศ. 2557 (25 ก.ย. 2557 – 23 ต.ค. 2557)

กราฟ 6.3 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 12

กราฟ 6.4 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 1

พ.ศ. 2557 (24 ต.ค. 2557 – 22 พ.ย. 2557)

พ.ศ. 2557 (23 พ.ย. 2557 – 21 ธ.ค. 2557)

กราฟ 6.5 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 2

กราฟ 6.6 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 3

พ.ศ. 2557 (22 ธ.ค. 2557 – 20 ม.ค. 2558)

พ.ศ. 2557 (21 ม.ค. 2558 – 18 ก.พ. 2558)

กราฟ 6.7 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 4

กราฟ 6.8 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 5

พ.ศ. 2557 (19 ก.พ. 2558 – 20 มี.ค. 2558)

พ.ศ. 2557 (21 มี.ค. 2558 – 18 เม.ย. 2558)
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กราฟ 6.9 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 5

กราฟ 6.10 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 5

พ.ศ. 2557 (19 เม.ย. 2558 – 18 พ.ค. 2558)

พ.ศ. 2557 (21 พ.ค. 2558 – 18 มิ.ย. 2558)

กราฟ 6.11 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 5

กราฟ 6.12 กราฟแสดงระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ในเดือน 5

พ.ศ. 2557 (21 มิ.ย. 2558 – 18 ก.ค. 2558)

พ.ศ. 2557 (21 ก.ค. 2558 – 18 ส.ค. 2558)

จากกราฟพบว่า จุดใกล้สุดและไกลสุดมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน ไม่ตรงกับวันข้างขึ้นหรื อข้างแรมเดิม

สรุ ปผล
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกที่หาได้จากภาพจริ งและภาพจาก
โปรแกรม Stellarium เท่ากับ 382,030 กิโลเมตรและ 386,990 กิโลเมตร และเมื่อเทียบกับฐานข้อมูล(NASA) มีค่าความ
คลาดเคลื่อน 1.066% และ 2.323% ตามลาดับ ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ทาให้วงโคจรไม่เป็ นวงกลมแต่เป็ นวงรี ที่มีค่าความรี เท่ากับ 0.3 และยังพบว่า จุดใกล้สุดและจุดไกลสุดมีการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละเดือนตามปฏิทินจันทรคติ ไม่ตรงตามวันข้างขึ้นหรื อข้างแรมเดิม

อภิปราย
จากการศึกษาจะพบว่าระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลกที่หาได้จาก ภาพถ่ายจริ งและภาพจากโปรแกรม
Stellarium ที่วนั เดียวกันมีค่าที่แตกต่างกันและเกิดความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูล(NASA) ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายภาพ
เนื่องจากกล้องที่ใช้ซูมได้นอ้ ยทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน และภาพที่ได้จากโปรแกรมอาจจะไม่ได้ตรงกับความจริ ง
เสมอไป หรื ออาจเกิดจากการหาเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ในภาพ ดังนั้น ควรจะหาวิธีที่ดีสุดเพื่อให้ได้ค่า
ที่แม่นยาที่สุด
จากผลการศึกษาทาให้เกิดข้อสงสัยว่าทาไมจุดใกล้สุดและจุดไกลสุดถึงมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนตาม
ปฏิทินจันทรคติ การเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเกี่ยวกับการที่ระหว่างที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่
ด้วย หรื ออาจมีความสัมพันธ์กบั ระนาบการโคจรของโลกและดวงจันทร์ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และ จะนาไปศึกษาต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ดาราศาสตร์น้ ี ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการอบรมครู เชิงปฏิบตั ิการด้านดาราศาสตร์ข้นั สูง
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึ กษา พี่ๆจากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ พี่ที่คอยให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือ
คุณพ่อคุณแม่ที่ให้การสนับสนุน และทุกๆคนที่ให้กาลังใจ ซึ่งทาให้งานวิจยั เรื่ องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะห่าง
ระหว่างดวงจันทร์และโลก สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณมากค่ะ

เอกสารอ้างอิง
ขนาดเชิงมุม(ออนไลน์) สื บค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2557 จากวิกิพีเดีย:
http://th.m.wikipedia.org/wiki/ขนาดเชิงมุม
ข้อมูลทัว่ ไปของดวงจันทร์(ออนไลน์) สื บค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 จากฟิ สิ กส์ราชมงคล:
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/datamoon.htm.
ดวงจันทร์(ออนไลน์) สื บค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2557 จาก LESA&หอดูดาวเกิดแก้ว:
http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/earth/moon.
Moon Fact Sheet(ออนไลน์) สื บค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2557 จาก NASA:
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
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การศึกษาอัตราเร็วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์
นางสาวสิ ดารัศมิ์ คาภักดี
Email : sidarat.6944@gmail.com
นางพรรณพร บุญทศ
โรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม

บทคัดย่อ
การศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ เป็ นการศึกษาคาบการหมุนของวงแหวน
ดาวเสาร์ บริ เวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวน เพื่อเปรี ยบเที ยบว่าชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนมี อตั ราการหมุน
เท่ากันหรื อไม่ โดยใช้วิธีถ่ายภาพสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์ และหาค่า redshift และ blueshift โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาอัต ราเร็ ว การหมุ น และคาบการหมุ น ของวงแหวนดาวเสาร์ 2) เพื่ อ น าทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการค้น คว้าข้อ มู ล 3) เพื่ อ เรี ยนรู ้ ก ระบวนการท าวิ จัย โดยอาศั ย
กระบวนการวิจัยทางดาราศาสตร์ เป็ นสื่ อ เครื่ อ งมื อที่ ใช้ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ เครื่ องบัน ทึ ก สเปกโทรกราฟ วิธี
การศึกษา คือ ใช้เครื่ องบันทึ กสเปกโทรกราฟบันทึ กสเปกตรัมบริ เวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ ที่กาลัง
หมุน เข้าและหมุนออกจากโลก ผลการศึ กษาพบว่า อัตราเร็ วในการหมุน บริ เวณชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์ มีค่ า
ใกล้เคียงกับอัตราเร็ วในการหมุนบริ เวณชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ แต่มีค่าคาบในการหมุนไม่เท่ากันเนื่ องจากบริ เวณ
ชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนมีรัศมีไม่เท่ากัน
คาสาคัญ : อัตราการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์, คาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์

บทนา
ดาวเสาร์เป็ นดาวเคราะห์ที่มีความสวยงาม เมื่อดูในกล้องโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวนที่ลอ้ มรอบ ซึ่งทาให้
ดาวเสาร์มีลกั ษณะแปลกกว่าดาวดวงอื่นๆ วงแหวนของดาวเสาร์ประกอบไปด้วย เศษหิ นและน้ าแข็งขนาดเล็กเรี ยงตัว
อยูใ่ นระนาบเดียวกันและวงแหวนของดาวเสาร์ ยงั ประกอบไปด้วยวงแหวนบางๆ จานวนมาก แต่เศษวัตถุในวงแหวน
สะท้อนแสงได้ดี จึงสามารถสังเกตได้เมื่อส่องกล้องโทรทรรศน์จากโลก การศึกษาอัตราเร็ วและคาบการหมุนของ
วงแหวนดาวเสาร์ทาให้ทราบว่าอัตราเร็ วในการหมุนบริ เวณชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์มีค่าเท่ากันกับอัตราเร็ วในการ
หมุนบริ เวณชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์หรื อไม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและ
คาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ 2) เพื่อนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ค้นคว้าข้อมูล 3) เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการทาวิจยั โดยอาศัยกระบวนการวิจยั ทางดาราศาสตร์เป็ นสื่ อ การศึกษาอัตราการ
หมุนของวงแหวนดาวเสาร์ครั้งนี้ ครอบคลุมการหาค่าความเร็ วจากการเลื่อนทางแดง (redshift) โดยใช้เครื่ องบันทึก
สเปกโทรกราฟถ่ายวงแหวนของดาวเสาร์ บริ เวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสี มา
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วิธีการศึกษา
ถ่ายภาพสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร (F/6.8)
ต่อท่อใยแก้วนาแสงจากท้ายกล้องโทรทรรศน์ไปยังเครื่ องแยกสเปกตรัมของแสง และถ่ายภาพด้วยกล้อง CCD ซึ่งติดตั้ง
บนเครื่ องแยกสเปกตรัม ถ่ายบริ เวณขอบชั้นนอกและขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ที่หมุนเข้าหาโลกและหมุนออก
จากโลก บริ เวณละ 10 ชุด ในเวลาต่างกัน ดังภาพ

หมายเลข 1 คือบริ เวณขอบนอกของวงแหวนที่หมุนเข้าหาโลก
หมายเลข 2 คือบริ เวณขอบในของวงแหวนที่หมุนเข้าหาโลก
หมายเลข 3 คือบริ เวณขอบนอกของวงแหวนที่หมุนออกจากโลก
หมายเลข 4 คือบริ เวณขอบในของวงแหวนที่หมุนออกจากโลก

นาข้อมูลที่ได้ไปประมวลค่าสเปกตรัมโดยโปรแกรม AudeLA เนื่องจากได้บนั ทึกค่าสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์
บริ เวณที่หมุนเข้าหาโลกและหมุนออกจากโลก จึงนามาคานวณหาค่า การเลื่อนทางแดง (Redshift) โดยสังเกตความยาว
คลื่นของ H –α เนื่องจากเป็ นความยาวคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน และหาค่าการความเร็ วรัศมีจากสูตร
vr =

โดย

×c

Vr = ความเร็ วรัศมี
λ = ผลต่างของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออก
λ = ความยาวคลื่นเฉลี่ยของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออก
c = ความเร็ วแสง (300,000 กิโลเมตร/วินาที)

เนื่องจากด้านที่วงแหวนหมุนเข้าหาจุดสังเกตแสงจากดาวอาทิตย์วงิ่ ไปชนอนุภาคบนวงแหวนดาวเสาร์ ขณะที่
อนุภาคก็วงิ่ เข้าหาแสง และขณะที่อีกด้านที่วงแหวนหมุนออก แสงวิง่ ไปหาวงแหวนดาวเสาร์ ขณะที่อนุภาควิง่ ออก
เช่นกัน จากการศึกษาคู่มือของสเปกโตรกราฟที่ใช้ศึกษาการหมุนของดาวเคราะห์ ได้สมการคานวณหาอัตราเร็ วได้จาก
สูตร
v=

1
𝑣
4 𝑟

ที่มา : คู่มือการใช้สเปกโตรกราฟ Planet's rotation. http://www.shelyak.com/dossier.php?id_dossier=16&lang=2
ในวันที่ได้ถ่ายสเปกตรัมของวงแหวน วงแหวนได้ทามุมเอียงเมื่อเทียบกับผูส้ งั เกต ความเร็ วที่ได้มาควรจะ
นามาคูณกับ cos ของมุมเอียงของวงแหวนด้วย แล้วนาไปหาคาบการหมุนรอบตัวเองของวงแหวนดาวเสาร์ ในหนึ่งรอบ
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โดยนาความยาวเส้นรอบวงของวงแหวนชั้นนอก (ประมาณ 3034689 กม.) และชั้นใน (ประมาณ 467860 กม.)หารด้วย
อัตราเร็ วที่หาได้ จากนั้นแปลงหน่วยเป็ นชัว่ โมงต่อรอบ หาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์
ทั้งหมดของบริ เวณชั้นนอกและบริ เวณชั้นในแล้วนามาหาอัตราความเร็ วเฉลี่ยและคาบการหมุนเฉลี่ย นาผลมา
เปรี ยบเทียบ สรุ ป และอภิปรายผล

ผลการศึกษา
จากข้อมูลการบันทึกสเปกตรัมบริ เวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวน เมื่อวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม สามารถ
อ่านค่าคลื่นความยาวของ H –α ได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพตาแหน่งที่ 1

6562.681 Angstrom

คลื่นความยาวของ H –α ที่ได้จากการประมวลจากโปรแกรม บริ เวณชั้นนอกวงแหวนที่หมุนเข้าหาผูส้ งั เกต

ภาพตาแหน่งที่ 4

6563.961 Angstrom

คลื่นความยาวของ H –α ที่ได้จากการประมวลจากโปรแกรม บริ เวณชั้นนอกวงแหวนที่หมุนออกจากผูส้ งั เกต
หมายเหตุ : จากกราฟ แกน x แสดงคลื่นความยาวแต่ละช่วง (Angstrom) แกน y แสดงการดูดกลืนแสง
การคานวณหาอัตราเร็วการหมุนและคาบการหมุน
จากข้ อมูลชุดที่ 1 ผลต่างของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออกมีค่าเท่ากับ 1.28 Angstrom และ
ความยาวคลื่นเฉลี่ยของความยาวคลื่นบริ เวณที่หมุนเข้าและหมุนออกเท่ากับ 6563.321 Angstrom หาค่าอัตราเร็ วในการ
หมุนของวงแหวนได้ดงั นี้
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𝑣≈

1
4

1.28

× 6563.321 × 300,000 กม./วินาที

𝑣 ≈ 14.6267 กม./วินาที

ซึ่งในวันที่ได้ทาการบันทึกสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์ในการศึกษาครั้งนี้วงแหวนได้ทามุมประมาณ 17.8 องศา
ดังนั้น ค่าความเร็ วที่ได้จึงนาไปคูณด้วย cos17.8 ได้ค่า
𝑣 = 14.6267 × 𝑐𝑜𝑠17.8
𝑣 = 7.283

หาคาบของการหมุนได้จากเอาเส้นรอบวงของวงแหวนชั้นนอก (3,034,689 กิโลเมตร) หารด้วยค่าความเร็ ว
ที่หาได้แล้วแปลงค่าเป็ นหน่วย ชัว่ โมง/รอบ ได้ดงั นี้
3,034,689
1
คาบในการหมุน = 7.283 × 3600 ชัว่ โมง/รอบ
คาบในการหมุน = 115.738 ชัว่ โมง/รอบ
จะได้ผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเร็ วและคาบการหมุนบริ เวณขอบชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์
บริ เวณขอบชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์
ชุดที่

อัตราเร็ วการหมุน

คาบการหมุน (ชัว่ โมง/รอบ)

(กิโลเมตร/วินาที)

(กิโลเมตร/ชัว่ โมง)

1

7.283

26220.442

115.738

2

7.426

26732.062

113.522

3

8.666

31198.072

97.272

4

7.779

28002.687

108.371

5

6.606

23781.910

127.605

6

7.955

28637.282

105.970

7

6.498

23393.624

129.723

8

9.815

35334.952

85.883

9

9.701

34925.333

86.891

10

7.283
7.970

26220.442
28691.818

115.738
107.886

เฉลี่ย
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเร็ วและคาบการหมุนบริ เวณขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์
บริ เวณขอบชั้นในของวงแหวน
ชุดที่

อัตราเร็ วการหมุน

คาบการหมุน (ชัว่ โมง/รอบ)

(กิโลเมตร/วินาที)

(กิโลเมตร/ชัว่ โมง)

1

8.205

29538.321

15.839

2

7.300

26281.684

17.802

3

8.586

30911.307

15.136

4

8.387

30194.071

15.495

5

7.039

25339.425

18.464

6

8.529

30705.810

15.237

7

7.835

28287.310

16.586

8

7.750

27900.153

16.769

9

9.309

33512.571

13.961

10

8.404

30255.176

15.464

เฉลี่ย

8.134

29292.58

16.075

เมื่อนาคาบการหมุนบริ เวณขอบชั้นนอกและขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์มาเปรี ยบเทียบกันจะได้
บริ เวณของวงแหวน

คาบการหมุน (ชัว่ โมง/รอบ)

ขอบนอก
ขอบใน

107.886
16.075

สรุ ปผล
จากการศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ พบว่า อัตราการหมุนของขอบ
ชั้นนอกวงแหวนดาวเสาร์และขอบชั้นในของดาวเสาร์มีอตั ราเร็ วการหมุนใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากบริ เวณขอบชั้นนอก
และขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์มีรัศมีไม่เท่ากันจึงทาให้ท้ งั สองบริ เวณมีคาบการหมุนไม่เท่ากัน

อภิปราย
จากการศึกษาอัตราเร็ วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ ไม่สามารถหาอัตราเร็ วในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งได้จึงต้องหาอัตราเร็ วในเวลาที่แตกต่างกันแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และ
เนื่องจากการหาค่าเลื่อนทางแดง (redshift) จากสมการ

(ความยาวคลื่นสั่งเกต − ความยาวคลื่นปกติ)
ความยาวคลื่นปกติ

ต้องคานึงถึงอัตราการ
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หมุนรอบตัวเองของโลกด้วย ดังนั้นเพื่อชดเชยค่า redshift หรื อ blueshift จึงใช้ความยาวคลื่นของวงแหวนทั้งสองฝั่งแทน
เพื่อให้เกิดความง่ายต่อความเข้าใจและอาจทาให้ค่าคลาดเคลื่อนได้
กิตติกรรมประกาศ
การทาโครงงานดาราศาสตร์ เรื่ อง การศึกษาอัตราการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ ครั้งนี้ สาเร็ จลุลว่ งได้
ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุ ณาและความช่วยเหลือจาก คุณครู พรรณพร บุญทศ คุณครู ที่ปรึ กษาโครงงาน ที่กรุ ณา
ส่งเสริ มสนับสนุน ให้คาปรึ กษา แนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดีต้ งั แต่ตน้ จนสาเร็จ
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการมานิต เขียวศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม และผูอ้ านวยการ
สุภาพร สุนทรา อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม และคณะครู โรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม ทุกท่าน ที่ให้ความ
เมตตา สนับสนุนและเป็ นกาลังใจแก่ศิษย์ตลอดมา
ขอขอบคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม และคุณสมานชาญ จันทร์เอี่ยม ที่ปรึ กษาโครงงานและเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมหาพรรษา
นครราชสี มา ที่คอยให้คาปรึ กษา ชี้แนะแนวทาง และสนับสนุนการทาโครงงานดาราศาสตร์ชิ้นนี้จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
เอกสารอ้ างอิง
เครื่ องเสปกโทรกราฟ. หอดูดาวภูมิภาคจังหวัดนครราชสี มา
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มอื การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ . สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาโอลิมปิ ก
วิชาการและพัฒนาอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์, 2554.
การวิเคราะห์อตั ราเร็ วการหมุนวงแหวนของดาวเสาร์
http://ebookbrowsee.net/the-doppler-effect-red-shift-and-stellar-spectra-doc-d430670402 สื บค้นเมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2557
มติพล ตั้งมติธรรม , คู่มอื การศึกษาดาราศาสตร์ เชิงปฏิบัตกิ าร, สานักบริ การวิชาการและสารสนเทศ
ทางดาราศาสตร์, กันยายน 2556.
Acker, Agnès & Jaschek Carlos.Planet's rotation (ออนไลน์).
http://www.shelyak.com/dossier.php?id_dossier=16&lang=2 สื บค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557
C.L.E.A. Comité de Liaison EnseignantsAstronomes (France). DOPPLER EFFECT AND SATURN SPECTRUM
(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/WorkShops/DopplerSaturn.html.
สื บค้นเมื่อ 24 กันยายน 2557.
Fraser Cain. Circumference of Saturn (ออนไลน์).http://www.universetoday.com/66660/circumference-of-saturn/
สื บค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557.
.
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การศึกษาหาความสู งของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจันทร์
นายชานนท์ ชูรัตน์
e-mail:paiy101_chanon@hotmail.com
คุณครู พรรณพร บุญทศ
โรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม

บทคัดย่อ
การศึกษาการหาความสูงของภูเขาและความลึกหลุมบนดวงจันทร์เป็ นการศึกษาหาความสูงของภูเขาและความ
ลึกของหลุมที่เกิดขึ้นจากการพุง่ ชนของอุกกาบาตบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในด้านที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาการหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ 2) เพื่อจัดทา
แผนที่ความสูงของภูเขาและหลุมบนดวงจันทร์ โดยการถ่ายภาพของดวงจันทร์มาทาการวิเคราะห์ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือกล้องโทรทรรศน์ Meade LX850 AFC 14” f/8 ความยาวโฟกัส 2,845 มิลลิเมตร กล้อง DSLR พร้อม
อุปกรณ์เสริ ม และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Virtual Moon Atlas และการคานวณ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า การหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ มีความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 2.333
ดังนั้น การหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจันทร์สามารถทาได้โดยใช้เงาที่ทอดไปบนพื้นผิวของดวง
จันทร์ และค่าที่ได้ก็มีความใกล้เคียงกับค่าจริ ง
คาสาคัญ: - พื้นผิวของดวงจันทร์ หมายถึงพื้นผิวดวงจันทร์ในด้านที่หนั เข้าหาโลกหรื อด้านที่อยูใ่ กล้โลก
- ความสูงของภูเขาและความลึกหลุมบนดวงจันทร์หมายถึง หลุมที่เกิดขึ้นจากการพุง่ ชนของอุกกาบาต
บนพื้นผิวของดวงจันทร์ในด้านที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

บทนา
เมื่อมองขึ้นไปยังท้องฟ้ ายามค่าคืน ที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้ า ในคืนเดือนเพ็ญจะมีดาวที่สว่าง
ที่สุด ใหญ่ที่สุดในตอนกลางคืนอยูด่ วงหนึ่งหรื อแม้แต่ตอนกลางวันในช่วงข้างแรมก็สามารถที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
ดาวดวงนั้นนัน่ ก็คือ “ดวงจันทร์” ดาวบริ วารของโลกนัน่ เอง
บริ เวณพื้นผิวของดวงจันทร์ที่เกิดจากการพุง่ ชนของอุกกาบาตและปั จจัยอื่นๆ จะพบว่ามีดว้ ยกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ
บริ เวณที่มีสีเข้มกับบริ เวณที่มีสีอ่อน โดยที่บริ เวณที่มีสีเข้ม คือที่ราบบนดวงจันทร์หรื อเรี ยกว่า "ทะเล" บนดวงจันทร์เรา
พบทะเลบนดวงจันทร์มากบนด้านใกล้ของดวงจันทร์ ส่วนทางด้านไกลมีอยูป่ ระปรายเพียงประมาณ 2% ของพื้นที่ผิว
ทั้งหมดเท่านั้น ขณะที่ทางด้านใกล้มีทะเลถึงประมาณ 31% ของพื้นที่ผิว ส่วนบริ เวณที่มีสีอ่อนกว่าบนพื้นผิวดวงจันทร์
นั้นเรี ยกว่า "ภูเขา" (terrae) หรื อบางครั้งก็เรี ยกง่ายๆ เพียงว่า "ที่ราบสูง" เพราะมันเป็ นบริ เวณที่มีความสูงมากกว่าส่วนที่
เป็ นทะเล และเมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดู จะพบว่า พื้นผิวของดวงจันทร์น้ นั ประกอบไปด้วยภูเขา และหลุมอยู่
มากมาย ซึ่งเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงกระทบบนพื้นผิวบริ เวณที่เป็ นภูเขาและหลุมเหล่านี้ จะทาให้เกิดเงาลงบนพื้นผิวของ
ดวงจันทร์ทาให้เราสามารถทราบขนาดของเงาได้และสามารถคานวณหาความสูงของภูเขาและหลุมบนดวงจันทร์ได้
ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ที่จะหาความสูงของภูเขาและหลุมบนดวงจันทร์โดยใช้เงาที่ทอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งจะทา
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ให้สามารถทราบถึงความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนพื้นผิวดวงจันทร์ และสามารถสร้างเป็ นแผนที่ความสูง
บนพื้นผิวดวงจันทร์อย่างง่ายได้

วิธีการศึกษา
1. นาภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์ที่ทราบเวลาบันทึกภาพแน่นอนแล้วใช้ซอฟท์แวร์ขยายภาพไปยังภูเขาหรื อ
หลุมที่ตอ้ งการโดยเปิ ดโปรแกรม Virtual Moon Atlasอ้างอิงตาแหน่งไปด้วยแล้วทาการวัด pixel ของเงาแล้วนามาเทียบ
กับอัตราส่วนของ pixel เพื่อหาขนาดของเงาที่ปรากฏ โดยใช้สมการดังนี้
ขนาดของวัตถุ =

ระยะห่างของวัตถุที่ตอ้ งการศึกษา(กิโลเมตร) × ขนาดของภาพที่ได้(pixel size ;

เมตร
พิกเซล

)

ระยะที่เกิดภาพ, ระยะโฟกัส (เมตร)

สมการที่ 1 การหาขนาดของวัตถุจากการถ่ายภาพ
ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 01:45 น. ดวงจันทร์อยูห่ ่างจากโลก 389,381 กิโลเมตร มีขนาดของ
ภาพหรื อ Pixel size เป็ น 3.5 ไมโครเมตร และมีระโฟกัสของกล้องโทรทัศน์เป็ น 2,845 มิลลิเมตร
เมื่อคานวณแล้วได้ขนาดวัตถุเป็ น 0.479028 กิโลเมตรต่อพิกเซล
2. จากนั้นจึงใช้อตั ราส่วนดังกล่าวในการหาขนาดเงาที่ปรากฏจากความยาวเงาที่วดั ได้จากซอฟต์แวร์และทา
การแก้ความคลาดเคลื่อนของเงาเนื่องจากผิวโค้งของดวงจันทร์ตามสมการ
x=

1
Cos(Latitude)Cos(Longitude)

สมการที่ 2 สาหรับปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของขนาดเงาเนื่องจากความโค้งของพื้นผิว (ค่า X)
3. เมื่อได้ขนาดเงาของภูเขาแล้วจึงนามาหาความสูงตามหลักตรี โกณมิติดงั นี้

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการหาความสูงของภูเขาบนดวงจันทร์ (h) โดยการสังเกตความยาวเงา (s) และมุม alpha
ในแผนภาพด้านบนสามารถหาความสูงของภูเขาตามหลักทางตรี โกณมิติคือ
tan alpha =

h
s
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เมื่อ h คือ ความสูงของภูเขาหรื อความลึกของหลุม
s คือ ความยาวของเงา
alpha คือ มุมเงยของดวงอาทิตย์บนพื้นผิวดวงจันทร์ ณ ตาแหน่งที่ศึกษา
นัน่ คือความสูงของภูเขาจะสามารถคานวณได้จากสมการ
h = tan alpha x s

และขนาดของมุม alpha สามารถหาได้จากสมการที่ 3 ซึ่งคานึงถึงตาแหน่งของหลุมบนดวงจันทร์และ
ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ดงั นี้ (อ้างอิงจาก Pogge 2002, http://ftp.astronomy.ohio-state.edu/%7Epogge/Ast350/
Labs/index.html)
Sin (alpha) = Sin(Subsolar point latitude) × Sin(Latitude) + Cos(Subsolar point latitude)*Cos(Latitude) ×
Sin(Co-longitude of the Sun + longitude)
เมื่อ Subsolar point latitude คือ ละติจูดที่ดวงอาทิตย์ต้ งั ฉากกับพื้นผิวของดวงจันทร์ ณ เวลาที่ถ่ายภาพ
Co-longitude of the Sun คือ ลองจิจูดร่ วมของดวงอาทิตย์ ณ เวลาที่ถ่ายภาพ
Latitude และ longitude คือ พิกดั ทางภูมิศาสตร์ของตาแหน่งที่ตอ้ งการศึกษา
สมการที่ 3 สาหรับหาค่า alpha
4. หลังจากได้คา่ ความสูงของภูเขาแล้วจึงนาค่ามาป้ อนลงในซอฟท์แวร์การคานวณและเปรี ยบเทียบกับ
ค่าจริ งที่ได้จากโปรแกรม Virtual Moon Atlas เพื่อตรวจสอบความแม่นยาของข้อมูลที่ได้และนาค่าที่ได้มากาหนดลงบน
ภาพดวงจันทร์เพื่อทาเป็ นแผนที่ความสูงบนดวงจันทร์ต่อไป

ผลการศึกษา
จากภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์ที่ได้เมื่อนามาวิเคราะห์โดยใช้ซอฟท์แวร์ขยายภาพไปยังภูเขาหรื อหลุมที่ตอ้ งการ
และใช้โปรแกรม Virtual Moon Atlas เพื่ออ้างอิงพิกดั จะสามารถวิเคราะห์ได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที2่ ภาพพื้นผิวดวงจันทร์วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 01:45 น. และภาพขยาย (หลุม Delambre)
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ในภาพที่2 (หลุม Delambre มีพิกดั ลองจิจูด 17.5 องศาตะวันออก ละติจูด 1.9 องศาใต้) เมื่อทราบขนาดของเงา
โดยการนาขนาดพิกเซลเงา (34.829 พิกเซล) คูณกับขนาดวัตถุที่ได้จากสมการที่ 1 เพื่อหาความยาวเงาที่ปรากฏแล้ว
(16.684กิโลเมตร) จึงนาค่าลองจิจูดและละติจูดมาหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความโค้งของพื้นผิวดวงจันทร์
โดยแทนค่าลงในสมการที่ 2 จะได้
X = 1/[Cos(1.9) × Cos(17.5)] = 1.049
ซึ่งจะได้ค่าคลาดเคลื่อนจากความโค้งของผิวดวงจันทร์ แล้วจึงนามารวมกับขนาดเงาปรากฏที่ได้จึงจะได้ขนาดเงา
ที่ถูกต้อง ( 17.733กิโลเมตร) แล้วจึงหามุมalpha จากสมการที่3โดยสามารถหาค่า Co-longitude of the Sun (151.1 องศา
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 01:45น.) และค่า Subsolar point Lat (0 องศา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา
01:45 น.) ได้จากวันเวลาที่ถ่ายภาพ แล้วนาค่าที่ได้มาแทนค่าในสมการดังนี้
Sin (alpha) = Sin (0) × Sin (-1.9) + Cos (0) × Cos (-1.9) × Sin (151.1 + (17.5)
แล้วจึงถอดค่า Arcsine ซึ่งจะได้มุม alpha ณ ตาแหน่งที่ตอ้ งการเพื่อนามาคานวณหาความสูงของภูเขาหรื อ
ความลึกของหลุมโดยใช้หลักตรี โกนมิติดงั ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจากการแทนค่าข้างต้นสามารถถอด Arcsine ได้มุม alpha
เป็ น 11.394 องศา
นัน่ คือจะได้ความสูงของตาแหน่งนี้ คือ Delambre เป็ น 17.733กิโลเมตร× tan 11.394
= 3.573 กิโลเมตร
ซึ่งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว สามารถทาการคานวณหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบน
ดวงจันทร์อื่นๆ ได้ดงั ตารางต่อไปนี้ (ในที่น้ ีจะแสดงไว้เพียง 20 ตาแหน่ง สามารถดูทุกตาแหน่งที่ได้คานวณไว้ได้ที่
ภาคผนวก)
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสูงที่ได้จากการคานวณและความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ
THEOPHILUS
ALFRAGANUS
ABENEZRA
AZOPHI
THEON JUNIOR
GEBER

longitude
(องศา)
26.4 E
19 E
11.9 E
12.7 E
15.8 E
13.9 E

latitude
(องศา)
11.4 S
5.4 S
21 S
22.1 S
2.3 S
19.4 S

ความสูงจาก
ความสูง
ค่าความ
การคานวณ จากโปรแกรม คลาดเคลื่อน
(เมตร)
(เมตร)
(เปอร์เซ็นต์)
4,292.534
4,400.000
2.442
3,739.304
3,830.000
2.368
3,623.459
3,730.000
2.856
3,670.438
3,730.000
1.597
3,462.265
3,580.000
3.289
3,449.496
3,510.000
1.724
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DELAMBRE
THEON SENIOR
ZAGUT B
GODIN
CATHARINA
ABULFEDA
MANILIUS
AGRIPPA
CAYLEY
MENELAUS
HORROCKS
HIND
PLAYFAIR
TACITUS

17.5 E
15.4 E
18 E
10.2 E
23.6 E
13.9 E
9.1 E
10.5 E
15.1 E
16 E
5.9 E
7.4 E
8.4 E
19 E

1.9 S
0.8 S
32.1 S
1.8 N
18 S
13.8 S
14.5 N
4.1 N
4N
16.3 N
4S
7.9 S
23.5 S
16.2 S

3,573.545
3,347.245
3,346.893
3,219.176
3,182.717
3,054.836
3,138.953
3,157.539
3,107.813
2,901.680
3,091.275
3,094.772
2,987.238
2,881.727

3,500.000
3,470.000
3,400.000
3,200.000
3,130.000
3,110.000
3,100.000
3,100.000
3,100.000
3,000.000
2,980.000
2,980.000
2,910.000
2,840.000

2.101
3.538
1.562
0.599
1.684
1.774
1.257
1.856
0.252
3.277
3.734
3.851
2.654
1.469

4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70

กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสู ง
ความสูงที่ได้จากการคานวณ

ความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas

THEOPHILUS
ALFRAGANUS
ABENEZRA
AZOPHI
THEON JUNIOR
GEBER
DELAMBRE
THEON SENIOR
ZAGUT B
GODIN
CATHARINA
ABULFEDA
MANILIUS
AGRIPPA
CAYLEY
MENELAUS
HORROCKS
HIND
PLAYFAIR
TACITUS

ความสู ง (กิโลเมตร)

จากข้อมูลในตารางข้างต้นสามารถนามาเขียนกราฟแสดงการเปรี ยบเทียบความสูงได้ดงั นี้

ตาแหน่ งที่ศึกษา

กราฟที่ 1 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบความสูงที่ได้จากการคานวณและความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas
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เมื่อนาความสูงของภูเขาทั้งหมดที่สามารถคานวณหาได้แล้วมาระบุตาแหน่งลงบนภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์
จะสามารถสร้างแผนที่ความสูงของภูเขาบนดวงจันทร์อย่างง่ายได้เพื่อใช้ในการศึกษาระดับความสูงของภูเขาลูกต่างๆ
บนดวงจันทร์ ดังภาพที่ 3 (แสดงความสูงที่คานวณถึงทศนิยมตาแหน่งที่ 9)

ภาพที่ 3 แผนที่ความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ (ค่าจากการคานวณ)

สรุ ปผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาให้ทราบว่า สามารถที่จะวัดความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนพื้นผิว
ของดวงจันทร์ได้ดว้ ยการวัดความยาวเงาของภูเขาหรื อเงาของหลุมที่ทอดลงบนพื้นผิว โดยใช้ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์
ของตาแหน่งที่ตอ้ งการศึกษา ประกอบกับตาแหน่งสัมพัทธ์ของดวงอาทิตย์ในวันนั้นๆ ซึ่งจากการศึกษา ค่าที่ได้จากการ
คานวณนั้นมีความใกล้เคียงกับค่าจริ งในโปรแกรม Virtual Moon Atlas โดยมีความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ
2.333

อภิปราย
THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 117

จากผลการวิเคราะห์จะสังเกตเห็นว่าความสูงที่ได้จากการคานวณจะมีความคลาดเลื่อนเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิด
จากปั จจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความไม่แน่นอนในการวัดของผูว้ ดั ตาแหน่งที่วดั พิกเซลของเงา ความละเอียดของเครื่ องมือ
ความแม่นยาของนาฬิกาที่ใช้อ่านเวลาในการถ่ายภาพ เป็ นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้การคานวณเกิดความ
คลาดเคลื่อนขึ้นมานั้นเอง

กิตติกรรมประกาศ
การทาโครงงานดาราศาสตร์ เรื่ อง การศึกษาความสูงของภูเขาและความลึกหลุมบนดวงจันทร์ครั้งนี้ สาเร็ จ
ลุล่วงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับความกรุ ณาและความช่วยเหลือจาก คุณครู พรรณพร บุญทศ คุณครู ที่ปรึ กษาโครงงาน ที่
กรุ ณาส่งเสริ มสนับสนุน ให้คาปรึ กษาแนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดีต้ งั แต่ตน้
จนสาเร็ จ
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการ มานิต เขียวศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม และผูอ้ านวยการ
สุภาพร สุนทรา อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม และคณะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนยโสธรพิทยาคมทุกท่าน ที่ให้
ส่งเสริ มสนับสนุนด้วยความเมตตา
ขอขอบพระคุณ คุณครู วาสนา แก่นลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และคุณครู โรงเรี ยน
ยโสธรพิทยาคม ทุกท่าน ที่กรุ ณาถ่ายทอดวิชาการความรู ้ ให้คาปรึ กษาแนะนา และให้กาลังใจแก่ผศู ้ ึกษาเป็ นอย่างดียงิ่
ขอขอบคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม และคุณอนันต์พล สุดทรัพย์ ที่ปรึ กษาโครงงานและเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมหาพรรษา
นครราชสี มา ที่คอยให้คาปรึ กษา ชี้แนะแนวทาง และสนับสนุนการทาโครงงานดาราศาสตร์ครั้งนี้จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ชานนท์ ชูรัตน์

เอกสารอ้างอิง
วัสดุและอุปกรณ์
1. กล้องโทรทรรศน์ Meade LX850 AFC 14” f/8ความยาวโฟกัส 2,845 มิลลิเมตร
2. กล้องถ่ายภาพ Canon 60 Da : Pixel size 4 ไมโครเมตร x 3 ไมโครเมตร
3. อุปกรณ์เสริ ม Takahashi TOA 130EX 1.6x 2” Extender
Takahashi CA-35 Camera Adapter with Canon mount
เอกสารอ้ างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม ,คู่มอื การศึกษาดาราศาสตร์ เชิงปฏิบัตกิ าร,สานักบริ การวิชาการและสารสนเทศ
ทางดาราศาสตร์,กันยายน 2556.
การวัดความสู งของภูเขาบนดวงจันทร์ ,http://www.lesa.biz/research/astronomy,สื บค้นวันที่ 13 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ดวงจันทร์ ,http://en.wikipedia.org/wiki/Moon, สื บค้นวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 118

The Heights of Lunar Craters. http://ftp.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast350/Labs/craters02.html,
สื บค้นวันที่ 18เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

ภาคผนวก
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสูงที่ได้จากการคานวณและความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ
THEOPHILUS
ALFRAGANUS
ABENEZRA
AZOPHI
THEON JUNIOR
GEBER
DELAMBRE
THEON SENIOR
ZAGUT B
GODIN
CATHARINA
ABULFEDA
MANILIUS
AGRIPPA
CAYLEY
MENELAUS
HORROCKS
HIND
PLAYFAIR
TACITUS
UKERT
TRIESNECKER
PICKERING

longitude
(องศา)
26.4 E
19 E
11.9 E
12.7 E
15.8 E
13.9 E
17.5 E
15.4 E
18 E
10.2 E
23.6 E
13.9 E
9.1 E
10.5 E
15.1 E
16 E
5.9 E
7.4 E
8.4 E
19 E
1.4 E
3.6 E
7E

latitude
(องศา)
11.4 S
5.4 S
21 S
22.1 S
2.3 S
19.4 S
1.9 S
0.8 S
32.1 S
1.8 N
18 S
13.8 S
14.5 N
4.1 N
4N
16.3 N
4S
7.9 S
23.5 S
16.2 S
7.8 N
4.2 N
2.9 S

ความสูงจาก
ความสูง
ค่าความ
การคานวณ จากโปรแกรม คลาดเคลื่อน
(เมตร)
(เมตร)
(เปอร์เซ็นต์)
4,292.534
4,400.000
2.442
3,739.304
3,830.000
2.368
3,623.459
3,730.000
2.856
3,670.438
3,730.000
1.597
3,462.265
3,580.000
3.289
3,449.496
3,510.000
1.724
3,573.545
3,500.000
2.101
3,347.245
3,470.000
3.538
3,346.893
3,400.000
1.562
3,219.176
3,200.000
0.599
3,182.717
3,130.000
1.684
3,054.836
3,110.000
1.774
3,138.953
3,100.000
1.257
3,157.539
3,100.000
1.856
3,107.813
3,100.000
0.252
2,901.680
3,000.000
3.277
3,091.275
2,980.000
3.734
3,094.772
2,980.000
3.851
2,987.238
2,910.000
2.654
2,881.727
2,840.000
1.469
2,786.718
2,800.000
0.474
2,846.339
2,800.000
1.655
2,679.348
2,740.000
2.214
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

DIONYSIUS
KANT
HALLEY
TAYLOR
ALMANON
CONON
PLINIUS
WHEWELL
SCHMIDT
PONTANUS
APIANUS
FERMAT
ARAGO
BESSEL
MANNERS
LINDSAY
SABINE
ANDEL
RITTER
HIPPARCHUS G
HIPPARCHUS C
TAYLOR A
DESCARTES A
ABULFEDA A
ABULFEDA F
ABULFEDA B
CYRILLUS
GEBER B
ABENEZRA B
ABENEZRA A
SACROBOSCO G
SACROBOSCO F
PONTANUS D
APIANUS C
POISSON A
PONTANUS F

17.3 E
20.1 E
5.7 E
16.7 E
15.2 E
2E
23.7 E
13.7 E
18.8 E
14.4 E
7.9 E
19.8 E
21.4 E
17.9 E
20 E
13 E
20.1 E
12.4 E
19.2 E
7.4 E
8.2 E
15.4 E
15.2 E
10.8 E
13 E
16.4 E
24 E
13 E
10.1 E
10.5 E
16.2 E
16.7 E
13.2 E
10.5 E
9.1 E
11.6 E

2.8 N
10.6 S
8S
5.3 S
16.8 S
31.6 N
15.4 N
4.2 N
1N
28.4 S
26.9 S
22.6 S
6.2 N
21.8 N
4.6 N
7S
1.4 N
10.4 S
2N
5S
7.3 S
4.2 S
12.1 S
16.4 S
16.2 S
14.5 S
13.2 S
19 S
20.8 S
22.8 S
20.7 S
21.1 S
25.9 S
28.1 S
29.6 S
27.8 S

2,667.378
2,750.355
2,430.499
2,529.368
2,426.507
2,245.976
2,232.551
2,241.032
2,142.931
2,163.218
2,114.627
1,962.214
1,852.823
1,717.078
1,770.368
1,537.449
1,465.912
1,310.260
1,377.767
2,989.526
3,916.807
3,112.649
2,500.326
2,810.370
2,583.894
2,232.557
3,114.395
2,420.476
3,294.499
3,886.848
2,196.916
1,915.711
2,044.802
2,500.673
2,086.336
1,779.111

2,700.000
2,700.000
2,510.000
2,480.000
2,480.000
2,320.000
2,300.000
2,300.000
2,300.000
2,120.000
2,080.000
2,000.000
1,800.000
1,740.000
1,700.000
1,550.000
1,500.000
1,300.000
1,300.000
-

1.208
1.865
3.167
1.991
2.157
3.191
2.933
2.564
6.829
2.039
1.665
1.889
2.935
1.317
4.139
0.810
2.273
0.789
5.982
-
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60
61
62
63

ZAGUT D
ZAGUT C
ROTHMANN C
RITTER B

19.3 E
18.5 E
25.1 E
18.9 E
เฉลี่ย

31.4 S
30.8 S
28.6 S
3.3 N

1,689.769
2,025.364
1,162.215
2,097.819

-

2.333
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การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr
นางสาวรุ่ งรัตน์ สาระไทย
e-mail : sarathai.pan@hotmail.com
คุณครู ที่ปรึ กษา นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
โรงเรี ยนหกสิ บพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิช่วง primary minimum และ
secondary minimum ของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ จากกล้อง PROMPT
( Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) ประเทศชิลี ใช้ฟิลเตอร์ V และฟิ ลเตอร์ B ในการถ่ายภาพ และทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี (photometry)
เพื่อหาความสว่างปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และสร้างกราฟแสง (Light Curve) เพื่อหาแม็กนิจูดช่วง primary
minimum และ secondary minimum ของดาวคู่อุปราคา DV Sgr ทาให้ทราบว่าดาวคู่อปุ ราคาดังกล่าวมีอุณหภูมิพ้นื ผิว
ต่าลงจากนั้นอุณหภูมิพ้นื ผิวจะคงที่แล้วอุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้น จากกราฟมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะเป็ นเช่นนี้ต่อเนื่องกันไป
เรื่ อยๆ ทั้งนี้กราฟแสงที่ศึกษาได้เป็ นเพียงบางส่วนของกราฟ เนื่องจากไม่สามารถถ่ายภาพในช่วงต่าสุดของกราฟแสง
ได้ จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบอุณหภูมิพ้นื ผิว ตรงจุดนี้ได้
คาสาคัญ: ดาวคู่อุปราคา DV Sgr, อุณหภูมิของดาว

บทนา
ระบบดาวคู่ เป็ นระบบที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 ดวง และอยูภ่ ายใต้สนามความโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน สมาชิก
ของระบบดาวคู่แต่ละดวง จะโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่ วมกัน สามารถจาแนกระบบดาวคู่ อุปราคา ได้ท้ งั หมด 3
ประเภท คือ ระบบดาวคู่อปุ ราคาแบบแยกกัน ( Detached Binary System ) ระบบดาวคู่อุปราคาแบบกึ่งแยกกัน ( Semidetached Binary System ) และระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน ( Contact Binary System )
ดาวคู่อุปราคา DV Sgr มีพิกดั ตาแหน่ง RA เท่ากับ 18h 36 m 36.3s และ Dec เท่ากับ -22° 40' 43.5 " เป็ นดาวคู่
อุปราคา ประเภทอัลกอล (Algol) จัดเป็ นระบบดาวคู่แบบแยกกัน (Detached Binary Systems) โดยสมาชิกทั้งสองดวง
ของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทนี้จะอยูห่ ่างกันพอสมควร
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่ปราคา DV Sgr โดยการสร้างกราฟแสง หาช่วง primary
minimum และ secondary minimum เพื่อหาอุณภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์
จากกล้อง PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ผ่าน ฟิ ลเตอร์ V และ
ฟิ ลเตอร์ B และทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี (photometry) นาค่า Intensity ไปคานวณหาความสว่างปรากฏ
เปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง จากสมการ M1-M2 = -2.5 log(F1/F2) เมื่อ M1 คืออันดับความสว่างของดาวที่ศึกษา M2 คือ
อันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง และ F1, F2 คือค่า Intensity ของดาวที่ศึกษาและดาวอ้างอิงตามลาดับ แล้วนาไป
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สร้างกราฟแสง และนาค่าแม็กนิจูดฟิ ลเตอร์ B ลบกับและฟิ ลเตอร์ V เทียบกับเวลา (JD) เพื่อหาอุณหภูมิของดาวคู่อปุ
ราคา DV Sgr

วิธีการศึกษา
1. ถ่ายภาพดาว ด้วยกล้อง PROMPT8 ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ใน ฟิ วเตอร์ B
และ V โดยระยะเวลาการเปิ ดหน้ากล้อง 5 วินาที ถ่ายภาพทุกๆ 10 นาที
2. วิเคราะห์หาตาแหน่งดาวที่ศึกษา และดาวอ้างอิง จากฐานข้อมูล Simbad
3. ทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี เพื่อนาค่า Intensity ไปคานวณความสว่างปรากฏของดาวคู่อุปราคา DV
Sgr เปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง จากสมการ
M1-M2 = -2.5 log(F1/F2)
เมื่อ M1 คืออันดับความสว่างของดาวที่ศึกษา
M2 คืออันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง
F1 , F2 คือค่า Intensity ของดาวที่ศึกษาและดาวอ้างอิงตามลาดับ
4. สร้างกราฟแสง (Light curves) โดยให้แกน X อยูใ่ นรู ปของจูเลียนเดท (JD) และให้แกน Y อยูใ่ นรู ปของ
แม็กนิจูดของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr ทั้งในฟิ ลเตอร์ B และฟิ ลเตอร์ V
5. นากราฟแสงของฟิ ลเตอร์ B ลบกับฟิ ลเตอร์ V ในการหาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr
พล็อตค่าอุณหภูมิที่ได้ (B-V) เทียบกับเวลา (JD) ของในแต่ละวัน แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลจากกราฟที่ได้

ผลการศึกษา
การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr จากการทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี คานวณความสว่าง
ปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และนาไปสร้างกราฟแสง โดยให้แกน X อยูใ่ นรู ปของจูเลียนเดท (JD) และให้แกน Y
อยูใ่ นรู ปของแม็กนิจูด พล็อตค่าอุณหภูมิที่ได้ (B-V) เทียบกับเวลา (JD) แล้ววิเคราะห์ ได้ขอ้ มูลดังภาพที่ 2 - 7
ตารางที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อปุ ราคา DV Sgr และดาวอ้างอิง
star
DV Sgr
ดาวอ้างอิงดวงที่ 1
ดาวอ้างอิงดวงที่ 2

ตาแหน่ ง RA

ตาแหน่ ง Dec

18h 39m 36.3s
-22° 40' 43.5"
18h 39m 16.8498s -22° 38' 11.236"
18h 39m 40.702s -22° 37' 15.86"

Magnitude in V

Magnitude in B

10.71

10.79

9.86

10.35

11.11

12.75
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ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อุปราคา DV sgr และดาวอ้างอิง

ภาพที่ 2 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 4 สิ งหาคม 2557

ภาพที่ 3 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 5 สิ งหาคม 2557
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ภาพที่ 4 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 19 สิ งหาคม 2557

ภาพที่ 5 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2557

ภาพที่ 6 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2557
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ภาพที่ 7 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ในวันที่ 2 กันยายน 2557

ภาพที่ 8 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิ ลเตอร์ B ลบ ฟิ ลเตอร์ V ของภาพที่ได้ท้ งั หมด

สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ดาวคู่อุปราคา DV Sgr เพื่อหาอุณหภูมิของดาวคูอ่ ปุ ราคา DV
Sgr ซึ่งเป็ นดาวคู่อปุ ราคาประเภทอัลกอล พบว่า อุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr จะมีอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวต่าลง
จากนั้นอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวจะคงที่แล้วอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวก็เพิ่มสูงขึ้น จากกราฟมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิพ้นื ผิว
ดวงดาวจะเป็ นเช่นนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ ทั้งนี้กราฟแสงที่ศึกษาได้เป็ นเพียงบางส่วนของกราฟ เนื่องจากไม่สามารถ
ถ่ายภาพในช่วงต่าสุดของกราฟแสงได้ จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบอุณหภูมิตรงจุดนี้ได้
ปั ญญาที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือภาพที่สงั่ ถ่ายได้ไม่ตรงในช่วงเวลาที่เกิด primary minimum และ secondary
minimum จึงไม่สามารถหาอุณหภูมิพ้นื ผิวของดาวในช่วงนี้ได้ แต่จากภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4 กราฟแสดงอุณหภูมิพ้นื ผิว
ของดาวที่ได้มีค่าแม็กนิจูด B-V ที่ต่าสามารถบอกได้วา่ มีการลดลงของแสงในปริ มาณที่นอ้ ย เนื่องจากสมาชิกดวงที่
สว่างน้อยกว่าโคจรไปอยูด่ า้ นหลังสมาชิกดวงที่สว่างมาก ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เกิด secondary eclipse และในรู ปที่ 5
ถึง รู ปที่ 7 กราฟอุณหภูมิที่ได้จะมีค่าแม็กนิจูดที่สูง ช่วงเวลาดังกล่าวมีการลดลงของแสงในปริ มาณที่มากเกิดจากสมาชิก
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ดาวดวงที่สว่างโคจรไปอยูด่ า้ นหลังสมาชิกของดาวดวงที่สว่างน้อยกว่าซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เกิด primary eclipse และภาพที่
สัง่ ถ่ายบางส่วนไม่สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้เนื่องจากมีฝ้าขาว จึงทาให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เพียงอุณหภูมิ
บางส่วนของกราฟเท่านั้น จากกราฟอุณหภูมิที่ได้สามารถนาไปศึกษาต่อถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของระบบดาวคู่
DV Sgr อาทิ ความสว่างของดาว อุณหภูมิพ้นื ผิวของดาวแต่ละดวงในดาวคู่อปุ ราคาดวงนี้ รวมทั้งลักษณะทางกายภาพ
อื่นๆ

อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ดาวคู่อุปราคา DV Sgr เพื่อหาอุณหภูมิของดาวคูอ่ ปุ ราคา DV
Sgr ซึ่งเป็ นดาวคู่อปุ ราคาประเภทอัลกอล พบว่า อุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr จะมีอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวต่าลง
จากนั้นอุณหภูมิจะคงที่แล้วอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวก็เพิม่ สูงขึ้น จากกราฟมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิพ้นื ผิวจะเป็ นเช่นนี้
ต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ เนื่องจากเส้นเวลา JD ในช่วง 2456860 – 2456880 จะมีค่าแม็กนิจูดที่สูงจึงทาให้อุณหภูมิพ้นื ผิว
ดวงดาวในช่วงนี้ต่า แล้วแม็กนิจูดในเส้นเวลา JD จะคงที่ในช่วง 2456880 - 2456900 ซึ่งจะทาให้อณ
ุ หภูมิพ้นื ผิว
ดวงดาวคงที่ และเวลา 2456900 ค่าแม็กนิจูดจะต่าลงอุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวจึงสูงขึ้น แล้วในเส้นเวลา JD ในช่วง
2456920 – 2456940 อุณหภูมิพ้นื ผิวดวงดาวจะกลับมาคงที่อีกครั้ง

กิตติกรรมประกาศ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณ คุณครู ยพุ าพรรณ วรรณสาย คุณครู ที่ปรึ กษาโครงงาน และพี่เลี้ยงจากสถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ สาหรับข้อเสนอแนะ คาแนะนา เทคนิควิธีต่างๆ และโครงงานวิจยั ดาราศาสตร์น้ ี ได้รับการ
สนับสนุนโดยโครงการอบรมครู เชิงปฏิบตั ิการด้านดาราศาสตร์ข้นั สูง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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บุญรักษา สุนทรธรรม. (2550).ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ . สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ.เชียงใหม่ หน้า 328 – 349.
ยุทธนา บุญทา. (2551). รายงานวิจยั เรื่องการศึกษาคาบการโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา ประเภทอัลกอล BN Peg.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนฟิ สิ กส์) .หน้า 23-70.
นายรณกฤต รัตนมาลา.(2552). การเปลีย่ นคาบของวงโคจรและการวิวฒ
ั นาการของระบบดาวคู่เอเค คานิส ไมนอริส.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนฟิ สิ กส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 127

การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องดาวเคราะห์ น้อย 1ceres และ 4vesta
นางสาวกมลวรรณ ด้วงกระยอม
e-mail : nutsmile12@gmail.com
คุณครู ที่ปรึ กษา นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
โรงเรี ยนหกสิ บพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาอัต ราการเปลี่ ย นแปลงความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ ข องดาวเคราะห์ น้ อ ย 1ceres และ 4vesta
มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาความเร็ วในการเคลื่ อ นที่ ข องดาวเคราะห์ น้อ ย 1ceres และ 4vesta โดยใช้ข ้อ มู ล ที่ ได้จากการ
สังเกตการณ์จากกล้อง PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo
Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิลี ใช้ฟิลเตอร์ Halpha นามาคานวณหาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย เพื่อ
การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ ว และศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceresและ 4vesta ทาให้ทราบ
ว่า ดาวเคราะห์นอ้ ย Ceres มีอตั ราการความเร็ วในการเคลื่อนที่ คือ 123.205000 “/Day และดาวเคราะห์นอ้ ย Vesta มีอตั รา
การความเร็ วในการเคลื่อนที่ คือ 20.597320 “/Day แล้วดาวเคราะห์ น้อย 4vesta มีการเคลื่อนที่ เร็ วกว่าดาวเคราะห์ น้อย
1ceres

คาสาคัญ ดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceres และ 4vesta

บทนา
ดาวเคราะห์น้อยคือวัตถุข นาดเล็กที่ อยูใ่ นระบบสุ ริยะมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่สิบเมตรจนถึงหลายร้อยกิ โลเมตร
ดาวเคราะห์นอ้ ยที่ใหญ่ที่สุดคือ ซีเรส มีขนาด 1,000 กิโลเมตร เชื่อว่าดาวเคราะห์นอ้ ยที่มีขนาดใหญ่กว่า 1.6 กิโลเมตร อาจมี
มากถึงกว่า 500,000 ดวง แม้ว่าดาวเคราะห์น้อยจะมีอยูจ่ านวนมาก แต่ถา้ รวมมวลดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดอาจมีมวลเพียง
ประมาณหนึ่งในพันของมวลโลกเท่านั้น
ดาวเคราะห์น้อยส่ วนใหญ่จะมีวงโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี เรี ยกวงโคจรนี้ วา่ “เข็มขัด
ดาวเคราะห์น้อย (asteroid belt)” การศึ กษาวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยได้รับความสนใจจากนักดาราศาสตร์ เพราะว่ามี
ดาวเคราะห์นอ้ ยซึ่งวงโคจรที่ค่าความรี สูงและอาจเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกหรื อบางดวงมีวงโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และบางดวง
อาจจะมีวงโคจรที่ไกลกว่าดาวพลูโต
ในการศึกษาดาวเคราะห์นอ้ ยนั้นอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ยในหมู่ดาวฤกษ์ต่างๆ ที่เป็ นฉาก
หลัง เช่น เมื่ อสังเกตด้วยกล้องโทรทัศน์ดาวเคราะห์ น้อยก็ปรากฏให้เห็ นคล้ายดาวฤกษ์ดวงหนึ่ งเท่ านั้น ต่างกันเพียงดาว
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เคราะห์เคลื่อนที่ ไปเรื่ อยๆ แม้ว่าดาวฤกษ์จะมีการเคลื่อนที่ เช่นกันแต่เราจะไม่เห็ นการเปลี่ยนแปลงของดาวฤกษ์เพราะอยู่
ห่างไกลโลกมาก
การศึกษาดาวเคราะห์นอ้ ยมีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากเนื่องจากสมบัติของดาวเคราะห์นอ้ ยแทบจะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย จึงเป็ นเหมือนกับการบันทึกความเป็ นมาของระบบสุริยะ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความเร็ วในการเคลื่อนที่ ของดาวเคราะห์ น้อย 1ceres และ 4vesta
โดยใช้ขอ้ มูลที่ ได้จากการสังเกตการณ์ จากกล้อง PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry
Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิ ลี ใช้ฟิ ลเตอร์ Halpha สาเหตุ ที่ ใ ช้ ฟิ ลเตอร์
Halpha เป็ นฟิ ลเตอร์ที่ใช้ถ่ายภาพดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceres และ 4vesta ชัดเจนที่สุด

วิธีการศึกษา
การศึกษาข้อมูลส่ วนใหญ่ทางดาราศาสตร์ อาศัยข้อมูลทางภาพถ่าย เริ่ มต้นจากการใช้ขอ้ มูลทางภาพถ่าย
เช่ น เดี ยวกัน โดยอาศัยหลัก การว่าดาวเคราะห์ น้อ ยจะเคลื่ อนที่ ไปเรื่ อยๆ ผ่านดาวฉากหลังนั้น ก็ คือ ดาวฤกษ์ที่ ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ไม่วา่ จะสังเกตการณ์ ณ ตาแหน่งและเวลาใดก็ตาม
จากการถ่ายการเปลี่ ยนแปลงการเคลื่ อ นที่ ของดาวเคราะห์ น้อยจะท าให้ส ามารถหาต าแหน่ งของดาว
เคราะห์นอ้ ย ณ วันและเวลาต่างๆ ที่ทาการถ่ายภาพดาว บอกค่า Dec R.A และ Julian Day (JD) ต้องหาอย่างน้อย 3 ตาแหน่ง
ในวันเวลาที่ต่างๆกัน เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการในครั้งนี้ทาการเก็บข้อมูลการถ่ายภาพดาวจานวน 6 ครั้ง อยูใ่ นช่วง
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ภาพแสดงตาแหน่ งดาวเคราะห์ น้อย 1ceres และ 4vesta

การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceres และ 4vesta ใช้วธิ ี ถ่ายภาพ
ดาวด้วยกล้อง PROMPT8 (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo InterAmerican Observatory (CTIO)ใช้ ฟิ ลเตอร์ Halpha ในการถ่ายภาพเพื่อศึกษาความเร็ วในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อย
1ceres และ 4vesta ภาพที่ ได้มาใช้เวลาในการเปิ ดหน้ากล้อง 5 วิน าที ถ่ายภาพทุ กๆ 5 นาที (สาเหตุที่ตอ้ งใช้เวลาในการ
ถ่ ายภาพ 5 นาที เพราะ ดาวเคราะห์ น้อ ยมี ก ารเคลื่ อ นที่ เร็ ว กว่าดาวเคราะห์ ด วงอื่ น ๆ จึ งเลื อ กใช้เวลาในการถ่ ายภาพที่
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เหมาะสม)และหา Dec, RA แล้วนาไปหาค่า Degrees โดยใช้โปรแกรม DS9 จากนั้นนาค่า Degrees ( ค่า องศา ที่แปลงมา
จาก Dec R.A)ที่ ได้ไปคานวณในสมการ Δ𝑠 = 𝕧Δt

เพื่ อหาอัต ราการเคลื่ อ นที่ ข องดาวเคราะห์ น้อยใน 1 วัน

จากนั้นนา Julian Day (JD) มาลบเพื่อหาเวลาในการเคลื่อนที่ในละจุด (t2 - t1,
โดยใช้สมการ 𝕧 =

Δ𝕤
Δ𝕥

จากนั้นหาอัตราเฉลี่ยทั้งหมดได้ในสมการ

t3 - t2) และหาอัตราเร็ วเฉลี่ยใน 1 วัน

𝑉1+𝑉2+𝑉3
N

(โดย N = จานวนของอัตราเร็ ว (

V) )

ผลการศึกษา
จากข้อมูลทางการถ่ายภาพที่ได้จากดาวเคราะห์นอ้ ยทั้ง 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะหาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเร็ ว และศึกษาทิศทางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceresและ 4vesta เพื่อที่จานาไปสู่การคานวณหาค่า Dec, RA
แล้วนาไปแปลงค่าเป็ นค่า Degrees จากนั้นนาค่า Degrees ไปคานวณในสมการ เพื่อหาอัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
น้อยใน 1 วัน จากนั้นนา Julian Day (JD) มาลบเพื่อหาเวลาในการเคลื่อนที่ ในละจุด (t2 - t1, t3 - t2) และหาอัตราเร็ ว
เฉลี่ยใน 1 วัน ซึ่งจะได้ขอ้ มูลดังตารางต่อไปนี้ (Degrees คือ องศาที่แปลงมาจากค่า Dec R.A)
ตารางที่ 1 แสดง Dec RA และ Degrees ของดาวเคราะห์ น้อย 1Ceres

วัน/เดือน/ปี

13 มิ.ย 57

14 มิ.ย 57

15 มิ.ย 57

ดาวเคราะห์นอ้ ย 1Ceres
Dec
RA
(องศา)
(องศา)
-02:47:31.903
13:35:57.3
-02:47:31.654
13:35:57.3
-02:47:31.380
13:35:57.2
-02:56:2.856
13:36:38.2
-02:56:2.725
13:36:38.2
-02:56:2.626
13:36:38.1
-02:56:28.079
13:36:40.2
-02:56:27.610
13:36:40.1
-02:56:27.221
13:36:40.1
-03:05:21.661
13:37:24.0
-03:05:21.287
13:37:23.9
-03:05:20.853
13:37:23.8
-03:59:19.344
13:42:03.4

Degrees
(องศา)
203.91348 -2.775293
203.89558 -2.774217
203.89551 -2.80422
204.14683 -2.939552
204.14198 -2.919777
204.12837 -2.954867
204.12737 -2.976426
204.13000 -2.928323
204.12922 -2.901279
204.34968 -3.080682
204.33584 -3.061160
204.35668 -3.061161
205.52160 -3.974889
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21 มิ.ย 57

-03:59:19.089
-03:59:18.898

13:42:03.3
13:42:03.3

205.44504
205.53424

-3.944045
-3.900407

ตารางที่ 2 แสดง Dec RA และ Degrees ของดาวเคราะห์ น้อย 4Vesta

วัน/เดือน/
ปี
21 มิ.ย 57

25 มิ.ย 57

ดาวเคราะห์นอ้ ย 4Veata
Dec
RA
(องศา)
(องศา)
-04:30:54.980
13:46:31.1
-04:30:54.805
13:46:31.1
-04:30:54.624
13:46:31.0
-05:13:34.723
13:51:11.6
-05:13:34.542
13:51:11.5
-05:13:34.403
13:51:11.5

Degrees
(องศา)
206.62354 -4.529970
206.58986 -4.482796
206.56119 -4.582702
207.89984 -5.272585
207.91166 -5.225301
20794931 -5.143244

ตารางที่ 3 แสดงอัตราการเคลือ่ นทีข่ องดาวเคราะห์ น้อย 1Ceres

วัน/เดือน/ปี

13 มิ.ย 57

14 มิ.ย 57

15 มิ.ย 57

21 มิ.ย 57

ดาวเคราะห์นอ้ ย 1Ceres
Dec
RA
(องศา)
(องศา)
-02:47:31.903
13:35:57.3
-02:47:31.654
13:35:57.3
-02:47:31.380
13:35:57.2
-02:56:2.856
13:36:38.2
-02:56:2.725
13:36:38.2
-02:56:2.626
13:36:38.1
-02:56:28.079
13:36:40.2
-02:56:27.610
13:36:40.1
-02:56:27.221
13:36:40.1
-03:05:21.661
13:37:24.0
-03:05:21.287
13:37:23.9
-03:05:20.853
13:37:23.8
-03:59:19.344
13:42:03.4
-03:59:19.089
13:42:03.3

Degrees
(องศา)
203.91348 -2.775293
203.89558 -2.774217
203.89551 -2.80422
204.14683 -2.939552
204.14198 -2.919777
204.12837 -2.954867
204.12737 -2.976426
204.13000 -2.928323
204.12922 -2.901279
204.34968 -3.080682
204.33584 -3.061160
204.35668 -3.061161
205.52160 -3.974889
205.44504 -3.944045
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-03:59:18.898

𝛼
203.91348
203.89558
203.89551
204.14683
204.14198
204.12837
204.12737
204.13000
204.12922
204.34968
204.33584
204.35668
205.52160
205.44504
205.53424

𝛽
-2.775293
-2.774217
-2.80422
-2.939552
-2.919777
-2.954867
-2.976426
-2.928323
-2.901279
-3.080682
-3.061160
-3.061161
-3.974889
-3.944045
-3.900407

13:42:03.3

205.53424

ข้อมูลดาวเคราะห์นอ้ ย 1Ceres
Julian Day (JD)
S (𝑚/𝑠 2)
2456851.629813
0.017932
2456851.630054
0.030010
2456851.630310
2456852.588934
0.020360
2456852.589249
0.037636
2456852.589481
0.021582
2456852.643173
0.048175
2456852.643447
0.027054
2456852.643676
2456853.638686
0.023929
2456853.638922
0.020840
2456853.639195
2456859.606616
0.081813
2456859.606913
0.099301
2456859.607145

-3.900407

t (s)
0.000240
0.000255

S/t = V (m/s)
74.500544
117.287613

0.000314
0.000231
0.053692
0.000274
0.000229

64.794540
162.302384
0.401974
175.771097
118.090040

0.000236
0.000272

101.282207
76.474257

0.000297
0.000231

274.994244
428.746066

ตารางที่ 4 แสดงอัตราการเคลือ่ นทีข่ องดาวเคราะห์ น้อย 4Vesta

𝛼
206.59153
207.92027

𝛽
-4.531823
-4.213710

ข้อมูลดาวเคราะห์นอ้ ย 4Vesta
Julian Day (JD)
S (𝑚/𝑠 2)
2456859.61
0.057963
2456863.59

t (s)
0.000229

S/t = V (m/s)
252.399232

ตารางที่ 5 แสดง Julian Day (JD) และ เวลาในการเคลือ่ นทีข่ องดาวเคราะห์ น้อย 1Ceres
วัน/เดือน/ปี

13 มิ.ย 57

ดาวเคราะห์นอ้ ย 1Ceres
Julian Day (JD)
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปใน
การเคลื่อนที่ (วินาที)
2456851.629813
0.000241
2456851.630054
0.000256
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14 มิ.ย 57

15 มิ.ย 57

21 มิ.ย 57

2456851.630310
2456852.588934
2456852.589249
2456852.589481
2456852.643173
2456852.643447
2456852.643676
2456853.638686
2456853.638922
2456853.639195
2456859.606616
2456859.606913
2456859.607145

0.958625
0.000314
0.000232
0.053692
0.000274
0.000229
0.995010
0.000236
0.000273
5.967421
0.000298
0.000232

ตารางที่ 6 แสดง Julian Day (JD) และ อัตราเร็วในการเคลือ่ นทีด่ าวเคราะห์ น้อย 4Vesta

วัน/เดือน/ปี

21 มิ.ย 57

25 มิ.ย 57

ดาวเคราะห์นอ้ ย 4Vesta
Julian Day (JD)
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในการ
เคลื่อนที่ (วินาที)
2456859.607551
0.00023
2456859.607780
0.000233
2456859.608013
3.98233
2456863.590343
0.0003
2456863.590643
0.000236
2456863.590879
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6
4

2
0
2456850 2456855 2456860 2456865 JD

ภาพที่ 1 แสดงการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Ceres

เวลาในการเคลือ่ นที่ (วินาที)

เวลาในการเคลือ่ นที่ (วินาที)

8

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2456858

2456860

2456862

2456864

JD

ภาพที่ 2 แสดงการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Vesta

สรุ ปผล
จากการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceres และ 4vesta พบว่า
อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Ceres คือ 123.205000 “/Day มาจาก V=

∆𝑠
∆𝑡

∆𝑠
= 3.128516
∆𝑡
∆𝑠
= 2.579342
∆𝑡
∆𝑠
= 0.452038
∆𝑡
𝑉=

𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3
3

V= 3.1288516591422+2.579342966698+0.452038917207
3

× 60

V = 123.205”day
อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Vesta คือ 20.597320 “/Day มาจาก
∆𝑠
= 0.3432886
∆𝑡
𝑉=

𝑉1
1

V= 0.3432886
1

× 60
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V = 20.597320457712”day
จะเห็นได้วา่ อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Ceres จะมากกว่าอัตราเร็ วในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Vesta
เนื่องจากดาวเคราะห์นอ้ ยมีการเคลื่อนที่เร็ ว และสามารถศึกษาต่อได้ในการหาคาบวงโคจร ปริ มาณและขนาดของดาว
เคราะห์นอ้ ยที่เป็ นตัวบ่งชี้อายุของดาวเคราะห์นอ้ ย

อภิปราย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceres และ 4vesta
ทาให้ทราบว่าดาวเคราะห์นอ้ ย 1ceres และ 4vesta มีการเคลื่อนที่เร็ว อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Ceres คือ
123.205000 “/Day อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Vesta คือ 20.597320 “/Day ได้มาจาก นาค่า Dec, RA แล้ว
นาไปหาค่า Degrees โดยใช้โปรแกรม DS9 จากนั้นนาค่า Degrees ที่ได้ไปคานวณในสมการ Δ𝑠 = 𝕧Δt

เพื่อหา

อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ยใน 1 วัน จากนั้นนา Julian Day (JD) มาลบเพื่อหาเวลาในการเคลื่อนที่ในละจุด (t2
t3 - t2) และหาอัตราเร็วเฉลี่ยใน 1 วันโดยใช้สมการ 𝕧 =

- t1,

𝑉1+𝑉2+𝑉3
N

Δ𝕤
Δ𝕥

จากนั้นหาอัตราเฉลี่ยทั้งหมดได้ในสมการ

(โดย N = จานวนของอัตราเร็ว ( V) ) จะเห็นได้วา่ อัตราการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Ceres จะ

มากกว่าอัตราเร็ วในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นอ้ ย Vesta เนื่องจากดาวเคราะห์นอ้ ยมีการเคลื่อนที่เร็ ว

กิตติกรรมประกาศ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณคุณครู ยพุ าพรรณ วรรณสาย คุณครู ที่ปรึ กษาโครงงาน และพี่เลี้ยงจากสถาบันวิจยั ดารา
ศาสตร์แห่งชาติ สาหรับข้อเสนอแนะคาแนะนา เทคนิควิธีต่างๆ และโครงงานวิจยั ดาราศาสตร์น้ ี ได้รับการสนับสนุนโดย
โครงการอบรมครู เชิงปฏิบตั ิการด้านดาราศาสตร์ข้นั สูง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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เอกสารอ้ างอิง

PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro
Tololo Inter-American Observatory (CTIO)
นางสาวดลฤดี งามสม การวิเคราะห์วงโคจรของดาวเคราะห์นอ้ ยจูโนและดาวเคราะห์นอ้ ยเวสตาโดยใช้เทคนิคซีซีดีโฟโตเม
ตรี , วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต (การสอนฟิ สิ กส์)
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แบบจำลองปรำกฏกำรณ์ กำรเหวีย่ งของระบบหลุมดำมวลยวดยิง่ เมื่อเกิดปรำกฏกำรณ์ กำรชนกันของดำรำ
จักรทำงช้ ำงเผือกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ
(Model of Separation of Supermassive Black Hole while Galactic Collision of Milky Way and
Andromeda Galaxy)
ผูจ้ ดั ทำโครงงำน นำยณัฐกฤต อ่อนอุทยั
littlebear_polaris@icloud.com
ครู ที่ปรึ กษำโครงงำน นำงวัชรำพร ฉลำด
โรงเรี ยนยุพรำชวิทยำลัย

บทคัดย่อ
ดำรำจักรทำงช้ำงเผือก คือดำรำจักรที่ระบบสุริยะตั้งอยู่ ซึ่งดำรำจักรที่ถือว่ำเป็ นเพื่อนบ้ำนของดำรำจักรทำง
ช้ำงเผือกคือ ดำรำจักรแอนโดรเมดำ ที่อยูห่ ่ำงจำกดำรำจักรทำงช้ำงเผือก 2.56 ล้ำนปี แสง สองดำรำจักรนี้เป็ นศูนย์กลำงของ
กลุ่มดำรำจักรท้องถิ่น (Local Group) ซึ่งอยูใ่ นกระจุกดำรำจักรหญิงสำว (Virgo Supercluster) เนื่องจำกว่ำแรงโน้มถ่วงของ
ทั้งสองดำรำจักร และกำรเคลื่อนที่ของดำรำจักรที่ไม่ได้เป็ นวงโคจรซึ่งกันและกัน ทำให้ดำรำจักรทั้งสองจะมำชนกัน
โครงงำน แบบจำลองปรำกฏกำรณ์ Separation ของระบบหลุมดำมวลยวดยิง่ เมื่อเกิดปรำกฏกำรณ์กำรชนกันของดำรำจักรทำง
ช้ำงเผือกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำและจำลองปรำกฏกำรณ์กำรดึงดูดและกำรเหวีย่ งของหลุมดำ
มวลยิง่ ยวด (Supermassive black hole) ซึ่งเดิมอยูท่ ี่ใจกลำงของดำรำจักรทำงช้ำงเผือก และดำรำจักรแอนโดรเมดำ ซึ่งดำรำ
จักรทั้งสองจะชนกันภำยใน 3 พันล้ำนปี ตำมสมมติฐำนของงำนวิจยั ก่อนๆ ซึ่งผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำถึงพฤติกรรมของหลุมดำทั้ง
สองว่ำ จะมีกำรเคลื่อนที่โดยได้รับอิทธิพลจำกหลุมดำอื่นซึ่งกันและกันอย่ำงไร โดยใช้กำรจำลอง N-body Simulation และ
Dynamical friction ของ Chandrasekhar ในโปรแกรม Matlab จำกผลกำรจำลอง ได้วำ่ หลุมดำมวลยวดยิง่ ของดำรำจักรทั้ง
สองจะชนและรวมกันภำยใน 4.5 พันล้ำนปี

บทนำ
ดำรำจักรทำงช้ำงเผือก (Milky Way) เป็ นดำรำจักรแบบก้นหอยมีคำน ซึ่งระบบสุริยะ ดวงอำทิตย์ รวมถึงโลก เป็ น
ส่วนหนึ่งของดำรำจักรนี้ ดำรำจักรทำงช้ำงเผือกมีดำรำจักรเพื่อนบ้ำนคือ ดำรำจักรแอนโดรเมดำ (Andromeda Galaxy:M31)
ซึ่งอยูห่ ่ำงจำกระบบสุริยะ 770 MPc ทั้งสองดำรำจักเป็ นศูนย์กลำงของกลุ่มดำรำจักรท้องถิ่น (Local Group) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มกระจุกดำรำจักรหญิงสำว (Virgo Supercluster) ดำรำจักรสองดำรำจักรนี้ ไม่ได้เคลื่อนที่เป็ นวงโคจรเป็ นระบบซึ่งกัน
และกัน จึงสำมำรถทำนำยได้วำ่ ทั้งสองดำรำจักร จะชนกัน (Collision) และหลุมดำมวลยวดยิง่ (Supermassive Black Hole)
ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงของทั้งสองดำรำจักร จะเกิดกำรเหวีย่ ง (Separation) และรวมกัน โครงงำนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ ทำนำย
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ลักษณะของปรำกฏกำรณ์กำรเหวีย่ งของหลุมดำมวลยวดยิง่ ของดำรำจักรทำงช้ำงเผือกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ เมื่อทั้งสอง
ดำรำจักรชนกัน และปัจจัยใดบ้ำงที่มีผลต่อกำรเหวีย่ งและกำรรวมกันของดำรำจักร

วิธีกำรศึกษำ
ข้ อมูลของระบบแอนโดรเมดำ-ทำงช้ ำงเผือก
ตัวแปร
ระยะห่ำงระหว่ำงระบบสุริยะ-ดำรำจักรแอนโดรเมดำ
ระยะห่ำงระหว่ำงระบบสุริยะ-ศูนย์กลำงทำงช้ำงเผือก
แกนกำรโคจรรอบตัวเองของดำรำจักรแอนโดรเมดำ ใน
ระบบพิกดั ศูนย์สูตร
ตำแหน่งของดำรำจักรแอนโดรเมดำในระบบพิกดั ฉำก
ตำแหน่งของดำรำจักรแอนโดรเมดำ (RA)
ตำแหน่งของดำรำจักรแอนโดรเมดำ (Dec)
ควำมเร็ วในแนวเล็ง
ควำมเร็ วในแนวขวำง
1.

ค่ ำของตัวแปร
770 kPc
8.5 kPc
39.8 deg 77.5 deg
-379.2 612.7
00h 42m 44.3s
+41 16 09.4
117 km/s
42 km/s

-283.1

2. ข้ อมูลของดำรำจักรทำงช้ ำงเผือกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ
ตัวแปร
ดำรำจักรทำงช้ ำงเผือก
ดำรำจักรแอนโดรเมดำ
350000
350000
จำนวนอนุภำค
335.232666
293.737518
มวลรวม
15.1457396
34.1285782
Disk mass
5.10096455
12.3888931
Bulge mass
314.985962
247.220047
Halo mass
32
32
Disk edge
3.05999994
8.05999947
Bulge Edge
244.48999
201.619995
Halo Edge

ระบบรวม
700000
628.97018
-
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3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 แรงโน้ มถ่ วงระหว่ ำงมวล
ให้มวลรวมของระบบ แทนด้วย Mtot จะได้

𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
𝑟2
คูณพจน์ควำมเร็ วและอินทิเกรตเทียบเวลำทั้งสองข้ำง จะได้
𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
∫ 𝑟̈ 𝑟̇ 𝑑𝑡 = − ∫ 2 𝑟̇
𝑟
𝑟̇ 2 𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
=
+𝐶
2
𝑟
𝑟̈ = −

2𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡
|𝑟̇ | = √
+ 2𝐶
𝑅
เมื่อ R คือตำแหน่งของกำรเหวีย่ ง (Separation)
3.2 ควำมเสียดทำนพลศำสตร์ (Dynamical friction)
เมื่อดำรำจักรทั้งสองมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน อนุภำคในดำรำจักรจะเคลื่อนที่โดยมีควำมหน่วง
เนื่องจำกสสำรมืดที่อยูใ่ นดำรำจักร เรี ยกปรำกฏกำรณ์น้ ีวำ่ ควำมเสี ยดทำนพลศำสตร์ ซึ่งควำมเสี ยดทำนพลศำสตร์
สำมำรถอธิบำยได้ดว้ ยสมกำร
𝐶𝐺 2 𝑀2 𝜌
𝑓𝑑 =
𝑣𝑚 2
เมื่อ C เป็ นปริ มำณที่ไม่มีหน่วยและมีค่ำไม่คงที่ เป็ นฟังก์ชนั ที่ข้ ึนอยูก่ บั ค่ำกำรกระจำยควำมเร็ ว (Velocity
Dispersion)
4. ขั้นตอนกำรศึกษำ
จำกข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำไปศึกษำในโปรแกรม Matlab โดยกำรเขียนโปรแกรมเพื่อสร้ำงกรำฟ
และ simulation และปรับเปลี่ยนบำงค่ำของตัวแปร เช่น ควำมเร็ วในแนวขวำง เป็ นต้น
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ผลกำรศึกษำ
เมื่อให้ควำมเร็ วในแนวเล็ง และควำมเร็ วในแนวขวำงของดำรำจักรแอนโดรเมดำคือ 117 km/s และ 42 km/s
ตำมลำดับ และเปรี ยบเทียบเมื่อเปลี่ยนแปลงควำมเร็ วในแนวขวำงเป็ น 0 vt ,0.5 vt, 0.8 vt และ 1.2 vt ตำมลำดับ

สรุ ปผลกำรศึกษำ
จำกกรำฟที่ได้จำกกำรจำลอง จะได้วำ่ ถ้ำดำรำจักรแอนโดรเมดำมีควำมเร็ วในแนวขวำงเท่ำกับ 42 km/s หลุมดำมวล
ยวดยิง่ ของดำรำจักรแอนโดรเมดำและดำรำจักรทำงช้ำงเผือกจะอยูใ่ กล้กนั มำกที่สุดครั้งแรกในอีก 4.5 พันล้ำนปี ข้ำงหน้ำ และ
จะเกิดกำรเหวีย่ งจนผ่ำนไปอีกประมำณ 4 ฟันล้ำนปี หลุมดำมวลยวดยิง่ ของทั้งสองดำรำจักรจะรวมกันเป็ นหลุมดำเดียว และ
ดำรำจักรทั้งสองจะรวมกันเป็ นดำรำจักรแบบวงรี ซึ่งจำกกำรทำแบบจำลอง พบว่ำ มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่สำมำรถส่งผลต่อเวลำ
ที่ใช้ในกำรเหวีย่ งของดำรำจักร ซึ่งกำรจะทำให้ควำมผิดพลำดของกำรศึกษำดังกล่ำวลดน้อยลง คือกำรเพิ่มปั จจัยหรื อตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มควำมเป็ นไปได้ของผลกำรศึกษำมำกยิง่ ขึ้น

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จำกกรำฟที่ได้จำกกำรจำลอง จะเห็นได้วำ่ ยิง่ มีควำมเร็ วในแนวขวำงมำกขึ้น เวลำในขณะกำรเหวีย่ งของหลุมดำ
มวลยวดยิง่ และเวลำจนถึงกำรรวมกันของหลุมดำจะมีค่ำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกถ้ำมีควำมเร็ วในแนวขวำงมำก โอกำสที่หลุมดำมวล
ยวดยิง่ ทั้งสองจะอยูใ่ กล้กนั จะมีคำ่ น้อยลง และถ้ำในทุกกรณี มีควำมเร็ วในแนวเล็ง ซึ่งตรวจวัดได้จำกปรำกฏกำรณ์ดอป
เปลอร์ มีค่ำเท่ำกัน ยิง่ ควำมเร็ วในแนวขวำงเพิม่ ขึ้น พลังงำนจลน์จะมีค่ำมำกขึ้นตำม และกำรใกล้กนั ของหลุมดำมวลยวดยิง่ ที่
มีโอกำสน้อยลง ทำให้กำรหน่วงเนื่องจำกควำมเสี ยดทำนพลศำสตร์มีค่ำต่ำลงตำมไปด้วย จึงต้องใช้เวลำนำนในกำรลด
พลังงำนจลน์ของดำรำจักรให้ลดลงพอที่จะรวมกับหลุมดำอื่น
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การศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ ไอโอรอบดาวพฤหัสบดีด้วยเทคนิคการหาระยะเชิ งมุม
นายกรชวัล มีความรัก
e-mail:tutormk40@hotmail.com
อาจารย์ทีปรึ กษา ครู วชั ราพร ฉลาด
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั มีการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ เป็ นจานวนมากทั้งด้านดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ วัตถุ ต่างๆ
บนท้องฟ้ า เอกภพวิทยารวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศ และมีการศึกษาค้นคว้าโดยผ่านการสารวจอย่างต่อเนื่องมา
เป็ นจานวนมาก รวมถึงการสร้ างเครื่ องมือที่สามารถนาไปออกไปสารวจได้ในอวกาศได้นนั่ คือ ยานอวกาศ
และกล้องโทรทรรศน์อวกาศ ในส่ วนของการศึกษาด้านดาวเคราะห์ เป็ นงานวิจยั ที่ตอ้ งอาศัยความรู้ทางด้าน
ฟิ สิ กส์ที่เกี่ยวกับการโคจรรอบดาวเคราะห์ของดวงจันทร์ ของดาวเคราะห์ ซึ่ งในงานวิจยั นี้จะศึกษาการหาคาบ
ของดวงจันทร์ ไอโอของดาวพฤหัสบดี ผ่านการวิเคราะห์จากภาพถ่าย โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ริชี-เคเทียน
ขนาด 8 นิ้ วถ่ ายไปที่ ดาวพฤหัส บดี เพื่ อนาภาพมาวิเคราะห์ ข ้อมู ล บนโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วหา
ระยะทางครึ่ งแกนหลักของดวงจันทร์ ไอโอโดยเทียบตามระยะเชิ งมุมของขนาดดาวพฤหัสบดี กบั ระยะครึ่ ง
แกนหลักของดวงจันท์ไอโอจากภาพโดยดูจากสเกลไม้บรรทัดของโปรแกรมหลังจากนั้นจึงนามาเข้าสมการ
2

ของเคปเลอร์ 𝑃 =

4𝜋𝑎3
𝐺(𝑀+𝑚)

ผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ เท่ ากับ 1.71 วัน ซึ่ งผลที่ ได้น้ ี มี ค่าความคลาด

เคลื่อนที่ 3.43 % จากคาบการโคจรของดวงจันทร์ จากข้อมูลอ้างอิง เนื่ องจากการถ่ายภาพจากบนพื้นดิ นมีท้ งั
ฝุ่ นละอองและควันจากตัวเมืองมาทาให้ภาพที่ออกมาคลาดเคลื่อนได้และเกิดจากข้อจากัดของอุปกรณ์ในการ
ทดลอง
คาสาคัญ: คาบการโคจร ,กฎของเคปเลอร์ ,ดาวพฤหัสบดี

บทนา
ในปัจจุบนั มีการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์เป็ นจานวนมากทั้งด้านดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ วัตถุต่างๆบนท้องฟ้ า เอก
ภพวิทยารวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศ และมีการศึกษาค้นคว้าโดยผ่านการสารวจอย่างต่อเนื่องมาเป็ นจานวนมาก รวมถึงการ
สร้างเครื่ องมือที่สามารถนาไปออกไปสารวจได้ในอวกาศได้นนั่ คือ ยานอวกาศ และกล้องโทรทรรศน์อวกาศ ในส่วนของ
การศึกษาด้านดาวเคราะห์ เป็ นงานวิจยั ที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ทางด้านฟิ สิ กส์ที่เกี่ยวกับการโคจรรอบดาวเคราะห์ของดวงจันทร์
ของดาวเคราะห์ ซึ่งในงานวิจยั นี้จะศึกษาการหาคาบของดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดีผา่ นการวิเคราะห์จากภาพถ่าย ผล
ที่ได้จะถูกนาไปศึกษาถึงกฎของฟิ สิ กส์ที่เกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงจันทร์ไอโอ
THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 142

ในกรณี น้ ีผศู ้ ึกษามีความสนใจดวงจันทร์ดวงนี้มากเนื่องจากเป็ นดวงจันทร์ที่อยูใ่ กล้ดาวพฤหัสที่สามารถมองเห็นได้
กล้องโทรทรรศน์สมัครเล่นทัว่ ไป ประกอบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการนาความรู ้เรื่ องการโคจรของวัตถุหรื อแรงดึงดูด
ระหว่างมวล ไปประยุกต์หาคาบการโคจรของดวงจันทร์อื่นๆ ได้ต่อไป

วิธีการศึกษา
1. ขั้นตอนการถ่ ายภาพ
1. ศึกษาระยะเวลาของดวงจันทร์ที่โคจรมาถึงระยะไกลที่สุดของลงโคจร
2. กาหนดเวลาที่จะเริ่ มให้กล้องถ่าย ณ จุดที่ดวงจันทร์ไอโอไกลสุดเริ่ มถ่ายภาพและจับเวลาตามเวลาที่
โคจรได้ครึ่ งคาบ
3. ตรวจสอบดาวที่เคลื่อนมายังจุดที่ฝั่งตรงข้ามและนับเวลา
ตัวอย่างภาพที่ถ่ายได้จากกล้องโทรทรรศน์

ดาวพฤหัสบดี

ดวงจันทร์ไอโอ

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพ
1. นาภาพมาวิเคราะห์ในโปรแกรม Photoshop เพื่อหาระยะเชิงมุมระหว่างดาวพฤหัสกับระยะของดวง
จันทร์ไอโอโดยเทียบจากรู ปและแหล่งอ้างอิง
2. ทาในขั้นตอนที่ 1 กับทุกๆภาพเพื่อหาค่าเฉลี่ยของระยะทาง
3. นาระยะทางที่ได้มาเข้าสมการของเคปเลอร์

4𝜋𝑎3
𝑃 =
𝐺(𝑀 + 𝑚)
2
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P = คาบของโคจร
a = ระยะครึ่ งแกนหลักของไอโอ ( ได้จากภาพการทดลอง )
G = ค่าโน้มถ่วงสากล ( 6.67 × 10−11 m3/kg s2 )
M = มวลของดาวพฤหัสบดี
m = มวลของดวงจันทร์ไอโอ ( ประมาณว่า มวลของดวงจันทร์ไอโอน้อยมากเมื่อเทียบกับดาวพฤหัสบดีจึงแทนแค่
มวลดาวพฤหัสบดี )
4. นาคาบที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับการศึกษาคาบของดวงจันทร์ไอโอด้วยวิธีอื่นและข้อมูลอ้างอิงเพื่อหาค่า
error ของการทดลองนี้โดยที่ขอ้ มูลอ้างอิงอยูท่ ี่ 1.77 วัน
รู ปภาพที่ 2 แสดงการนาภาพเข้าโปรแกรมเพื่อวัดระยะเชิงมุม

ดาวพฤหัสบดี

ดวงจันทร์ไอโอ

ผลการศึกษา
จากการศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัสบดีดว้ ยเทคนิคการหาระยะเชิงมุม โดยการตั้ง
กล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพดาวพฤหัสบดีจากพื้นราบตามเวลาที่ดวงจันท์ไอโออยูใ่ นตาแหน่งที่ไกลที่สุดของดาวพฤหัสบดี
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( western-eastern elongation ) จากนั้นก็นาภาพที่ถ่ายมาได้น้ นั มาทาการวิเคราะห์โดยการใส่ลงในโปรแกรม Adobe
Photoshop เพื่อหาระยะเชิงมุมของดวงจันทร์ไอโอแล้วนาค่าใส่สมการตามกฎของเคปเลอร์ 𝑃2 =
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองของการวิเคราะห์ภาพ
ครั้งที่ทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย

4𝜋𝑎3
𝐺(𝑀+𝑚)

ระยะเชิงมุมที่วดั ได้) cm. จากภาพ(
147
149
143
147
149
138
128
127
129
128
138.5

จากตางรางจะได้ค่าเฉลี่ยของระยะเชิงมุมอยูท่ ี่ 138.5 ซม. ซึ่งต้องนามาเทียบกับขนาดระยะเชิงมุมของดาวพฤหัสบดี
ที่วดั ได้ 47 ซม. ซึ่งขนาดดาวพฤหัสบดีน้ นั มีค่าเท่ากับ 139,822 กิโลเมตร ดังนั้นเมื่อเทียบกับขนาดระยะเชิงมุมเฉลี่ยที่ได้จะได้
ค่าเท่ากับ 412028.66 กิโลเมตร
จากระยะทางครึ่ งแกนหลักของดวงจันทร์ไอโอที่ได้จากการเทียบกับระยะเชิงมุมของดาวพฤหัสบดีกบั ระยะเชิงมุม
ของระยะครึ่ งแกนหลักของดวงจันทร์ไอโอ นามาเข้าสมการของเคปเลอร์ เพื่อหาคาบของดวงจันทร์ไอโอ ได้ระยะเวลาของ
คาบเท่ากับ 1.71 วัน

สรุ ปผล
จากการศึกษาการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัส ได้เท่ากับ 1.71 วันโดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 3.43 % จากข้อมูลอ้างอิง

อภิปราย
จากการศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัสบดี พบว่า คาบของการโคจรรอบดาวพฤหัสบดี
ของดวงจันทร์ไอโอมีค่าเท่ากับ 1.71 วัน โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องริ ชี-เคเทียนขนาด 8 นิ้วจากพื้นดินแล้วนาภาพมาทาการ
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วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เพื่อเทียบสเกลแลระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางดาวพฤหัสบดีถึงจุด
ศูนย์กลางดวงจันทร์ไอโอ
2

นาค่าที่ได้มาเทียบกับขนาดของดาวพฤหัสบดีแล้วนามาแทนค่าลงในสมการของเคปเลอร์ 𝑃 =

4𝜋𝑎3
𝐺(𝑀+𝑚)

โดยแทนลงในตัวแปร a ที่มีหน่วยเป็ น เมตร แล้วจะได้คาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัสบดี ซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลอยูท่ ี่ 3.43 % จากข้อมูลอ้างอิง เนื่องจากสภาพอากาศทั้งฝุ่ นละอองและควันบริ เวณชั้นบรรยากาศที่ทา
ให้ภาพที่ออกมามีความคลาดเคลื่อนของแสงได้

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่ อง การศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัสบดีดว้ ยเทคนิคการหา
ระยะเชิงมุม สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจาก คุณครู วัชราพร ฉลาด และ อ.ดร.สุวชิ า วรรณวิเชียร
ที่ให้คาแนะนา ปรึ กษา แนวทางการทดลองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จึงทาให้โครงงานหัวข้อนี้เสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยดี จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาฟิ สิ กส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับทาโครงงาน

เอกสารอ้างอิง
Jupiter , http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter
IO , http://en.wikipedia.org/wiki/Io_%28moon%29
ข้อมูลเส้นทางเดินของดาวพฤหัสบดีและตาแหน่งเดวงจันทร์ ,
http://www.calsky.com/cs.cgi/Calendar?obs=32975972684016
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ความสั มพันธ์ ระหว่างการวางตัวของปราสาทขอมกับเส้ นทางเดินของดวงอาทิตย์
The alignment of Khmer temples related to the solar path.
อมลณัฐ หนูพยันต์ และชูศกั ดิ์ เสนายอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kapmoyak@gmail.com, chusk.beros@outlook.com

บทคัดย่ อ
ปราสาทขอมถูกสร้ างขึ้นตามความเชื่ อของศาสนาฮินดูที่วา่ เขาพระสุ เมรุ คือศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่ ง
ล้อมรอบด้วยนทีสีทนั ดรและวงแหวนทวีป โดยมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายโคจรล้อมรอบ ใน
ระบบโลกเป็ นศูนย์กลาง (Geocentric system) โดยสมมติให้ศูนย์กลางของกลุ่มปราสาทเป็ นแบบจาลองของเขา
สุ เมรุ ถูกล้อมรอบด้วยพื้นราบหรื อบาราย (สระน้ า) ซึ่ งเป็ นแบบจาลองของนทีสีทนั ดร และกาแพงปราสาทรู ป
สี่ เหลี่ยมมุฉากซึ่ งเป็ นแบบจาลองของวงแหวนทวีป ล้อมรอบอยู่หลายชั้น เนื่ องจากปราสาทขอมส่ วนใหญ่ถูก
สร้ างขึ้ น เพื่ อบู ช าดวงอาทิ ตย์ ดังนั้นวิศวกรจึงสร้ างปราสาทให้วางตัวในแนวทิ ศตะวัน ออก-ตะวัน ตก โดย
พิจารณาจากตาแหน่งขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในวันอีควิน็อกซ์ อย่างไรก็ตามแกนของโลกส่ าย (Precession) หนึ่ง
รอบใช้เวลา ๒๖,๐๐๐ ปี ตาแหน่งของจุดขั้วฟ้ าเหนื อและเส้นศูนย์สูตรฟ้ าในยุคที่สร้างปราสาทกับในยุคปั จจุบนั
จึงไม่ตรงกัน หากเราทราบค่ามุมที่เบี่ยงเบนไป เราจะสามารถคานวณหาอายุของปราสาทได้ ในการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ท าการวัด มุ ม การวางตัวของปราสาทบัน ทายฉมาร์ ในจังหวัดบันเตี ย เมี ยนเจย ประเทศกัม พู ช า พบว่า
ปราสาทวางตัวทามุม -๔ องศา กับแนวเส้นศูนย์สูตรฟ้ า เมื่อแทนค่ามุมลงในซอฟต์แวร์ Starry Night Pro พบว่า
ปราสาทถูกสร้างขึ้นเมื่อ ๘๐๐ ปี ที่แล้ว ใกล้เคียงกับที่หลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้วา่ ปราสาทบันทายฉมาร์ ถูก
สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒
ความเชื่ อเรื่องศู นย์ กลางของจักรวาล
ชาวขอมโบราณนับถือศาสนาฮินดูซ่ ึ งมี ความเชื่ อในระบบโลกเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล (Geocentric
system) โดยมีเขาพระสุ เมรุ อยูท่ ี่ศูนย์กลางห้อมล้อมด้วยนทีสีทนั ดรมหาสมุทรและเขาสัตตบริ ภณ
ั ฑ์ โดยมีดวง
อาทิ ตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายโคจรล้อมรอบ ดังรู ปที่ ๑ จึงได้สร้างศาสนสถานที่เป็ นกลุ่มปราสาท
จาลองแบบของเขาพระสุ เมรุ ที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นราบและบาราย (สระน้ า) ซึ่ งเป็ นแบบจาลองของนทีสีทนั ดร
และกาแพงปราสาทรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากซึ่ งเป็ นแบบจาลองของวงแหวนทวีป ล้อมรอบอยูห่ ลายชั้น
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ภาพที่ ๑ แบบจาลองของเขาพระสุ เมรุ
ทิศทางการวางตัวของปราสาท
ชาวขอมโบราณนับถื อกษัตริ ย ว์ ่าเป็ นสมมติ เทพที่ อวตารลงมาเกิ ดในร่ างของมนุ ษ ย์ เมื่ อสวรรคตจะ
กลับคืนสู่ สวรรค์ ขณะที่มีชีวิตอยูพ่ ระองค์จึงสร้างประสาทเพื่อบูชาเทพเจ้าและเป็ นสุ สานในการส่ งวิญญาณของ
พระองค์เอง ในบรรดาเทห์วตั ถุท้ งั หมด ดวงอาทิตย์มีอิทธิ พลต่อมนุ ษย์มากที่สุด เนื่ องจากเป็ นแหล่งกาเนิ ดของ
แสงสว่างและความอบอุ่นอันนามาซึ่ งความสมบูรณ์ของชีวติ และพืชพรรณธัญญาหาร ดังนั้นกษัตริ ยจ์ ึงให้ความ
เคารพต่อดวงอาทิตย์ กษัตริ ยข์ อมบางพระองค์จึงตั้งชื่ อเพื่อแสดงความสัมพันธ์กบั ดวงอาทิตย์ เช่น พระเจ้าสุ ริยชัยวรมันต์ที่ ๒ ผูส้ ร้างประสาทนครวัด โดยปราสาทดังกล่าวจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ตามแผนผังในภาพ
ที่ ๒ โดยเชื่อว่าพระองค์สวรรคตแล้ว จะเสด็จตามดวงอาทิตย์กลับสู่ สวรรค์

ภาพที่ ๒ ผังปราสาทนครวัด
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เนื่ องจากปราสาทขอมส่ วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาดวงอาทิตย์ วิศวกรจึงสร้ างปราสาทให้วางตัวใน
แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก อย่างไรก็ตามการหาแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกในยุคโบราณไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะ
แกนของโลกเอียงท ามุ ม ๒๓.๕ องศา ขณะที่ โคจรรอบดวงอาทิ ตย์ท าให้ตาแหน่ งของดวงอาทิ ตย์ในรอบปี
เปลี่ ยนแปลงไป อยู่ระหว่าง ๒๓ องศาเหนื อกับ ๒๓ องศาใต้ (Summer Solstice และ Winter Solstice) ดังนั้น
วิศวกรจึ งกาหนดตาแหน่ งทิ ศตะวันออก-ทิ ศตะวันตก โดยการวัดตาแหน่ งของดวงอาทิ ตย์ในวันอี ควิน็อกซ์
(Equinox) เท่านั้น

ภาพที่ ๓ ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ในรอบปี
แกนโลกส่ าย
แนวทิศตะวันออก-ตะวันตกตั้งฉากกับแนวทิศเหนือ-ใต้ ดังนั้นหากเราทราบตาแหน่งของดวงอาทิตย์ใน
วันอีควิน็อกซ์ เราจะสามารถระบุตาแหน่ งของขั้วฟ้ าเหนื อ (North Celestial Pole) ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งที่แกนเหนื อ
ของโลกชี้ ข้ ึนไปในอวกาศได้ โดยปั จจุบนั ตาแหน่ งขั้วฟ้ าเหนื ออยูห่ ่ างจากดาวเหนื อ (Polaris) ประมาณ ๑ องศา
อย่างไรก็ ตามแกนหมุ น ของโลกส่ าย (Precession) ในอัตรา ๒๖,๐๐๐ ปี ต่ อรอบ ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลง
ตาแหน่งของขั้วฟ้ าเหนือ ดาวเหนือในอดีตและในปั จจุบนั จึงอาจไม่ใช่ดาวดวงเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสี่ พนั
กว่าปี มาแล้ว แกนเหนื อของโลกชี้ ไปยังตาแหน่งของดาว Thuban ซึ่ งเป็ นดาวเหนือของชาวอียิปต์โบราณในยุค
นั้น
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ภาพที่ ๔ ตาแหน่งของขั้วฟ้ าเหนือและดาวเหนือในอดีต
การหาอายุของปราสาทด้ วยวิธีทางดาราศาสตร์
การวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษาทิศทางการวางตัวของปราสาท ๒ แห่ ง คื อ ปราสาทบันทายฉมาร์ จังหวัด
บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยตั้งสมมติฐานว่า
วิศวกรต้องการสร้างปราสาทให้วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ตรงตามตาแหน่งของดวงอาทิตย์ในวัน
อีค วิน็อกซ์ ของยุคนั้น ดังนั้นถ้าเราทราบค่ามุ ม ทิ ศเหนื อของปราสาทว่าเบี่ยงเบนไปจากทิศเหนื อในปั จจุบนั
เท่าไร ก็จะสามารถคานวณย้อนกลับหาอายุของปราสาทได้ โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ตรวจวัดมุมของปราสาทบันทายฉมาร์ จานวน ๔ จุด ตามแผนผังในภาพที่ ๕ ได้ค่ามุมทิศเหนื อของ
ปราสาท ๓๕๕°, ๓๕๗°, ๓๕๗°, ๓๕๖° ตามลาดับ เฉลี่ยเป็ นมุม ๓๕๖.๒๕°

ภาพที่ ๕ แผนผังแสดงจุดเก็บข้อมูลในปราสาทบันทายฉมาร์
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๒. ตรวจวัดมุมของปราสาทสด๊กก๊อกธม จานวน ๔ จุด ตามแผนผังในภาพที่ ๖ ได้ค่ามุมทิศเหนื อของ
ปราสาท ๓๕๙°, ๓๖๐°, ๒๕๙°, ๑° ตามลาดับ เฉลี่ยเป็ นมุม ๒๕๙.๗๕°

ภาพที่ ๖ แผนผังแสดงจุดเก็บข้อมูลในปราสาทสด๊กก๊อกธม
๓. นาค่ามุมที่ได้จากการตรวจวัดปราสาทบันทายฉมาร์ ไปแทนค่าในโปรแกรม Starry Night Pro พบว่า
ค่ามุมทิศเหนื อปราสาทเบี่ยงเบนไปจากปั จจุบนั ๔° แสดงว่าปราสาทถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๘๐๐ ปี ที่แล้ว ซึ่ง
ตรงกับหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้วา่ ปราสาทบันทายฉมาร์ ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่ง
ครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒
๔. นาค่ามุมที่ได้จากการตรวจวัดปราสาทสด๊กก๊อกธม ไปแทนค่าในโปรแกรม Starry Night Pro พบว่า
ค่ามุ มทิ ศเหนื อปราสาทมี ค่า ๒๕๙.๗๕° ใกล้เคียงกับทิศเหนื อในปั จจุบนั สันนิ ษฐานว่าที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจาก
โครงสร้างปราสาทเดิ มพังหมดแล้ว แต่กรมศิลปากรได้ทาการบูรณะโดยประกอบปราสาทขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.
๒๕๓๘ - ๒๕๕๐
บทสรุ ป
การศึกษาทิ ศทางการวางตัวของปราสาทบันทายฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยใช้สมมติฐานว่าวิศวกรต้องการสร้างประสาทให้วางตัว
ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้ตรงตามตาแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันอีควิน็อกซ์ของยุคนั้น พบว่าค่ามุมทิศ
เหนื อของปราสาทบัน ทายฉมาร์ เบี่ ย งเบนไปจากทิ ศเหนื อในปั จจุบ ัน ๔° แสดงว่าปราสาทถู ก สร้ างขึ้ น เมื่ อ
ประมาณ ๘๐๐ ปี ที่แล้ว ตรงกับหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ วา่ ปราสาทบันทายฉมาร์ ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
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----------------------------------------------------------------------------------------
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Abstract
In this paper we analyzed identification spectra of 66 Oph using spectroscopy technique. The observation was
done in the clear night sky of 4th September 2013 at National Institute of Public Administration, Jatinangor, West
Java, Indonesia (S 06o 54’, E 107o 45’). We detected H-α absorption line, λ= 6567.5 ± 7. 9 Å in the spectra of 66
Oph which is typically seen in normal B-type star. Halpha emission profile cannot be seen during our observation,
suggesting that 66 Oph is in a Be-shell star status instead of an active Be star status.

Introduction
Be star is a non-supergiant B star which showed emission in one Balmer line (H-α) at least once (Jascheck and
Egret, 1982). One example of this type star is 66 Oph, which it’s emission profile was first identified by Meril and
Burewll in 1933. It has spectral type B2Ve (Lesh, 1968), which e here means emission, and 4.64 magnitude in V-band
(Kozok,1985). This star also has projected rotational velocity (V sin i) 280 ± 15 km/s (Floquet et al., 2002).
Floquet et al., (2002) argue that 66 Oph has long-term variability in H-α emission. They also predicted that Hα
would disapear in the near future from 2002. Miroshnichenko et al., (2011) predicted that after Hα emission of 66
Oph disapeared in 2010, it will return in a few years. Martin (2013) report that 66 Oph is on the verge of resuming an
active Be status.

Method
Spectroscopy Observation of 66 Oph
We observed 66 Oph by using DSS-7 spectograph + CCD ST-7 attached on Celestron C-8 (F/10). DSS-7
spectograph has Wavelength range 4000 – 8000 Å, Grating : 300 grooves/mm blazed at 550 nm fixed position,
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f/D input : 10.0, and Slit Widths : 50, 100, 200 and 400 microns. When combined with CCF ST-7, it has
linier dispersion : 5.4 Å / pixel, resolution : 400, and wavelength coverage : 4139 Å. In our project, we use 50 slit
width. We also use Phillips Geniewarm as calibrating spectrum. Observation was done in the clear night sky of 4 th
September 2013 at National Institute of Public Administration, Jatinangor, West Java, Indonesia (S 06o 54’, E 107o
45’).
In observation, we used Vega and Antares to calibrate telescope pointing and tracking. Telescope was pointed to
Rasalhague first before pointed to 66 Oph. After compared with star chart, we was convinced that the star we
observed was 66 Oph.
In process, we took Bias 1x, 66 Oph with exposure time 10 second 5 x, Dark for target star with exposure time
10 second 5x, and Comparison lamp with exposure time 5 second. Unfortunately we did not take dark for comparison
lamp. Flat was taken by other group and then they shared to us.

Data Analysis
Data were analysed by using IRAF. In preprocesing data step, after the target star image corrected to flat image,
we got no H-α profile on 66 Oph spectrum. So that, we decided to not use the flat image in our data analysis.
We only use Dark and Bias image in preprocessing step. Below are two spectrum of 66 Oph that uncorrected and
corrected with flat image.

Picture 1. Spectrum of 66 Oph that uncorrected (left) and corrected (right) with flat image
In order to calibrate the wavelength and identify the location of emission profile, spectrum of 66 Oph were
corrected to comparison lamp spectrum. We identified the lines in lamp-line spectrum, especially wavelength at peak
of the lamp (Philips Geniewarm). Its spectrum can be seen below in Picture 2 (left). Spectrum 66 Oph after calibrated
to this lamp spectrum can be seen below in Picture 2 (right).
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Picture 2. Comparison Lamp spectrum (left) Spectrum 66 Oph after calibrated to comparison lamp spectrum (right)

Result and discussion
To identify H-α profile, we zoomed 66 Oph spectrum around 6500 Å. As we can see in Picture 3, there is an
H-α absorption line. The next step was finding the center of H-α profile and in this step we used Lorentzian method.
After averaging the center in every image, we got the center wevelength of H-α was 6567.5 ± 7.9 Å.

Picture 3. H-α profile of 66 Oph spectrum.
The last step was finding emission sign of H-α profile. Unfortunately we can’t identify emission profile of
66 Oph in H-α. We expect that it is because we did not use flux calibration in our project.
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Conclusion
We can identify H-α profile from 66 Oph spectrum at 6567.5±7.9 Å. H-α emission profile cannot be seen
during our observation. According to Martin (2013) that 66 Oph is on the verge of resuming an active Be status.
Suggesting that 66 Oph is in a Be-shell star status instead of an active Be star status.
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บทคัดย่ อ
โครงการนีเ้ ป็ น การทดลองเพื่ อพิ สูจน์ แ ละเปรี ย บเที ยบหลักการด้ านอากาศพลศาสตร์ ของจรวดที่
เคลื่อนที่ในสภาวะใกล้ เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพื ้นโลก ดาเนินการภายใต้ การแข่งขันในโครงการ THASA
Contest 2014 จัดโดย สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยโครงการนี ้เกิดขึ ้นมาจากแนวคิดของจรวดที่เป็ น
หนึ่งในพาหนะนาพา/นาส่งอุปกรณ์การทดลองและอุปกรณ์สารสนเทศด้ านดาราศาสตร์ และอวกาศขึ ้นสูอ่ วกาศ สาหรับ
การส่งจรวดขึ ้นสูอ่ วกาศจากภาคพื ้นดินต้ องเคลื่อนที่ผ่านชันบรรยากาศที
้
่มีความหนาแน่นของอากาศอยู่ ส่งผลให้ ต้องใช้
เชื ้อเพลิงมากขึ ้นในการขับเคลื่อนจรวดให้ ไปถึงที่หมาย โครงการนี ้จึงมีความสนใจที่จะเสนอและพิสจู น์แนวคิดทางอากาศ
พลศาสตร์ ของการปล่อยจรวดบนบอลลูนใกล้ อวกาศ ภายใต้ สภาวะความดันบรรยากาศต่ากว่าบนพืน้ โลกใกล้ เคียง
สุญ ญากาศ โดยมี สมมุติ ฐ านว่า จรวดสามารถเคลื่อ นที่ ไปได้ สูง มากยิ่ ง ขึ น้ เมื่ อ เที ย บจากการปล่อ ยบนพื น้ โลก อัน
เนื่องมาจากแรงต้ านอากาศที่น้อยกว่า ในโครงการนี ้ได้ แบ่งการดาเนินการออกเป็ น 3 ขัน้ ได้ แก่ ขันที
้ ่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์
สภาวะการปล่อยด้ วย Free body diagram การเคลื่อนที่ของจรวดในแนวตัง้ และคานวณด้ วยโปรแกรม Matlab ขันที
้ ่2
คัดเลือก ออกแบบ และประดิษฐ์ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการทดลองในโครงการ ประกอบไปด้ วย 2.1.การคัดเลือกจรวด ได้
พิจารณาความเหมาะสมจากมวล ขนาด และ รู ปทรงจรวดให้ มีความเสถียรต่อการเคลื่อนที่บนพื ้นโลก จรวดในงานวิจยั นี ้
ได้ ขับด้ วยเชื อ้ เพลิงแข็ง 2.2.การออกแบบฐานปล่อยบอลลูน ได้ พิจารณาจากหลักการเชิงสมดุลของการเคลื่อนที่ของ
บอลลูนในบรรยากาศสูงมาร่ วมการออกแบบให้ มีความเสถียรในสภาวะบรรยากาศสูง รวมทังการคั
้
ดเลือกวัสดุที่เบา
และเหมาะสมต่อการใช้ งานในสภาวะบรรยากาศสูง 2.3.คัดเลือกและทดสอบตัวจุดระเบิด ตัวจุดระเบิดในโครงการนี ้ได้
เลือกใช้ ชนิดจุดระเบิดด้ วยไฟฟ้า โดยวิเคราะห์ถึงกาลังไฟฟ้าที่สามารถจุดติดเชื ้อเพลิงแข็งได้ ทงสภาวะบนพื
ั้
้นโลกและใกล้
อวกาศ 2.4.คัดเลือกอุปกรณ์เก็บข้ อมูล อุปกรณ์เก็บข้ อมูลที่ใช้ ในโครงการนี ้สามารถวัดความสูงและบันทึกพิกดั GPS ได้
และส่งข้ อมูลด้ วยสัญญาณวิทยุแบบตลอดเวลา (Real time) สูต่ วั รับสัญญาณภาคพื ้นดิน โดยอุปกรณ์ทงหมดจะน
ั้
าติดตัง้
กับบอลลูนของโครงการฯ โดยจากัดมวลทังหมดไม่
้
เกิ น 1 กก ตามเงื่อนไขของบอลลูนในการแข่งขัน ขันที
้ ่ 3 ทดลองวัด
ความสูงที่จรวดทาได้ และเปรี ยบเทียบการเคลื่อนที่ในสองสภาวะ 1.ปล่อยจากบนพื ้นโลก 2.ปล่อยจากฐานบนบอลลูนที่
ความสูง 30 กม เหนื อ ระดับ น า้ ทะเล โดยท าการวัด ผลความสูง ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน เพื่ อ เป็ น การลดตัว แปรความ
คลาดเคลือ่ นของการเปลีย่ นสภาวะอากาศโลกในแต่ละช่วงเวลา สาหรับผลการดาเนินการ พบว่า ในภาคการวิเคราะห์เชิง
ทฤษฎีนนั ้ จรวดที่ปล่อยจากฐานปล่อยบนบอลลูนใกล้ อวกาศ สามารถขึ ้นไปได้ สงู กว่าการปล่อยจากพื ้นโลกเมื่อเทียบ
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ความสูงที่ทาได้ จากจุดปล่อย สาหรับการดาเนินการต่อไปนัน้ จะเป็ นการทดสอบยิงจริ งเพื่อเก็บข้ อมูลการเคลื่อนที่ของ
จรวด และนามาวิเคราะห์ต่อไป คาดการณ์ ว่าจะให้ ผลสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและได้ ข้อมูลลักษณะการ
เคลื่อนที่ที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ภาคทฤษฎี อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาลักษณะการบินของจรวดภายใต้
สภาวะใกล้ อวกาศและต่อการพัฒนาโครงการนี ้ ให้ สามารถใช้ งานได้ จริ งต่อไป
คาสาคัญ: อากาศพลศาสตร์ ของจรวด บอลลูนใกล้ อวกาศ(บอลลูนบรรยากาศสูง) สภาวะบรรยากาศสูง

บทนา
ปั จจุบนั การพัฒนาโครงการด้ านอวกาศต่างๆ ได้ แพร่หลายไปในหลายภาคส่วน เช่น ดาวเทียม อุปกรณ์
การวิจยั ด้ านดาราศาสตร์ และอวกาศ หุน่ ยนต์ปฏิบตั ิภารกิจในอวกาศ ฯลฯ การขนส่งวัตถุขึ ้นสูอ่ วกาศจึงมีความจาเป็ นมาก
ขึ ้นตามกระแสการเติบโตด้ านอวกาศ การขนส่งอุปกรณ์ขึ ้นสู่อวกาศมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะใช้ เครื่ องบิน จรวด บอลลูน
หรื อรูปแบบอื่นๆ แนวโน้ มการเติบโตของระบบขนส่งด้ านอวกาศในปั จจุบนั มีการมุง่ เน้ นไปทีค่ วามประหยัดและความคุ้มค่า
โดยทัว่ ไปจรวดมีความเหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นพาหนะนาส่งอุปกรณ์ขึน้ สู่อวกาศและได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายมา
ตัง้ แต่อุต สาหกรรมด้ านอวกาศเริ่ ม กาเนิ ดขึน้ สาหรั บ การส่ง จรวดขึน้ สู่อ วกาศจากภาคพื น้ ดิ น ต้ อ งเคลื่อ นที่ ผ่านชัน้
บรรยากาศที่มีความหนาแน่นของอากาศอยู่ (ดังแสดงในรูป 1) ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ สิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงมากในช่วงที่
เคลือ่ นที่ขึ ้นจากพื ้นโลก

รูป 1 กราฟแสดงข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงของชันบรรยากาศในแต่
้
ละช่วงความสูง (1962 US Standard Atmosphere)
หนึ่งในแนวคิดของการประหยัดเชื ้อเพลิงสาหรับขนส่งอุปกรณ์ขึ ้นสูอ่ วกาศ คือการปล่อยจรวดจากชัน้
บรรยากาศสูง ที่ความสูงประมาณ 20-40 กิโลเมตรจากระดับน ้าทะเล (ดังแสดงในรูป 1) โดยมีสภาวะใกล้ เคียงกับอวกาศ
การขนส่งจรวดขึ ้นไปปล่อยที่ชนบรรยากาศสู
ั้
งในปั จจุบนั ได้ ใช้ เครื่ องบินบรรทุกขึ ้นไป (ดังแสดงในรูป 2) แนวคิดนี ้เครื่ องบิน
ได้ ใช้ แรงยกของอากาศจากปี กเครื่ องบินพาให้ บินขึ ้นไปสู่ที่สงู มากได้ จึงเป็ นการประหยัดพลังงานไปได้ หลายส่วนหาก
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เทียบกับการปล่อยจรวดจากภาคพื ้น เทคนิคนี ้ได้ นามาใช้ ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอวกาศ เช่น “จรวด Pegasus” เป็ น
การใช้ เครื่ องบินบรรทุกจรวดนาส่งดาวเทียมขึ ้นสูค่ วามสูงประมาณ 25 กิโลเมตร จากนันท
้ าการยิงจรวดนาส่งดาวเทียมเข้ า
สูว่ งโคจรต่อไป นอกจากนี ้ยังมีโครงการใหม่ด้านอวกาศ “XCOR Lynx” เป็ นการใช้ อากาศยานมีปีกสาหรับขนส่งมนุษย์
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ขึ ้นสูอ่ วกาศที่ความสูงประมาณ 100 กิโลเมตร และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย จากโครงการต่างๆ ที่เริ่ ม
ก่อตังขึ
้ ้นนัน้ จะเห็นได้ วา่ แนวคิดนี ้กาลังเป็ นประเด็นที่สาคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งด้ านอวกาศ

รูป 2 การยิงจรวดอวกาศจากเครื่องบินทางทหารที่ชนบรรยากาศสู
ั้
งจากภาคพื ้นดิน 25 กิโลเมตร
สาหรับโครงงานเรื่ องนีเ้ ป็ นการพิสจู น์และเสนอแนวคิดการปล่อยจรวดนาส่งอุปกรณ์ สารสนเทศด้ าน
ดาราศาสตร์ และอวกาศขนาดเล็กขึ ้นสูอ่ วกาศโดยใช้ บอลลูนบรรยากาศสูง โครงงานนี ้เริ่ มดาเนินการภายใต้ การแข่งขันใน
โครงการ THASA Contest 2014 จัดโดย สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยทางโครงการฯ ได้ สนับสนุน
บอลลูนบรรยากาศสูงสาหรับทดลองและวิจยั ในช่วงการแข่งขัน สาหรับบอลลูนบรรยากาศสูงนันเป็
้ นอีกหนึ่งในทางเลือก
สาหรับขนส่งจรวดบรรทุกสัมภาระขึ ้นสูช่ นบรรยากาศสู
ั้
งได้ ในต้ นทุนต่า ทางคณะผู้จดั ทาจึงมีความสนใจเริ่ มต้ นการพิสจู น์
แนวคิดทางอากาศพลศาสตร์ ของการยิงจรวดภายใต้ สภาวะใกล้ อวกาศจากบอลลูนใกล้ อวกาศเทียบกับสภาวะบนโลก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการเก็บข้ อมูลเชิงการเคลื่อนที่ของจรวดสาหรับใช้ เป็ นกรณีศึกษาเริ่ มต้ นและวิเคราะห์ทิศทาง
สาหรับการพัฒนาต่อยอดแนวคิดโครงการส่งจรวดขึ ้นสูอ่ วกาศจากฐานปล่อยบนบอลลูนบรรยากาศสูง โดยมีสมมุติฐานว่า
จรวดสามารถเคลือ่ นที่ไปได้ สงู มากยิง่ ขึ ้นเมื่อเทียบจากการปล่อยบนพื ้นโลก อันเนื่องมาจากแรงต้ านอากาศที่น้อยกว่า การ
ดาเนินการโครงการนีม้ ่งุ สูก่ ารเป็ นจุดเริ่ มต้ นของโครงการพัฒนาระบบขนส่งจรวดขึ ้นสูอ่ วกาศในงบประมาณต่าต่อไปใน
อนาคตอันใกล้ นี ้

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 159

วิธีการศึกษา
สาหรับโครงการนี ้จะทาการเปรี ยบเทียบการเคลือ่ นที่ของจรวดในสองสภาวะ ได้ แก่ สภาวะบนพืน้ โลก
และ สภาวะบนบอลลูนใกล้ อวกาศตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังแสดงในรูป 3 และได้ แบ่งการดาเนินการออกเป็ นสาม
ขันตอนหลั
้
ก ดังต่อไปนี ้

รูป 3 แสดงการทดลองยิงจรวดจากบนพื ้นโลกเทียบกับบนบอลลูนที่ความสูง 30 กิโลเมตร
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะการเคลือ่ นที่ของจรวดในสภาวะใกล้ เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะบนพื ้นโลก
ในส่วนแรกเป็ นการใช้ Free body diagram วิเคราะห์การเคลือ่ นที่ของจรวดในแนวแกนตัง้ ดังแสดงใน
รูป 4 เพื่อพิสจู น์สมมุติฐานและหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอย่างง่ายของการเคลื่อนทีข่ องจรวดในสองสภาวะที่ตา่ งกัน

รูป 4 แสดง Free body diagram การเคลือ่ นที่ของจรวดอย่างง่ายในแนวแกนตัง้
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นอกจากนี ้ ได้ ใช้ การ Simulation การบินของจรวดด้ วยโปรแกรม OpenRocket ดังแสดงในรูป 5 เข้ ามา
วิเคราะห์หาความสูงและลักษณะการบินที่จรวดทาได้ ในสองสภาวะที่ต่ างกันนี ้ด้ วย เพื่อใช้ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของ
แนวคิดในเชิงทฤษฎี รวมถึงแนวโน้ มของการเคลื่อนที่จรวดในมุมมองที่ละเอียดมากกว่าการวิเคราะห์อย่างง่ายด้ วย Free
body diagram แนวแกนตัง้

รูป 5 แสดงการตังค่
้ าการ Simulation สภาวะต่างๆ ของการเคลือ่ นที่ของจรวดด้ วยโปรแกรม OpenRocket
ขัน้ ที่ 2 คัดเลือก ออกแบบ และประดิษฐ์ อปุ กรณ์ที่จาเป็ นต่อการทดลองในโครงการ ประกอบไปด้ วย
2.1 การคัด เลือกจรวด ได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมจากมวล ขนาด และ รู ป ทรงจรวดให้ มีความเสถี ย รต่อการ
เคลื่อ นที่ บ นพื น้ โลก โดยใช้ ก ารอ้ า งอิ ง การออกแบบจากต าราการออกแบบจรวดร่ ว มกับ การใช้ โปรแกรม
OpenRocket และมีการคัดเลือกเชื ้อเพลิงจรวดให้ มีความเหมาะสมต่อการทดลองในโครงการนี ้
2.2 การออกแบบฐานปล่อยบอลลูน ได้ พิจารณาจากหลักการเชิงสมดุลของการเคลื่อนที่ของบอลลูนในบรรยากาศ
สูงมาร่วมการออกแบบให้ มีความเสถียรในสภาวะบรรยากาศสูง รวมทังการคั
้
ดเลือกวัสดุที่เบา และเหมาะสมต่อ
การใช้ งานในสภาวะบรรยากาศสูง
2.3 เตรี ยมและทดสอบตัวจุดระเบิด ตัวจุดระเบิดในโครงการนี ้ได้ เลือกใช้ ชนิดจุดระเบิดด้ วยไฟฟ้า โดยจะทาการ
เลือกค่ากาลังไฟฟ้าที่สามารถจุดติดเชื ้อเพลิงแข็งได้ ทงสภาวะบนพื
ั้
้นโลกและใกล้ อวกาศ
2.4 เตรี ยมอุปกรณ์เก็บข้ อมูล อุปกรณ์เก็บข้ อมูลที่ใช้ ในโครงการนี ้สามารถวัดความสูงและบันทึกพิกดั GPS ได้ และ
ส่งข้ อมูลด้ วยสัญญาณวิทยุแบบตลอดเวลา (Real time) สูต่ วั รับสัญญาณภาคพื ้นดิน โดยอุปกรณ์ทงหมดจะน
ั้
า
ติดตังกั
้ บบอลลูนของโครงการฯ โดยจากัดมวลทังหมดไม่
้
เกิน 1 กก ตามเงื่อนไขของบอลลูนในการแข่งขัน
ขัน้ ที่ 3 ทดลองวัดความสูงทีจ่ รวดทาได้ และเปรี ยบเทียบการเคลือ่ นที่ในสองสภาวะ
1. ปล่อยจากบนพื ้นโลก
2. ปล่อยจากฐานบนบอลลูนที่ความสูง 30 กม เหนือระดับน ้าทะเล
การวัดผลความสูงจะทาการวัดในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน เพื่อเป็ นการลดตัวแปรความคลาดเคลือ่ นของการเปลีย่ น
สภาวะอากาศโลกในแต่ละช่วงเวลา จากนันท
้ าการเก็บค่าผลการทดลองเพื่อนามาวิเคราะห์ตอ่ ไป
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ผลการศึกษา
ผลการดาเนินงานขัน้ ที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะการเคลือ่ นที่ของจรวดในสภาวะใกล้ เคียงอวกาศเทียบกับ
สภาวะบนพื ้นโลก
ในส่วนของการใช้ Free body diagram วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของจรวดในแนวแกนตัง้ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่ามี
ตัวแปรหลัก 2 ตัวแปร (ภายใต้ ขอบข่ายของวัตถุประสงค์โครงการ) เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของจรวดใน
สภาวะที่ต่างกัน ได้ แก่ ความหนาแน่นของอากาศและแรงโน้ มถ่วงของโลก โดยความหนาแน่นของอากาศนันมี
้ ผลอย่าง
มากต่อการเคลื่อนที่ของจรวด สังเกตได้ จากการแปรผกผันเป็ นกาลังสองของแรงต้ านอากาศดังแสดงในสมการที่ 1 และ
แรงโน้ มถ่วงโลกนันมี
้ ผลน้ อยมากต่อการเคลือ่ นที่ของจรวดดังแสดงในสมการที่ 2
1
𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = 2 𝜌𝐶𝐷 𝐴ℎ̇2

𝑔ℎ = 𝑔0 ((𝑅

𝑅𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ 2
2
𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ +ℎ)

…(1)
)

…(2)

นอกจากนี ้ ผลการ Simulation การบินของจรวดด้ วยโปรแกรม OpenRocket นันเป็
้ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ นัน่ คือการเคลื่อนที่ของจรวดภายใต้ สภาวะบรรยากาศสูงสามารถไปได้ สงู กว่าการปล่อยจรวดบนภาคพื ้นดินหาก
เทียบจากจุดปล่อยเกือบเท่าตัว ดังแสดงในกราฟรูป 6 และ 7

รูป 6 กราฟแสดงค่าทางการเคลือ่ นที่ของจรวดที่ปล่อยจากฐานบนภาคพื ้นดิน

รูป 7 กราฟแสดงค่าทางการเคลือ่ นที่ของจรวดที่ปล่อยจากฐานบนบอลลูนบรรยากาศสูงทีค่ วามสูง 30 กิโลเมตร
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ส าหรั บ การด าเนิ น งานในขัน้ ที่ 2 และ 3 ณ ขณะนี ้ (14 ธั น วาคม 2557) ก าลัง อยู่ใ นระหว่า งการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการศึกษา
สาหรับผลการดาเนินการ พบว่า ในภาคการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีนนั ้ จรวดที่ปล่อยจากฐานปล่อยบน
บอลลูนใกล้ อวกาศ สามารถขึ ้นไปได้ สงู กว่าการปล่อยจากพื ้นโลกเมื่อเทียบความสูงที่ทาได้ จากจุดปล่อย เนื่องจากปั จจัย
ด้ านแรงต้ านอากาศที่เกี่ยวข้ องต่อการเคลือ่ นที่ของจรวดเป็ นหลัก
สาหรับการดาเนินการต่อไปนัน้ จะเป็ นการทดสอบยิง จรวดจริ งเพื่อเก็บข้ อมูลการเคลื่อนที่ของจรวด
และนามาวิเคราะห์ตอ่ ไป คาดการณ์วา่ จะให้ ผลสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและได้ ข้อมูลลักษณะการเคลื่อนที่ที่
อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ภาคทฤษฎี อันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาลักษณะการบินของจรวดภายใต้ สภาวะใกล้
อวกาศและต่อการพัฒนาโครงการนี ้ ให้ สามารถใช้ งานได้ จริ งต่อไป
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Abstract

Autonomous technology to navigate in space is key to exploring the solar system. However, nowadays space
navigation is required to contact with The Earth. In order to find the new method which not require Earth-contact.
Doppler’s effect has been used with pulsar’s pulse period to evaluate the velocity. The equation has been examined by
creating a C/C++ program withch turn spacecraft velocity in axis x, y, z and three’s pulsar's position to velocity in
each pulsar direction which relate to pulse profile which is included Doppler’s effect. After that, the information will
use to calculate the spacecraft velocity in x, y, z axis. The error of this method can be estimate from variance in input
velocity in x, y, z direction and output velocity in x, y, z direction.

Figure 1.1 Navigation sphere
Key words : Pulsar,Navigation,Simulation
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Introduction
Most of spacecraft mission which are widely used are depend on ground-based communication. In addition,
Ground-based tracking system is not require active hardware on spacecraft itself with low-cost maintenance. However, the position evaluation error are increases with the range from the earth. For example, in Viking mission the accuracies of position estimation error is about 50 km at Mars [1]. Although, this method has been used successfully in
many mission. Nonetheless, It might be necessary for future mission for autonomous navigation in space mission or
space navigation with highly precision. The new autonomous spacecraft navigation method could be discussed.
There are varies of autonomous method were previously considered. For example, spacecraft’s position can
be determined by measuring angles between solar system bodies and astronomical object but the uncertainty in this
method is in term of thousand kilo meters [2]. As a conclusion they have relatively large result compared to groundbased.
The new choice in autonomous spacecraft navigation is based on pulsar timing information [3] which specific with X-ray pulsars navigation which require small X-ray detector with low uncertainty. Because of the radio
pulsar are require large antenna due to the angular resolution limits. Moreover, Pulsar have stable periodic profile [1]
and distributed in all direction in space. The position of spacecraft can be evaluated by comparing pulse arrival times
measured onboard the spacecraft with predicted arrival times at an inertial reference location [4] .From the simulation
this method can have position accuracies around 5 km [2]. On the other hand, this work will evaluate the velocity of
spacecraft by comparing pulse period between onboard measured and prediction the diagram has been shown in Figure1.1.
Figure 2.1 Show Diagram of X-ray pulsar navigation [2]

In this work, the celestial coordinate that described by Declination
and Right Ascension has been used. Declination is the length between the star
and Celestial equator. Right Ascension is the length between Vernal equinox
(γ) and intersection between the star and Celestial equator which has been
describe in Figure 2.2 [5].

Figure 2.2 described the definition of RA and DEC
After the position in this work has been defined.The
Doppler’s effect has been used as navigation tool. From the change of period
the velocity in each axis can be evaluated from the equation [6] .Now the
absolute velocity can be determined.
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Method

If we assume that every pulsars is far from the Earth. We can expect that every pulsar is on the celestial
sphere with the incident of spacecraft velocity vector, pulsar positional vector and celestial pole. This situation can be
written as a spherical triangle in figure 3.1

Figure 3.1
Now we can calculate RA with this equation ! From equation i , This equation can be written as
𝑣
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Owning to, v value was constant to equation j and k .so
𝑣

𝑣𝑖

𝑗

(𝑠𝑖𝑛𝐷 𝑠𝑖𝑛𝐷+𝑐𝑜𝑠𝐷 𝑐𝑜𝑠𝐷𝑐𝑜𝑠 (𝑅𝐴 −𝑅𝐴)) = (𝑠𝑖𝑛𝐷 𝑠𝑖𝑛𝐷+𝑐𝑜𝑠𝐷 𝑐𝑜𝑠𝐷𝑐𝑜𝑠 (𝑅𝐴 −𝑅𝐴))
𝑖
𝑖
𝑖
𝑗
𝑗
𝑗

Since D is only variable left in this equation. Thus,
(𝑠𝑖𝑛 𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝐷 + 𝑐𝑜𝑠 𝐷 𝑐𝑜𝑠 𝐷 𝑐𝑜𝑠 (𝑅𝐴 − 𝑅𝐴))𝑥𝑣 = (𝑠𝑖𝑛𝐷 𝑠𝑖𝑛𝐷+𝑐𝑜𝑠𝐷 𝑐𝑜𝑠𝐷𝑐𝑜𝑠 (𝑅𝐴 −𝑅𝐴))𝑥𝑣
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The equation above can be expressions as
𝑠𝑖𝑛 𝐷 𝑥 (𝑠𝑖𝑛 𝐷 𝑥𝑣 − 𝑠𝑖𝑛 𝐷 𝑥𝑣 ) = 𝑐𝑜𝑠𝐷𝑥(𝑐𝑜𝑠𝐷 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑅𝐴 −𝑅𝐴)𝑥𝑣 −(𝑐𝑜𝑠𝐷 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑅𝐴 −𝑅𝐴)𝑥𝑣 )
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So, using the property that tan(a)=sin(a)/cos(a)
(𝑠𝑖𝑛 𝐷 𝑥𝑣 − 𝑠𝑖𝑛 𝐷 𝑥𝑣 )
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When we know D and RA we can calculate velocity from equations i or j or k.

Conclusion

A spacecraft with velocity (v), declination (D) , right ascension (Ra) from three know pulse period pulsars
i,j,k with Di , Dj , Dk and RAi, RAj , RAk can be evaluate with three equation .First,
(𝐶 𝛽 ik − 𝛽 ij)
𝑡𝑎𝑛(𝑅𝐴) =

When
and

𝛽

𝑚𝑛

C =

Second,

(𝛾𝑖𝑗 −𝐶𝛾𝑖𝑘)

= cosRAntanDm −cosRAmtanDn and γmn = sinRAntanDm −sinRAmtanDn

𝛼𝑖j
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Last,

𝑡𝑎𝑛 𝐷 = (𝑐𝑜𝑠𝐷 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑅𝐴 −𝑅𝐴)𝑥𝑣 −(𝑐𝑜𝑠𝐷 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑅𝐴 −𝑅𝐴)𝑥𝑣 )
𝑖
𝑖
𝑗
𝑗
𝑗
𝑖

𝑉 = 𝑉𝑥 (𝑠𝑖𝑛 𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝐷 + 𝑐𝑜𝑠 𝐷 𝑐𝑜𝑠 𝐷 𝑐𝑜𝑠 (𝑅𝐴 − 𝑅𝐴))
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(k)

Result and Discussion
At Deci=-90,RAi=0,DECj=-22,RAj=66,DECk=-33,RAk=140 and RA=30 ,DEC= 45 the result from simulation has been shown in figure 3.1. The code of this experiment has been shown in appendix 1.

Figure 4.1 Show the relation between
(Vin-Vout)/Vin and Vin
At this orientation the error are low. However,
there are no relation between two axis the error may
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come from computational roundoff errors.

Every variable except has been varies the relation between each variable has been show in figure 3.2 and 3.3.

Figure 3.2 The relation between error V and Dec
I,Dec j,Dec

Figure 3.3 The relation between error V and
RAi,RAj,RAk
From figure 3.2 and 3.3 there are no relation
between errors of v and pulsar’s position. However, the
velocity uncertainty are depends on the position of each
pulsar and no explanation for this error.
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Suggestion and Future work
The relation between pulsar position and error of V should be explained. In addition, the relativistic effect
and other effect should be concerned to develop more accuracies simulation. Currently we are exploding for the explanation for errors. The future simulation should improve to be more realistic. The gamma-rays pulsar navigation
should be concern as navigation tools due to their short wavelength.
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การหาความหนาแน่ นของจานวนดาวฤกษ์
และการประเมินค่ า Interstellar Extinction ในกาแล็กซีทางช้ างเผือก
รัชชานนท์ บัวรอด
hanon.18@hotmail.con
ชูชาติ แพน้อย
โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

บทคัดย่อ
โครงงานวิจยั ดาราศาสตร์น้ ีจดั ทาขึ้นศึกษาเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือก เริ่ มศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึง
15 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและหาค่าความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที (1
อาร์คนาที คือ 1 ลิปดา หรื อ 1 ส่วน 60 องศา) โดยศึกษาบริ เวณใจกลางของกาแล็กซี แนวลองจิจูดที่ 0 และประเมินค่า
Interstellar Extinction โดยได้รับความร่ วมมือจากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ-มหาชน) และ University
of North Carolina ในการสัง่ ถ่ายภาพข้อมูล โดยกล้องที่ใช้ถ่ายคือกล้อง PROMPT telescopes ในประเทศชิลี
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์มากที่สุดโดยการเปิ ดหน้ากล้องปกติ
ตามแนวลองจิจูดที่ 0 คือ ละติจูดที่ 10 มีความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์เฉลี่ย 6.99 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
จากการศึกษาในตอนที่ 2 สรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์มากที่สุด คือ ลองจิจูดที่ 0 ละติจูด
ที่ 0 มีความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์เฉลี่ย 43.38 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที ถ้าเปิ ดหน้ากล้องปกติจะมีความ
หนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์เฉลี่ย 4.82 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที โดยค่า Interstellar Extinction คิดเป็ น 88.89% ของ
ดาวฤกษ์ท้ งั หมดในตาแหน่งนั้น ซึ่งถือว่ามีค่ามากที่สุดในตาแหน่งที่กาหนดในใจกลางกาแล็กซี และจากการศึกษา
ตาแหน่งลองจิจูดที่ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก cutoff magnitude ที่ได้คือลาดับความสว่างของดาว
ฤกษ์ที่ 16.2 และทาให้ทราบว่าบริ เวณใจกลางของกาแล็กซี จานวนของดาวฤกษ์ที่มีมากที่สุดอยูใ่ นช่วงลาดับความสว่าง
ที่ 15.5-16.5
คาสาคัญ อาร์คนาที, Interstellar Extinction

บทนา
กาแล็กซีทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) เป็ นดาราจักรที่มีระบบสุริยะของเราอยู่ เราสามารถมองเห็น
กาแล็กซีทางช้างเผือกได้บนท้องฟ้ าจะปรากฏเป็ นแถบคล้ายเมฆของแสง กาแล็กซีทางช้างเผือกประกอบด้วย ดาวฤกษ์
จานวนนับพันล้านดวง และระบบสุริยะของเราก็เป็ นสมาชิกหนึ่งในนั้น ดาราจักรที่มีรูปร่ างเป็ นแผ่นจานเนื่องจาก ความ
หนาแน่นของกลุ่มดาวฤกษ์ในกาแล็กซีแตกต่างกันไปตามพื้นที่ หากมองทางช้างเผือกด้วยตาเปล่า จะเห็นทางช้างเผือก
เป็ นแถบสว่างสองแถบขนาดกันโดยมีแถบสี ดาขั้นระหว่างกลาง บริ เวณนั้นเป็ นแนวระนาบของกาแล็กซี ซึ่งมีฝนและ
ุ่
แก๊สซึ่งมีอุณหภูมิต่าอยูอ่ ย่างหนาแน่น (Dust lane) ทาให้บดบังแสงสว่างจากดาวฤกษ์ เนื่องจากผูจ้ ดั ทามีความสนใจใน
เรื่ องกาแล็กซีทางช้างเผือก จึงศึกษาความหนาแน่นบริ เวณส่วนโป่ งหรื อบริ เวณใจกลางกาแล็กซีที่ลองจิจูดที่ 0 โดยได้รับ
ความร่ วมมือจาก สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ-มหาชน) และ University of North Carolina ในการสัง่
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ถ่ายภาพข้อมูล โดยกล้องที่ใช้ถ่ายคือกล้อง PROMPT telescopes ในประเทศชิลี จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือเพื่อศึกษา
ความหาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อ 1 หน่วยพื้นที่ และเพื่อประเมินค่า Interstellar Extinction
ในกาแล็กซีทางช้างเผือก สมมติฐานของโครงงาน คือ ความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์มีแนวโน้มลดลงจากศูนย์กลาง
กาแล็กซีในแนวลองจิจูดที่ 0 และ ค่า Interstellar Extinction ในกาแล็กซีมีค่าที่แตกต่างกันเนื่องจากแนวการวางตัวของ
แถบฝุ่ นและแก๊สบริ เวณระนาบกาแล็กซี ขอบเขตการศึกษาโครงงาน ศึกษาความหนาแน่นของดาวฤกษ์ในลองจิจูดที่ 0
และศึกษาค่า Interstellar Extinction ในกาแล็กซีตามแนวระนาบกาแล็กซีลองจิจูดที่ 0, 10, 20, 30, 330, 340 และ 350
ระหว่างละติจูดที่ 30 ถึง -30 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
ให้ทราบถึงความหาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อ 1 หน่วยพื้นที่ และให้ทราบถึงค่า Interstellar
Extinction ในกาแล็กซีทางช้างเผือก

วิธีการศึกษา
จากการสังเกตกาแล็กซีทางช้างเผือก เพื่อหาความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ และประเมินค่า Interstellar
Extinction ซึ่งทาการสังเกตการณ์ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 และทาการเก็บข้อมูลในวันที่ 5 สิ งหาคม 2556 จากกล้อง
โทรทรรศน์ Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes (PROMPT) ซึ่งตั้งอยูท่ ี่หอดูดาว
Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิลี ซึ่งอยู่ ณ ละติจูดที่ 30°10′10.78″S ลองจิจูดที่
70°48′23.49″W สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,207 เมตร
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. การเลือกตาแหน่ งทีต่ ้องการศึกษา
1.1 กาหนดลองจิจูดที่จะศึกษาโดยแบ่งเป็ นลองจิจูดที่ 0 ทุกๆ 10 ละติจูด ระหว่างละติจูดที่ 90 ถึง -90 และ
ลองจิจูด 10 ถึง 30, 330 ถึง 350 รอบกาแล็กซี ทุกๆ 10 ละติจูด ระหว่างละติจูดที่ 30 ถึง -30
1.2 เปลี่ยนจากระบบพิกดั Galactic (Latitude, Longitude) เป็ นระบบพิกดั Equatorial (RA, DEC) จาก
http://ned.ipac.caltech.edu/forms/ calculator.html
2. การสั่งถ่ ายภาพดาว
2.1 ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนถ่ายจริ ง
2.2 สัง่ ถ่ายภาพด้วยกล้องที่ชิลี (CTIO : Cerro Tololo Inter-American Observatory) ขนาดของความกว้างหน้า
กล้อง (Field of view) 10 อาร์คนาที ใช้เวลาเปิ ดหน้ากล้อง 120 วินาที
3. วิเคราะห์ ความหนาแน่ นของดาวฤกษ์
3.1 ใช้โปรแกรม Aperture Photometry Tool ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 นับจานวนดาวฤกษ์เพื่อหาความหนาแน่นเฉลี่ยของดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
3.3 วิเคราะห์และอภิปรายผล พร้อมแสดงข้อมูลในรู ปแบบแผนภูมิ
4. วิเคราะห์ ค่า Interstellar Extinction ในใจกลางกาแล็กซี
4.1 ใช้โปรแกรม SAO Image ds9 เพื่อใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
4.2 นาข้อมูลของดาวฤกษ์มาหาค่าเฉลี่ยของดาวฤกษ์ที่หายไปต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
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4.3 นาข้อมูลที่ได้เปรี ยบเทียบกับกับความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ยในการเปิ ดหน้ากล้องปกติ
4.4 วิเคราะห์และอภิปรายผล พร้อมแสดงข้อมูลในรู ปแบบแผนภูมิ 11
5. การทากราฟแสง (Histogram)
5.1 เลือกตาแหน่งในการทากราฟแสง (ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซี)
5.1 เลือกตาแหน่งในการทากราฟแสง (ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซี )
5.2 ใช้โปรแกรม SAO Image ds9 เพื่อใช้ขอ้ มูลลาดับความสว่างของดาวอ้างอิง
5.3 หาฟลักซ์ของดาวนั้น โดยดูจากช่อง Value หลังจากนั้น นาไปเข้าสมการ
𝐹1
𝑚1 − 𝑚2 = −2.5 log 10
𝐹2
เมื่อ 𝑚1 คือ ลาดับความสว่างปรากฏของดาวที่ตอ้ งการหา, 𝑚2 คือ ลาดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง,
𝐹1 คือ ฟลักซ์ ของดาวที่ตอ้ งการหา, 𝐹2 คือ ฟลักซ์ของดาวอ้างอิง บันทึกผล
5.4 หลังจากนั้นหาลาดับความสว่างของดาวทุกดวงในภาพ บันทึกผล
5.5 เมื่อได้ขอ้ มูลทั้งหมดแล้ว กาหนด cutoff magnitude (ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างน้อยที่สุดที่เราต้องการ)
5.6 นาข้อมูลของดาวที่มีลาดับความสว่างมากกว่า cutoff magnitude มาทาเป็ นกราฟแสง

ผลการศึกษา

จำนวนดวงฤกษ์เฉลี่ย
ต่อ 1 ตำรำงอำร์ตนำที(ดวง)

ตอนที่ 1 หาความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที ณ ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0
จากข้อมูลได้ขอ้ สังเกตว่าบริ เวณละติจูดที่ 0 ควรมีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุ่มดาวฤกษ์มากที่สุด แต่กลับเป็ น
บริ เวณละติจูดที่ 10 ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุ่มดาวฤกษ์มากที่สุดถึง 6.99 ดวงต่อตารางอาร์คนาที เนื่องมาจากแถบ
ฝุ่ นและก๊าซขนาดใหญ่ที่พาดผ่านใจกลางกาแล็กซี ทางช้างเผือกโดยเฉพาะระนาบของกาแล็กซี เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวมา
แสดงในรู ปแบบแผนภูมิ จะเห็นได้ชดั เจนถึงการลดลงของความหนาแน่นของดาวฤกษ์เฉลี่ยอย่างเฉี ยบพลัน ซึ่งแสดงใน
แผนภูมิที่ 1
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ละติจูด

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Open 0.1 0.19 0.39 0.18 0.48 0.6 1.05 0.94 6.28 4.82 6.99 0.98 0.8 0.16 0.22 0.33 0.19 0.05 0.03
แผนภูมิที่ 1 แสดงความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
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ตอนที่ 2 ประเมินค่า Interstellar Extinction บริ เวณใจกลางกาแล็กซี
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนที่ 1 มีการลดลง และการเพิ่มขึ้นอย่างเฉี ยบพลันของความหนาแน่นเฉลี่ยของ
จานวนดาวฤกษ์ในช่วงละติจูดที่ -30 ถึ ง 30 เนื่ องมาจากแถบฝุ่ นและก๊าซทาให้ความสว่างของดาวฤกษ์ลดลง หรื อที่
เรี ยกว่า การลดของแสงดาวเนื่ องจากสารระหว่างดาว (Interstellar Extinction) โดยมี การนาความหนาแน่ นเฉลี่ ยของ
จานวนดาวฤกษ์ปกติเปรี ยบเที ยบกับฐานข้อมูลความหนาแน่ นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์ในฟิ ลเตอร์ อินฟราเรด มีการ
ประเมินค่าInterstellar Extinctionออกมาเป็ นเปอร์เซ็นต์

เปอร์ เซ็นค์ค่า Interstellar Extinction

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

30
20
10
0
-10
-20
-30

30
7.10%
6.67%
24.95%
86.49%
14.94%
5.36%
3.37%

20
17.47%
32.86%
55.04%
76.49%
8.49%
12.47%
11.34%

10
11.11%
48.14%
33.18%
88.14%
30.71%
6.84%
6.84%

0
56.04%
24.62%
57.20%
88.89%
61.73%
75.90%
43.24%

350
10.97%
42.39%
26.82%
80.87%
21.57%
3.95%
4.43%

340
51.56%
40.11%
53.70%
78.46%
41.28%
11.52%
54.40%

330
67.63%
74.13%
27.47%
87.70%
41.03%
42.90%
65.07%

ลองจิจูด

แผนภูมิที่ 2 แสดงการประเมินค่า Interstellar Extinction
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์กราฟแสง (Histogram)
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่ อทากราฟแสงในต าแหน่ งลองจิ จูดที่ 0 ละติ จูดที่ 0 ซึ่ งเป็ นใจกลางกาแล็กซี ทาง
ช้างเผื อก cutoff magnitude ที่ ไ ด้คื อล าดับ ความสว่างของดาวฤกษ์ที่ 16.2 และท าให้ ท ราบว่าบริ เวณ ใจกลางของ
กาแล็กซี จานวนประชากรของดาวฤกษ์ที่มีมากที่ สุดอยู่ในช่ วงลาดับความสว่างที่ 15.5-16.5 ดังแสดงในแผนภูมิ
ต่อไปนี้ (แผนภูมิที่ 3)
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จานวน (ดวง)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1352
1119
836

430
70
0 2 14 26 24

200
146
0 0 0

4 7 18 56

375

137
2

เปิ ดหน้ากล้องปกติ

ช่วงแมกนิจูด

>8.5-9.5

>9.5-10.5

>10.5-11.5

>11.5-12.5

>12.5-13.5

>14.5-15.5

>15.5-16.5

>16.5-17.5

>17.5-18.5

>18.5-19.5

Infrared

>13.5-14.5

แผนภูมิที่ 3 แสดงกราฟแสง (Histogram) ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0

อภิปราย สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์แผนภูมิที่ 4.1 ได้ขอ้ สังเกตว่าบริ เวณละติจูดที่ 0 ควรมีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุม่ ดาวฤกษ์
มากที่สุด แต่กลับเป็ นบริ เวณละติจูดที่ 10 ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุ่มดาวฤกษ์มากที่สุดถึง 6.99 ดวงต่อตารางอาร์ค
นาที เนื่องมาจากแถบฝุ่ นและก๊าซขนาดใหญ่ที่พาดผ่านใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยเฉพาะระนาบของกาแล็กซี
ทาให้ความสว่างของดาวฤกษ์ลดลง หรื อที่เรี ยกว่า การลดของแสงดาวเนื่องจากสารระหว่างดาว (Interstellar Extinction)
จากการวิเคราะห์แผนภูมิที่ 4.9พบว่าค่าการประเมิน Interstellar Extinction มากที่สุดอยูท่ ี่แนวละติจูดที่ 0 หรื อ
แนวระนาบกาแล็กซี บริ เวณลองจิจูดที่ 0 มีค่าถึง 88.89% ของดาวฤกษ์ท้ งั หมดในตาแหน่งนั้นโดยการกระจายตัวของ
แถบฝุ่ นและก๊าซมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน มีการกระจายอยูท่ วั่ ไปในใจกลางกาแล็กซี จากการวิเคราะห์แผนภูมิที่ 4.10
ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก cutoff magnitude ที่ได้คือลาดับความสว่างของ
ดาวฤกษ์ที่ 16.2 ความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ย เท่ากับ 4.82 ดวงต่อตารางอาร์คนาที และทาให้ทราบว่าบริ เวณใจกลางของ
กาแล็กซี จานวนประชากรของ ดาวฤกษ์ที่มีมากที่สุดอยูใ่ นช่วงลาดับความสว่างที่ 15.5-16.5 รองมาคือช่วง 14.5-15.5
และ 13.5-14.5 ตามลาดับ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นดาวฤกษ์มากที่สุดโดยการเปิ ดหน้ากล้องปกติตามแนว
ลองจิจูดที่ 0 คือ ละติจูดที่ 10 มีความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ย 6.99 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที จากผลการศึกษาในตอนที่ 2
สรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์มากที่สุด คือ ลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0มีความหนาแน่นดาว
ฤกษ์เฉลี่ย43.38 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาทีถา้ เปิ ดหน้ากล้องปกติจะมีความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ย 4.82 ดวงต่อ 1 ตาราง
อาร์คนาที โดยค่า Interstellar Extinction คิดเป็ น 88.89% ของดาวฤกษ์ท้ งั หมดในตาแหน่งนั้นซึ่งถือว่ามีค่ามากที่สุดใน
ตาแหน่งที่กาหนดในใจกลางกาแล็กซี
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จากผลการศึกษาในตอนที่ 3 ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก cutoff
magnitude ที่ได้คือลาดับความสว่างของดาวฤกษ์ที่ 16.2 และทาให้ทราบว่าบริ เวณใจกลางของกาแล็กซี จานวน
ประชากรของดาวฤกษ์ที่มีมากที่สุดอยูใ่ นช่วงลาดับความสว่างที่ 15.5-16.5
ข้ อเสนอแนะ
การเร่ งถ่ายภาพกาแล็กซี เนื่องจากบริ เวณที่ตอ้ งการนาข้อมูลมาวิเคราะห์กาลังใกล้ตกจากขอบฟ้ า และการ
ถ่ายภาพละติจูดได้ไม่ท้ งั หมด เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวอยูต่ ่ากว่าขอบฟ้ า หรื อบางบริ เวณอยูต่ ่ากว่า Airmass 3 (ต่ากว่า 18
องศาจากขอบฟ้ า) การทางานควรวางแผนการทางานให้มีระบบ ไม่ตอ้ งรอให้ได้ขอ้ มูลมาทั้งหมด แล้วจึงทาการวิเคราะห์
ข้อมูล ควรวิเคราะห์ขอ้ มูลไปเรื่ อยๆ พร้อมทั้งเขียนรู ปเล่มรายงานควบคู่กนั ไป

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การกระพริ บของดาวเกิ ดจากความแปรปรวนในบรรยากาศของโลก ทั้งดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ก็สามารถ
กระพริ บได้ ดาวเคราะห์ไม่กะพริ บระยิบระยับมาก เนื่ องจากดาวเคราะห์สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์เป็ นลาแสงและ
เต้นไปมาภายในลาแสงนั้น จึงไม่ปรากฏการกระพริ บ ยกเว้นเมื่อเวลาอยูใ่ กล้ขอบฟ้ าซึ่งบรรยากาศโลกแปรปรวนทาให้
ดาวเคราะห์กระพริ บแสงเช่นเดียวกัน แต่ไม่มากนัก ส่ วนดาวฤกษ์เป็ นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองสามารถกระพริ บแสง
ระยิบระยับได้เนื่ องจากดาวฤกษ์อยูไ่ กลจากโลก แสงเดินทางผ่านมายังชั้นบรรยากาศจะเดินทางเป็ นเส้นแสง เมื่อผ่าน
ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งมีความแปรปรวนตลอดเวลา เส้นแสงจึงหักเหไปมาทาให้มองเห็นระยิบระยับ
โครงงานดาราศาสตร์ เรื่ อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของอัตราการกระพริ บของดวงดาว
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการกระพริ บของดวงดาว วิธีการศึกษาทาโดยถ่ายภาพดาวและนามา
วิเคราะห์ดว้ ยตาเปล่าและใช้โปรแกรมซอฟแวร์ เครื่ องมือที่ใช้คือ กล้อง DSLR และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่าและใช้โปรแกรม MaxIm DL 6 . Cyanogen™ Imaging Products ซึ่งผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาตัวแปรต่างๆ
ดังต่อไปนี้ Altitude ของดาว, Magnitude ของดาว, Azimuth ของดาว, ความชื้นในอากาศ, อุณหภูมิ และมลพิษทางแสง
จากผลการศึกษา พบว่า อัตราการกระพริ บของดาวจะเพิม่ ขึ้นเมื่อ Altitude ของดาวน้อยลงหรื อเข้าใกล้
ขอบฟ้ ามากขึ้น มีความชื้นสูงขึ้น หรื อมีอุณหภูมิต่าลง ส่วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บของดาว คือ Magnitude
ของดาว Azimuth ของดาว และมลพิษทางแสง
คาสาคัญ :
- อัตราการกระพริบของดาว หมายถึง การกระพริ บของดาวที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา
- ชั้นบรรยากาศของโลก หมายถึง อากาศที่หอ้ หุม้ โลกอยูโ่ ดยรอบโดยมีขอบเขตนับจากระดับน้ าทะเลขึ้นไป
ประมาณ 1000 กิโลเมตร
- Atmospheric Refraction หมายถึง การหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศของโลก

บทนา
การที่เรามองเห็นดาวกระพริ บระยิบระยับนั้นเป็ นเพราะบรรยากาศของโลกแปรปรวนหรื อสภาพอากาศไม่ดี
ไม่วา่ จะเป็ นดาวฤกษ์หรื อดาวเคราะห์ยอ่ มมีแสงกระพริ บด้วยกันทั้งนั้น หากเราขึ้นไปดูดาวบนยอดดอยสูงซึ่งมี
บรรยากาศเบาบางจะพบว่าไม่วา่ จะเป็ นดาวฤกษ์หรื อดาวเคราะห์ตา่ งก็ส่องแสงนวลไม่กระพริ บซึ่งดาวฤกษ์หรื อ
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ดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะมีลกั ษณะ (Characteristics) ที่แตกต่างกันออกไป และลักษณะที่แตกต่างกันไปเหล่านั้นก็มี
ความเป็ นไปได้ที่จะมีผลต่อการกระพริ บของดาวเช่นกัน โดยการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่น่าจะมีผล
และไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บของดวงดาวและเพื่อตอบข้อสงสัยของผูจ้ ดั ทาเกี่ยวกับการกระพริ บของดวงดาวซึ่งเมื่อ
ได้ทาการทดลองและวิเคราะห์ผลออกมาแล้ว ก็จะสามารถทราบได้วา่ สิ่ งใดมีผลหรื อไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บของ
ดวงดาว โดยมีขอบเขตการศึกษาค้นคว้าคือ ภายในอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 และทาการศึกษาตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปนี้ Altitude ของดาว, Magnitude ของดาว, Azimuth ของดาว,
ความชื้นในอากาศ, อุณหภูมิ และมลพิษทางแสง

วิธีการศึกษา
ขั้นตอนของการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเก็บข้อมูล ทาได้โดยการถ่ายภาพดาวด้วยกล้อง DSLR โดยใช้เทคนิคการถ่ายแบบเปิ ดหน้ากล้อง
(เปิ ด speed shutter ค้างไว้)15 วินาทีและส่ายกล้องให้ได้ภาพดาวเป็ นทางยาวโดยการถ่ายแบบเปิ ดหน้ากล้องจะมีหลาย
ลักษณะคือ หากวัตถุอยูน่ ิ่ง เมื่อเปิ ดหน้ากล้อง ภาพจะสว่างขึ้น เพราะกล้องจะการเก็บภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและ
นามารวมกันในภาพเดียว แต่ถา้ หากวัตถุเคลื่อนที่และเปิ ดหน้ากล้องทิ้งไว้โดยไม่เคลื่อนที่ตามวัตถุ ภาพที่ได้ก็จะมี
ลักษณะเป็ นเส้น และในทางกลับกัน ถ้าหากวัตถุอยูน่ ิ่งแต่เราเป็ นคนเคลื่อนกล้องเอง ภาพที่ได้ก็จะมีลกั ษณะเป็ นเส้น
เช่นเดียวกัน โดยการที่ภาพมีลกั ษณะเป็ นเส้นนี้ จะทาให้เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดาวและ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ได้
2. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูจ้ ดั ทาได้แบ่งออกเป็ นสองส่วน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ โดยใช้ ตาเปล่ า เป็ นการวิเคราะห์อย่างหยาบทาได้โดยการนาภาพที่ถ่ายได้มาวิเคราะห์
เทียบเคียงกันเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลการกระพริ บของดาว และพิจารณาว่าตัวแปรตัวใดที่น่าจะมีผลต่ออัตราการกระพริ บ
ของดาว
2) การวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม เป็ นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์จากข้อแรก ทาได้โดย
การนาภาพดาวที่ถ่ายได้มาทาการวิเคราะห์ในโปรแกรม MaxIm DL 6 โดยการเลือกจุดที่อยูบ่ นเส้นแสงของดาวในภาพ
มาประมาณ 20 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 5% ของเส้นแสงดาว, อ่านค่า count (Units of perceived brightness in B)
ที่ได้จากโปรแกรมในแต่ละจุดและนาไป plot เป็ นกราฟ จากนั้น นาไปวิเคราะห์หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อตรวจสอบการกระจายของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยดาวที่มีการกระพริ บมาก ข้อมูลจะมีการ
กระจายและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มากส่วนดาวที่มีการกระพริ บน้อยข้อมูลจะไม่ค่อยมีการกระจายและมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่นอ้ ย
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ผลการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลและการคัดเลือกข้อมูล ได้ผลดังนี้
Date
19/10/2014

22/10/2014
23/10/2014

30/10/2014

04/12/2014

Mean Temp
(°C)
23

Av. Humid

27
23

26

19

86

77
80

78

79

star

time

Altitude (°)

SD

Azimuth
(°)

+28
+20
+44
+24
+34
+30.5
+50
+25
+35

32.359
35.652
24.434
28.989
18.659
20.199
12.203
29.806
11.221

-

Deneb
Vega
Altair

21:15
22:00
21:40
22:30
20:30
20:45
20:45
20:50
21:00

Capella

21:10

+15

32.261

-

Sirius
Procyon
Capella
Rigel

21:50
22:00
22:00
22:05

+22
+18
+47
+48

40.222
40.282
4.973
4.940

+116
+89.5
+37
+123

Vega
Deneb
Capella
Vega

-

เมื่อทาการแบ่งภาพออกเป็ นคู่ๆ ตามตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาเพื่อที่จะนาไปวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1. Capella (วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น.) และ Vega (วันที่ 30/10/2014 เวลา 20:50 น.)
: ศึกษาตัวแปร magnitude

Capella 22/10/2014 ; 22:30 น. Apparent Magnitude 0.1

Vega 30/10/2014 20:50 น. Apparent Magnitude 0.0
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จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่า สามารถประมาณได้วา่ ดาว Capella ณ วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น. ซึ่งมี
Apparent Magnitude 0.1 มีการกระพริ บเท่ากับดาว Vega ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 20:50 น. ซึ่งมี Apparent
Magnitude 0.0 และเมื่อวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม และวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Capella ณ วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น.ซึ่งมี Apparent Magnitude 0.1 มีค่า S.D. = 28.989
- ดาว Vega ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 20:50 น. ซึ่งมี Apparent Magnitude 0.0 มีค่า S.D. = 29.806
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ดาว Capella ณ วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น. ซึ่งมี Apparent Magnitude 0.1 และ
ดาว Vega ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 20:50 น. ซึ่งมี Apparent Magnitude 0.0 มีอตั ราการกระพริ บที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก
2. Sirius (วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น.) และ Procyon (วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น.)
: ศึกษาตัวแปร magnitude

Sirius 04/12/2014 21:50 น. App.Magnitude -1.5

Procyon 04/12/2014 22:00น. App.Magnitude 0.4
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จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่าสามารถประมาณได้วา่ ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ซึ่งมี
Apparent Magnitude -1.5 มีการกระพริ บเท่ากับดาว Procyon ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00น. ซึ่งมี Apparent
Magnitude 0.4 และจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม และวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ซึ่งมี Apparent Magnitude -1.5 มีค่า S.D. = 40.222
- ดาว Procyon ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมี Apparent Magnitude 0.4 มีค่า S.D. = 40.282
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ซึ่งมี Apparent Magnitude -1.5 และดาว Procyon
ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมี Apparent Magnitude 0.4 มีอตั ราการกระพริ บที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
3. Vega (วันที่ 19/10/2014 เวลา 21:15, 22:00 น.) : ศึกษาตัวแปร altitude

Vega 19/10/2014 21:15 น.Alt.+28°

Vega 19/10/201422:00 น.Alt.+20°

จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่า สามารถประมาณได้วา่ ดาว Vega ณ วันที่ 19/10/2014 เวลา22:00 น. ที่ Alt.
+20° มีการกระพริ บมากกว่าดาว Vega ณ วันที่ 19/10/2014 เวลา 21:15 น. ที่Alt. +28° และจากการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม และวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Vega ณ วันที่ 19/10/2014 เวลา 21:15 น. ที่ Alt. +28° มีค่า S.D. = 32.359
- ดาว Vega ณ วันที่ 19/10/2014 เวลา 22:00 น. ที่ Alt. +20° มีค่า S.D. =35.652
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ดาว Vega ณ วันที่ 19/10/2014 เวลา 22:00 น. ที่ Alt. +20° มีอตั ราการกระพริ บ
มากกว่าดาว Vega ณ วันที่ 19/10/2014 เวลา 21:15 น. ที่ Alt. +28°
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4. Capella (วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น. และวันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น.) : ศึกษาตัวแปร altitude

Capella 22/10/2014 ; 22:30 น. Alt. +24°

Capella 30/10/2014 ; 21:10 น. Alt. +15°

จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่าสามารถประมาณได้วา่ ดาว Capella ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น.
ที่ Alt. +15° มีการกระพริ บมากกว่าดาว Capella ณ วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น. ที่ Alt. +24° และจากการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม และวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Capella ณ วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น. ที่ Alt. +24° มีค่า S.D. = 28.989
- ดาว Capella ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น. ที่ Alt. +15° มีค่า S.D. =32.261
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้วา่ ดาว Capella ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น. ที่ Alt. +15° มีอตั ราการ
กระพริ บมากกว่าดาว Capella ณ วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น. ที่ Alt. +24°
5. Sirius (วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น.)และ Rigel (วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05 น.) : ศึกษาตัวแปร altitude

Sirius 04/12/2014 ; 21:50น. Alt. +22°

Rigel 04/12/2014 ; 22:05 น. Alt. +48°
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จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่าสามารถประมาณได้วา่ ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ที่ Alt.
+22° มีการกระพริ บมากกว่าดาว Rigel ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05 น.ที่ Alt. +48° และจากการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม และวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ที่ Alt. +22° มีค่า S.D. = 40.222
- ดาว Rigel ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05 น. ที่ Alt. +48° มีค่า S.D. = 4.940
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ที่ Alt. +22° มีอตั ราการกระพริ บมากกว่า
ดาว Rigel ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05 น. ที่ Alt. +48°
6. Vega (วันที่ 19/10/2014เวลา 21:15 น. และ วันที่ 23/10/2014เวลา20:45 น.) : ศึกษาตัวแปร ความชืน้

Vega19/10/2014 ; 21:15 น. ค่าความชื้น 86

Vega 23/10/2014 ; 20:45 น. ค่าความชื้น 80

จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่า สามารถประมาณได้วา่ ดาว Vegaณ วันที่ 19/10/2014 เวลา 21:15 น. ซึ่งมีค่า
ความชื้นเท่ากับ 86 มีการกระพริ บมากกว่าดาว Vega ณ วันที่ 23/10/2014 เวลา 20:45 น. ซึ่งมีค่าความชื้นเท่ากับ 80
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และจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม และวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Vega ณ เวลา 20 :45 น. เวลา 23/10/2014 ซึ่งมีค่าความชื้นเท่ากับ 80 มีค่า S.D. = 20.199
- ดาว Vega ณ เวลา 21:15 น. เวลา 19/10/2014 ซึ่งมีค่าความชื้นเท่ากับ 86 มีค่า S.D. = 32.359
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ดาว Vega ณ วันที่ 19/10/2014 เวลา 21:15 น. ซึ่งมีค่าความชื้นเท่ากับ 86 มีอตั รา
การกระพริ บมากกว่า ดาว Vega ณ วันที่ 23/10/2014 เวลา 20:45 น. ซึ่งมีค่าความชื้นเท่ากับ 80
7. Capella (วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น.) และ Rigel (วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05 น.)
: ศึกษาตัวแปร azimuth

Capella 04/12/2014 ; 22:00 น. Azimuth = +37°

Rigel 04/12/2014 ; 22:05น. Azimuth = +123°

จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่าสามารถประมาณได้วา่ ดาว Capellaณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมี
Azimuth = +37° มีการกระพริ บเท่ากับดาว Rigel ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05น. ซึ่งมี Azimuth = +123°
และจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมและวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Capella ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมี Azimuth = +37° มีค่า S.D. = 4.973
- ดาว Rigel ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05 น. ซึ่งมี Azimuth = +123° มีค่า S.D. = 4.940
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้วา่ ดาว Capella ณ วันที่ 22/10/2014 เวลา 22:30 น. ซึ่งมี Azimuth = +37° และดาว
Rigel ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:05 น. ซึ่งมี Azimuth = +123° มีอตั ราการกระพริ บที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
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8. Sirius (วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น.) และ Procyon (วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น.)
: ศึกษาตัวแปร azimuth

Sirius 04/12/2014 ; 21:50 น. Azimuth = +116°

Procyon 04/12/2014 ; 22:00น. Azimuth = +89.5°

จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่าสามารถประมาณได้วา่ ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ซึ่งมี
Azimuth = +116° มีการกระพริ บเท่าๆกับดาว Procyon ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00น. ซึ่งมี Azimuth = +89.5°
และจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมและวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ซึ่งมี Azimuth = +116° มีค่า S.D. = 40.222
- ดาว Procyon ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมี Azimuth = +89.5° มีค่า S.D. = 40.282
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ดาว Sirius ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ซึ่งมี Azimuth = +116° และดาว Procyon
ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมี Azimuth = +89.5° มีอตั ราการกระพริ บที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
9. Vega (วันที่ 23/10/2014 เวลา 20:30 น.) และ Altair (วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:00 น.)
: ศึกษาตัวแปร อุณหภูมิ

Vega 23/10/2014 ; 20:30 น. อุณหภูมิเฉลีย่ 23°C

Altair 30/10/2014 ; 21:00 น. อุณหภูมิเฉลีย่ 26°C

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 178

จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่าสามารถประมาณได้วา่ ดาว Vega ณ วันที่ 23/10/2014 เวลา 20:30 น. ซึ่งมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 23°C มีการกระพริ บมากกว่าดาว Altair ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:00 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26°C
และจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมและวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Altair ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:00 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26°C มีค่า S.D. = 11.221
- ดาว Vega ณ วันที่ 23/10/2014 เวลา 20:30 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23°C มีค่า S.D. = 18.659
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ดาว Vega ณ วันที่ 23/10/2014 เวลา 20:30 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23°C มีอตั รา
การกระพริ บมากกว่าดาว Altair ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:00 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26°C
10. Procyon (วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น.) และ Capella (วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น.)
: ศึกษาตัวแปร อุณหภูมิ

Procyon 04/12/2014 ; 22:00 น. อุณหภูมิเฉลีย่ 19°C

Capella 30/10/2014 ; 21:10 น. อุณหภูมิเฉลีย่ 26°C

จากการวิเคราะห์โดยใช้ตาเปล่า สามารถประมาณได้วา่ ดาว Procyon ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 19°C มีการกระพริ บมากกว่าดาว Capella ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26°C
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และจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม และวิเคราะห์หาค่า S.D. ได้ผล ดังนี้
- ดาว Capella ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26°C มีค่า S.D. = 32.261
- ดาว Procyon ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 19°C มีค่า S.D. = 40.282
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ดาว Procyon ณ วันที่ 04/12/2014 เวลา 22:00 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 19°C มีอตั รา
การกระพริ บมากกว่าดาว Capella ณ วันที่ 30/10/2014 เวลา 21:10 น. ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26°C
11. Capella (วันที่ 22/10/2014เวลา 22:30 น.) และ Vega (วันที่ 30/10/2014 เวลา 20:50 น.)
ศึกษาตัวแปร : แสงรบกวน (ผลการวิเคราะห์อยูใ่ นข้อที่ 4)
จากการวิเคราะห์ทาให้ทราบว่า นอกจาก magnitude ของดาวจะไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บแล้ว แสงรบกวน
หรื อมลพิษทางแสง ก็ยงั ไม่มีผลเช่นเดียวกัน แต่มลพิษทางแสงจะมีผลต่อการมองเห็นดาวเหล่านั้น โดยแสงจากพื้นดิน
จะไปบดบังวิสยั ทัศน์การมองเห็นของเรา

สรุ ปผล
จากผลการศึกษา เรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของอัตราการกระพริ บของดวงดาว พบว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่ออัตราการกระพริ บของดาว(ตามตัวแปรที่ศึกษา) มีดงั นี้ Altitude ของดาว, ความชื้นในอากาศและอุณหภูมิ โดย
อัตราการกระพริ บของดาวจะเพิ่มขึ้นเมื่อ Altitude ของดาวน้อยลงหรื อเข้าใกล้ขอบฟ้ ามากขึ้น มีความชื้นสูงขึ้นหรื อมี
อุณหภูมิต่าลง ส่วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บของดาว คือ Magnitude ของดาว, Azimuth ของดาว และ
มลพิษทางแสง โดยบริ เวณที่เกิดการกระพริ บในภาพนั้นสามารถสังเกตได้โดยดูจากลักษณะที่วา่ บริ เวณที่เกิดการ
กระพริ บนั้นมิใช่บริ เวณที่เส้นแสงดาวขาดหายไปทันที (ภาพลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
เช่น กล้องไม่นิ่ง เป็ นต้น) แต่จะเป็ นบริ เวณที่เส้นแสงดาวนั้นหรี่ จางลงไป

อภิปราย
จากผลการศึกษาค้นคว้าของงานวิจยั เรื่ อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของอัตราการกระพริ บของ
ดวงดาว พบว่า อัตราการกระพริ บของดาวจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
1. Altitude ของดาวน้ อยลงหรือเข้ าใกล้ ขอบฟ้ามากขึน้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ Altitude นั้นจะ
เกี่ยวกับระยะทางซึ่งจะส่งผลต่อการหักเหผ่านชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Refraction) โดยที่ Atmospheric Refraction
นี้จะมีค่าเป็ น 0 ที่จุด Zenith (เพราะระยะทางจากอวกาศถึงผิวโลกมีค่าน้อยที่สุด) และจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆตาม Altitude
ที่ลดลง (เพราะระยะทางจากอวกาศถึงผิวโลกมีค่ามากขึ้น)
2. มีความชื้นสู งขึน้ เนื่องจากความชื้นในบรรยากาศจะเกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศ
เพราะเมื่อแสงเดินทางผ่านละอองน้ าในอากาศ แสงจะเกิดการหักเหและเลี้ยวเบน ทาให้เกิดการกระพริ บขึ้น
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3. มีอุณหภูมติ า่ ลง เพราะอุณหภูมิจะสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นของอากาศ โดยเมื่ออุณหภูมิสูง โมเลกุล
ของอากาศจะอยูห่ ่างกัน ทาให้ความหนาแน่นต่า แสงหักเหได้นอ้ ย ส่วนอุณหภูมิต่า โมเลกุลของอากาศจะอยูใ่ กล้กนั ทา
ให้ความหนาแน่นของอากาศสูง แสงหักเหได้มาก
ส่วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บของดาว คือ
1. Magnitude ของดาวไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บของดาว เพราะ magnitude ที่ลดลงหรื อเพิ่มขึ้นจะมี
ผลแค่กบั ความสว่างของดาว แต่ไม่มีผลต่อการหักเหของแสงผ่านชั้นบรรยากาศ
2. มลพิษทางแสงนอกจาก magnitude ของดาวจะไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บแล้ว แสงรบกวน หรื อ
มลพิษทางแสง ก็ยงั ไม่มีผลเช่นเดียวกัน แต่มลพิษทางแสงจะมีผลต่อการมองเห็นดาวเหล่านั้น โดยแสงจากพื้นดินจะไป
บดบังวิสยั ทัศน์การมองเห็นของเรา
3. Azimuth ของดาว ไม่มีผลต่ออัตราการกระพริ บของดาว

กิตติกรรมประกาศ
การทาโครงงานดาราศาสตร์ เรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของอัตราการกระพริ บของดวงดาว
สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับความกรุ ณาและความช่วยเหลือจาก คุณครู พรรณพร บุญทศ คุณครู ที่ปรึ กษา
โครงงาน ที่กรุ ณาส่งเสริ มสนับสนุน ให้คาปรึ กษา แนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี
ตั้งแต่ตน้ จนสาเร็จ
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการมานิต เขียวศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม และผูอ้ านวยการ
สุภาพร สุนทรา อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม และคณะครู โรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม ทุกท่าน ที่ให้ความ
เมตตา สนับสนุนและเป็ นกาลังใจแก่ศิษย์ตลอดมา
ขอขอบคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม และคุณธีระยุทธ์ ลอยลิบ ที่ปรึ กษาโครงงานและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมหาพรรษา นครราชสี มา ที่คอย
ให้คาปรึ กษา ชี้แนะแนวทาง และสนับสนุนการทาโครงงานดาราศาสตร์ชิ้นนี้จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ปิ ยวัฒน์ บุตรสมบัติ

เอกสารอ้างอิง
กล้อง Canon EOS 550D
แอปพลิเคชัน Star Walk. Vito Technology, Inc.
โปรแกรม MaxIm DL 6 . Cyanogen™ Imaging Products
มติพล ตั้งมติธรรม , คู่มอื การศึกษาดาราศาสตร์ เชิงปฏิบัตกิ าร, สานักบริ การวิชาการและสารสนเทศ
ทางดาราศาสตร์, กันยายน 2556.
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Historical Weather (ออนไลน์)
แหล่งที่มา : http://www.wunderground.com/history/สื บค้นเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน2557
Atmospheric Refraction (ออนไลน์)
แหล่งที่มา:http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_refractionสื บค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
Why do stars twinkle?(ออนไลน์)
แหล่งที่มา : http://www.weather.gov.hk/education/edu06nature/ele_star_e.htm#q2 สื บค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2557

เรื่ องน่ารู ้ของดวงตะวัน แสงตะวัน และรุ ้งกินน้ า(ออนไลน์)
แหล่งที่มา : http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=12857.5;wap2
สื บค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

Using Excel to do Basic Statistical Tests
แหล่งที่มา:http://depts.alverno.edu/nsmt/stats.htmสื บค้นเมื่อวันที่ 3ธันวาคม 2557
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คาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg
นางสาวรัตนาวดี ฑีฆะวงษ์
e-mail:Rattanawadee.tkv@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึ กษา นายชูชาติ แพน้อย
โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ
โครงงานนี้ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบบดาวคู่ โดยเริ่ มทาการศึกษาตั้งแต่วนั ที่7 กันยายน 2555 ถึง 15
มกราคม 2556 เพื่อที่จะศึกษาหาคาบการแปรแสง ประเภทดาวคูอ่ ุปราคา (Eclipsing Binaries) ที่พิกดั RA 23h
45m 35.06s, Dec +25° 28′ 28.94″ (V357 Peg) ลักษณะการแปรแสงระหว่างดาวสองดวงเกิดจากการเคลื่อนที่บงั
กัน (Eclipse) ส่งผลให้ค่า Magnitude ในแต่ละช่วงแตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถนามาสร้างเป็ นกราฟแสง (Light
Curve) และกราฟแสงที่ได้น้ นั สามารถนามาหาคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ได้
เนื่องจากผูจ้ ดั ทามีความสนใจการแปรแสงของระบบดาวคู่อปุ ราคา จึงศึกษาการแปรแสงของระบบดาว
คู่อุปราคา (V357 Peg) เพื่อหาคาบการแปรแสง การศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่ วมมือจาก สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การ-มหาชน) และ University of North Carolina ในการสัง่ ถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูล โดยใช้ PROMPT
telescopes ประเทศชิลี หลังจากที่ได้ภาพมาแล้ว นาภาพมาวิเคราะห์เพื่อ หาตาแหน่งของระบบดาวคู่อุปราคา
(V357 Peg) จากนั้นนาตาแหน่งที่ได้ มาหาค่าของข้อมูลที่เป็ น Magnitude แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นกราฟแสง
(Light Curve) จากนั้นนากราฟแสงที่ได้มาหาคาบการแปรแสง จากผลการศึกษาและเก็บข้อมูล ได้คาบการแปร
แสงของ V357 Peg ประมาณ 0.80 วัน

บทนา
ระบบดาวคู่โดยทัว่ ไปนั้นมีอยู่ 4 ลักษณะคือ ระบบดาวคูแ่ บบมองเห็นแยกกัน ระบบดาวคูแ่ บบการวัดทาง
ดาราศาสตร์ ดาวคู่แบบสเปกโทรสโคปี และระบบดาวคู่แบบอุปราคา ในที่น้ ีเราจะศึกษาเกี่ยวกับระบบดาวคู่อุป
ราคาซึ่งเป็ นระบบดาวคูท่ ี่จะสังเกตเห็นเป็ นดาวดวงเดียวเท่านั้น เนื่องจากดาวทั้งสองอยูใ่ กล้กนั และมีระนาบการ
โคจรอยูใ่ นแนวใกล้เคียงกับระดับสายตา แต่จะสามารถสังเกตเห็นการแปรแสงของดาวโดยการทากราฟแสงซึ่ง
บันทึกข้อมูลของแต่ละช่วงเวลาเพื่อหาการเพิ่มหรื อลดของแสงภายในระบบดาวที่สงั เกต ลักษณะของกราฟแสงที่
มีการลด เกิดจากดาวทั้งสองโคจรมาบังกันภายในระบบดาวตามแนวสังเกตการณ์ และลักษณะของกราฟแสงที่มี
การเพิ่ม เกิดจากดาวทั้งสองโคจรออกจากการบังกันภายในระบบดาวตามแนวสังเกตการณ์ซ่ ึงเวลาที่ค่าการแปร
แสงกลับมาที่ตาแหน่งเดิมจากจุดที่เริ่ มสังเกตเรี ยกว่า คาบ
ระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg เป็ นระบบดาวที่มีดาวสองดวงโคจรรอบและติดกัน อาจทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทั้งในด้านของสมบัติทางกายภาพ วิวฒั นาการ และเปลี่ยนคาบการแปรแสงของระบบ
ได้ คาบการแปรแสงเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญมากอย่างหนึ่งในการที่จะนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น การบ่งบอก
ประเภทของแต่ละระบบที่ศึกษา การหาอัตราเร็ ว นอกจากนี้ คาบการแปรแสง ยังสามารถนาไปสู่การคานวณหา
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มวล หรื อระยะห่างระหว่างระบบดาวคู่ จนกระทัง่ นาไปสู่การกาเนิด และวิวฒั นาการ รวมไปถึงการนามาสร้าง
แบบจาลองระบบของดาวคู่ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อศึกษาการหาคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg ที่พิกดั RA 23h 45m 35.06s, Dec
+25° 28′ 28.94″ และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการหาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในระบบ นาไปเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษา หาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ วิวฒั นาการของระบบดาวคู่อุปราคา และนาไปสู่การค้นพบอัน
เนื่องมาจากค่าของกราฟแสงที่เปลี่ยน ต่อไป
ขอบเขตการศึกษาโครงงาน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบดาวคู่อปุ ราคา V357 peg อยูใ่ นกลุ่มดาว Pegasus การนาข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
กราฟแสง และศึกษาในช่วงระหว่างเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2555
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ได้ศึกษา เรี ยนรู ้เรื่ องของระบบดาวคู่อุปราคา การใช้ Software ต่างๆที่ใช้ทางด้านดาราศาสตร์ ฝึ กทักษะ
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนกานปฏิบตั ิงาน และสามารถนาข้อมูลที่ได้ไป
พัฒนาเพื่อนาไปสู่การค้นพบสิ่ งใหม่ๆได้

วิธีการศึกษา
1. เลือกฐานข้อมูลที่จะนามาศึกษาคาบการแปรแสง เลือกจากระบบที่มีคาบการแปรแสงที่ส้ นั และ
สามารถสัง่ ถ่ายภาพด้วย PROMPT telescopes ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2555 จึงเลือกV357 Peg
โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ในเรื่ องของฐานข้อมูล
2. สัง่ ถ่ายภาพด้วย PROMPT telescopes (CTIO: Cerro Tololo Inter-American Observatory)
ใช้ฟิลเตอร์ V เปิ ดหน้ากล้อง 10 วินาที ความถี่ 15 นาที ต่อ 1 ภาพ
3. นาภาพที่ได้มาหาตาแหน่งของV357 Peg และ หาตาแหน่ง Magnitude ของดาวอ้างอิง
4. ภาพที่รู้ตาแหน่งแล้วนามาหาค่า Flux
5. นาข้อมูลที่ได้ (Flux) ไปหาค่า Apparent Magnitude ของดาวที่ศึกษาต่อโดยใช้สูตรm2=m1+2.5log
(f1)/ (f2)
โดยที่ m2 คือ Apparent Magnitude ดาวที่ศึกษา
m1 คือ Apparent Magnitude ดาวอ้างอิง
f1 คือ Flux ดาวอ้างอิง
f2 คือ Flux ดาวที่เราศึกษา
6. หลังจากได้ค่า Apparent Magnitude แล้วก็นามาทา Light Curve จะได้ ส่วนของคาบที่เฟสยังไม่
ตรงกัน จึงต้องใช้วธิ ี Period Stacking โดยการนาส่วนของคาบในแต่ละชุดข้อมูลมาเรี ยงต่อกัน โดยพิจารณาจาก
ส่วนที่ใกล้เคียงกันมาต่อกันด้วยมือจนครบคาบ

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 190

7. นากราฟที่ได้มาวิเคราะห์คาบการแปรแสง ณ ตาแหน่งที่ Apparent Magnitude กลับมาใกล้เคียงกับค่า
ที่ต้ งั ให้เป็ นจุดเริ่ มต้น
สภาพอากาศไม่อานวยต่อการเก็บข้อมูลอยูบ่ ่อยครั้ง เช่น ลมแรง หรื อ ในวันที่มีแสงดวงจันทร์รบกวน
การหาค่า Flux และขั้นตอนนาข้อมูลมาสรุ ปผลเป็ น Light Curve ตอนที่เลื่อนให้เฟสตรงกันค่าที่ใช้เป็ นการหาค่า
โดยใช้มือ จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้

สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าเป็ นดาวแปรแสงและคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg มีคาบการ
แปรแสงที่ Magnitude ระหว่าง 8.2 ถึง 9.1 โดยคาบแปรแสงประมาณ 0.80 วัน

อภิปราย
หลังจากทาวิธี Period Stacking สามารถสังเกตลักษณะของกราฟของระบบดาวคูน่ ้ ีได้ จากกราฟแสง
สามารถประมาณคาบการแปรแสงประมาณ 0.8 วัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อานวย เป็ นผลมาจากลม หรื อแสง
จากดวงจันทร์ ซึ่งส่งผลให้มีขีดจากัดในการสังเกตุการณ์ และในขั้นตอนการ Period Stacking ทาโดยการเลื่อน
ตาแหน่งของกราฟแต่ละช่วงมาเรี ยงต่อกันด้วยมืออาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจยั ดาราศาสตร์น้ ีได้รับการสนับสนุนโดยโครงการอบรมครู เชิงปฏิบตั ิการด้านดาราศาสตร์ข้ นั
สูง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึ กษานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงจากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่คอยให้คาปรึ กษา
ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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เอกสารอ้างอิง
บุญรักษา สุนทรธรรม (2550), ดาราศาสตร์ฟิสิ กส์ พิมพ์ครั้งที่ 1: ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาริ ยา มณี สม. ดาราศาสตร์(ระบบดาวคู)่ . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.learners.in.th/blogs/posts/456276. (วันที่คน้ ข้อมูล : 7 กันยายน 2555).
วิภู รุ โจปการ. การค้นหาดาวแปรแสง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://lesawiki.com/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%
B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87. (วันที่คน้ ข้อมูล : 1 ตุลาคม
2555).
มติพล ตั้งมติธรรม.Period Stacking. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://lesawiki.com/index.php?title=Period_Stacking&oldid=179. (วันที่คน้ ข้อมูล : 16 พฤศจิกายน
2555).
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การศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อปุ ราคา V396 Peg
นางสาวมุกธิดา ขามี
E-Mail moukthida05@gmail.com
โรงเรี ยนหกสิ บพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
คุณครู ที่ปรึกษา
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย

บทคัดย่อ/Abstract
การศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อุปราคา V396 Peg มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคาบการโคจรของ
ดาวคู่ อุ ป ราคา V396Peg โดยใช้ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ง เกตการณ์ จากกล้อ ง PROMPT ( Panchromatic
Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) ประเทศชิ ลี ใช้ฟิลเตอร์ V ในการถ่ายภาพ และทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี (photometry) เพื่อ
หาความสว่างปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และสร้างกราฟแสง (Light Curve) เพื่อหาคาบการโคจรของ
ดาวคู่อุปราคา V396Peg ท าให้ทราบว่าดาวคู่อุปราคาดังกล่ าวมี คาบการโคจรรอบกัน ประมาณ 0.334 วัน
หรื อ 8.016 ชัว่ โมง กราฟแสงมีความลึกช่ วงอุปราคาปฐมภูมิ และอุปราคาทุติยภูมิ ไม่ต่างกันมาก เนื่ องจาก
ดาวทั้งสองดวงมีความสว่างในช่วงความยาวคลื่นของฟิ ลเตอร์ V ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ความเป็ นไปได้ที่ดาว
สองดวงจะสว่างใกล้เคียงกันคือดาวทั้งสองดวงอาจมีขนาดและอุณหภูมิพ้นื ผิวไม่ต่างกันมาก
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บทนา/Introduction
ระบบดาวคู่ เป็ นระบบที่ประกอบด้วยสมาชิ ก 2 ดวง และอยู่ภายใต้สนามความโน้มถ่วงซึ่ งกันและ
กัน สมาชิ กของระบบดาวคู่แต่ละดวง จะโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่ วมกัน ระบบดาวคู่อุปราคาสามารถ
จาแนกได้ท้ งั หมด 3 ประเภท คือ ระบบดาวคู่อุปราคาแบบแยกกัน ( Detached Binary System ) ระบบดาวคู่
อุปราคาแบบกึ่ งแยกกัน ( Semi-detached Binary System ) และระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน ( Contact
Binary System )
ดาวคู่ อุป ราคา V396 Peg มี พิ ก ัด ตาแหน่ ง RA เท่ ากับ 23h 32 m 32.5s และ Dec เท่ ากับ +10° 33'
19.5" เป็ นดาวคู่อุปราคา ประเภทดับเบิ ลยู เออร์ ซ า เมเจอร์ (W Ursa Majoris) จัดเป็ นระบบดาวคู่อุปราคา
แบบแตะกัน ( Contact Binary System )โดยสมาชิ กทั้งสองดวงจะเป็ นดาวแคระ (Dwarfs) มีขนาดและความ
สว่างพอๆกัน สมาชิกทั้งสองดวงอยูใ่ กล้กนั มาก รู ปร่ างของสมาชิกแต่ละดวงจึงบิดเบี้ยว
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อุปราคา V396Peg โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จาก
ก าร สั งเก ต ก าร ณ์ จ าก ก ล้ อ ง PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry
Telescopes) ผ่าน Filter V และท าการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี นาค่ า Intensity ไปคานวณหาความสว่าง
ปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง จากสมการ 𝑚1 -𝑚2 = -2.5 log (𝑓1 /𝑓2 ) และนาไปสร้างกราฟแสง เพื่อ
หาคาบการโคจรรอบกันของดาวคู่อุปราคา V396Peg
ขั้นตอนการศึกษา/Procedure
1. ถ่ายภาพดาว ด้วยกล้อง PROMPT8 ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ใน
ฟิ วเตอร์ V โดยระยะเวลาการเปิ ดหน้ากล้อง 60 วินาที ถ่ายภาพทุกๆ 30 นาที
2. วิเคราะห์
3. ทาการวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี เพื่อนาค่า Intensity ไปคานวณความสว่างปรากฏของดาวคู่อุป
ราคา V396 Peg เปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง จากสมการ
𝑚1 -𝑚2 = -2.5 log (𝑓1 /𝑓2 )
เมื่อ 𝑚1 คืออันดับความสว่างของดาวที่ศึกษา
𝑚2 คืออันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง
𝑓1 , 𝑓2 คือค่า Intensity ของดาวที่ศึกษาและดาวอ้างอิงตามลาดับ
4. สร้างกราฟแสง (Light curves) โดยให้แกน X อยูใ่ นรู ปของเวลา (วัน) ซึ่ งได้จากการนาจูเลียน
เดท(JD) ของภาพถ่าย ลบ จูเลียนเดท (JD) ที่เกิดอุปราคาปฐมภูมิ ที่ได้จากสมการ Ephemerid :
2452500.1643+E×0.3422861 และแกน Y ของกราฟแสงอยูใ่ นรู ปของอันดับความสว่าง
(Magnitude)
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5. วิเคราะห์ขอ้ มูลกราฟแสงเพื่อหาคาบการโคจรรอบกันของดาวคู่อุปราคาV396 Peg
ตารางที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อุปราคา V396 Peg และดาวอ้างอิง
Star

ตาแหน่ง RA

ตาแหน่ง Dec

Magnitude in V

V396Peg
ดาวอ้างอิง1 (Reference1)
ดาวอ้างอิง2 (Reference2)

23h 32m 32.5s
23h 32m 33.072s
23h 32m 31.200s

+10° 33' 19.5"
+10° 32' 44.39"
+10° 32' 11.10"

13.23
14.60

ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งดาวคู่อุปราคา V396Peg และดาวอ้างอิง

ผลการศึกษา & วิเคราะห์ ข้อมูล/Results & Data Analysis
การศึกษาคาบการโคจรรอบกันของดาวคู่อุปราคา V396 Peg จากการทากาวัดแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี
คานวณความสว่างปรากฏเปรี ยบเทียบกับดาวอ้างอิง และนาไปสร้างกราฟแสง โดยให้แกน X อยูใ่ นรู ปของ
เวลา (Day) และแกน Y ของกราฟแสงอยูใ่ นรู ปของอันดับความสว่าง (Magnitude) ได้ขอ้ มูลกราฟแสงดังนี้
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12.15

Magnitude in V

12.2
12.25
12.3
12.35
12.4
12.45
2456577.5 2456577.6 2456577.6 2456577.7 2456577.7 2456577.8 2456577.8
JD

ภาพที่ 2 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
01.00-06.30 UT

12.15
12.2

magnitude in V

12.25
12.3
12.35
12.4
12.45
12.5
2456581.6

2456581.6

2456581.7

2456581.7

2456581.8

JD

ภาพที่ 3 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
01.30-06.00 UT
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12.15
12.2

magnitude in V

12.25
12.3
12.35
12.4
12.45
12.5
2456583.5

2456583.6

2456583.6

2456583.7

2456583.7

2456583.8

2456583.8

JD

ภาพที่ 4 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
00.30-06.00 UT

12.15
12.2

magnide in V

12.25
12.3
12.35
12.4
12.45
12.5
2456584.5

2456584.6

2456584.6

2456584.7

2456584.7

2456584.8

JD

ภาพที่ 5 กราฟแสงแสดงอันดับความสว่างของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ระหว่าง
23.50-05.50 UT
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12.15
12.2

magnitued in V

12.25

ข้อมูลวันที่ 12

12.3

ข้อมูลวันที่ 16
ข้อมูลวันที่ 18

12.35

ข้อมูลวันที่ 19

12.4
12.45
12.5
-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

JD - (JD at Primary Eclipse)

ภาพที่ 6 กราฟแสงของดาวคู่อุปราคา V396 Peg ในช่วงความยาวคลื่นของฟิ วเตอร์ V
อภิปราย/Discussion
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกราฟแสงดาวคู่อุปราคา V396 Peg พบว่าว่าดาวคู่อุปราคาดังกล่าวมีคาบ
การโคจรรอบกัน ประมาณ 0.334 วัน โดยคานวณจากตาแหน่งต่าสุ ดของกราฟ 2 ตาแหน่ง หรื อระยะห่าง
ระหว่างการเกิดอุปราคาปฐมภูมิ 2 ครั้งที่อยูต่ ิดกัน ซึ่ งมีค่าเท่ากับ -0.0095 และ 0.3245 วัน ซึ่งจากกราฟแสง
ดาวคู่อุปราคา V396Peg เกิดช่วงอุปราคาปฐมภูมิ มีค่าอันดับความสว่าง 12.45 และเกิดอุปราคาทุติยภูมิ มีค่า
อันดับความสว่าง 12.39 กราฟแสงมีความลึกช่วงอุปราคาปฐมภูมิ และอุปราคาทุติยภูมิ ไม่ต่างกันมาก
เนื่องจากดาวทั้งสองดวงมีความสว่างในช่วงความยาวคลื่นของฟิ ลเตอร์ V ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ความเป็ นไปได้
ที่ดาวสองดวงจะสว่างใกล้เคียงกันคือ ดาวทั้งสองดวงอาจมีขนาดและอุณหภูมิพ้นื ผิวไม่ต่างกันมาก และจาก
กราฟแสงที่ได้สามารถนาไปศึกษาต่อถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆของระบบดาวคู่ V396Peg อาทิ มวล การ
เปลี่ยนแปลงคาบการโคจร รวมทั้งลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
สรุ ปผล/Summary
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ ดาวคู่อุปราคา V396 Peg เพื่อหาคาบการโคจรรอบ
กันของดาวคู่อุปราคา V396Peg ซึ่ งเป็ นดาวคู่อุปราคาประเภทดับเบิ ลยู เออร์ ซา เมเจอร์ พบว่า มีคาบการ
โคจรรอบกัน ประมาณ 0.334 วัน หรื อ 8.016 ชัว่ โมง
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การวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม โดยใช้ ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิด
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email: bootsarakam@gmail.com
โรงเรี ยนหกสิ บพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
อาจารย์ทปี่ รึกษา
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บทคัดย่อ/Abstract
การวัด ระยะทางจากโลกถึ ง กระจุ ก ดาวทรงกลม โดยใช้ด าวแปรแสงแบบเซฟิ อิ ด มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ สร้ างกราฟการแปรแสง และวัดระยะทางจากโลกถึ งกระจุก ดาวทรงกลม โดย
กระจุก ดาวทรงกลมที่ เลื อกศึ ก ษามี ส องกระจุก ดาว คื อ NGC7089 และ NGC5139 ตามลาดับ ใช้
ข้อ มู ล ภาพถ่ า ยกระจุ ก ดาวทรงกลมจาก กล้ อ ง Panchromatic Robotic Optical Monitoring and
Polarimetry Telescopes (PROMPT5) ณ ประเทศชิ ลี เป็ นภาพถ่ ายใน filter Vสร้ างกราฟแสงของ
ดาวเซฟิ อิดโดยวิธีการทา Aperture Photometry แล้ววัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม
จากการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์พบว่ากระจุกดาวทรงกลม NGC7089 มีระยะทางห่าง
จากโลกเป็ นระยะทาง 36,000 ปี แสง และ NGC5139 มีระยะทางห่างจากโลกเป็ นระยะทาง 20,000ปี
แสง
บทนา/Introduction
โครงงานวิจยั นี้ เป็ นโครงงานที่ ทาเพื่อวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมโดยใช้
ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิดโดยที่กระจุกดาวทรงกลม คือ กระจุกดาวที่มีดาวฤกษ์รวมกันอยูไ่ ด้โดยแรง
โน้มถ่วงระหว่างกันและมีดาวฤกษ์จานวนมากอยูร่ วมกันเป็ นก้อนทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของกระจุกดาวมีต้ งั แต่หลายสิ บปี แสงเป็ นต้นไป และดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิด (Cepheid Variable
Star) คื อดาวขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงของธาตุ ฮีเลี ยมบนพื้ น ผิว เมื่ อ H𝑒 + สู ญ เสี ย ประจุ
กลายเป็ น He2+ ทาให้ดาวมีลกั ษณะทึบแสง และสามารถดูดกลืนแสงได้ง่าย ทาให้ผวิ ร้อนขึ้นจึงมี
การพองตัวออกและจะเกิดการเย็นตัวลงกลับมาเป็ น He+ ซึ่ งโปร่ งแสง จะเกิดการยุบ-ขยายตัวใน
ลักษณะนี้ ซ้ าไปซ้ ามา ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนี้ ทาให้ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิดมีความสัมพันธ์ระหว่าง
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คาบ คื อ มี ค าบการแปรแสงที่ ส ม่ า เสมอและมี ก าลัง การส่ อ งสว่า งที่ ชัด เจน นั ก ดาราศาสตร์ จึ ง
ก าหนดให้ เป็ นเที ย นมาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการวัด ระยะห่ างระหว่ า งโลกกั บ วัต ถุ ใ นอวกาศ
โดยขอบเขตของการศึกษาคือ การสร้างกราฟแสงของดาวเซฟิ อิด ซึ่ งเป็ นดาวเซฟิ อิดประเภท Type
II Cepheid ในกระจุกดาวทรงกลมเพื่อหาคาบการแปรแสง และวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาว
ทรงกลม โดยใช้หลักการการหาโมดูลสั ของระยะทาง กล่าวคือ ถ้าหากทราบค่าแมกนิ จูดสัมบูรณ์
และค่ าแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ ย ก็ ส ามารถวัดระยะทางจากโลกถึ งกระจุก ดาวทรงกลมได้ โดยใช้
สมการการหาระยะทาง m - M = 5 log (d) - 5 โดยที่ m คือแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ ย ,M คือแมกนิ จูด
สัมบูรณ์ และ d คือระยะทางระหว่างโลกกับดาวเซฟิ อิดดวงที่ศึกษาโดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีหน่วยเป็ น
parsec และมีสมการที่เกี่ยวข้องในการทาการศึกษาครั้งนี้ คือ
สมการการหาแมกนิ จูดปรากฏ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 )โดยที่ m1 และ f1 คื อ
แมกนิ จูดของดาวอ้างอิงที่เราทราบค่าแน่นอนอยูแ่ ล้ว และค่า values ของดาวอ้างอิงตามลาดับส่ วน
m2 และ f2 คือแมกนิจูดของดาวเป้ าหมายที่ตอ้ งการทราบและค่าvaluesของดาวเป้ าหมายเช่ นกัน
สมการการหาแมกนิจูดสัมบูรณ์ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยที่ Mv คือค่าแมกนิ จูดสัมบูรณ์ ใน
ภาพถ่าย filter V และ P คือคาบการแปรแสงของดาวที่หาได้จากการ plot กราฟ
ประโยชน์ที่ได้จากการทาโครงงานวิจยั คือ ทาให้เราทราบถึงคาบการแปรแสงของดาวและ
ทาให้เราได้ทราบถึงระยะห่ างระหว่างโลกกับกระจุกดาวทรงกลม NGC7089 และ NGC5139 และ
หากต้องการทราบระยะห่ างระหว่างโลกกับกระจุ กดาวทรงกลมอื่ นๆ สามารถทาได้เช่ นกันโดย
สามารถใช้โครงงานวิจยั ฉบับนี้เป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไปได้
ขั้นตอนการศึกษา/Procedure
โครงงานวิจยั การวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมโดยใช้ดาวแปรแสงแบบเซฟิ
อิดสามารถทาได้โดยการศึกษาข้อมูลที่จาเป็ นต่อโครงงานซึ่ งได้แก่ ศึกษาประเภทของดาวเซฟิ อิดที่
ศึกษา

ศึกษาโปรแกรมที่จาเป็ นต้องใช้ในการทาโครงงาน,เลือกดาวที่เราสามารถใช้ศึกษาได้ใน

ระยะเวลาที่ตอ้ งการศึกษา และศึกษาสมการที่จาเกี่ยวข้องกับการทาโครงงานวิจยั นี้ โดยอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทาโครงงานครั้งนี้คือ กล้อง Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry
Telescopes (PROMPT5) ถ่ายภาพกระจุกดาวทรงกลมNGC7089 และ NGC5139โดยใช้ filter V ใน
ระบบมาตรฐาน UVB System ใช้เวลาในการเปิ ดหน้ากล้อง 40 วินาที และ 45 วินาที ตามลาดับของ
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กระจุกดาวทรงกลม โดยสั่งถ่ายทุกวันวันละ 1 ภาพ และนาภาพถ่ายที่ได้ในแต่ละวันไปตรวจสอบ
ตาแหน่งดาวเซฟิ อิด V1 ใน NGC7089 และ V29 ใน NGC5139 และหาดาวอ้างอิงประเภท star หรื อ
ดาวอ้างอิงที่ไม่เป็ นดาวแปรแสงจาก SIMBAD
เมื่อทราบตาแหน่งดาวแปรแสงและดาวอ้างอิงขั้นตอนต่อไปเป็ นการวัดความสว่างโดย
วิธีการทา Aperture Photometry เทียบกับดาวอ้างอิงสามดวงโดยเลือกใช้โปรแกรม Iris เมื่อทา
Aperture Photometry ก็จะทราบค่าIntensityแล้วนาค่าIntensityที่ได้น้ ีไปหาแมกนิจูดปรากฏของแต่
ละวันโดยแทนในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 ) เมื่อทราบแมกนิจูดปรากฏของแต่ละวัน
แล้วให้นาไป plot เป็ นกราฟแสง เพื่อหาคาบการแปรแสง เมื่อกราฟแสงสมบูรณ์แล้วจะต้องนาค่า
แมกนิจูดปรากฏของแต่ละวันของดาวทุกภาพมาเฉลี่ยรวมกัน

เพื่อให้ทราบแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ย

(m) ของดวงดาว และวัดคาบการแปรแสงโดยการนาค่า JD ของภาพถ่ายดาวจุดครบคาบการแปร
แสงมาลบกับค่า JD ของภาพถ่ายดาวจุดเริ่ มต้นคาบการแปรแสง ( JDlast of period JDstart of period ) เมื่อทราบคาบการแปรแสงจากการ plot กราฟแสงแล้วจะต้องนาค่าคาบที่
ได้น้ ีไปหาค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์(M)โดยแทนลงในสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 เมื่อทราบค่า
แมกนิจูดปรากฏเฉลี่ยและค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการวัดระยะห่างระหว่างโลก
กับกระจุกดาวทรงกลมโดยสมการ m - M = 5 log (d) - 5โดยหน่วยที่ได้จะเป็ น parsec โดย 1 parsec
จะมีค่าประมาณ 3.26 ปี แสง
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ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูล/Results and Data Analysis
- ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิด V1 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1: ภาพถ่ายดาว V1 และดาวอ้างอิงทั้ง3 ดวง ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089โดยภาพ
(ก) เป็ นภาพปกติ และภาพ (ข) เป็ นภาพที่ปรับขาวดา
- ตารางแสดงตาแหน่ ง RA , DEC
ดาว
ตาแหน่ ง RA
ตาแหน่ ง DEC
Magnitude in filter V
V1
+21h 33m 28.5s
-00˚ 47' 55"
ดาวอ้างอิงดวงที่ 1
+21h 33m 41.890s -00˚ 51' 40.10"
11.50
ดาวอ้างอิงดวงที่ 2
+21h 33m 38.560s -00˚ 52' 15.59"
11.47
ดาวอ้างอิงดวงที่ 3
+21h 33m 34.328s -00˚ 51' 28.46"
13.74
จากการหาค่า Intensity ของ V1 และดาวอ้างอิงประเภท star ทั้งสามดวง ใน Iris แล้ว เมื่อนามา
แทนลงในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 ) เพื่อหาค่า แมกนิจูดปรากฏของ V1 เมื่อ
เทียบกับดาวอ้างอิงทั้งสามดวงในแต่ละวันได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวันของดาวเซฟิ อิด V1
Julian day(JD)
2456530.741
2456531.563

Magnitude NGC7089 V1
13.63
13.53
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2456532.708
2456533.619
2456534.774
2456535.563
2456537.796
2456538.584
2456540.564
2456541.723
2456543.527
2456543.696
2456544.758
2456545.644
2456546.692
2456547.592
2456548.563
2456550.693
2456551.699
2456552.563
2456554.671
2456555.702
2456556.708
2456557.722
2456558.594
2456559.716
2456560.609
2456563.664
2456564.55

13.44
13.35
13.21
12.98
12.75
12.74
12.72
12.82
13.12
13.18
13.5
13.57
13.66
13.62
13.52
13.11
12.76
12.71
12.64
12.68
12.74
12.85
12.96
13.24
13.44
13.64
13.63
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Magnitude of V1 in NGC7089
12.4

magnitude in filter V

12.6
12.8
13
13.2
13.4
13.6
13.8
2456510

2456520

2456530

2456540
JD

2456550

2456560

2456570

ภาพที่ 3: กราฟแสงที่ได้ จากการหาแมกนิจูดปรากฏในแต่ ละวัน เมื่อเทียบกับดาวอ้ างอิ ง 3 ดวง
จากกราฟกาหนดให้แกน X แทนค่า Julian day (JD) โดยที่ Julian day คือ จานวนวันที่ผา่ น
ไปบนโลกนับจากวันที่ 1 มกราคม เป็ นเวลา 4713 ปี ก่อนคริ สตกาลมาจนถึงปั จจุบนั และแกน Y
แทนค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวัน เมื่อนาค่าแมกนิ จูดปรากฏที่ได้จากการเทียบกับดาวอ้างอิงสาม
ดวงทั้งหมดในตารางมาเฉลี่ยรวมกัน แมกนิ จูดของดาว V1 นี้จะมีค่าประมาณเป็ น 13.24
จากค่า JD ในตารางสามารถหาคาบการแปรแสงได้ดงั นี้ 2456547.592 - 2456530.741 และ
คาบการแปรแสงที่คานวณได้จะมีค่าประมาณเป็ น 16.85 วัน
จากสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยการแทนคาบการแปรแสงที่หาได้ลงในสมการ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณค่าของแมกนิจูดสัมบูรณ์จะมีค่าประมาณเป็ น -1.96
ได้ค่าแมกนิจูดปรากฏเฉลี่ย(m) และค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์(M) นามาหาระยะห่างระหว่างโลก
กับกระจุกดาวทรงกลมนี้ ได้โดยการแทนค่าแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ยคือ 13.24 และค่าแมกนิจูด
สัมบูรณ์ คือ -1.96ลงไปในสมการ m - M = 5 log (d) - 5 เมื่อแทนค่าแล้วค่าระยะทางจากโลกถึงดาว
เซฟิ อิด V1ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089 นี้จะเป็ น 11,000 parsec
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ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2: ภาพถ่ายดาว V29 และดาวอ้างอิงทั้งสามดวง ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139โดยภาพ
(ก) เป็ นภาพปกติ และภาพ (ข) เป็ นภาพที่ปรับขาวดา
- ตารางแสดงตาแหน่ง RA ,DEC
ดาว
V29
ดาวอ้างอิงดวงที่ 1
ดาวอ้างอิงดวงที่ 2
ดาวอ้างอิงดวงที่ 3

ตาแหน่ง RA
+13h 26m 27.2s
+13h 26m 28.33s
+13h 26m 29.557s
+13h 26m 30.869s

ตาแหน่ง DEC
-47˚ 28' 48"
-47˚ 29' 15.89"
-47˚ 29' 23.89"
-47˚ 28' 01.81"

Magnitude in filter V
11.636
11.603
12.340

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลของกระจุกดาวทรงกลมนี้จะเหมือนกันกับกระจุกดาวที่
ผ่านมา แต่สิ่งที่จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกดังต่อไปนี้
จากการหาค่า Intensity ของ V29 และดาวอ้างอิงประเภท star ทั้งสามดวง ใน Iris แล้ว
นามาแทนลงในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 ) เพื่อหาค่าแมกนิจูดปรากฏของ V29 เมื่อ
เทียบกับดาวอ้างอิงทั้งสามดวงในแต่ละวันได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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- ตารางแสดงค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวันของดาวเซฟิ อิด V29
Julian day (JD)
2456514.611
2456515.523
2456516.504
2456517.504
2456518.513
2456519.508
2456523.497
2456523.503
2456524.502
2456525.592
2456529.579

11.6

Magnitude NGC5139 V29
11.712
11.727
11.86
12.011
12.256
12.501
12.336
12.333
12.115
11.884
11.7
Magnitude ofV29 in NGC5139

Magnitude in V

11.8
12
12.2

NGC513…

12.4
12.6
2456510

2456515

2456520 2456525
Julian day (JD)

2456530

2456535

ภาพที่ 4: กราฟแสงของดาวเซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139
จากกราฟกาหนดให้แกน X แทนค่า JD และแกน Y แทนค่าแมกนิจูดปรากฏที่หาได้ในแต่
ละวันและเมื่อนาแมกนิ จูดปรากฏที่ได้จากการเทียบกับดาวอ้างอิงสามดวงทั้งหมดในตารางมาเฉลี่ย
รวมกัน แมกนิ จูดของดาว v29 นี้จะมีค่าประมาณเป็ น 12.04
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จากค่า JD ในตารางสามารถหาคาบการแปรแสงได้ดงั นี้ 2456529.579 - 2456514.611และ
คาบที่หาได้จากการคานวณจะมีค่าประมาณเป็ น 14.97 วัน
จากสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยการแทนคาบการแปรแสงที่หาได้ลงในสมการ
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการคานวณค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์จะมีค่าประมาณเป็ น -1.88
เมื่อได้ค่าแมกนิจูดปรากฏเฉลี่ยและค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์แล้ว นามาหาระยะห่างระหว่างโลก
กับกระจุกดาวทรงกลมนี้ ได้โดยการแทนค่าแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ยคือ 12.04 และค่าแมกนิจูด
สัมบูรณ์ คือ -1.88ลงไปในสมการ m - M = 5 log (d) - 5 เมื่อแทนค่าแล้วค่าระยะทางจากโลกถึงดาว
เซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 เป็ น 6,100 parsec
อภิปราย/Discussion
จากการศึกษาพบว่าคาบการแปรแสงของดาวเซฟิ อิด V1 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089
มี ค าบการแปรแสงเป็ น 16.85 วัน มี ร ะยะทางจากโลกถึ ง กระจุ ก ดาวทรงกลมนี้ ได้ เป็ น
10964.7819614316parsecหรื อประมาณ 10964.7820 parsec
ส่ วนดาวเซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 มีคาบการแปรแสงเป็ น 14.97 วัน
มี ร ะยะทางจากโลกถึ ง กระจุ ก ดาวทรงกลมนี้ ได้ เป็ น 6081.350012787 parsec หรื อ ประมาณ
6081.3500 parsec
จากการทาโครงงานวิจยั นี้ อุปสรรคที่พบในระหว่างทาโครงงาน คือ สภาพอากาศที่ไม่ค่อย
อานวยจึงทาให้กล้องโทรทัศน์( PROMPT) ไม่สามารถถ่ ายภาพให้ได้ จึงส่ งผลทาให้กราฟแสงที่
ได้มาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควร
สรุ ปผล/ Summary
- กระจุกดาวทรงกลม NGC7089 มีระยะทางห่างจากโลก 11,000 parsec หรื อประมาณ 36,000 ปี
แสง
- กระจุกดาวทรงกลม NGC5139 มีระยะทางห่างจากโลกเป็ น 6,100 parsec หรื อประมาณ 20,000
ปี แสง
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บทคัดย่อ
การศึกษาซุปเปอร์ โนวาประเภท Ia ในงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะห่ างจากโลกจนถึง supernova
PSN J05033510+0134176 at RA 5hr 3 m 37.0 s, Dec +1º 34’ 24.0” โดยใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายจากกล้อง prompt 5 จากหอดู
ดาวซี กฟ้ าใต้ของสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่ งชาติ และนาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ในกระบวนการทางแสง จาก
ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากโลกจนถึง ซุปเปอร์โนวามีค่าเท่ากับ 75.23 ± 5.88 Mpc และผลจากปรากฏการเลื่อนทาง
แดงของกาแลกซี่ ทาให้ทราบว่ากาแลกซี่ มีความเร็ วในแนวเล็งเท่ากับ 4752.91 km/s ผลจากกราฟระหว่างความเร็ วใน
แนวเล็งกับระยะทางร่ วมกับข้อมูลของ Adam G.Riess (2004) พบว่าสอดคล้องกับกฎของฮับเบิ้ลคือเอกภพในปั จจุบนั มี
การขยายตัวด้วยความเร่ ง

บทนา
การขยายตัวของเอกภพเป็ นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฏีการระเบิดครั้งใหญ่ ในการศึกษาของนักดาราศาสตร์
บ่งบอกว่า เมื่อกาแลกซี่ยงิ่ มีระยะห่างจากโลกมาก จะมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับความเร็ วในทิศทางที่มีการเลื่อน
ทางแดง (Red shift) ของกาแลกซี่ ทาให้ทราบว่าเอกภพมีการขยายตัว โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักดาราศาสตร์ ซ่ ึ งใช้
ค่าอันดับ ความสว่างของวัตถุท้องฟ้ าที่ ท ราบค่าค่อนข้างแน่ นอนหลายชนิ ดเพื่อหาระยะทางของกาแลกซี่ แล้วนามา
วิเคราะห์การขยายตัวของเอกภพ ในงานวิจยั นี้ จึงได้เลือกใช้ซุปเปอร์ โนวาประเภท Ia ซึ่ งเกิ ดจากการระเบิ ดของดาว
แคระขาวที่ มีมวลเกิน 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์ซ่ ึงเกิดในดาวคู่ที่มีการถ่ายเทมวลจากดาวข้างเคียงไปยังดาวแคระขาว การ
ระเบิ ดทุกครั้งเกิ ดในดาวแคระขาวที่ มีมวลใกล้เคียงกันทาให้ ความสว่างของซุ ปเปอร์ โนวาประเภท Ia มีค่าค่อนข้าง
แน่นอน โดยความสว่างสัมบูรณ์อยูท่ ี่ประมาณ -19.3 ทาให้สามารถใช้ในการวัดระยะทางจากโลกถึง กาแลกซี่ที่เกิดการ
ระเบิดของดาวฤกษ์น้ นั ได้ค่อนข้างแม่นยา

วิธีการดาเนินงาน
ทาการค้นหาข้อมูลการระเบิ ดของซุปเปอร์ โนวาชนิ ด Ia จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์
Rochester Academy
of Science โดยได้ติดตามซุ ปเปอร์ โนวาประเภท Ia หลายตาแหน่ ง คื อ ซุ ปเปอร์ โนวา PSN J17194328-7721305 ที่ กา
แลกซี่ ESO 44-G10 โดยได้ทาการติดตามตั้งแต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม-25กันยายน2556, ซุ ปเปอร์ โนวา 2013fz ที่ กาแลกซี่
NGC 1578 โดยได้ทาการติดตามตั้งแต่วนั ที่ 7-15 พฤศจิกายน 2556 และ ซุปเปอร์ โนวา 2013gh ที่กาแลกซี่ NGC 7183
โดยได้ทาการติดตามตั้งแต่วนั ที่ 13-18 สิ งหาคม 2556 แต่เมื่อได้ทาการถ่ายภาพติดตาม แล้วผลปรากฏว่าซุปเปอร์ โนวา
ดังกล่าวมีความสว่างที่ลดลงดังกราฟ จึงไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ทาวิจยั ได้
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กราฟแสงของซุปเปอร์โนวา PSN J17194328-7721305
ในกาแลกซี่ ESO 44G-10

กราฟแสงของซุปเปอร์โนวา 2013fz
ในกาแลกซี่ NGC 1578

จึงได้ซุปเปอร์โนวา PSN J05033510+0134176 ในบริ เวณกาแลกซี่ NGC 1762 ที่ตาแหน่ง RA 5 hr 3 m 37.0 s,
Dec +1º 34’ 24.0” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 แล้วจึ งทาการสั่งถ่ายภาพ โดยถ่ายภาพในช่วงฟิ ลเตอร์ V โดยถ่าย 4 ภาพ
ต่อหนึ่งวัน ถ่ายภาพ 180 วินาทีโดยทาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 7 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 รวม
เป็ นเวลาทั้งสิ้น 38 วัน
เมื่อได้ขอ้ มูลภาพถ่าย 4 ภาพ ในแต่ละวัน แล้วนาภาพมารวมกันให้เป็ น วันละหนึ่ งภาพ จากนั้นคานวณหา
อันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิงทั้ง 5 ดวง

Referent
Stars

Supernova
TypeIa

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงภาพที่ได้จากฐานข้อมูล STSCI-DSS ขณะที่ยงั ไม่เกิดซุปเปอร์โนวาโดยมีดาวอ้างอิงอยู.่
ภาพที่ 2 แสดงภาพของของกาแลกซี่ขณะเกิดซุปเปอร์โนวาและดาวอ้างอิงทั้งหมด.
เมื่อได้ค่าอันดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิงแล้วนาไปหาอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวา จากสมการ
f

m1 -m2 =-2.5log ( 1 )
f2

(1)
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เมื่อได้อนั ดับความสว่างปรากฏของซุ ปเปอร์ โนวาในแต่ละวันแล้วนาข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ขอ้ มูลมีค่า
แม่นยาขึ้น จากนั้นพล๊อตกราฟระหว่างอันดับความสว่างปรากฏกับวันจูเลียน
ทาการเลือกข้อมูลช่วงที่ใกล้จุดสู งสุ ด จากนั้นสร้างเส้นแนวโน้มและสมการของเส้นแนวโน้มและนาสมการ
มาหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั เพื่อที่จะหาจุดสูงสุดของกราฟ
ทาการหาค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ ที่เป็ นไปได้ของซุ ปเปอร์ โนวาโดยใช้ค่าผลต่างของอันดับความสว่าง
ปรากฏ ณ จุดสู งสุ ด และ ณ จุดหลังจากจุดสู งสุ ดเป็ นเวลา 15 วัน โดยนาไปคานวณค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ ตาม
สมการที่ได้จากงานวิจยั ของ Mario Hamuy (1996) ที่ทาการวัดค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ของซุปเปอร์โนวาในแต่ละ
ครั้งโดยได้ทาการเก็บข้อมูลของซุปเปอร์โนวาจนถึงผลต่าง15วัน หลายตัวอย่างแล้วสร้างเส้นแนวโน้มดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3 แสดงเส้นแนวโน้มของอันดับความสว่างจากจุดสูงสุดเป็ นเวลา15วัน ของ Mario Hamuy
จากผลงานวิจยั ของ Mario Hamuy พบว่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ของซุปเปอร์ โนวา ณ จุดที่สว่างที่สุดจะไม่
เท่ากับ -19.3 เสมอไป โดยจะมีค่าลดลงตามค่าผลต่างของอันดับความสว่างปรากฏ ณ จุดสู งสุ ด กับ อันดับความสว่าง
ปรากฏ ณ จุดหลังจากจุดสูงสุด 15 วัน ซึ่งจะสามารถนาไปคานวณหาค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ได้ตามสมการ
Mmax = a + b[∆m15 -1.1]
(2)
โดย ∆m15 คือ ผลต่างอันดับความสว่างปรากฏ ณ จุดสูงสุด และ ณ จุดหลังจุดสูงสุด 15 วัน
Mmax คือ อันดับความสว่างสัมบูรณ์
a = -19.267
b = 0.707
เมื่อได้อนั ดับความสว่างสัมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์ โนวาแล้วทาการหาระยะทางจากโลกถึงกาแลกซี่ ที่
เกิดการซุปเปอร์โนวาจากสมการ
m - M= 5logd+25 (3) โดย d คือระยะทางในหน่วย Mpc
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ทาการคานวณหาความเร็ วของกาแลกซี่ในแนวเล็ง จากสมการ
∆λ v

z= =
(4)
λ c
โดย Z หรื อ Red shift ได้จากฐานข้อมูล NASA/IPAC Extragalactic Database (NED)
c คือ ความเร็ วของแสงในสุญญากาศมีค่าเท่ากับ 299,792,458 m/s
เมื่อได้ความเร็ วในแนวเล็งของกาแลกซี่ กับ ระยะห่างจากโลกจนถึงกาแลกซี่ที่เกิด ซุปเปอร์โนวา แล้วนาข้อมูล
ไปพล็อต ร่ วมกับข้อมูลของ Adam G. Riess จะทาให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วในแนวเล็ง กับ ระยะห่างจากโลก
จนถึงกาแลกซี่ที่เกิดซุปเปอร์โนวานั้น

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในกระบวนการทางแสงโดยเปรี ยบเทียบค่าอันดับความสว่างปรากฏเฉลี่ย ของซุปเปอร์
โนวา ทาให้ได้ค่าอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวาเทียบกับดาวอ้างอิง ดังกราฟ
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ตารางที่ 2 แสดงจุดสู งสุ ดของกราฟโดยได้ค่า JD Maximum, apparent Magnitude Maximum และApparent
Magnitude 15
JD Maximum (Day)
Apparent Magnitude
JD Maximum+15
Apparent Magnitude15
2456558.345

15.01 ±0.16

2456573.345

15.95 ±0.16

จาก Apparent Magnitude กับ Apparent Magnitude 15 ทาให้ได้ ผลต่าง 15 วันจากจุดสูงสุดเป็ น m15= 0.95
จากนั้นทาการคานวณหา Absolute Magnitude ที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ งโดยคานวณจากสมการที่ 2
MMax = a + b[∆m15 -1.1]
MMax = -19.267+0.707[0.95-1.1]
MMax= -19.38±0.16
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การวิเคราะห์ ระยะทางของกาแลกซี่จนถึงโลก
ในการสังเกตการณ์ค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์ที่เป็ นไปได้ของซุปเปอร์ โนวาจะนามาหาระยะทางจากโลกถึง
กาแลกซี่ได้ดงั สมการที่ 3
m - M= 5logd+25
จากสมการที่ 3 จะได้
15.01+19.38=5 log d +25
d = 75.23 ±5.88 Mpc
การวิเคราะห์ หาความเร็วในแนวเล็งของกาแลกซี่
โดยทาการคานวณหาระยะทางจากสมการที่ 4
∆λ v
z=
=
λ c
จะได้

0.015854 =

v
299792458

v = 4752909.63 m/s
จากกราฟแสงของซุปเปอร์ โนวาทาให้ทราบจุดสู งสุ ดของกราฟโดยการตัดกราฟช่วงที่ใกล้จุดสู งสุ ดละทาการ
หาอนุ พนั ธ์ของเส้นแนวโน้มจะได้ค่า อันดับความสว่างที่ จุดสู งสุ ดอยูท่ ี่ 15.01 ±0.16. เมื่อทาการหาความสว่างสัมบูรณ์
ของซุปเปอร์โนวาจากความสัมพันธ์ของ Mario Hamuy ทาให้ได้ค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์อยูท่ ี่ -19.38 ±0.16 เมื่อได้
ค่าอันดับความสว่างปรากฏและอันดับความสว่างสัมบูรณ์นาไปหาค่าระยะทางจากโลกจนถึงกาแลกซี่ ที่เกิดซุปเปอร์ โน
วาจากสมการ m - M= 5logd+25ทาให้ได้ค่าระยะทางอยูท่ ี่ 75.23 ±5.88 Mpc.

อภิปราย
จากการสังเกตซุปเปอร์โนวาประเภท Ia จากหอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory ได้ขอ้ มูลภาพ
ถ่ายความยาวคลื่นในช่วงที่ ตามองเห็นหรื อฟิ ลเตอร์ V โดยเมื่อทาการถ่ายภาพพบปั ญหาเรื่ องถ่ายภาพเกิ นจุดสู งสุ ดของ
ซุ ปเปอร์ โนวาและปั ญหาสภาพบรรยากาศทาให้ขอ้ มูลไม่ต่อเนื่ องและทาให้ช่วงที่ สาคัญขาดหายไป เมื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ในกระบวนการทางแสง โดยเทียบอันดับความสว่างปรากฏของซุปเปอร์โนวาเฉลี่ยกับดาวอ้างอิงจานวน 5 ดวง
ทาให้ได้อนั ดับความสว่างปรากฏ ณ จุดสู งสุ ดอยู่ที่ 15.01 ±0.16 จากนั้นได้ทาการหาค่าอันดับความสว่างสัมบู รณ์ ที่
เป็ นไปได้ของซุปเปอร์ โนวาโดยได้ค่าอยูท่ ี่ -19.38 ±0.16 แล้วได้นาค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์และอันดับความสว่าง
ปรากฏไปหาระยะทางจากโลกจนถึงกาแลกซี่โดยได้ระยะทาง 75.23 ±5.88 Mpc
ได้หาข้อมูลจากฐานข้อมูลปรากฏการณ์เลื่อนทางแดง(Red shift) เพื่อวัดความเร็ วในแนวเล็งของ กาแลกซี่โดย
ได้ความเร็ วของกาแลกซี่มีค่าเท่ากับ 4752.91 km/s จากนั้นนาข้อมูลความเร็ วในแนวเล็งและระยะทางของกาแลกซี่พล็อต
ร่ วมกับข้อมูลของ Adam G. Riess ทาให้ได้กราฟที่บอกว่าเอกภพมีการขยายตัวโดยสังเกตว่าเมื่อสร้างเส้นแนวโน้มของ
กาแลกซี่ ที่มีระยะห่ างใกล้โลกซึ่ งมีความชันสู งกว่าเส้นแนวโน้มของกาแลกซี่ ท้ งั หมด โดยเมื่อดูตามกฎของฮับเบิ้ลแล้ว
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จะทาให้ทราบว่ากาแลกซี่ ยิ่งห่ างออกไปเท่ าไรความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ วกับระยะทางจะไม่เป็ นไปตามกฎของ
ฮับเบิ้ลโดยเริ่ มมีการเบี่ยงเบนออกจากเส้นตรงมากขึ้น นัน่ คือมีความเร็ วน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น และนอกจากนี้ยงั พบว่ากา
แลกซี่ ในอดี ต (กาแลกซี่ ที่ มีระยะห่ างมาก) มี อตั ราการถอยห่ างออกไปช้ากว่ากาแลกซี่ ในปั จจุบัน นั่น คื อเอกภพใน
ปั จจุบนั ขยายตัวด้วยความเร็ วมากกว่าในอดีตหรื อขยายตัวแบบมีความเร่ งนัน่ เอง

สรุ ปผล
กาแลกซี่ที่เกิดซุปเปอร์โนวามีระยะห่างจากโลกเป็ น 75.23 ±5.88 Mpc และความเร็ วของกาแลกซี่มีค่า 4752.91
km/s และจากกราฟที่พล็อตระหว่างความเร็ วและระยะทางร่ วมกับข้อมูลของ Adam G. Riess พบว่าเอกภพมีการขยายตัว
และมีความเร่ ง

กิตติกรรมประกาศ
ในงานวิจยั นี้ประกอบด้วยการดาเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ผลการจัดทารายงาน
จนกระทัง่ งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีตลอดระยะเวลาดังกล่าวผูจ้ ดั ทาได้รับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครู เชิง
ปฏิ บตั ิการด้านดาราศาสตร์ ข้ นั สู ง สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้รับความช่วยเหลือ คาแนะนาในหลายด้าน ตลอดจนกาลังใจจากบุคคลหลาย
ท่าน ทางผูจ้ ดั ทาตระหนักและซาบซึ้งใจในความกรุ ณาจากทุกๆ ท่านเป็ นอย่างยิง่ ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านดังนี้
กราบขอบพระคุณ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสใน
การทางานเอื้อเฟื้ ออุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนความรู ้ความสามารถ จนงานวิจยั ประสบผลสาเร็ จ
กราบขอบพระคุณ คุณครู ศกั ดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน คุณครู ในหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยน เชียงคาวิทยาคม ที่เป็ นครู ที่ปรึ กษา
โครงงานที่คอยดูแลเอาใจใส่และให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดีจนโครงงานนี้สาเร็ จลุล่วง
ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผูเ้ ป็ นที่รัก ผูใ้ ห้กาลังใจและให้โอกาสในการศึกษา
อ้ างอิง
Adam G. Riess. (2004). Type Ia Supernova Discoveries at z > 1 From the Hubble Space Telescope:
Evidence for Past Deceleration and Constraints on Dark Energy Evolution.
Mario Hamuy. THE ABSOLUTE LUMINOSITIES OF THE CAL_AN/TOLOLO TYPE Ia SUPERNOVAE.
University of Arizona University of Arizona, Steward Observatory, Tucson, Arizona 85721
Red shift Database. (Online). สื บค้นจาก :http://www.http://ned.ipac.caltech.edu/forms/byname.html
[12 September 2013]
Rochester astronomy supernova. (Online). สื บค้นจาก :
http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html [26 June 2013]
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การคานวณหาขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางของดวงอาทิตย์ จากภาพถ่ าย
นายวิศรุ ต ภิรมย์ชม, นายศุภกิจ หาญเสนา, นายสันติ บุญกองชาติ*
e-mail : b_santi21@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึ กษา นายรณกฤต รัตนมาลา
โปรแกรมวิชาฟิ สิ กส์และวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ หาขนาดเส้ น ผ่านศู น ย์ก ลางของดวงอาทิ ต ย์จ ากภาพถ่ าย โดยถ่ ายภาพด้ว ย
กล้องดิ จิตอล DSLR ยี่ห้อ CANON รุ่ น 550D ต่ อเข้ากับ กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง ยี่ห้อ CELESTRON รุ่ น C6-R
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา และทาการถ่ายภาพบริ เวณดาดฟ้ า อาคารจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสี มา จานวน 15 ภาพ จากการวิเคราะห์สามารถคานวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เฉลี่ย
เท่ ากับ 1.3689×109 เมตร มี ค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ค วามคาดเคลื่ อ น เท่ ากับ 1.6594 เปอร์ เซ็ น ต์ จากค่ าที่ ได้ส ามารถน าไป
ค านวณหาคุ ณ สมบัติ ข องดวงอาทิ ต ย์ เช่ น ขนาดรั ศ มี เฉลี่ ย เท่ ากับ 0.68445×109 เมตร พื้ น ที่ ผิ ว เฉลี่ ย เท่ ากับ
5.844×1012 ตารางกิ โลเมตร ปริ ม าตรเฉลี่ ย เท่ ากับ 1.342×1018 ลู ก บาศก์กิ โ ลเมตร ความหนาแน่ น เฉลี่ ย เท่ ากับ
1481 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ เท่ากับ 0.524 องศา หรื อ 31.44 ลิปดา
ความสาคัญ : ดวงอาทิตย์, การถ่ายภาพ, เส้นผ่านศูนย์กลางดวงอาทิตย์
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บทนา
การสังเกตการณ์ ทางดาราศาสตร์ เกิ ดขึ้ น มานานตั้งแต่สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ซึ่ งมนุ ษย์สมัยโบราณไม่ มี
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ที่สามารถวัดและวิเคราะห์ปริ มาณต่างๆ ได้ดีมากนัก แต่ดว้ ยความพยายามที่ตอ้ งการจะศึกษา
วัต ถุ ท้อ งฟ้ า มนุ ษ ย์จึ งได้ส ร้ างอุ ป กรณ์ สัง เกตการณ์ ท างดาราศาสตร์ ข้ ึ น มามากมาย เช่ น กล้อ งโทรทรรศน์ และ
กล้อ งถ่ ายภาพ เป็ นต้น เพื่ อ ที่ จ ะท าการศึ ก ษาทางดาราศาสตร์ ให้ เข้าใจอย่างถ่ อ งแท้ ไม่ ว่าจะเป็ นคุ ณ สมบัติ ห รื อ
โครงสร้างต่างๆ ของวัตถุทอ้ งฟ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการศึกษาดวงอาทิตย์ที่เป็ นดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุ ริยะ
ของเรา ดังนั้นการศึกษาคุณสมบัติของดวงอาทิตย์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้มนุษย์เข้าใจดวงอาทิตย์มากยิง่ ขึ้น
การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์มีหลากหลายวิธี แต่วิธีหนึ่ งที่สามารถทาได้ง่ายก็คือการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ แล้ว
นาภาพที่ได้มาวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ซึ่งจะนาไปสู่การวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้น
ของดวงอาทิตย์ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง รัศมี พื้นที่ผิว และปริ มาตร เป็ นต้น
การศึ กษาในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาหาขนาดของดวงอาทิ ตย์จากภาพถ่าย และบู รณาการ
องค์ความรู ้สู่การเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นการฝึ กกระบวนการและทักษะการสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน

วิธีการศึกษา
การดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ จะทาการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ เพื่อนามาวิเคราะห์หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ดวงอาทิตย์ และคุณสมบัติเบื้องต้นของดวงอาทิตย์ เช่น รัศมี พื้นที่ผิว ปริ มาตร และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ โดย
การสั ง เกตการณ์ ด วงอาทิ ต ย์จ ะท าการถ่ า ยภาพด้ ว ยกล้อ งดิ จิ ต อล DSLR ยี่ ห้ อ CANON รุ่ น 550D ต่ อ เข้า กั บ
กล้องโทรทรรศน์หกั เหแสง ยีห่ ้อ CELESTRON รุ่ น C6-R โดยใช้เทคนิ คพาร์โฟกัส(Par Focus) และใช้แผ่นกรองแสง
ดวงอาทิตย์ปิดหน้ากล้องโทรทรรศน์ ซึ่ ง ทาการสังเกตการณ์ บริ เวณดาดฟ้ า อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสี มา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 อุปกรณ์การสังเกตการณ์
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เมื่อได้ภาพถ่ายดวงอาทิตย์แล้วจะนามาปริ้ นบนกระดาษ จากนั้นทาการวัดขนาดขนาดของภาพด้วยไม้บรรทัด
แล้วเทียบขนาดภาพกับขนาดเซ็นเซอร์ ของกล้องดิจิตอล โดยกล้องดิจิตอล DSLR ยี่ห้อ CANON รุ่ น 550D ที่มีขนาด
ของเซ็นเซอร์ 22.3 × 14.9 มิลลิเมตร จากนั้นทาการคานวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จากสมการที่ (1)
D
S

d
f

(1)

โดย D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ในหน่วย เมตร
d คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของภาพดวงอาทิตย์ ในหน่วย เมตร
S คือ ระยะห่ างเฉลี่ยระหว่างดวงอาทิตย์กบั โลก เท่ากับ 149.6 × 109 เมตร
f คือ ระยะโฟกัส ในหน่วย เมตร
หลังจากที่ คานวณขนาดเส้นผ่านศู น ย์กลางดวงอาทิ ตย์แล้วก็สามารถคานวณหาคุ ณสมบัติของดวงอาทิ ตย์
ได้แก่ ขนาดรัศมีเฉลี่ย พื้นที่ผิวเฉลี่ย ปริ มาตรเฉลี่ย ความหนาแน่นเฉลี่ย และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ จากสมการ
(2) ถึงสมการที่ (6) ตามลาดับ โดยการประมาณว่าดวงอาทิตย์มีลกั ษณะเป็ นทรงกลมสมมาตร และมวลของดวงอาทิตย์
เท่ากับ 1.989 × 1030 กิโลกรัม
D
2
S. A. 4 r 2
4 3
V
r
3
M
V

(2)

r

tan

1

(3)
(4)
(5)
D
S

(6)

โดย r คือ ขนาดรัศมีเฉลี่ยของดวงอาทิตย์
S . A. คือ พื้นที่ผิวเฉลี่ยของภาพดวงอาทิตย์
V คือ ปริ มาตรเฉลี่ยของดวงอาทิตย์
คือ ความหนาแน่นเฉลี่ยของดวงอาทิตย์
คือ ขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ ในหน่วย องศา

ผลการศึกษา
จากการสังเกตการณ์ ดวงอาทิ ตย์ได้ภาพถ่ายดวงอาทิ ตย์ แสดงดังภาพที่ 2 ทั้งหมดจานวน 15 ภาพ และทา
การวิเคราะห์หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ ย แสดงดังตารางที่ 1 และคานวณหาค่าคุณสมบัติของดวงอาทิ ตย์ เช่ น
รัศมีเฉลี่ย พื้นที่ผิวเฉลี่ย ปริ มาตรเฉลี่ย ความหนาแน่นเฉลี่ย และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์ แสดงดังตารางที่ 2
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ภาพที่ 2 ภาพดวงอาทิตย์
ตารางที่ 1 แสดงผลการคานวณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดวงอาทิตย์

ภาพที่

ความยาว
โฟกัส
(เมตร)

ขนาดเส้ นผ่านศู นย์กลาง
ดวงอาทิตย์ จากภาพถ่ าย
แนวตั้ง
(เมตร)
0.0630

ขนาดเส้ นผ่านศู นย์กลาง ขนาดเส้ นผ่านศู นย์กลาง
ดวงอาทิตย์ จากเซ็นเซอร์ ดวงอาทิตย์ จากการคานวณ ขนาดเส้ นผ่านศู นย์กลางเฉลีย่
(เมตร)
แนวนอน
แนวตั้ง
แนวนอน
แนวตั้ง

1

1.24

แนวนอน
(เมตร)
0.0638

2

1.24

0.0638

0.0638

0.011432

0.011432

1.3748×109 1.3793×109

1.3764×109

3

1.24

0.0639

0.0630

0.01145

0.01458

1.3748×109 1.3824×109

1.3764×109

4

1.24

0.0638

0.0630

0.011432

0.011458

1.3700×109 1.3781×109

1.3740×109

5

1.24

0.0638

0.0638

0.011432

0.01432

1.3750×109 1.3781×109

1.3765×109

6

1.24

0.0638

0.0627

0.011434

0.011407

1.3750×109 1.3781×109

1.3740×109

7

1.24

0.0631

0.0626

0.011304

0.011379

1.3790×109 1.3706×109

1.3748×109

8

1.24

0.0635

0.0626

0.011379

0.011379

1.3790×109 1.3706×109

1.3748×109

9

1.24

0.0635

0.0622

0.011379

0.011304

1.3790×109 1.3706×109

1.3748×109

10

1.24

0.0629

0.0620

0.01127

0.01127

1.3778×109 1.3778×109

1.3778×109

11

1.24

0.0629

0.0620

0.01127

0.01127

1.3861×109 1.3778×109

1.3819×109

12

1.24

0.0629

0.0622

0.01127

0.01304

1.3778×109 1.3778×109

1.3778×109

13

1.24

0.0624

0.0617

0.01119

0.01122

1.3389×109 1.3482×109

1.3435×109

14

1.24

0.0626

0.0618

0.01122

0.01124

1.3482×109 1.3451×109

1.3466×109

15

1.24

0.0626

0.0615

0.01122

0.01119

1.3482×109 1.3451×109

1.3466×109

เฉลีย่

1.3689×109
1.3920×109
1.6594 %

(เมตร)
0.011432

(เมตร)
0.011458

(เมตร)

(เมตร)

1.3748×109 1.3781×109

1.3764×109

เส้ นผ่านศู นย์ กลางของดวงอาทิตย์ เฉลีย่ จากฐานข้ อมูล
เปอร์ เซ็นต์ ความคาดเคลือ่ น
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ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของดวงอาทิตย์จากการคานวณ
ปริมาณ
ค่ าจากการคานวณ
รัศมีเฉลี่ย

0.68445×109 เมตร

พื้นที่ผิวเฉลี่ย

5.844×1012 ตารางกิโลเมตร

ปริ มาตรเฉลี่ย

1.342×1018 ลูกบาศก์กิโลเมตร
1481 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0.524 องศา(31.44 ลิปดา)

ความหนาแน่นเฉลี่ย
ขนาดเชิงมุม

ค่ าจากฐานข้ อมูล
0.69550×109 เมตร
6.090×1012 ตารางกิโลเมตร

เปอร์ เซ็นต์
ความคลาดเคลือ่ น
1.58879 %
4.039 %

1.410×1018 ลูกบาศก์กิโลเมตร

4.823 %

1490 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
31.6 ลิปดา

0.6 %
0.5 %

สรุ ปผล
จากการศึกษาหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จากภาพถ่ายทั้งหมด 15 ภาพ สามารถคานวณขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เฉลี่ยได้ 1.3689×109 เมตร มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อน 1.6594 เปอร์เซ็นต์ และ
จากค่าที่ คานวณได้ก็สามารถน าไปคานวณหาคุ ณ สมบัติของดวงอาทิ ตย์ ได้ดังนี้ คื อ รั ศมี เฉลี่ ย 0.68445×109 เมตร
พื้ น ที่ ผิ ว เฉลี่ ย 5.844×1012 ตารางกิ โ ลเมตร ปริ ม าตรเฉลี่ ย 1.342×1018 ลู ก บาศก์กิ โ ลเมตร ความหนาแน่ น เฉลี่ ย
1481 กิ โลกรั มต่อลูกบาศก์เมตร และขนาดเชิ งมุม 0.524 องศา(31.44 ลิ ปดา) ซึ่ งมีค่าใกล้เคี ยงกับค่ามาตรฐานจาก
ฐานข้อมูล
จากกระบวนการที่ได้ศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิ ตย์ในครั้งนี้ สามารถนาไปบูรณาการกับการ
เรี ยนการสอนดาราศาสตร์ในชั้นเรี ยน เพื่อเป็ นการฝึ กกระบวนการและทักษะการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น
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