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วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559
เวลา

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

14:00 - 17:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ณ โรงแรมคุ้มภูำค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-

17:00 - 18:30

เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

-

18:30 - 21:00

งานเลี้ยงต้อนรับและอาหารเย็น
ณ ศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ

-

21:00

เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

-

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559
เวลา

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

08:30 - 09:00

ส่งไฟล์นำเสนอ/ติดตั้งโปสเตอร์
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

09:00 - 09:30

เตรียมตัวนำเสนอผลงาน

เตรียมตัวรับฟังการนำเสนอผลงาน

09:30 - 09:40

การนำเสนอ O01 (ดวงอาทิตย์)

09:40 - 09:50

การนำเสนอ O02 (ดวงอาทิตย์)

09:50 - 10:00

การนำเสนอ O03 (ดวงอาทิตย์)

10:00 - 10:10

การนำเสนอ O04 (ระบบสุริยะ)

10:10 - 10:20

การนำเสนอ O05 (ระบบสุริยะ)

10:20 - 10:30

การนำเสนอ O06 (ระบบสุริยะ)

10:30 - 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 - 10:55

การนำเสนอ O07 (ระบบสุริยะ)

10:55 - 11:05

การนำเสนอ O08 (ระบบสุริยะ)

11:05 - 11:15

การนำเสนอ O09 (ระบบสุริยะ)

เวลา

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

11:15 - 11:25

การนำเสนอ O10 (ระบบสุริยะ)

11:25 - 11:35

การนำเสนอ O11 (ระบบสุริยะ)

11:35 - 11:45

การนำเสนอ O12 (ระบบสุริยะ)

11:45 - 11:55

การนำเสนอ O13 (ระบบสุริยะ)

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 13:10

การนำเสนอ O14 (ระบบสุริยะ)

13:10 - 13:20

การนำเสนอ O15 (ระบบสุริยะ)

13:20 - 13:30

การนำเสนอ O16 (ระบบสุริยะ)

13:30 - 13:40

การนำเสนอ O17 (ระบบสุริยะ)

13:40 - 13:50

การนำเสนอ O18 (ระบบสุริยะ)

13:50 - 14:00

การนำเสนอ O19 (ดาวฤกษ์)

14:00 - 14:10

การนำเสนอ O20 (ดาวฤกษ์)

14:10 - 14:20

การนำเสนอ O21 (ดาวฤกษ์)

14:20 - 14:30

การนำเสนอ O22 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

14:30 - 14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:30

นำเสนอผลงานโปสเตอร์
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

16:30 - 18:00

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ดาวอังคารบ้านหลังถัดไปของมนุษย์”
โดย อาจวรงค์ จันทมาศ (ป๋องแป๋ง) จทน.สารสนเทศดาราศาสตร์

18:00 - 21:00

รับประทานอาหารเย็นและทัศนศึกษา
ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

เสร็จสิ้นกิจกรรม/แยกย้ายกลับที่พัก

(สำหรับผู้นำเสนอผลงานบรรยายและโปสเตอร์)

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559
เวลา

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

07:00 - 08:30

Check-Out ที่พัก

-

08:30 - 09:00

เตรียมตัวนำเสนอผลงาน

เตรียมตัวรับฟังการนำเสนอผลงาน

09:00 - 09:10

การนำเสนอ O23 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

เวลา

ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

09:10 - 09:20

การนำเสนอ O24 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

09:20 - 09:30

การนำเสนอ O25 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

09:30 - 09:40

การนำเสนอ O26 (ดาราศาสตร์สังเกตการณ์)

09:40 - 09:50

การนำเสนอ O27 (กาแล็กซีและเอกภพ)

09:50 - 10:00

การนำเสนอ O28 (กาแล็กซีและเอกภพ)

10:00 - 10:10

การนำเสนอ O29 (อุปกรณ์และโปรแกรมดาราศาสตร์)

10:10 - 10:20

การนำเสนอ O30 (อุปกรณ์และโปรแกรมดาราศาสตร์)

10:20 - 10:30

การนำเสนอ O31 (อุปกรณ์และโปรแกรมดาราศาสตร์)

10:30 - 11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 - 12:00

การนำเสนอผลงาน “กลุ่มเครือข่ายชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน”

12:00 - 13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

นำเสนอผลงานโปสเตอร์
ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ

14:30 - 15:00

พักรับประทานอาหารว่าง

15:00

เสร็จสิ้นกิจกรรม/เก็บโปสเตอร์
แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

เสร็จสิ้นกิจกรรม/แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

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

สารบัญ
การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หัวข้อ ดวงอาทิตย์ (The Sun)
O01 การศึกษาความสัมพันธ์ของจุดดาบนดวงอาทิตย์กับการลุกจ้า

1

นายรชต เขื่อนธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

O02 ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์และระยะห่างจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์

5

นายสมเกียรติ์ ลอเลาะ โรงเรียนแกน้อยศึกษา

O03 การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน

9

นางสาวไอศยา พรมพิทักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

หัวข้อ ระบบสุริยะ และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
(Solar System & Exoplanet)
O04 การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์ตามกฎข้อที่สองของเคปเลอร์

13

นางสาวสิดารัศมิ์ คาภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

O05 การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน 17
นายดุษฎี แสนดวงดี โรงเรียนแกน้อยศึกษา

O06 การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์

21

นางสาวลักคณา แซ่หลี่ โรงเรียนแกน้อยศึกษา

O07 การศึกษาผลกระทบจากการละลายของน้าแข็งขั้วโลก ที่ส่งผลต่อการหมุนของโลก 25
นางสาวธัญสุดา ชูลิกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

O08 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับขนาดหลุมของตัวอ่อนแมลงช้าง 28
นางสาวอาภัสสร จันทพราหมณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

O09 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสดวงจันทร์กับการออกดอกของแก้วมังกร

32

นายจีรยุทธ ทุมรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

O10 การศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก
นางสาว ณัฐธิดา สีเสมอ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

36

O11 การศึกษามุมเอียงดาวพฤหัสบดีเมื่อเทียบกับแนวเล็งของผู้สังเกต

40

นางสาวสกาวใจ อัตโน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

O12 การพัฒนาความแม่นยาของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ

44

นางสาวปวิตรา นาเจริญ, นางสาวอริสรา กูดอั้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

O13 การหามวลของโลกโดยใช้คาบของดวงจันทร์จากปรากฎการณ์น้าขึ้นน้าลง
และระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์โดยอาศัยปรากฎการณ์สุริยุปราคา

48

นายชนสรณ์ พึ่งเงิน โรงเรียนปัว

O14 เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก

52

นางสาวพุธิตา บรรเทา โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

O15 การศึกษาพื้นที่ปรากฏของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ไลเบรชัน

55

นางสาวณัฐธิดา เจียมฮวดหลี โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา

O16 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลมาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 59
นางสาวจุฑามาส เหรียญทอง โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา

O17 การหาคาบโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียนโดยใช้กล้องดรอปโซเนียน

63

นายวัฒนโชติ ยั่งยืน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

O18 การค้นหาดาวเคราะห์เพิ่มเติมในระบบ GJ1214 ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลง
เวลาการผ่านหน้า

67

นางสาวสุพิชญา พัดเจริญ, นายจตุรวิทย์ เมธีวัฒนากุล
โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อ ดาวฤกษ์ (Stellar Astronomy)
O19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่อุปราคาประเภท
อัลกอลV* V1828 Aql

71

นายกันตภณ ลาวทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

O20 การสร้างแบบจาลองของระบบดาวคู่ V1167 Her

75

นางสาววรรณนภา โชคคุณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

O21 การหาดาวแปรแสงในกระจุกดาว NGC 7654
นางสาวอาทิติญา จิกหาร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

79

หัวข้อ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ (Observational Astronomy)
O22 การคานวณหาวันที่ร้อนที่สุด ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

83

นายระพีพัฒน์ หงษ์สุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

O23 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระพริบของดาว

86

นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

O24 การศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง

90

นางสาวธัญญาเรศ เวชสวัสดิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

O25 กาลเทศะ

94

นางสาวไอริณ ชมอินทร์, นางสาวณิชาภัทร ตุกชูแสง, นางสาวธาราพรรณ อัฐระ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

O26 การศึกษาโครงสร้างและการวางตัวของปราสาทหินพนมรุ้งเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ 98
แสงทะลุประตู15ช่อง
นางสาวจิรัชญา ดิลกธารงค์กูล โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อ กาแล็กซีและเอกภพ (Galaxy & Universe)
O27 การศึกษาสสารมืดในกาแล็กซีโดยใช้ galactic rotation curve

102

นางสาวณัฐมน ตังแก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

O28 การหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใหญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก 106
โดยใช้ดาวเซฟิอิด
นายเกียรติศักดิ์ ทองคา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

หัวข้อ อุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์
(Astronomical Instrument & Programming)
O29 การสร้างเครื่อง Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR
นางสาวกมลรัตน์ สิทธินู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

110

O30 การเขียนโปรแกรมจาลองวงโคจรของดาวเคราะห์

114

นายประชา พรมท้าว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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นายเกียรติกุล อักษรดิษฐ์, นางสาวอนงค์นาถ ตันต้าว
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P37

การศึกษาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SOHO
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P42
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P44
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การศึกษาความสัมพันธ์ของจุดดาบนดวงอาทิตย์กับการลุกจ้า
นายรชต เขื่อนธนะ
e-mail: ericmawhisper11@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า นายมนตรี นันตา
โรงเรียน รี ั ดิ์ ิทยาคารจัง ัดน่าน
บทคัดย่อ
การลุกจ้า (solar flares) มักจะเกิดที่บริเ ณจุดดาบนด งอาทิตย์ (sunspot) การ ึก าค าม ัมพันธ์
ของจุดดาบนด งอาทิตย์กับการลุกจ้า อาจช่ ยใ ้ประมาณขนาดของค ามรุนแรงของการลุกจ้าได้เมื่อทราบ
ขนาดของจุดดาบนด งอาทิตย์ และจะ ามารถใช้ในการทานายการเกิดการลุกจ้าจากการเกิดจุดดาบนด ง
อาทิตย์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะป้องกันไม่ใ ้เกิดค ามเ ีย ายต่อ าย ่งไฟฟ้าและดา เทียมที่เกิดจากเปล ุริยะ
การ ึก าครั้งนี้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายในช่ งคลื่นแ ง และข้อมูลภาพถ่ายการลุกจ้าในช่ งค ามยา คลื่นย่านรัง ี
เอกซ์ โดยเลือกทาการ ึก าในปี พ. . 2554 และ พ. . 2557 จากการ ึก าพบ ่าการลุกจ้า เกิดที่บริเ ณจุด
ดาบนด งอาทิตย์ 89% และ 77% ตามลาดับ ค าม ัมพันธ์ของขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ กับ
ระดับของการลุกจ้า พบ ่ามีค าม ัมพันธ์กันแบบ ุ่ม ดังนั้นเราจึงไม่ ามารถประมาณระดับของการลุกจ้าจาก
ภาพถ่ายของจุดดาบนด งอาทิตย์ได้ จาการ ึก ากราฟแ ดงค ามถี่ของระดับของการลุกจ้าในช่ งเ ลา 5 ปี
พบ ่า ปี พ. . 2557 เป็นปีที่เกิด solar maximum และระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปี พ. . 2554 พ. . 2558 พบ ่ามีค่าเท่ากับ 1227 , 1342 , 1203 ,1841 และ 889 W/m2 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท M1.2, M1.3,
M1.2, M1.8 และ C8.9 ตามลาดับ
คา าคัญ : จุดดาบนด งอาทิตย์ การลุกจ้า
บทนา
จุดดาบนด งอาทิตย์ รือ sunspot คือ บริเ ณที่มีอุณ ภูมิต่าก ่าบริเ ณรอบๆและเป็นบริเ ณที่มี
ค ามเข้มของ นามแม่เ ล็กมาก โดยที่บริเ ณที่เกิดจุดดาบนด งอาทิตย์จะมีอุณ ภูมิประมาน 3700 เคล ิน
่ นบริเ ณรอบ ๆ มีอุณ ภูมิประมาณ 5500 เคล ิน (กลุ่ม ิจัยฟิ ิก ์อ กา และอนุภาคพลังงาน ูง , 2559)
่ นการลุกจ้า รือ solar flare คือ การระเบิดรุนแรงบนชั้นบรรยากา โครโม เฟียร์มักเกิดขึ้นที่บริเ ณจุดบน
ด งอาทิตย์ ( ิมุติ ะ ลาย, 2543) ค ามรุนแรงของการลุกจ้านักดารา า ตร์ได้จัดแบ่งระดับค ามรุนแรงไ ้
จากมากไป าน้อยคือ X, M, C และ B ตามลาดับ ค ามรุนแรงนั้นไม่ ่งผลกระทบต่อมนุ ย์โดยตรงเนื่องจาก
ไม่ ามารถผ่านชั้นบรรยากา ของโลกเราได้ แต่อาจ ่งผลกระทบกับระบบ ัญญาณ ื่อ ารจีพีเอ (GPS) รือ
ดา เทียมได้ (บุญญฤทธิ์ ชุน กิจ, 2558) ในการ ึก าค าม ัมพันธ์ของจุดดาบนด งอาทิตย์กับการลุกจ้า อาจ
ช่ ยใ ้ประมาณขนาดของค ามรุ นแรงของการลุ กจ้ าได้เมื่อทราบขนาดของจุดดาบนด งอาทิตย์ และจะ
ามารถใช้ในการทานายการเกิดการลุกจ้าจากการเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะป้องกันไม่ใ ้
เกิดค ามเ ีย ายต่อ าย ่งไฟฟ้าและดา เทียมที่เกิดจากเปล ุริยะ โดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายในช่ งคลื่นแ งจาก
กล้องโทรทรร น์อ กา โซโฮ(SOHO) และข้อมูลภาพถ่ายการลุกจ้าในช่ งค ามยา คลื่นย่านรัง ีเอกซ์จากยาน
อ กา ฮิโนเดะ (Hinode) โดยเลือกทาการ ึก าในปี พ. . 2557 เนื่องจากเป็นปีที่มีการเกิดการลุกจ้าครั้ง
าคัญ ลายครั้ง
วิธีการศึกษา
1. เปรียบเทียบภาพถ่ายจุดดาบนด งอาทิตย์ในช่ งคลื่นแ ง จากฐานข้อมูลของกล้องโทรทรร น์อ กา โซ
โฮ ขององค์การอ กา ยุโรปและองค์การนาซา กับภาพถ่ายการลุกจ้าในช่ งคลื่นรัง ีเอกซ์ จากฐานข้อมูล
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ของยานอ กา ฮิโนเดะของญี่ปุ่น โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cc 2015 าตาแ น่งของจุดดา
บนด งอาทิตย์กับจุดที่เกิด การลุกจ้าที่มีตาแ น่งตรงกันของทั้ง องแ ล่งข้อมูล โดยจะเก็บข้อมูลเป็น
เปอร์เซ็นต์ในปี พ. . 2554 และ พ. . 2557
2. เก็บข้อมูลพื้นที่ของจุดดาบนด งอาทิตย์และระดับของการลุกจ้า จากฐานข้อมูลในข้อ 1. ในปี พ. . 2557
มา ร้างเป็นกราฟแ ดงค าม ัมพันธ์ของขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ และระดับของการลุกจ้า
โดยเลือกข้อมูลในช่ งเ ลา 6 เดือนแรกของปี
3. ร้างเป็นกราฟแ ดงการกระจายตั ของระดับการลุกจ้า กับขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ ใน
เ ลา 1 ปี
4. เก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ ของการลุ ก จ้ า จากฐานข้ อ มู ล (https://www.spaceweatherlive.com/en/archive)
เป็นเ ลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ. . 2554 - พ. . 2558 แล้ นาข้อมูลที่ได้มา ร้างเป็นกราฟแ ดงค ามถี่
ของระดับของการลุกจ้า
ผลการศึกษา
1. เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายจุดดาบนด งอาทิตย์ในช่ งคลื่นแ ง กับภาพถ่ายการลุกจ้าในช่ งคลื่นรัง ีเอกซ์
าตาแ น่งของจุดดาบนด งอาทิตย์กับจุดที่เกิดการลุกจ้าที่มีตาแ น่งตรงกันของทั้ง องแ ล่งข้อมูล โดย
จะเก็บข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี พ. . 2554 และ พ. . 2557 ได้ผลดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แ ดงเปอร์เซ็นต์การเกิดการลุกจ้ากับบริเ ณการเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ในปี พ. . 2554 และ
พ. . 2557
2. ข้อมูลพื้นที่ของจุดดาบนด งอาทิตย์และระดับของการลุกจ้าในช่ ง 6 เดือนแรกของปี พ. . 2557 ได้ผล
ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 กราฟแ ดงค าม ัมพันธ์ของขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ และระดับของการลุกจ้า
3. ข้อมูลพื้นที่ของจุดดาบนด งอาทิตย์และระดับของการลุกจ้า มา ร้างกราฟแ ดงการกระจายตั ของระดับ
การลุกจ้า กับขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ ในเ ลา 1 ปีได้ผลดังรูปที่ 3
2
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รูปที่ 3 กราฟแ ดงการกระจายตั ของระดับการลุกจ้า กับขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ ในเ ลา 1 ปี
4. ข้อมูลระดับของการลุกจ้าระยะเ ลา 5 ปี มา ร้างเป็นกราฟแ ดงค ามถี่ของระดับของการลุกจ้าได้ผลดัง
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67

56

50

73

8

72

90
64

58
10

6

15

3

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

X - class of flares
2

0
ปี 2554

M - class of flares

66

ปี 2558

ปี พ. .

รูปที่ 4 กราฟแ ดงค ามถี่ของระดับของการลุกจ้าในช่ งเ ลา 5 ปี
และพบ ่าระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ. . 2554-พ. .2558 มีค่าเท่ากับ 1227, 1342, 1203,
1841 และ 889 W/m2 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท M1.2, M1.3, M1.2, M1.8 และ C8.9 ตามลาดับ
สรุปผลการศึกษา
จากการ ึก าพบ ่า ในปี พ. .2554 และ พ. .2557 การลุกจ้าจะเกิดที่บริเ ณจุดดาบนด งอาทิตย์
เท่ากับ 89%และ 77% ตามลาดับ จากกราฟแ ดงค าม ัมพันธ์ของขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์
และระดับของการลุกจ้า และกราฟแ ดงการกระจายตั ของระดับการลุกจ้า กับขนาดพื้นที่การเกิดจุดดาบน
ด งอาทิตย์ ในเ ลา 1 ปี ที่ได้ พบ ่าขนาดของจุดดาบนด งอาทิตย์ และระดับของการลุกจ้ามีค าม ัมพันธ์กัน
แบบ ุ่ม ดังนั้นเราจึงไม่ ามารถประมาณระดับของการลุกจ้าจากภาพถ่ายของจุดดาบนด งอาทิตย์ได้ จาก
กราฟแ ดงค ามถี่ของระดับของการลุกจ้าในช่ งเ ลา 5 ปี พบ ่า ปี พ. . 2557 เป็นปีที่เกิด solar maximum
ระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปี พ. . 2554 - พ. . 2558 พบ ่ามีค่าเท่ากับ 1227, 1342, 1203, 1841
และ 889 W/m2 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท M1.2, M1.3, M1.2, M1.8 และ C8.9 ตามลาดับ
อภิปรายผลการศึกษา
จากการ ึก าพบ ่า การลุกจ้าจะเกิดที่บริเ ณจุดดาบนด งอาทิตย์ 89% และ 77% มายค าม ่า
ในทุกครั้งที่เกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ ไม่จาเป็นต้องเกิดการลุกจ้า แต่การ ึก าครั้งนี้มีปัจจัยที่อาจทาใ ้ค่าที่ได้
มีค ามคลาดเคลื่อน คือ เ ลาที่ถ่ายภาพการลุกจ้าในช่ งคลื่นรัง ีเอกซ์ไม่ตรงกับเ ลาที่ถ่ายภาพจุดดาบนด ง
อาทิตย์ในช่ งคลื่นแ ง จากข้อมูลที่ได้จะเ ็นได้ ่า จุด นึ่ง ามารถมีค่าเป็นเท่าไรก็ได้และจากกราฟที่ได้ พบ ่า
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ขนาดของจุดดาบนด งอาทิตย์ และระดับของ การลุกจ้ามีค าม ัมพันธ์กันแบบ ุ่ม โดยอาจเป็น ผลเกี่ย
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ นามแม่เ ล็กบนด งอาทิตย์( ิภู รุโรปการ, 2547) และในปัจจุบันนักดารา
า ตร์ก็ยังไม่ทราบกลไกการเกิ ดเปล ุริยะอย่างแน่ชัด ( ิมุติ ะ ลาย, 2543) อดคล้องกับ Song Feng
et al. (2013) ที่ ึก าค าม ั มพัน ธ์ร ะ ่างกลุ่ มเปล ุ ริยะกั บ จาน นจุดดาบนด งอาทิตย์ ซึ่งพบ ่ า เป็ น
ค าม ัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเ ้นและมีค ามซับซ้อน และการ ึก าของ Sauder E.(2004) ที่ ึก าผลกระทบของ
จ าน นจุ ด ด าด งอาทิ ต ย์ ต่ อ จ าน นและค ามรุน แรงของการลุ ก จ้ า จากดา เที ย ม NOAA ซึ่ ง พบ ่ า ไม่ มี
ค าม ัมพันธ์กันอย่างมีนัย าคัญระ ่างจาน นจุด ดาบนด งอาทิตย์และการลุกจ้า ดังนั้น เราจึงไม่ ามารถ
ประมาณระดับของการลุกจ้า จากภาพถ่ายของจุดดาบนด งอาทิตย์ ระดับการลุกจ้าเฉลี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปี
พ. . 2554 - พ. . 2558 มีปัจจัยที่อาจทาใ ้เกิดค ามคลาดเคลื่อน คือ ค่าของระดับการลุกจ้าที่บันทึกเป็นเป็น
ค่า ูง ุดในแต่ละ ัน ซึ่งในแต่ละ ันค่าของระดับการลุกจ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จึงทาใ ้อาจเกิดค าม
คลาดเคลื่อนได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายมนตรี นันตา คุณครูที่ปรึก าโครงงาน นายพิ ิฏฐ นิธินานันท์ พี่เลี้ยงโครงงานและ
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ึก า าขนาดเชิงมุมของด งอาทิตย์และระยะ ่างจากโลกไปถึงด งอาทิตย์
นาย มเกียรติ์ ลอเลาะ
e-mail: sum.25411998@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า
นาย อภิรัก อภิ งค์งาม
โรงเรียนแกน้อย ึก า อ.เชียงดา จ.เชียงใ ม่
บทคัดย่อ
งาน ิจัยนี้ได้ ึก า าขนาดเชิงมุมของด งอาทิตย์ และคาน ณ าค่าระยะ ่างจากโลกถึงด งอาทิตย์
โดยการบันทึกเ ลาที่ภาพของด งอาทิตย์จากกล้องโทรทรร น์ ซึ่งตกลงบนฉากรับภาพ เคลื่อนผ่านตาแ น่งๆ
นึ่งซึ่งใช้เป็นตาแ น่งอ้างอิงในการจับเ ลา แล้ นาเ ลาที่ได้มาคาน ณ าค าม ัมพันธ์ เทียบกับอัตราการ
มุนของโลก ด้ ยเ ตุที่ ่า ภาพด งอาทิตย์ที่เคลื่อนที่นั้น แท้จริงเป็นผลมาจากการ มุนรอบตั เองของโลก
นั่นเอง การ ังเกตการณ์ใช้กล้องโทรทรร น์ ชนิด ะท้อนแ ง ขนาด 10 นิ้ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ าคัญใน
การเก็บข้อมูล ทาการ ึก า ังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูลตั้งแต่ ันที่ 1 ิง าคม – 30 กันยายน 2559 ร ม
เ ลาที่ ังเกตการณ์ได้ 28 ัน ามารถคาน ณขนาดเชิงมุมของด งอาทิตย์เฉลี่ยเป็น 0.5382 อง า และ
คาน ณระยะ ่างจากโลกถึงด งอาทิตย์ โดยใช้ขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางมาตรฐานของด งอาทิตย์(1,392,000
กม.) ได้ค่าเฉลี่ยเป็น 148,295,926.9 กม. ซึ่งมีค ามคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (149,597,870.7 กม.)
อยู่ 0.87 %
ค าม าคัญ: ด งอาทิตย์,ขนาดเชิงมุม, ค ามเร็ เชิงมุม
บทนา
การ ังเกตการณ์ทางดารา า ตร์เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ มัยก่อนประ ัติ า ตร์ ซึ่งมนุ ย์ มัยโบราณไม่
มีอุปกรณ์ทางดารา า ตร์ที่ ามารถ ัด และ ิเคราะ ์ได้ดีมากนัก แต่ด้ ยค ามพยายามที่ต้องการจะ ึก า
ัตถุท้องฟ้า มนุ ย์จึงได้ ร้างอุปกรณ์ ังเกตการณ์ทางดารา า ตร์ขึ้นมามากมาย เช่น กล้องโทรทรร น์ ,กล้อง
ถ่ายภาพ เป็น ต้น เพื่อที่จะทาการ ึก าทางดารา า ตร์ใ ้ เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ ่าจะเป็นคุณ มบัติ รือ
โครง ร้างต่างๆ ของ ัตถุท้องฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการ ึก าด งอาทิตย์ที่เป็นดา ฤก ์ ูนย์กลางของ
ระบบ ุริยะของเรา ดังนั้นการ ึก าข้อมูลต่างๆของด งอาทิตย์จึงเป็น ิ่ง าคัญที่จะทาใ ้ มนุ ย์เข้าใจด ง
อาทิ ตย์ มากยิ่งขึ้น ด้ ยเ ตุ นี้ ผู้ จั ดท า จึ งต้องการออกแบบการทดลอง เพื่อ ึก า าขนาดเชิงมุม ของด ง
อาทิตย์ และระยะ ่างจากโลกถึง ด งอาทิตย์ โดยใช้ ิธี ัดเ ลาการเคลื่อนที่ของภาพด งอาทิตย์ จากกล้อง
โทรทรร น์ที่ตกลงบนฉาก ผ่านตาแ น่งๆ นึ่ง เทียบกับอัตราการ มุนของโลก โดยใช้กล้องโทรทรร น์ ะท้อน
แ ง ขนาด 10 นิ้ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการเก็บข้อมูล อีกทั้งเป็นการฝึกทัก ะกระบ นการทาง ิทยา า ตร์
ได้เป็นอย่างดี
ธิ ีการ ึก า
1. จัดอุปกรณ์การเก็บข้อมูล โดยใช้กล้องโทรทรร น์แบบ ะท้อนแ ง ขนาด 10 นิ้ รับแ งจากด งอาทิตย์
เพื่ อ ใ ้ เกิ ด ภาพด งอาทิ ต ย์ ต กตั้ งฉากบนฉากรั บ ภาพ ที่ มี ก ระดา กราฟทาบอยู่ และอยู่ ่ างออกไป
ประมาณ 16 ซม. จากเลน ์ใกล้ตา ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1
2. ปรับโฟกั ของกล้อง เพื่อใ ้ภาพด งอาทิตย์บนฉากคมชัด จากนั้นปรับแน เ ้นของกระดา กราฟ เพื่อใ ้

ทิ ทางการเคลื่อนของภาพด งอาทิตย์บนฉาก ตั้งฉากกับเ ้นอ้างอิง ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2
3. จับเ ลาการเคลื่อนที่ของภาพด งอาทิตย์บนฉาก ตั้งแต่เริ่มแตะเ ้นอ้างอิง จนกระทั่งภาพเคลื่อนผ่านออก

จากเ ้นอ้างอิงพอดี จึง ยุดเ ลา ทาการทดลอง 3 ครั้ง แล้ าค่าเฉลี่ยเ ลา ( t )
4. ทาการเก็บข้อมูลซ้า ข้อที่ 1-3 ทุกๆ ัน ที่ ามารถ ังเกตการณ์ ด งอาทิ ตย์ได้ ตั้งแต่ ัน ที่ 1 .ค. – 30
ก.ย. 2559
5. นาข้อมูลเ ลาจากข้อ 4 มา ิเคราะ ์และคาน ณขนาดเชิงมุมของด งอาทิตย์ ( ) โดย ัมพันธ์กับอัตรา
1
t ------ (1) เมื่อ
การ มุนของโลก ( ) จาก มการ
อง า/ ินาที ดังรูปที่ 3
240
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S
รู ปที่ 3
6. นาค่าขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์จากข้อ 5 มาคานวณ าระยะ ่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ (S) จาก มการ

เทียบเคียง เมื่อขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์มีค่าน้อยๆ เมื่อเทียบกับระยะ ่าง ได้ มการโดยประมาณดังนี้
tan

D
S

ดังนั้นจะได้

S

D
tan

------(2) เมื่อ D คือขนาดเ ้นผ่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์มาตรฐาน

(1,392,000 กม.)
ผลการศึกษา
ั
ครงที
ั้ ่ ว ันทีส
่ งเกตการณ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1/8/2559
7/8/2559
8/8/2559
11/8/2559
18/8/2559
22/8/2559
24/8/2559
25/8/2559
26/8/2559
29/8/2559
31/8/2559
1/9/2559
2/9/2559
6/9/2559
7/9/2559
13/9/2559
15/9/2559
16/9/2559
17/9/2559
20/9/2559
22/9/2559
23/9/2559
24/9/2560
25/9/2560
26/9/2561
27/9/2561
28/9/2562
30/9/2559

เวลา

เวลาทีว่ ัดได้เฉลีย
่
(นาที)

ขนาดเชิงมุมดวงอาทิตย์
(องศา)

ระยะห่างจากโลก
ถึงดวงอาทิตย์ (กม.)

12:00 น.
10:15 น.
13:30 น.
15:10 น.
17:20 น.
08:50 น.
10:40 น.
09:10 น.
13:20 น.
14:30 น.
13:00 น.
14:50 น.
17:40 น.
15:20 น.
16:30 น.
09:20 น.
14:15 น.
17:30 น.
16:50 น.
14:30 น.
09:40 น.
10:20 น.
13:30 น.
14:40 น.
11:10 น.
14:40 น.
10:40 น.
12:15 น.

2.237
2.236
2.197
2.252
2.289
2.235
2.244
2.141
2.159
2.141
2.131
2.145
2.140
2.128
2.125
2.145
2.148
2.170
2.147
2.088
2.089
2.089
2.106
2.092
2.098
2.107
2.091
2.103

0.5593
0.5590
0.5493
0.5630
0.5723
0.5588
0.5610
0.5353
0.5398
0.5353
0.5328
0.5363
0.5350
0.5320
0.5313
0.5363
0.5370
0.5425
0.5368
0.5220
0.5223
0.5223
0.5265
0.5230
0.5245
0.5268
0.5228
0.5258

142586158.8
142649921.7
145181944.0
141678446.6
139347243.4
142713741.7
142183646.6
148978961.8
147759825.4
149025361.0
149677996.6
148724282.1
149071789.0
149912468.1
150124121.4
148701172.6
148493509.5
146988187.9
148585732.5
152808914.1
152711376.3
152711376.3
151478594.9
152468075.6
152032082.3
151406697.8
152589629.0
151694696.3

0.5382

148295926.9

เฉลีย
่
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สรุปผล
จากการ ึก า าขนาดเชิงมุมของด งอาทิตย์และระยะ ่างจากโลกถึง ด งอาทิตย์ ังเกตการณ์ และ
บันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือน ิง าคม - กันยายน 2559 ร ม 28 ัน ามารถคาน ณขนาดเชิงมุมของด งอาทิตย์
เฉลี่ยเป็น 0.5382 อง า และคาน ณระยะ ่างจากโลกถึงด งอาทิตย์ โดยใช้ขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางมาตรฐาน
ของด งอาทิ ต ย์ ( 1,392,000 กม.) ได้ ค่ า เฉลี่ ย เป็ น 148,295,926.9 กม. ซึ่ งมี ค ามคลาดเคลื่ อ นจากค่ า
มาตรฐาน (149,597,870.7 กม.) อยู่ 0.87 %
อภิปราย
จากการ ึก าขนาดเชิงมุมของด งอาทิตย์ นาไป ู่การ าค่าระยะ ่างของโลกกับด งอาทิตย์ โดย
การ ัดเ ลาที่ภาพด งอาทิตย์ผ่านตาแ น่งๆ นึ่ง ซึ่งก็คือ เ ้นอ้างอิง ซึ่งการเคลื่อนที่ของด งอาทิตย์แท้จริง
แล้ เป็นผลมาจากการ มุนรอบตั เองของโลกนั่นเอง เราจึง ามารถนาค าม ัมพันธ์นี้มาคาน ณ าขนาด
เชิงมุมของด งอาทิตย์ได้ โดย มีค่าค ามคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อ ย เนื่องจากทาการเก็บข้อมูลที่มากพอและ
นามาเฉลี่ยกัน ค ามผิดพลาดอีกประการ นึ่งของการทดลองที่ ังเกตพบ นั่นคือ เ ้นทางการเคลื่อนที่ของ
ภาพด งอาทิตย์บนฉาก ไม่ได้เคลื่อนเป็นเ ้นตรง แต่มีการเคลื่อนผ่านเ ้นอ้างอิงเป็น ิถีโค้งเล็กน้อย ทั้งนี้อาจ
ขึ้นอยู่กับ เ ลาที่ ั งเกตการณ์ด งอาทิตย์ เช้า กลาง ัน และเย็น รืออาจเป็นผลจากแน ุริยะ ิถีของด ง
อาทิตย์เอง และอีก นึ่ง าเ ตุ นั้นคือ ในระ ่างที่เรา ังเกตการณ์ภาพด งอาทิตย์เคลื่อนที่บนฉากรับภาพ
โลกของเราก็มีการโคจรไปด้ ย ซึ่งปัจจัยเล็กน้อยเ ล่านี้อาจต้องนามาพิจารณาเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน ิจัยดารา า ตร์ นี้ ได้รับการ นับ นุนจากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดารา า ตร์
ขั้ น ู ง ถาบั น ิ จั ย ดารา า ตร์ แ ่ งชาติ (องค์ ก ารม าชน) ถาบั น ่ งเ ริ ม การ อน ิ ท ย า า ตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ( ท.) ขอขอบคุณ พี่มติพล ตั้งมติธรรม พี่กรกมล รีบุญเรือง ผู้ใ ้คาปรึก าแนะนาในด้านต่างๆ
และ ุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึก า คุณครู อภิรัก อภิ งค์งาม โรงเรียนแกน้อย ึก า ที่คอยช่ ยเ ลือ
เป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ.พิมพ์ ครั้งที่ 3. ถาบัน ิจัย
ดารา า ตร์แ ่งชาติ(องค์การม าชน), เชียงใ ม่
“distance from the earth to the sun” [Online]. Available :
http://www.space.com/17081-how-far-is-earth-from-the-sun.html (17 กันยายน 2559)
“diameter of the sun” [Online]. Available : http://www.space.com/17001-how-big-isthe-sun-size-of-the-sun.html (20 ตุลาคม 2559)
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การศึกษาจุดบนดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน
นาง า ไอ ยา พรมพิทัก ์
E-mail: ice_isaya@hotmail.co.th
นาง า ยุพาพรรณ รรณ าย1 นาย ุ นิตย์ ุฒิ ังข์2
1โรงเรียนเบ็ญจะมะม าราช จัง ัดอุบลราชธานี 2 อดูดา เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรร า
ฉะเชิงเทรา
บทคัดย่อ
โครงงานนี้เป็นการ ึก าจุดบนด งอาทิตย์ด้ ยกล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน เพื่อ าจาน นจุด
บนด งอาทิตย์ พื้น ที่ของจุ ด คาบการ มุนรอบตั เองและอัตราเร็ การ มุนรอบตั เองของด งอาทิต ย์
ึก าโดยการถ่ายภาพด งอาทิตย์ด้ ยกล้อง canon eos650d ผ่านกล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน เ ้น
ผ่าน ูนย์กลาง 10 นิ้ เริ่ม ึก าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 แต่ ามารถเก็บข้อมูลได้ในเดือนกันยายนและ
ตุลาคม 2559 จาน น 13 ครั้ง พบจุดดาทั้ง มด 6 จุดได้ตั้งชื่อใ ้จุดทั้ง มด 6 จุดคือ จุด A จุด B จุด C
จุ ด D จุ ด E จุ ด F โดยที่ จุ ด A อยู่ ที่ ต าแ น่ งละติ จู ด ที่ -8° จุ ด B อยู่ ที่ ต าแ น่ งละติ จู ด ที่ -5° จุ ด C อยู่ ที่
ตาแ น่ งละติจูดที่ -42° จุด D อยู่ที่ตาแ น่งละติจูดที่ -13° จุดE อยู่ที่ตาแ น่งละติจูดที่ -2° จุด F อยู่ที่
ตาแ น่งละติจูดที่ -30°
จากผลการ ึก าพื้นที่แต่ละจุดพบ ่า จุด C มีพื้นที่มากที่ ุดโดยประมาณ 9.8 ×108 ตารางกิโลเมตร
และจุด D มีพื้นที่น้อยที่ ุดโดยประมาณ 9.44 x 107 ตารางกิโลเมตร ่ นอัตราเร็ ในการ มุนรอบตั เองของ
ด งอาทิตย์ อัตราเร็ ของจุด A มีค่ามากที่ ุดเท่ากับ 2,163.88 เมตรต่อ ินาที จุด D
มีอัตราเร็ น้อย
ที่ ุดเท่ากับ 1,761.68 เมตรต่อ ินาที ่ นการคาน ณคาบการ มุนรอบตั เองของจุดบนด งอาทิตย์ พบ ่า
จุด D มีคาบการ มุนแบบดาราคติมากที่ ุดเท่ากับ 28.73 ัน จุด A มีคาบการ มุนแบบดาราคติน้อยที่ ุด
เท่ากับ 23.39 ัน ซึ่งจะมีค่าค ามคลาดเคลื่อน ประมาณ 5.2%
คาสาคัญ : จุดบนด งอาทิตย์ คาบการ มุนรอบตั เองและอัตราเร็ การ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์
กล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน
ความเป็นมา
ด งอาทิตย์ คือ ดา ฤก ์ที่อยู่ตรง ูนย์กลางของระบบ ุริยะ มีขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลาง 1.4 ล้าน
กิ โ ลเมตร ด งอาทิ ตย์ มี อ ายุ ป ระมาณ 4,600 ล้ า นปี ด งอาทิ ตย์ มี ก าลั ง ่ อ ง ่ า ง 3.9 x 1026
ล้าน ัตต์ ทุกๆ 1 ินาที ด งอาทิตย์เผาไ ม้ไฮโดรเจนจาน น 600,000 ล้านกิโลกรัมใ ้กลายเป็นฮีเลียม ( ูนย์
การเรียนรู้ ิทยา า ตร์โลกและอ กา , 2559) และด งอาทิตย์ ่งผลกระทบต่อโลกอย่างมาก เช่น การเกิด
รัง ีต่างๆ และปรากฏการณ์ที่เกิดจาก นามแม่เ ล็กของด งอาทิตย์ เนื่องจากการ มุนรอบตั เองของด ง
อาทิ ตย์ เรีย ก ่า จุ ดบนด งอาทิ ตย์ (sunspot) ( มาคมดารา า ตร์ไทย, 2559) ซึ่งมีข นาดและจาน น
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เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ ัน จุดขนาดใ ญ่ อาจปรากฏใ ้เ ็ นนาน ลาย ัน แต่จุดเล็กๆ อาจมีอายุเพียง ัน
เดีย ( ูนย์การเรียนรู้ ิทยา า ตร์โลกและอ กา , 2559)
จะเ ็นได้ ่าการเกิดจุดบนด งอาทิตย์เป็น ิ่งที่น่า นใจอย่างมาก ดังนั้นผู้ ึก าจึงมีค าม นใจ ใน
การ ึก าการเกิดจุดบนด งอาทิตย์โดยเก็บข้อมูลด้ ยกล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ กึ าจุดบนด งอาทิตย์ด้ ยกล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน
2. เพื่อ ึก าพื้นที่ คาบ มุนรอบตั เองและอัตราเร็ ในการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์

1.
2.

3.
4.

วิธีการศึกษา
ึก าเอก ารที่เกี่ย ข้อง ิธีการใช้กล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน ิธีถ่ายภาพด งอาทิตย์
ถ่ายภาพด งอาทิตย์โดยใช้กล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียนขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลาง 10 นิ้ และใช้
กล้อง Canon eos650D ในการบันทึกภาพ ระ ่าง ันที่ 16 กันยายนถึง ันที่ 12 ตุลาคม 2559
ช่ งเ ลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเ ณ น้าตึกม าราช โรงเรียนเบ็ญจะมะม าราช จัง ัด
อุบลราชธานี และข้อมูลภาพถ่ายไ ้ในเครื่องคอมพิ เตอร์
นาภาพที่ได้มาทาบกับ งกลมที่ ร้างขึ้นแล้ นับจาน นจุดบนด งอาทิตย์โดยใช้โปรแกรม Photoshop
คาน ณ าพื้นที่ของจุดบนด งอาทิตย์ คาบการ มุนรอบตั เองและอัตราเร็ ในการ มุนรอบตั เอง
ของด งอาทิตย์

ผลการศึกษา
ผลการ กึ าเรื่อง การ ึก าจุดบนด งอาทิตย์ด้ ยกล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน ได้ผลการ ึก าดังนี้
ตอนที่ 1 ังเกตจาน นจุดบนด งอาทิตย์ภาพการเกิดจุดบนด งอาทิตย์

19 กันยายน 2559

20 กันยายน 2559

27 กันยายน 2559

28 กันยายน 2559

ตารางที่ 1 แ ดงข้อมูลการเคลื่อนที่ของจุดบนด งอาทิตย์ ันที่ 16 กันยายน 2559 ถึง ันที่ 18 ตุลาคม 2559
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วันที่

เวลา

จุด

16/09/59 14:59 น.

จานวน
จุด
0

-

ละติ ลองติจูด
วันที่
เวลา
จูด
02/10/59 12:11 น.

จานวน
จุด
0

จุด

19/09/59 12:49 น.

2

20/09/59 12:55 น.

2

A
B
A
B

-8°
-5°
10°
8°

7°
4°
-2°
-8°

27/09/59 12:45 น.

2

A
B

20°
30°

28/09/59 11:43 น.

2

29/09/59 13:01 น.

0

A
B
-

01/10/59 12:09 น.

0

-

-

-

-

03/10/59 14:16 น.

1

C

-20°

50°

06/10/59 14:21 น.

3

-18°
-42°

09/10/59 13:13 น.

4

60°
70°
-

-15°
-10°
-

10/10/59 13:20 น.

2

12/10/59 13:21 น.

2

-

-

C
D
E
F
C
E
D
F
C
F
C
-

-42°
-13°
-2°
-30°
-16°
37°
25°
-18°
-2°
0°
10°
-

20°
15°
12°
35°
-14°
-15°
18°
25°
-25°
5°
-40°
-

-

-

-

ละติจดู ลองติจูด

ตอนที่ 2 พื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย์

ดบนดวงอาทิตย์
35 กราฟ 3 แ ดงคาบการ มุนรอบตัวเองของจุ
28.73 27.52 27.82
25.84
30
23.39 25.2
25
20
15
10
5
0
A
B
C
D
E
F
จุดบนดวงอาทิตย์

ตอนที่ 4 อัตราเร็วของจุดบนดวงอาทิตย์
กราฟ 4 แ ดงอัตราเร็วของจุดบนดวงอาทิตย์
อัตราเร็วของจุดบนอวงอาทิตย์ (เมตรต่อวินาที)

คาบการ มุนรอบตัวเองของจุดบนดวงอาทิตย์ (วัน)

ตอนที่ 3 คาบการหมุนรอบตัวเองของจุดบนดวงอาทิตย์

2,500.00 2,163.88 2,008.46
1,958.71
1,761.68 1,839.14 1,819.30
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
A
B
C
D
E
F
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สรุป
จากการ ึก าจุดบนด งอาทิตย์ด้ ยกล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียน ทาการเก็บข้อมูลระ ่าง ันที่
16 กันยายนถึง ันที่ 12 ตุลาคม 2559 จาน น 13 ครั้ง จะได้ ่าจากข้อมูลทั้ง มดพบจุดทั้ง มด 6 จุด ได้ตั้ง
ชื่อ 6 จุดคือ จุด A จุด B จุด C จุด D จุด E จุด F และจากการเคลื่อนที่ของแต่ละจุดพบ ่า มีการเคลื่อนที่เข้า ู่
เ ้น ูนย์ ูตร และเคลื่อนที่จากทิ ตะ ันตกไปยังทิ ตะ ันออก
จากการ ึก าพื้นที่พบ ่าพื้นที่ของจุดบนด งอาทิตย์แต่ละจุดมีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งขนาดของพื้นที่จะ
เปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนที่ของลองติจูดของจุดบนด งอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ไป ่ นของคาบการ มุนของ แต่
ละจุดมีค่าไม่เท่ากัน ที่ละติจูดต่าๆ จะมีคาบการ มุนน้อยก ่าตาแ น่งละติจูด ูง อดคล้องกับทฤ ฎีที่ ่าด ง
อาทิตย์เป็น ของไ ลทาใ ้ มีการ มุน รอบตั เองและคาบการ มุนของแต่ล ะ ่ นไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีค่าค าม
คลาดเคลื่ อนประมาณ 5.2% และใน ่ นของอัต ราเร็ ของแต่ ล ะจุ ดก็มี ค่ าไม่ เท่ ากั น ที่ ล ะติจูด ต่าๆ จะมี
อัตราเร็ ที่ ูง ซึ่งยัง อดคล้องกับทฤ ฎีที่ ่าค่าอัตราเร็ ของการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ในแต่ละที่จะมี
ค่าไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับละติจูดเช่นกัน ในการทาโครงงานครั้งนี้ปัญ าที่พบคือ ในช่ งเ ลาที่ทาการเก็บข้อมูล
เป็นฤดูฝน ทาใ ้มีอุป รรคในการถ่ายภาพด งอาทิตย์ ในการ ึก าครั้งต่อไปค รจะเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ใ ้มากก ่านี้และค รจะเปรียบเทียบเป็นรายเดือน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณครูยุพาพรรณ รรณ ายและนาย ุ นิตย์ ุฒิ ังข์ เจ้า น้าที่ อดูดา เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรร า ฉะเชิงเทรา ที่ปรึก าโครงงาน คุณครู มพร บุญ ุข ั น้ากลุ่ม าระการเรียนรู้
ิทยา า ตร์ ่าที่ร้อยตรี ดร.กมล าด ี ผู้อาน ยการโรงเรียนเบ็ญจะมะม าราช และเพื่อนๆม.5/3 ที่ได้
ช่ ยเ ลือในการทาโครงงาน และขอขอบคุณ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) ที่ได้ นับ นุน
กล้องโทรทรร น์แบบดอปโซเนียนเพื่อใช้ในการ ึก าในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
โครงการเครือข่าย าร นเท ดารา า ตร์. (2559). จุดบนดวงอาทิตย์. ืบค้นจาก http://astroschool.
science.cmu.ac.th/
ิภู รุโจปการ. (2547). เอกภพ.กรุงเทพม านคร: นานมีบุ๊ค ์พับลิเคชั่น ์ จากัด.
ูนย์การเรียนรู้ ิทยา า ตร์โลกและดารา า ตร์. (2559). ดวงอาทิตย์. ืบค้นจาก http://www.lesa.biz/
astronomy/ solar-system/sun
มาคมดารา า ตร์ไทย. (2559). เรื่องจริงของพายุสุริยะ. ืบค้นจาก http://thaiastro.nectec.or.th/
library/solarstormfacts/solarstormfacts.html
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การ ึก า งโคจรของด งจันทร์ตามกฎข้อที่ องของเคปเลอร์
นาง า ิดารั มิ์ คาภักดี
e-mail: sidarat.6944@gmail.com
ครูที่ปรึก า นายนิ ัฒน์ ร าร
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ งการ ึก า งโคจรข งด งจันทร์ตามกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์ มี ัตถุประ งค์เพื่ ึก า
ค าม ัมพันธ์ระ ่างการโคจรข งด งจันทร์กับกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์ โดยการ ึก าพื้นที่ที่ด งจันทร์ก าด
ไปได้ใน น่ ยเ ลาเดีย กัน และ ึก า ัตราเร็ เชิงมุมข งด งจันทร์ ณ ตาแ น่งใด ๆ ใน งโคจร ด้ ยการ
ถ่ายภาพด งจันทร์เมื่ ยู่บนตาแ น่งเม ริเดียนข งผู้ ังเกต ซึ่งนาไป าระยะ ่างข งด งจันทร์ จากการ า
ระยะ ่างเชิงมุม คาน ณมุมที่ด งจันทร์เคลื่ นที่ได้ใน งโคจรจากค าม ัมพันธ์ข งการ มุนร บตั เ งข ง
โลก และคาน ณ ัตราเร็ เชิงมุมข งด งจันทร์
ผลการ ึก าพบ ่าพื้นที่ ามเ ลี่ยมที่ด งจันทร์ ก าดไปได้ในเ ลาที่เท่ากันในแต่ละ ันมีค่าใกล้เคียง
กันเฉลี่ย ันละ 1.619×1010 ตารางกิโลเมตร ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.400x108 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
คิดเป็นร้ ยละ 4.55 ข งค่าเฉลี่ย และ ัตราเร็ เชิงมุมข งด งจันทร์แตกต่างกันในแต่ละ ันเฉลี่ย 2.525×10-6
เรเดียน/ ินาที โดย ัตราเร็ เชิงมุมข งด งจันทร์แปรผกผันกับระยะ ่างระ ่างด งจันทร์กับโลก ซึ่ง าจ
กล่า ได้ ่าเป็นไปตามกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์
คา าคัญ: กฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์, งโคจรข งด งจันทร์, ัตราเร็ เชิงมุม
ค ามเป็นมา
ด งจันทร์เป็นบริ ารเพียงด งเดีย ข งโลก ด งจันทร์โคจรร บโลกใช้ เ ลาประมาณ 27.32 ัน ง
โคจรข งด งจันทร์นั้นมีลัก ณะเป็น งรี ในแต่ละ ันถ้าเรา ังเกตด งจันทร์จะเ ็นได้ ่า ด งจันทร์จะขึ้นและ
ตกช้าก ่าเดิมประมาณ ันละ 50 นาที จากกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์ (กฎข งพื้นที่เท่ากัน) ซึ่งเป็นกฎที่ใช้
ธิบายการเคลื่ นที่ข งดา เคราะ ์ร บด ง าทิตย์ กล่า ไ ้ ่า “เมื่ ดา เคราะ ์เคลื่ นที่ตาม งโคจรไปในแต่
ละช่ งเ ลา 1 น่ ย เ ้ น มมติที่ล ากโยงระ ่างดา เคราะ ์ กับด ง าทิตย์ จะก าดพื้ นที่ใน กา ได้
เท่ากั น ” โครงงานนี้ จึ งมี ัตถุป ระ งค์เพื่ ึ ก าค าม ั มพั นธ์ระ ่างการโคจรข งด งจันทร์ และ ึก า
ัตราเร็ เชิงมุมข งด งจันทร์กับกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์
ัตถุประ งค์
1. เพื่ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างการโคจรข งด งจันทร์กับกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์
2. เพื่ ึก า ัตราเร็ เชิงมุมข งด งจันทร์กับกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์
ิธีการ ึก า
ในการ าพื้นที่ใน งโคจรข งด งจันทร์ที่ก าดไปได้ในเ ลาที่เท่ากัน มี ิธีการดังนี้
1. การ ามุมของด งจันทร์ที่เปลี่ยนไปใน งโคจรในช่ งเ ลาที่เท่ากัน
1.1 ังเกตเ ลาที่ด งจันทร์ ยู่บนเ ้นเม ริเดียนข งผู้ ังเกตในแต่ละ ัน
1.2 คาน ณมุมที่ด งจันทร์เคลื่ นที่ได้ใน งโคจรจากค าม ัมพันธ์ข งการ มุนร บตั เ งข งโลก
ดัง มการ
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เมื่อ T2 – T1 คือผลต่างของเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ตาแ น่งเมอริเดียนของผู้ ังเกต
1.3 คานวณมุมที่ดวงจันทร์เปลี่ยนตาแ น่งไปในวงโคจรตามกฎข้อที่ องของเคปเลอร์ โดยการ
เปรียบเทียบมุมที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เท่ากัน
2. การหาระยะห่างของดวงจันทร์โดยการหาระยะห่างเชิงมุม
2.1 ถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยกล้อง Cannon EOS 1100D ที่ต่อกับกล้องโทรทรรศน์แบบผ ม MEADE
LXD75 เ ้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร และ Reducer Lens 0.63x ทาการถ่ายภาพดวงจันทร์ตอนอยู่บนเม
อริเดียนของผู้ ังเกตในแต่ละวันติดต่อกันครั้งละ 5 ภาพ ถ่ายภาพดวงจันทร์เป็นเวลา 50 วัน คิดเป็น 44 ช่วง
(1 ช่วงคือระยะเวลาที่ดวงจันทร์เปลี่ยนตาแ น่งได้ในเวลาที่เท่ากัน) และถ่ายภาพกระจุกดาวลูกไก่ (Open
Cluster : M45) และทาการเทียบระยะเชิงมุมของดาวในกระจุกดาวจากฐานข้อมูลเพื่อนามา าขนาดเชิงมุม
ของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ
2.2 ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 าความยาวเ ้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ในภาพถ่าย
โดยการ ร้างวงกลมที่มีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ในแต่ละวัน แล้ว าค่าเฉลี่ยของเ ้นผ่านศูนย์กลาง เพื่อนาไป
คานวณ าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์
2.3 คานวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์จากภาพถ่าย ได้จาก มการ
2.4 คานวณระยะ ่างของดวงจันทร์จากขนาดเชิงมุม
จาก มการ
เมื่อ 𝜃 แทนขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ (เรเดียน)
D แทนระยะ ่างจากโลกถึงดวงจันทร์ (กิโลเมตร)
d แทนขนาดเ ้นผ่านศูนย์กลางจริงของดวงจันทร์ (กิโลเมตร)
3. คานวณพื้นที่ในวงโคจรของดวงจันทร์ที่กวาดไปได้
จากภาพจะได้ว่า
โดยที่
เมื่อ D1 คือ ระยะ ่างของดวงจันทร์วันแรก (กิโลเมตร)
D2 คือ ระยะ ่างของดวงจันทร์ในวันถัดมา (กิโลเมตร)
h คือ ความ ูงของ ามเ ลี่ยมในวงโคจร (กิโลเมตร)
คือ มุมที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ได้ในวงโคจร (องศา)

ภาพการ าพื้นที่ในวงโคจรรูป ามเ ลี่ยม

4. คานวณอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์ วิเคราะ ์ความ ัมพันธ์ของข้อมูลกับกฎข้อที่ องของเคปเลอร์
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ผลการ ึก า
ตารางที่ 1 แ ดงระยะ า่ งเฉลี่ย,อัตราเร็วเชิงมุม และพื้นที่ ามเ ลี่ยมในวงโคจรของดวงจันทร์ในแต่ละช่วง
ช่ งที่

ระยะ ่าง
เฉลี่ย (km)

อัตราเร็ เชิงมุม
(
rad/s)

พื้นที่ ามเ ลี่ยม
ใน งโคจร
(
)

1 (11-12 ก.ย. 59)
2 (15-16 ก.ย. 59)
3 (16-17 ก.ย. 59)
4 (17-18 ก.ย. 59)
5 (18-19 ก.ย. 59)
6 (19-20 ก.ย. 59)
7 (4-5 ต.ค. 59)
8 (5-6 ต.ค. 59)
9 (6-7 ต.ค. 59)
10 (7-8 ต.ค. 59)
11 (8-9 ต.ค. 59)
12 (9-10 ต.ค. 59)
13 (10-11 ต.ค. 59)
14 (11-12 ต.ค. 59)
15 (12-13 ต.ค. 59)
16 (15-16 ต.ค. 59)
17 (16-17 ต.ค. 59)
18 (17-18 ต.ค. 59)
19 (18-19 ต.ค. 59)
20 (19-20 ต.ค. 59)
21 (20-21 ต.ค. 59)
22 (21-22 ต.ค. 59)

388410.09
365946.93
363051.13
360525.39
360683.37
362388.17
404888.17
405097.34
404178.38
401575.21
395432.32
388666.44
382333.14
375359.05
369084.46
357820.60
357764.90
360034.11
363087.95
366492.93
373232.75
376095.55

2.547
2.641
2.689
2.641
2.736
2.736
2.215
2.215
2.405
2.357
2.405
2.547
2.500
2.500
2.594
2.215
2.215
2.405
2.357
2.405
2.547
2.500

1.699
1.563
1.565
1.517
1.572
1.587
1.609
1.610
1.739
1.683
1.664
1.701
1.616
1.558
1.562
1.547
1.598
1.645
1.699
1.704
1.683
1.680

กราฟที่ 1 แ ดงระยะ ่างเฉลี่ยของดวงจันทร์
ในแต่ละวัน

ช่ งที่

ระยะ ่าง
เฉลี่ย (km)

อัตราเร็
เชิงมุม
(
rad/s)

พื้นที่ ามเ ลี่ยม
ใน งโคจร
(
)

23 (22-23 ต.ค. 59)
24 (23-24 ต.ค. 59)
25 (24-25 ต.ค. 59)
26 (25-26 ต.ค. 59)
27 (2-3 พ.ย. 59)
28 (3-4 พ.ย. 59)
29 (4-5 พ.ย. 59)
30 (5-6 พ.ย. 59)
31 (6-7 พ.ย. 59)
32 (7-8 พ.ย. 59)
33 (8-9 พ.ย. 59)
34 (9-10 พ.ย. 59)
35 (10-11 พ.ย. 59)
36 (11-12 พ.ย. 59)
37 (12-13 พ.ย. 59)
38 (13-14 พ.ย. 59)
39 (14-15 พ.ย. 59)
40 (15-16 พ.ย. 59)
41 (16-17 พ.ย. 59)
42 (17-18 พ.ย. 59)
43 (18-19 พ.ย. 59)
44 (19-20 พ.ย. 59)
เฉลี่ย
SD

380532.25
386631.99
393349.88
396644.90
405762.91
403778.79
400114.97
396322.85
390936.13
383442.46
378341.22
372473.00
365111.33
359162.51
355327.08
355715.88
357855.53
360292.84
363712.69
367540.40
373095.35
380069.60
377462.79
16565.54

2.500
2.594
2.736
2.829
2.876
2.923
2.876
2.736
2.689
2.405
2.452
2.262
2.023
0.000
2.310
2.357
2.357
2.452
2.452
2.452
2.452
2.500
2.525
0.447

1.541
1.622
1.551
1.412
1.684
1.702
1.671
1.704
1.658
1.595
1.553
1.534
1.501
1.506
1.577
1.606
1.651
1.752
1.679
1.687
1.653
1.597
1.619
0.074

กราฟที่ 2 แ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างระยะ ่าง
เฉลี่ยและอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์

กราฟที่ 3 แ ดงพื้นที่ ามเ ลี่ยมในวงโคจรดวงจันทร์ในแต่ละช่วง
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รุปผล
จากการ ึก า งโคจรข งด งจันทร์ตามกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์ พบ ่า พื้นที่ ามเ ลี่ยมที่ด งจันทร์
ก าดไปได้ในเ ลาที่เท่ากันในแต่ล ะ ัน มีค่าใกล้ เคียงกัน เฉลี่ย ันละ 1.619×1010 ตารางกิโลเมตร ค่า ่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.400x108 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้ ยละ 4.55 ข งค่าเฉลี่ย และ ัตราเร็
เชิงมุมข งด งจันทร์แตกต่างกันในแต่ละ ันเฉลี่ย 2.525×10-6 เรเดียน/ ินาที โดย ัตราเร็ เชิงมุมข งด ง
จันทร์แปรผกผันกับระยะ ่างระ ่างด งจันทร์กับโลก ซึ่ง าจกล่า ได้ ่าเป็นไปตามกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์
กิตติกรรมประกา
การจัดทาโครงงานดารา า ตร์เรื่ ง การ ึก า งโคจรข งด งจันทร์ตามกฎข้ ที่ งข งเคปเล ร์
ครั้งนี้ าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี ด้ ยการแนะนาและค ามช่ ยเ ลื จาก คุณครูนิ ัฒน์ ร าร ครูที่ปรึก าโครงงาน
ที่ใ ้คาปรึก า แนะนาและแก้ไขข้ บกพร่ งต่างๆ ด้ ยค ามเ าใจใ ่เป็น ย่างดีตั้งแต่ต้นจน าเร็จ
ข ข บพระคุ ณ ผู้ าน ยการชาตรี ประดุจ ชนม์ ผู้ าน ยการโรงเรีย นจุ าภรณราช ิท ยาลั ย
มุกดา าร าจารย์เชิดชัย ุฒิยา าจารย์ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลั ย ุบลราชธานี ที่ใ ้
คาปรึก า และคณะครูทุกท่านที่ใ ้ค ามเมตตา นับ นุน ่งเ ริม และเป็นกาลังใจใ ้โดยตล ด
ข ข บคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม คุณลัดดา ดี น ที่ปรึก าโครงงาน และ เจ้า น้าที่ ถาบัน ิจัย
ดารา า ตร์แ ่งชาติ ( งค์การม าชน) ที่ค ยใ ้คาปรึก าและชี้แนะแน ทางจนทาใ ้โครงงาน าเร็จด้ ยดี
เอก ารอ้างอิง
กระทร ง ึก าธิการ. คู่มือการเขียนรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และคอมพิ เตอร์
้องเรียนพิเ ิทยา า ตร์. ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี. าขาโ ลิมปิก
ิชาการและพัฒนา ัจฉริยภาพทาง ิทยา า ตร์และคณิต า ตร์, 2554.
มติพล ตั้งมติธรรม, คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ, านักบริการ ิชาการและ าร นเท ทาง
ดารา า ตร์, กันยายน 2556.
Instruction Manual LXD™ 75-Series Telescopes. ( นไลน์). แ ล่งที่มา : www.meade.com
ืบค้นเมื่ 30 กันยายน 2559.
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การ าคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากเวลาที่ดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน
นายดุ ฎี แ นด งดี
e-mail: dusadee005@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า
นายอภิรัก อภิ งค์งาม
โรงเรียนแกน้อย ึก า อ.เชียงดา จ.เชียงใ ม่
บทคัดย่อ
งาน ิจัยนี้ได้ ึก าคาบการโคจร ค ามรี งโคจรด งจันทร์ โดย ังเกตและบันทึกเ ลาที่ด งจันทร์ใช้ใน
การเปลี่ยนตาแ น่งจากตาแ น่ง นึ่ง ๆ ผ่านเ ้นเมอริเดียนของผู้ ังเกต แล้ กลับมายังตาแ น่งเดิมอีกครั้งใน ัน
ต่อมา ซึ่งจากการ ังเกตพบ ่า ด งจันทร์จะกลับมาผ่านเมอร์ริเดียนช้าก ่า ันก่อนถัดกัน ประมาณ ันละ เกื อบ 1
ชั่ โมง จากนั้นนาข้อมูล เ ลาที่ ได้มา ิเคราะ ์ และคาน ณ าคาบการโคจร ค ามรี งโคจร ร มถึงระยะ ่าง
เฉลี่ยจากโลกของด งจันทร์ โดยใช้ค ามรู้เกี่ย กับการ มุนรอบตั เองของโลก ร มถึงกฎการเคลื่อนที่ของดา
เคราะ ์ของเคปเลอร์ การ ิจัยในครั้งนี้ได้ ังเกตด งจันทร์ตั้งแต่ ันที่ 24 ิง าคม ถึง 6 ตุลาคม 2559 จาก
การ ึก า พบ ่า คาบ(T) การโคจรของด งจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.68 ัน ซึ่งมีค ามคลาดเคลื่อนจากค่า
มาตรฐาน (27.322 ัน) อยู่ 4.96% และ ได้ค่าระยะ ่างเฉลี่ยจากโลกเป็น 395,600.19 กม. มีค ามคลาด
เคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (384,403 กม.) อยู่ 2.91% และเมื่อเรานาระยะใกล้ ุดและไกล ุดจากโลกที่คาน ณ
ได้ มา ิ เคราะ ์ าค่ าค ามรี งโคจรโดยประมาณ จะได้ ค่ า เป็ น 0.0619 โดยมี ค ามคลาดเคลื่ อ นจากค่ า
มาตรฐาน (0.0549) อยู่ 12.67%
คา าคัญ: เ ้นเมอร์ริเดียน, คาบการโคจรด งจันทร์, ระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์
บทนา
ด งจันทร์ มีอิทธิค าม ัมพันธ์กับมนุ ย์และโลกอยากมาก ทั้ง ประเพณี ค ามเชื่อต่างๆ ร มถึงการทา
ใ ้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่นน้าขึ้น น้าลง การเกิด ุริยุปราคา จันทรุปราคา เป็นต้น โดยด งจันทร์อยู่ ่างจาก
โลกประมาณ 384,403 กม. ด งจันทร์โคจรรอบโลกใช้เ ลาประมาณ 27.322 ัน มีค ามรีของ งโคจร 0.0549
และเ ลาที่ด งจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน จะเปลี่ยนเ ลาไปทุกๆ ัน เนื่องจากด งจันทร์โคจรรอบโลกใช้เ ลาช้าก ่า
เ ลาในการ มุนรอบตั เองของโลก
การ ึก าในครั้งนี้ได้บันทึกเ ลาที่ด งจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน ในแต่ละ ัน ซึ่งด งจันทร์นั้นจะกลับมายัง
ตาแ น่ งเดิ มอี กครั้ งใน ัน ถั ดมา แต่จ ะช้าก ่าเ ลาเดิ มเกือ บ 1 ชั่ โมง และแตกต่างกัน ไปในแต่ ล ะ ัน ทั้ งนี้
เนื่องจาก งโคจรของด งจันทร์เป็น งรี เราจึงได้นาข้อมูลเ ลาที่ด งจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียนมา ิเคราะ ์ และ
คาน ณ าคาบการโคจร ค ามรี งโคจร ร มถึงระยะ ่างเฉลี่ยจากโลกได้
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วิธีการศึกษา
1. ทาการ าแนวเ ้นเมอร์ริเดียนของผู้ ังเกต โดยการตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาด 10 นิ้ว เพื่อ าตาแ น่งของ
ดาวเ นือ เมื่อดาวเ นืออยู่ตรงกลางลากล้องพอดีแล้ว จากนั้นทาการมาร์คตาแ น่ง ของฐานกล้อง และแนว
เ นือ-ใต้ จากมุมทิศ(azimuth) ที่ 0 และ 180 องศา ดังรูปที่ 1

N

S

รูปที่ 1 การ าแนวเ ้นเมอร์ริเดียนผู้ ังเกต
2. ตั้งกล้องโทรทรรศน์ไว้ในตาแ น่งดังรูปที่ 1 ทุกวัน เพื่อ ังเกต และบันทึกเวลาเมื่อดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียน
โดย ังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่กลางลากล้องพอดี ซึ่ง ใช้ laser pointer า รับ
กลางคืน และกล้องเล็ง า รับกลางวัน เป็นตัวช่วยเล็งตาแ น่งของดวงจันทร์ เมื่อดวงจันทร์ใกล้จะผ่านแนว
เมอร์ริเดียน
3. ังเกตการณ์และบันทึกเวลา เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่กลับมาผ่านเมอร์ริเดียนอีกครั้ง ในทุ กๆวันที่ ามารถ
ังเกตการณ์ได้ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 24 .ค. – 10 ต.ค. 59
4. นาเวลาที่บั นทึกได้ มาวิเคราะ ์เพื่อ าคาบการโคจร และค่าความรีวงโคจรของดวงจันทร์ โดยใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะ ์ทั้ง 3 ข้อ ของเคปเลอร์ในการอธิบาย ดังรูปที่ 2

รู ปที่ 2 แผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผา่ นเมอร์ริเดียน

4.1 พิจารณาตามรูปที่ 3 เมื่อดวงจันทร์ผ่านเมอร์ริเดียนในวันที่ 1 (ตาแ น่ง A) และวันถัดไป (ตาแ น่ง
B) จะมีความแตกต่างของช่วงเวลาที่บั นทึก เท่ากับ t วินาที โดยที่ โลก มุนไปเป็นมุม 2
เรเดียน
18
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ในขณะที่ด งจันทร์โคจรไปเป็นมุม เรเดียน โดยที่โลกและด งจันทร์ ต่างก็ใช้เ ลาเท่ากันคือ 24 ชั่ โมง กับ
ได้จาก มการ
เมื่อ
อัตราการ
t ินาที และเรา ามารถ าค่ามุม
t -------(1)
5
มุนของโลก ( 7.27 x 10 เรเดียน/ ินาที)
4.2 จากนั้นนาข้อมูล

t

และ มุม

ที่ได้ มา ิเคราะ ์เพื่อ าอัตราเร็ โคจรของด งจันทร์

ละตาแ น่งรอบโลก จาก มการ

m

ของด งจันทร์รอบโลกจาก มการ

T

24 h
2

ts

m

ในแต่

------(2) และ าคาบ T การโคจรเฉลี่ย

-------(3)

m

4.3 ใช้กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 3 ของเคปเลอร์ เพื่อ ิเคราะ ์ าระยะ ่างระ ่างโลกกับด งจันทร์ R ใน
1

แต่ละตาแ น่ง ดัง มการ

GM E

R

2
m

3

-------(4) เมื่อ

6.674 10

G

11

m 3 / kg s 2

5.972 10 24 kg

ME

4.4 นาข้อมูลระยะ ่าง R จากข้อ 4.3 โดยใช้ระยะใกล้ (Rmin) และไกล (Rmax) จากโลกมากที่ ุด เพื่อ
นามา ิเคราะ ์ค่าค ามรี e งโคจร จาก มการ

e

Rmax
Rmax

Rmin
Rmin

------(5)

ผลการศึกษา
วันทีส่ ั งเกตการณ์ เวลาทีด่ วงจันทร์ ผ่าน meridian
24/8/2559
5:16:15
25/8/2559
6:10:44
26/8/2559
7:03:52
10/9/2559
19:02:22
11/9/2559
19:53:43
14/9/2559
22:30:18
17/9/2559
0:17:14
18/9/2559
1:12:14
19/9/2559
2:06:36
20/9/2559
3:02:36
23/9/2559
5:52:24
24/9/2559
6:45:31
26/9/2559
8:35:33
27/9/2559
9:26:38
4/10/2559
14:38:03
5/10/2559
15:24:15
6/10/2559
16:11:42

(นาที)
x
54:29:00
53:08:00
x
51:21:00
x
x
55:00:00
54:22:00
56:00:00
x
53:07:00
x
51:05:00
x
46:12:00
47:27:00
เฉลี่ ย
t

t

(วินาที)
x
3269
3188
x
3081
x
x
3300
3262
3360
x
3187
x
3065
x
2772
2847

(เรเดียน)

m

(เรเดียน/วินาที) คาบ T (วัน) ระยะห่ าง R (กม.)

0.238
0.232

2.651E-06
2.588E-06

27.43
28.10

384194.39
390439.52

0.224

2.504E-06

29.04

399109.60

0.240
0.237
0.244

2.675E-06
2.646E-06
2.722E-06

27.18
27.49
26.72

381872.53
384723.81
377481.03

0.232

2.587E-06

28.11

390518.29

0.223

2.491E-06

29.19

400449.61

0.202
0.207

2.261E-06
2.320E-06

32.17
31.35
28.68

427257.41
419955.74
395600.19

สรุปผล
จากข้อมูลผลการ ึก า พบ ่า คาบ(T) การโคจรของด งจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.68 ัน ซึ่งมี
ค ามคลาดเคลื่ อ นจากค่ า มาตรฐาน (27.322 ั น ) อยู่ 4.96% และ ได้ ค่ า ระยะ ่ า งเฉลี่ ย จากโลกเป็ น
395,600.19 กม. มีค ามคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (384,403 กม.) อยู่ 2.91% และเมื่อเรานาระยะใกล้
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ุ ด และไกล ุ ด จากโลกมา ิ เคราะ ์ าค่ าค ามรี งโคจรโดยประมาณ จะได้ ค่ า เป็ น 0.0619 โดยมี ค าม
คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (0.0549) อยู่ 12.67%
อภิปราย
จากการ ึก าคาบการโคจร ค ามรี งโคจร และระยะ ่ างจากโลกของด งจันทร์เฉลี่ย มีค ามคลาด
เคลื่อน ซึ่งอาจเกิดจากการที่ระนาบการโคจรของด งจันทร์รอบโลกไม่ ได้อยู่ในระนาบเดีย กับการ มุน ของผู้
ังเกตรอบโลกตามแบบจาลอง นั่นคือ ด งจันทร์ไม่ได้ผ่านเมอร์ริเดียนที่จุดยอดฟ้า ังเกตจากค่ามุมเงยของด ง
จัน ทร์ขณะผ่ านเมอร์ริเดียนไม่เท่ากับ 90 อง า โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุก ัน ร มถึงขั้นตอนในการตั้งกล้ อง
โทรทรร น์ เพื่อเล็งด งจันทร์อาจมีการขยับเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย เนื่องจากเราไม่ ามารถเช็คกับตาแ น่งดา
เ นือได้ทุกครั้งที่ ังเกตการณ์ ซึ่งทาใ ้การบันทึกเ ลาคลาดเคลื่อนไปด้ ย า รับการคาน ณค่าค ามรี งโคจร
จะเ ็น ่ามีค ามคลาดเคลื่อนค่อนข้าง ูง เนื่องจากไม่ได้ใช้ข้อมูลที่มีการเฉลี่ย และข้อมูลที่เป็นระยะใกล้ -ไกลจาก
โลกจริงๆ ใช้เพียงแค่ข้อมูลโดดๆ เพียง 2 ข้อมูลเท่านั้น จึงทาใ ้เกิดค ามคลาดเคลื่อน ูง แต่อย่างไรก็ตาม อาจ
ามารถ ิเคราะ ์ค่าประมาณอย่างง่ายๆได้ ากต้องการค ามแม่นยามากก ่านี้ ค รมีการเก็บข้อมูลมากขึ้น
และเพิ่มเ ้นแน โน้มเพื่อ าค่าเฉลี่ยที่ทาใ ้ค ามคลาดเคลื่อนน้อยลงได้
กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน ิจัยดารา า ตร์นี้ได้รับการ นับ นุนจาก โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดารา า ตร์ขั้น
ูง ถาบั น ิจัย ดารา า ตร์แ ่ งชาติ (องค์การม าชน) ถาบัน ่งเ ริมการ อน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี
( ท.)
ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึก าโครงงาน ครูอภิรัก อภิ งค์งาม และบุคลากรจาก ถาบัน ิจัยดารา า ตร์
แ ่งชาติ ที่คอยใ ้คาปรึก าช่ ยเ ลือและ นับ นุนใ ้งาน ิจัยนี้ าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี ขอขอบคุณ พี่มติพล
ตั้งมติธรรม ที่ใ ้คาปรึก าแนะนา และเป็นแรงผลักดันใ ้รู้จักการแก้ปัญ า และอดทนต่อการทางาน ิจัยในครั้ง
นี้
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ.พิมพ์ครั้งที่ 3. ถาบัน ิจัยดารา
า ตร์แ ่งชาติ(องค์การม าชน), เชียงใ ม่
ดวงจันทร์ [Online]. Available : https://th.wikipedia.org/wiki/ด งจันทร์ (15 ตุลาคม 2559)
ปานชรี อนุ จ ร “การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก” THE 1st THAI ASTRONOMICAL
CONFERENCE (STUDENT SESSION) : 71-76
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การ าคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์
นาง า ลักคณา แซ่ ลี่
e-mail: lakhanalee@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า
นายอภิรัก อภิ งค์งาม
โรงเรียนแกน้อย ึก า อ.เชียงดา จ.เชียงใ ม่
บทคัดย่อ
งาน ิจัยนี้ได้ ึก าคาบการโคจร ค ามรี งโคจรด งจันทร์ โดย ังเกตการณ์และบันทึกภาพด งจันทร์ใน
แต่ละ ัน โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR ยี่ ้อ CANON รุ่น D600 ต่อเข้ากับกล้องโทรทรร น์ชนิด ะท้อนแ ง ขนาด
น้ากล้อง 10 นิ้ จากนั้น ัดขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางด งจันทร์ และ าขนาดเชิงมุม โดยเทียบกับขนาดเชิงมุมของ
ดา อ้างอิ ง 2 ด งที่ทราบพิกัดตาแ น่ ง น าขนาดเชิงมุมของด งจันทร์มา าระยะ ่ างจากโลก ซึ่งจะพบ ่า
ระยะ ่างจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎแ ่ง งรีของเคปเลอร์ ได้กราฟเป็นฟังก์ชัน แบบเป็นคาบ ซึ่ง
ามารถ ิเคราะ ์กราฟเพื่อ าคาบการโคจร และค ามรี งโคจรของด งจันทร์ได้ การ ิจัยในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูล
ด งจันทร์ตั้งแต่ ันที่ 18 ิง าคม ถึง 6 ตุลาคม 2559 จากข้อมูลผลการ ึก า พบ ่าขนาดเชิงมุมเฉลี่ยของด ง
จั น ทร์ ได้ 0.519 อง า ระยะ ่ างด งจั น ทร์ กั บ โลกเฉลี่ ย ได้ 384,151.7 กม. มี ค ามคลาดเคลื่ อ นจากค่ า
มาตรฐาน (384,403 กม.) อยู่ 0.07 % คาบ(T) การโคจรของด งจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.95 ัน ซึ่งมี
ค ามคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (27.322 ัน) อยู่ 2.89 % และ เมื่อเรานาระยะใกล้ ุดเฉลี่ย 366025.35
กม. และระยะไกล ุดเฉลี่ย 411268.4 กม มา ิเคราะ ์ าค่าค ามรี งโคจร จะได้ค่าเป็น 0.0582 โดยมีค าม
คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (0.0549) อยู่ 6.01 %
คา าคัญ: ขนาดเชิงมุมด งจันทร์, คาบการโคจรด งจันทร์, ค ามรี งโคจร

บทนา
ด งจันทร์ มีอิทธิกับมนุ ย์และโลกอยากมากมาย ทั้งด้าน ประเพณี ค ามเชื่อต่างๆ การ ร้างปฏิทิน
ร มถึงการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่นน้าขึ้น น้าลง การเกิด ุริยุปราคา จันทรุปราคา เป็นต้น ด งจันทร์อยู่ ่าง
จากโลกเฉลี่ย 384,403 กม. โคจรรอบโลกใช้เ ลา 27.322 ัน ระนาบ งโคจรของด งจั นทร์รอบโลกทามุมกับ
ระนาบ ุริยะ ิถี 5.145° และมีค ามรีของ งโคจร 0.0549 ากเรา ังเกต ด งจันทร์บนท้องฟ้าในแต่ละคืน เรา
จะ ังเกตเ ็นด งจันทร์เพียงด้านเดีย ซึ่งเป็นเพราะด งจันทร์ มุนรอบตั เอง ใช้เ ลาเท่ากับที่ด งจันทร์โคจร
รอบโลกพอดี ด งจันทร์โคจรรอบโลกเป็น งรี ทาใ ้มีระยะ ่างจากโลกไม่คงที่ เมื่อด งจันทร์โคจรมาอยู่ใกล้โลก
ด งจันทร์จะมีขนาดใ ญ่ และเมื่อโคจรออก ่างจากโลก ขนาดจะดูเล็กลง ดังนั้นถ้าเราทาการบันทึกภาพด ง
จันทร์ในทุกๆ ันตลอด 1 เดือน แล้ นาขนาดเชิงมุมของด งจันทร์ที่แตกต่างกัน มา ิเคราะ ์ เราจะ ามารถ าค่า
ต่างๆได้ เช่น คาบการโคจร ค ามรี งโคจรของด งจันทร์ได้ ซึ่งเป็นที่มาของโครงงานนี้

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

21

วิธีการศึกษา
1. ทาการถ่ายภาพด งจันทร์โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR ยี่ ้อ CANON รุ่น D600 ต่อเข้ากับ กล้องโทรทรร น์
ชนิด ะท้อนแ ง ขนาด น้ากล้อง 10 นิ้ ทาการปรับโฟกั กล้องโทรทรร น์ เพื่อใ ้ได้ภาพด งจันทร์คมชัด
ที่ ุด จากนั้นก็ทาการบันทึกภาพด งจันทร์อย่างน้อย 3 ภาพ พร้อมบันทึกเ ลาที่ทาการถ่ายภาพด้ ย ดังรูป
ที่ 1

รูปที่ 1 ถ่ายภาพด งจันทร์

รูปที่ 2 แ ดงการ าขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางของภาพด ง

จันทร์
2. ท าซ้ า ดั ง รู ป ที่ 1 ทุ ก ัน ที่ ามารถ ั งเกตการณ์ และถ่ ายภาพด งจั น ทร์ได้ โดยใช้ โ มดการถ่ า ยภาพ
เ มือนเดิมทุกๆครั้งเริ่มบันทึกภาพตั้งแต่ ันที่ 18 .ค. – 6 ต.ค.
3. นาไฟล์ภาพถ่ายด งจันทร์ ไปปริ้นท์ลงบนกระดา ด้ ยเครื่อง Printer โดยปรับใ ้ขนาดภาพ(layer) เป็น
ขนาดเดีย กัน
4. จากข้อ 3 ทาการ ัดทางเรขาคณิต เพื่อ าจุด ูนย์กลางด งจันทร์ ัดขนาดเ ้นผ่า ูน ย์กลางโดยใช้ งเ ียน
และเ อร์เนียร์คาลิปเปอร์ พร้อมบันทึกขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางด งจันทร์เฉลี่ย (D) ใน น่ ย ซม. ดังรูปที่ 2
5. ทาการถ่ายดา อ้างอิง 2 ด งที่ทราบพิกัดตาแ น่งแน่นอน โดยเลือกจากกลุ่มดา แมงป่อง ตรงบริเ ณปลาย
างแมงป่อง นั้นคือ Shaula และ Lesath ซึ่งมีระยะ ่างเชิงมุมของดา ทั้ง 2 ก ้างไม่เกินขนาด น้ากล้อง
ของกล้องโทรทรร น์ ทาการถ่ายภาพเ มือนขั้นตอนการถ่ายด งจันทร์ทุกประการ ปริ้นท์และทาการ ัด
ระยะ ่างเฉลี่ยของดา ทั้ง 2 ด ง ได้เป็น 11.410 ซม. และคาน ณระยะ ่างเชิงมุมของดา ทั้ง 2 จากพิกัด
ตาแ น่ง ได้ค่าเป็น 0.588 อง า
6. นาข้อมูลขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางด งจันทร์ที่ ัดได้ (D) มาเทียบบัญญัติไตรยาง ์ กับขนาดเชิงมุมดา อ้างอิง
D 0.588
เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าขนาดเชิงมุมของด งจันทร์ ( ) ดัง มการ
------(1)
11.41

7. นาค่าขนาดเชิงมุมของด งจันทร์ ( ) จากข้อ 6 มาคาน ณ าระยะ ่างจากโลก (R) จาก มการเทียบเคียง
เมื่อขนาดเชิงมุมของด งจันทร์มีค่าน้อยๆ เมื่อเทียบกับระยะ ่าง ได้ มการโดยประมาณดังนี้ tan
R

ดังนั้นจะได้

R

tan

------(2) เมื่อ

คือขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางด งจันทร์มาตรฐาน (3,474.2 กม.)

ดังรูปที่ 3
Moon
moon
Earth
R
รูปที่ 3
8. นาข้อมูล ระยะ ่างจากโลก (R) จากข้อ 7 มาพล๊อตกราฟร่ มกับลาดับ ันที่ทาการ ังเกตถ่ายภาพด งจันทร์
พร้อมทาการเฉลี่ย าเ ้นแน โน้ม และ มการค าม ัมพันธ์กราฟ จากนั้นนา มการมาคาน ณ าค่า คาบ
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(T) การโคจรของดวงจันทร์ รวมถึงระยะทางใกล้ ไกลเฉลี่ย จากโลก เพื่อนามาวิเคราะ ์ าค่าความรี (e) วง
โคจรของดวงจันทร์
ผลการศึกษา
ลาดับ

วันที่

เวลา

เส ้นผ่าศูนย์กลางภาพ
ดวงจันทร์เฉลีย
่ D (ซม.)

1
4
7
8
9
19
20
24
25
27
28
30
31
32
33
36
37
38
41
42
47
49
50

18/8/2559
21/8/2559
24/8/2559
25/8/2559
26/8/2559
5/9/2559
6/9/2559
10/9/2559
11/9/2559
13/9/2559
14/9/2559
16/9/2559
17/9/2559
18/9/2559
19/9/2559
22/9/2559
23/9/2559
24/9/2559
27/9/2559
28/9/2559
3/10/2559
5/10/2559
6/10/2559

22:00
23:00
5:00
5:00
5:00
19:00
20:00
19:00
20:00
19:00
23:00
19:00
0:00
23:00
22:00
8:00
6:00
7:00
8:30
6:00
19:00
20:00
20:30

10.327
10.493
10.484
10.427
10.350
9.383
9.428
9.592
9.852
10.083
10.266
10.414
10.598
10.584
10.573
10.449
10.429
10.281
9.858
9.627
9.451
9.372
9.404

ขนาดเชิงมุม
ของดวงจันทร์ (องศา)

เฉลีย
่

ระยะห่างดวงจันทร์
กับโลก R ( กม.)

0.532
0.541
0.540
0.537
0.533
0.484
0.486
0.494
0.508
0.520
0.529
0.537
0.546
0.545
0.545
0.538
0.537
0.530
0.508
0.496
0.487
0.483
0.485

374023.7
368100.4
368422.3
370448.2
373180.4
411640.7
409675.9
402685.3
392044.4
383087.9
376234.0
370887.0
364447.6
364941.1
365309.3
369668.2
370353.5
375709.4
391819.1
401235.2
408707.7
412131.2
410736.0

0.519

384151.7

กราฟ แ ดงระยะ ่างจากโลกของดวงจันทร์ ในแต่ละวัน ในช่วง 50 วัน

ตารางแ ดงค่า y ูง ุด ที่ตาแ น่ง x ค่าต่างๆ
1.
2.

y

406.91x 2 15197 x 269367

x 18.67

ym

411258.8

y

294.42 x 2

x

48.65

ym

411278.0

28649 x 285656
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ตารางแ ดงค่า y ต่า ุดที่ตาแ น่ง x ค่าต่างๆ
3.
4.

y

387.13x

2

4000.8x 377703

x

5.17

ym

367366.4

y

450.82 x 2

29846 x 858664

x

33.10

ym

364684.3

ดังนั้น ระยะไกลโลกเฉลี่ย ได้เป็น
ระยะใกล้โลกเฉลี่ย

ได้เป็น

Rmax

Rmin

411258.8 411278.0
2
367366.4 364684.3
2

าคาบ (T) การโคจรจาก 48.65 18.67 29.98
และ 33.1 5.17 27.93
ดังนั้น า คาบ (T) การโคจรเฉลี่ย ได้เป็น T 29.98 27.93
2

411268.4

กม.

366025.35

28.95

กม.

ัน

สรุปผล
จากข้อมูลผลการ ึก า พบ ่าขนาดเชิงมุมเฉลี่ยของด งจันทร์ได้ 0.519 อง า ระยะ ่างด งจันทร์กับ
โลกเฉลี่ย ได้ 384,151.7 กม. มีค ามคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (384,403 กม.) อยู่ 0.07 % คาบ(T)
การโคจรของด งจันทร์รอบโลกเฉลี่ย ได้เป็น 28.95 ัน ซึ่งมีค ามคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (27.322 ัน)
อยู่ 2.89 % และ เมื่อเรานาระยะใกล้ ุด เฉลี่ย 366025.35 กม. และระยะไกล ุดเฉลี่ย 411268.4 กม. มา
ิเคราะ ์ าค่าค ามรี งโคจร จะได้ค่าเป็น 0.0582 โดยมีค ามคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (0.0549) อยู่
6.01 %
อภิปราย
ค่าคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย อาจเป็นผลเนื่องมาจากการ าเ ้นแน โน้ม ซึ่งยังไม่เ มาะ มและกระชับ
กับลัก ณะของกราฟที่เป็นแบบคาบ แต่ก็พอใช้ได้พอ มค ร อีก นึ่งปัญ าที่ าคัญ คือ เราไม่ ามารถที่จะเก็บ
ภาพด งจั น ทร์ได้ทุ กๆ ัน เนื่ องจากเป็ น ฤดูฝ น ทาใ ้ ข้อ มูล อาจมี การขาดช่ ง ากต้องการค ามแม่ นย า
มากก ่านี้ ค รมีการเก็บข้อมูลมากขึ้น และ าเ ้นแน โน้มเพื่อกระชับกับข้อมูลได้แม่นยาและถูกต้อง ซึ่งจะทาใ ้
ค ามคลาดเคลื่อนน้อยลงได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก าโครงงาน ครูอ ภิ รัก อภิ งค์ งาม ที่ ค อยใ ้ ค าปรึก าช่ ยเ ลื อ และ
นั บ นุ น ใ ้ งาน ิจั ย นี้ าเร็ จ ลุ ล่ งไปได้ ด้ ยดี ขอขอบคุ ณ พี่ ม ติ พ ล ตั้ งมติ ธ รรม ที่ ใ ้ คาปรึก า ุ ด ท้ าย
ขอขอบคุณ ครูจรัญ ครูนุชจรินทร์ ปัญญาดิบ ง ์ ที่เอื้อเฟื้อกล้อง DSLR า รับถ่ายภาพเก็บข้อมูลตลอดช่ ง
การดาเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิ งปฏิบัติการ.พิมพ์ครั้งที่ 3. ถาบัน ิจัยดารา
า ตร์แ ่งชาติ(องค์การม าชน), เชียงใ ม่
ดวงจันทร์ [Online]. Available: https://th.wikipedia.org/wiki/ด งจันทร์ (15 ตุลาคม 2559)
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การ ึก าผลกระทบจากการละลายของน้้าแข็งขั้ โลก ที่ ่งผลต่อการ มุนของโลก
นาง า ธัญ ุดา ชูลิกร
Email: meanbexo09@gmail.com
คุณครูข ัญตา รรณรัตน์
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย นคร รีธรรมราช
บทคัดย่อ
โครงงานนี้ได้ท้าการ ึก าผลกระทบจากการละลายข งน้้าแข็งขั้ โลก ที่ ่งผลต่ การ มุนข งโลก ซึ่ง
เป็ น การทดล งเชิงทฤ ฎี ทฤ ฎีที่น้ามาใช้ในการคิด คื Moment of inertia, Rotational motion และ
Angular velocity โดยจะก้ า นดใ ้ น้ าแข็ งขั้ โลกละลาย มด( ้ าง ิ งข้ มู ล น้้ าแข็ งมาจาก The United
States Geological Survey) และม ลข งน้้าแข็งเคลื่ นที่กระจายจากแกน มุนปกคลุมทั่ โลก ลั ก ณะ
ใกล้เคียงทรงกลมกล ง ซึ่ง ่งผลใ ้โมเมนต์ค ามเฉื่ ยข งโลกเพิ่มขึ้นร้ ยละ 1.00 × 10−3 เมื่ โมเมนต์
ค ามเฉื่ ยเปลี่ยน และไม่มีแรงภายน กมากระท้า ตามกฎการ นุรัก ์โมเมนตัมเชิงมุม ค ามเร็ เชิงมุมข ง
โลกจะลดลงร้ ยละ 1.00 × 10−3 นั่ น มายค าม ่ า โลกจะใช้ เ ลาในการ มุ น นานขึ้ น ร้ ยละ
1.00 × 10−3 คิดเป็น 0.87 ินาทีต่ ัน
ค้า ้าคัญ: Moment of inertia , Rotational motion , Angular velocity

ค ามเป็นมา
การเคลื่ นไ ข งโลก มี “การ มุน” และ “การโคจร" การ มุนข งโลก เป็นการเคลื่ นไ ข งโลก
ร บแกนข งตั เ ง ค ามเร็ ในการ มุนข งโลก มีค ามแตกต่างกัน ย่างชัดเจน โดยบริเ ณเ ้น ูนย์ ูตร
ค ามเร็ ในการ มุนร บตั เ งข งโลกเท่ากับ 1,700 กิโลเมตร / ชั่ โมง ่ นบริเ ณละติจูดที่ 60 ง า
ค ามเร็ ข งการ มุนร บตั เ งข งโลกจะมีค่าประมาณ 850 กิโลเมตร / ชั่ โมง รื ประมาณครึ่ง นึ่งข ง
ค ามเร็ ที่ ูนย์ ูตร แต่บริเ ณขั้ โลกค ามเร็ ในการ มุนร บตั เ งข งโลกมีค่าเป็น ูนย์ เ ลาใน 1 ัน จะ
ยู่ที่ 23 ชั่ โมง 56 นาที ัน ุริยคติ ยึด ลักช่ งระยะเ ลาที่ด ง าทิตย์เคลื่ นที่ผ่านแน เ ้นเม ริเดียนครบ
1 ร บ (เที่ยง ัน นึ่งไปยัง ีกเที่ยง ัน นึ่ง) ซึ่งจะก้า นดเ ลาเท่ากับ 24 ชั่ โมง
ในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ นึ่งที่นัก ิทยา า ตร์ก้าลังใ ้ค าม นใจ ยู่ก็คื การละลายข งน้้าแข็งขั้ โลก
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ค่ นข้าง ่งผลกระทบต่ โลกใน ลายๆด้าน ผู้จัดท้าคาด ่าการละลายข งน้้าแข็งจะ
่งผลต่ การ มุนข งโลก จึงได้ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างการ มุนข งโลกกับการละลายข งน้้าแข็งขั้ โลก
ในกรณีที่น้าแข็งละลาย มด โดยใช้โมเมนต์ค ามเฉื่ ยในการค้าน ณ เพื่ าผลกระทบจากการละลายข ง
น้้าแข็งที่ ่งผลต่ การ มุนข งโลก
ตั ถุประ งค์
1.เพื่ กึ าผลกระทบที่ ่งผลต่ การ มุนข งโลก เมื่ น้้าแข็งละลาย
2.เพื่ ึก าการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ค ามเฉื่ ยข งโลก
3.เพื่ ึก าการเปลี่ยนแปลงเ ลาข งโลกเมื่ น้้าแข็งละลาย
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วิธีการศึกษา
1. ึก า ิธีการค้าน ณโมเมนต์ค ามเฉื่อย เนื่องจากโลกเป็น ัตถุที่ก้าลัง มุนรอบแกนด้ ยค ามเร็ ค่า
นึ่ง ซึ่ง ัตถุที่มีการ มุนรอบแกน จะมีโมเมนต์ค ามเฉื่อยเกิดขึ้น โมเมนต์ค ามเฉื่อยจะขึ้นอยู่กับ
รูปร่างและระยะ ่างจากแกนของ ัตถุ ซึ่ง ากน้้าแข็งละลาย จะมีการเปลี่ยนต้าแ น่งของม ล ท้าใ ้
่งผลต่อโมเมนต์ค ามเฉื่อย
2. ร บร มข้อมูลพื้นฐาน ค่าต่างๆเกี่ย กับโลก (ม ลของโลก รั มีของโลก) โดยอ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือ
การ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ
3. ร บร มข้อมูลปริมาตรของน้้าแข็งขั้ โลก เพื่อน้ามาค้าน ณ าม ลของน้้าแข็ง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
USGS (The United States Geological Survey)
4. าโมเมนต์ค ามเฉื่อยของน้้าแข็งที่ละลาย โดยใช้ ิธีการค้าน ณ าโมเมนต์ค ามเฉื่อยของทรงกลม
กล ง เนื่องจากก้า นดใ ้น้าแข็งที่ละลายกระจายปกคลุมทั่ โลก
5. าโมเมนต์ค ามเฉื่อยของโลก ในกรณีที่น้าแข็งยังไม่ละลาย
6. าโมเมนต์ค ามเฉื่อยของโลกเมื่อน้้าแข็งละลาย
7. าค ามเร็ เชิงมุมในกรณีที่น้าแข็งยังไม่ละลาย
8. าค ามเร็ เชิ งมุ ม ในกรณี ที่ น้ าแข็งละลายโดยใช้ ก ฎการอนุ รัก ์ โมเมนตั ม เชิ งมุม ในการค้าน ณ
เนื่องจากเราต้องการ า ่าน้้าแข็ง ที่ละลายนั้น ่งผลต่อการ มุนของโลก รือไม่ เราจึงไม่ค้านึงถึงแรง
กระท้าภายนอก ดังนั้น โมเมนตัมเชิงมุมของโลกในกรณีที่น้าแข็งไม่ละลายและน้้าแข็งละลาย จะต้อง
มีค่าเท่ากัน
9. น้าค่าค ามเร็ เชิงมุมในกรณีที่น้าแข็งละลายมาค้าน ณ าระยะเ ลาในการ มุนรอบตั เองของโลก
10. น้าผลการค้าน ณโมเมนต์ค ามเฉื่อย ค ามเร็ เชิงมุม และระยะเ ลาที่ได้ในกรณีที่น้าแข็งยังไม่ละลาย
และกรณีที่น้าแข็งละลายมาเปรียบเทียบกัน
11. ิเคราะ ์และ รุปผล
ผลการศึกษา
จากการ ึก าโดยใช้ ลักการอนุรัก ์โมเมนตัมเชิงมุมและการเคลื่อนที่แบบ มุนในการค้าน ณได้ผล
ดังนี้
1.โมเมนต์ค ามเฉื่อย
จากการเปรียบเทียบผลการค้าน ณโมเมนต์ค ามเฉื่อยของโลก ในกรณีที่น้าแข็งยังไม่ละลายและน้้าแข็ง
ละลาย แ ดงใ ้เ ็น ่า เมื่อน้้าแข็งละลาย โมเมนต์ค ามเฉื่อยของโลกจะเพิ่มขึ้นจากตอนที่น้าแข็งไม่ละลาย
8.04 × 1032 Kg𝑚2 คิดเป็นร้อยละ 1.00 × 10−3
2. ค ามเร็ เชิงมุมในการ มุนของโลก
จากการเปรียบเทียบผลการค้าน ณค ามเร็ เชิงมุมในการ มุนของโลก ในกรณีที่น้าแข็งยังไม่ละลาย
และน้้าแข็งละลาย แ ดงใ ้เ ็น ่า เมื่อน้้าแข็งละลาย โลกจะมี ค ามเร็ เชิงมุมในการ มุนลดลงจากตอนที่
น้้าแข็งไม่ละลาย7.30 × 10−13 𝑟𝑎𝑑⁄𝑠 คิดเป็นร้อยละ 1.00 × 10−3 ซึ่งเมื่อน้าไปค้าน ณ า
ระยะเ ลาในการ มุนรอบตั เองของโลกแล้ พบ ่าโลกจะใช้เ ลาในการ มุนนานขึ้น 0.87 ินาที
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สรุปผล
จากการ ึก าผลกระทบจากการละลายของน้้าแข็งขั้ โลก ที่ ่ งผลต่อการ มุน ของโลก พบ ่าเมื่อ
น้้าแข็งละลาย ม ลของน้้าแข็งจะเปลี่ยนต้าแ น่งซึ่งจะ ่งผลต่อโมเมนต์ค ามเฉื่อย ก่อนน้้าแข็งละลาย น้้าแข็ง
จะอยู่ที่แกน มุน ระยะ ่างจากแกน มุนมีค่าน้อย ่งผลใ ้โมเมนต์ค ามเฉื่อยมีค่าน้อย แต่เมื่อละลายแล้
กระจายไปยังทั่ โลก ระยะ ่างจากแกน มุนก็จะเพิ่มขึ้น ่งผลใ ้โมเมนต์ค ามเฉื่ อยมีค่ามากขึ้น และเมื่อ
โมเมนต์ค ามเฉื่อยเปลี่ยนแปลง ค ามเร็ เชิงมุมก็จะเปลี่ยนแปลงในลัก ณะที่แปรผกผันกับโมเมนต์ค าม
เฉื่อย ดังนั้น เมื่อโมเมนต์ค ามเฉื่อยของโลกมีค่ามากขึ้น ค ามเร็ เชิงมุมของโลกจะมีค่าน้อยลง รือก็คือโลกจะ
ใช้เ ลาในการ มุนรอบตั เองนานขึ้น ร้อยละ 1.00 × 10−3 คิดเป็น 0.87 ินาทีต่อ ัน
กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้ได้ ้าเร็จขึ้นเป็นรูปเล่มด้ ยดีเพราะได้รับค้าแนะน้าจากคุณครูข ัญตา รรณรัตน์ คุณครู
ที่ปรึก าคุณ ิทธิพร เดือนตะคุ และคุณมติพล ตั้งมติธรรม นัก ิชาการจาก ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ
้า รับค้าปรึก า ค้าแนะน้า และเทคนิคการท้างานโครงงาน ิจัยดารา า ตร์ได้รับการ นับ นุนจากโครงการ
อบรบครูเชิงปฏิบั ติการด้านดารา า ตร์ขั้น ู ง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่ งชาติ (องการม าชน) ถาบั น
่ งเ ริ ม การ อน ิ ท ยา า ตร์ และเทคโนโลยี ( ท). และขอบพระคุ ณ ครอบครั ผู้ ใ ้ ก้ า ลั งใจในการ
ด้าเนินงานและใ ้โอกา ในการ ึก าตลอดมา
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ.เชียงใ ม่:
้านักบริการ ิชาการและ าร นเท ทางดารา า ตร์
Sea level and climate.[Online]. Avaiable: http://pubs.usgs.gov/fs/fs2-00/
เกี่ย กับโลก (Earth) ของเรา. [Online]. Available:
http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/geology/1/index_ch_1-3.htm.
โมเมนต์ค ามเฉื่อย [Online]. Available:
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/explorescience/inertia/inertia.htm.
กฎการอนุรัก ์โมเมนตัมเชิงมุม [Online]. Available: https://www.gotoknow.org/posts/506783เอกพล
Subsurface Radar Sounding of the South Polar Layered Deposits of Mars [Online]. Available:
http://science.sciencemag.org/content/316/5821/92
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การ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างเฟ ด งจันทร์กับขนาด ลุมของตั อ่อนแมลงช้าง
นาง า าภั ร จันทพรา มณ์
e-mail: b.ny.chang@gmail.com
าจารย์ที่ปรึก า นางข ัญตา รรณรัตน์
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย นคร รีธรรมราช
บทคัดย่อ
งาน ิจัยนี้ทาการ ึก าเกี่ย กับค าม ัมพันธ์ระ ่างเฟ ข งด งจันทร์กับขนาด ลุมข งตั ่ นแมลง
ช้างโดยทาการทดล ง 3 ชุดการทดล ง คื กระบะที่เปิดแ งไฟเรื งๆ กระบะที่ปิดแ ง และกระบะที่เปิด
ตามปกติ ซึ่งได้ทาการทดล ง 2 ครั้ง ครั้งที่แรกทดล งในช่ งแรม 13 ค่าเดื น ิง าคม ถึง แรม 5 ค่า เดื น
ิง าคม และครั้งที่ 2 ทดล งในช่ งขึ้น 1 ค่าเดื นตุลาคม ถึงแรม 2 ค่า เดื นตุลาคม จากนั้นนาข้ มูลที่ได้มา
พ ร์ตกราฟเพื่ ดูค าม ัมพันธ์ระ ่างเฟ ข งด งจันทร์กับขนาด ลุมข งทั้ง 3 กระบะ ซึ่งกราฟที่ได้นั้นบาง
ช่ งไม่คงที่และก็เป็นไปในทิ ทางเดีย กันทั้ง 3 กระบะ ดังนั้นแ งจึง าจจะไม่ได้มีผลกระทบต่ ขนาด ลุมข ง
ตั ่ น
คา าคัญ: ขนาด ลุม, เฟ ด งจันทร์, ตั ่ นแมลงช้าง
ค ามเป็นมา
ด งจันทร์ เป็น ิ่งที่ ยู่คู่กับค ามเชื่ ข งมนุ ย์มานานตั้งแต่การก่ เริ่ม ารยธรรม ทั้งค ามเชื่ ด้าน
า นาและค ามเชื่ ทั่ ไปเกี่ย กับ ิ่งมีชี ิต ย่างไรก็ตามทางผู้จัดทาได้ทาการ ึก าโดยการ ืบค้นข้ มูลพบ ่า
ในปี 2010 Carlos Jimenez ได้ ึก าถึงพฤติกรรมข ง ัต ์ชนิด นึ่งที่น่า นใจพร้ มทั้งกล่า ่า “ ปัจจัย ื่นๆ
ที่ าจจะมี ิทธิพลต่ พฤติกรรมการขุด ลุมข งตั ่ นข งแมลงช้างคื เฟ ข งด งจันทร์ ” และในปี 2013
Laura Poppick ก็ได้กล่า ในบทค าม นึ่ งข งเธ เช่นกัน ่า “ นัก ิจัยได้พบ ่า ลุ มพ กนั้นจะใ ญ่ ขึ้นใน
ระ ่างที่พระจัน ทร์เต็มด ง ” ดังนั้นทางผู้จัดทาต้ งการจะพิ ูจน์ ่าข้ ค ามดังกล่า เป็นจริง รื ไม่จึงได้
จัดทาโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่ าค าม ัมพันธ์ระ ่างเฟ ข งด งจันทร์กับขนาด ลุมข งแมลงช้าง ในรูปแบบ
การเปรียบเทียบการทดล ง 3 ชุดและการ ร้างกราฟเพื่ ใ ้ทราบขนาด ลุมในแต่ละ ัน
ัตถุประ งค์
1. เพื่ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างเฟ ด งจันทร์กับขนาด ลุมข งตั ่ นข งแมลงช้าง
2. เพื่ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างมลภา ะทางแ ง (light pollution) กับพฤติกรรมการขุด ลุมข งตั
่ นข งแมลงช้าง
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วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการจับแมลงช้าง
1. นาเ ยื่อ ย่อนลงไปใน ลุมแมลงช้างโดยที่นิ้วยังจับเ ยื่อไว้
2. รอเวลาเมื่อแมลงช้างจับเ ยื่อใ ้ดึงเ ยื่อขึ้นแมลงช้างจะติดขึ้นมากับเ ยื่อด้วย
3. นาแมลงช้างใ ่ภาชนะที่เตรียมไว้ (เลือกตัวที่มีขนาด 7-8 มิลลิเมตร)
ขั้นตอนการทดลอง
1. วัดขนาด ลุมของตัวอ่อนของแมลงช้างด้วยกระดา จากนั้นนามาวัดกับ เวอร์เนียโดยในการบันทึกค่า
แต่ละครั้งจะทาการวัด 2 ครั้ง แล้วนามาเฉลี่ยกัน
2. วัดปริมาณความเข้มแ งโดย lux meter
3. บันทึกผลและนาข้อมูลที่ได้มาพอร์ตกราฟ

ผลการศึกษา

ขนาดของหลุม (cm)

กราฟการทดลองครั้งที่ 1
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

แรม 120 ค่ำ

ปิดแ ง
Series1
Series2
เปิดปกติ
Series3
เปิดแ ง

ขึ ้น 52 ค่ำ

ขึ ้น107 ค่ำ

ขึ ้น 15
12 ค่ำ

เฟสดวงจันทร์

แรม 20
2 ค่ำ

แรม 25
7 คำ่

กราฟแ ดงถึงขนาด ลุมของตัวอ่อนแมลงช้าง ตั้งแต่แรม 13 ค่าเดือน ิง าคม ถึง แรม 5 ค่า เดือน ิง าคม
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ขนาดของหลุม (cm)

กราฟการทดลองครั้งที่ 2
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0 ค่ำ
แรม 15

ปิดแ ง
Series1
Series2
เปิดปกติ
Series3
เปิดแ ง

ขึ ้น 55 ค่ำ

10 ค่ำ
ขึ ้น 10

ขึ ้น 15
15 ค่ำ

แรม 20
5 ค่ำ

เฟสดวงจันทร์

กราฟแ ดงถึงขนาด ลุมของตั อ่อนแมลงช้าง ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่าเดือนตุลาคม ถึงแรม 2 ค่า เดือนตุลาคม

สรุปผล
จากการ ึก าในการทดลองครั้งที่ 1 พบ ่า กราฟในชุดการทดลองทั้ง 3 ชุด ่ นใ ญ่จะเป็นไปในทาง
เดีย กัน คือจะเพิ่มขึ้นในช่ งแรม 14 ค่า-แรม 15 ค่า, ขึ้น 3 ค่า-ขึ้น 6 ค่า และขึ้น 11 ค่า-ขึ้น 13 ค่าในชุดการ
ทอดลองที่ 1 และ 2 ่ นในชุดการทดลองที่ 3 กราฟจะเพิ่มขึ้นในช่ งแรม 3 ค่า-แรม 15 ค่า, ขึ้น 3 ค่า-ขึ้น 6
ค่า และขึ้น 7 ค่า-ขึ้น 15 ค่า
จากการ ึก าในการทดลองครั้ งที่ 2 พบ ่า กราฟในการทดลองทั้ ง 3 ชุ ด จะไม่ไปในทางทิ ทาง
เดีย กัน กราฟมีการขึ้นลงไม่คงที่ โดยที่เด่นชัดก็คือชุดการทดลองที่ 3 ในช่ ง ขึ้น 1 ค่า-ขึ้น 2 ค่า กราฟการ
ทดลองทั้ง 3 ชุดจะไปในทิ ทางเดีย กัน แต่ในช่ งขึ้น 4 ค่า-แรม 2 ค่า ชุดการทดลองทั้ง 3 ชุด จะไม่ไปในทาง
ทิ ทางเดีย กันและการขึ้นลงที่ต่างกัน
อภิปราย
จากการ ึก าพบ ่า กราฟมีการขึ้นลงที่ไม่แน่นอน แ งจึง อาจจะไม่ได้มีผลต่อขนาดของ ลุมตั อ่อน
แมลงช้ าง ทั้งนี้ ม ลภา ะทางแ งจึ ง อาจจะไม่ได้ ่ งผลกระทบต่ อขนาด ลุ ม ของตั อ่อ นแมลงช้างด้ ย ใน
การ ึก าอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนของข้อมูลในช่ งการ ัด เนื่องจากต้อง ัดกับกระดา ก่อนจากนั้นจึงนามา
ัดค่ากับเ อร์เนีย และยังมีปัญ าจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยจาก ภาพอากา และปัจจัยจากการใ ้อา าร เป็น
ต้น ทาใ ้ไม่ ามารถ รุปผลได้อย่างแน่ชัด
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กิตติกรรมประกาศ
ในการทางาน ิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์ข ัญตา รรณรัตน์ คุณครูที่ปรึก า คุณเจ ฎา กีรติพารัตน์
และคุณ มติพล ตั้งมติธรรม นั ก ิชาการจาก ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ า รับคาปรึก า คาแนะนา
ข้ อ เ นอและเทคนิ ค การท างานโครงงาน ิ จั ย ดารา า ตร์ได้ รั บ การ นั บ นุ น จากโครงการอบรบครูเชิ ง
ปฏิบัติการด้านดารา า ตร์ขั้น ูง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องการม าชน) ถาบัน ่งเ ริมการ อน
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ( ท). และท้าย ุดนี้ ขอบพระคุ ณ คุณพ่อและคุณแม่ อันเป็นที่รัก ผู้ใ ้กาลังใจ
ในการดาเนินงาน ใ ้คาแนะนาและใ ้โอกา ในการ ึก าตลอดมา
เอกสารอ้างอิง
Carlos Jimenez. (2559). It's a bug's life:a field study of the effects of human and natural
disturbances on the pit-building behaviour of antlion larvae (Neuroptera:myrmeleontidae) in
Cyprus. (ออนไลน์). แ ล่งที่มา : https://books.google.co.th/books?id=oRlAgAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=It%27s+a+bug%27s+life:a+field+study+of+the+effects+of
+human+and+natural+disturbances+on+the+pitbuilding+behaviour+of+antlion+larvae+(Neuroptera:myrmeleontidae)in+cyprus&source=bl&ot
s=Ov6pEb0ijn&sig=zgerYgeXr7Xc6vwo3y_a5wXfQv0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8pPCH18LNA
hVJP48KHV3wDkcQ6AEIGjAA#v=snippet&q=antlion%20moon&f=false
Laura Poppick. (2559). 6 Wild Ways the Moon Affects Animals. (ออนไลน์). แ ล่งที่มา :
http://www.livescience.com/37928-ways-the-moon-affects-animals.html
แมลงช้าง. (2559). (ออนไลน์). แ ล่งที่มา :
http://www.dnp.go.th/foremic/entomology/Web/Eminent/Eminent/Neuroptera/Neuroptera.ht
m
ด งจันทร์ (Moon) และปรากฏการณ์บนโลกอันเนื่องมาจากด งจันทร์. (2559). (ออนไลน์). แ ล่งที่มา :
http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/geology/1/index_ch_1-5.htm
มลภา ะทางแ ง(light pollution). (2559). (ออนไลน์). แ ล่งที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
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การ ึก าค าม ัมพันธ์ระ า่ งเฟ ด งจันทร์กับการออกดอกของแก้ มังกร
นายจีรยุทธ ทุมรัตน์
e-mail:tuypox4@gmail.com
าจารย์ที่ปรึก าข ัญตา รรณรัตน์
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย นคร รีธรรมราช (โรงเรียน ิทยา า ตร์ภูมิภาค)
บทคัดย่อ
งาน ิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่ ึก า ่าเฟ ข งด งจันทร์มีผลต่ การบานด กข งแก้ มังกร รื ไม่และมีผล
ย่างไรในแต่ละช่ งเฟ ข งด งจันทร์ การเก็บข้ มูลมีทั้ง มด 2 ชุดการทดล ง การทดล งที่ 1 เก็บข้ มูล
ด กที่บานในช่ งข้างขึ้น การทดล งที่ 1 เก็บข้ มูลด กที่บานในช่ งข้างแรม เริ่มเก็บข้ มูลตั้งแต่ด กตูมจน
กระทั้งด กบาน ข้ มูลที่เก็บได้แก่ ค ามยา เ ้นร บ งที่ก ้างที่ ุดข งด ก ุณ ภูมิ ค ามเข้มแ งต น
กลางคืน ภาพท้ งฟ้ าในแต่ล ะ ัน ซึ่งจากการเก็บข้ มูล ิเคราะ ์ ค าม ั มพัน ธ์พ บ ่าเฟ ข งด งจันทร์
ุณ ภูมิ ค ามเข้มแ ง ภาพท้ งฟ้าในแต่ละ ัน ไม่ ่งผลต่ การบานข งด กแก้ มังกร ดั้งนั้นจึง รุปได้ ่า
เฟ ข งด งจันทร์นั้นไม่มีผลต่ การบานข งด กแก้ มังกร ทั้งข้างขึ้นข้างแรม แต่จากการเก็บข้ มูลด กแก้
มังกรที่บานในช่ งข้ งแรมจะมีขนาดเล็กก ่าด กที่บานในช่ งข้างขึ้นน่าจะมีผลมาจากปัจจัยภายน กที่ไม่ได้
ทาการค บคุม(ปริมาณน้าฝน)และการตรึงคาร์บ นได กไซด์ในแต่ละด กข งแก้ มังกรเนื่ งจากแก้ มังกร
เป็นพืช CAM
คา าคัญ:เฟ ข งด งจันทร์,แก้ มังกรพันธุ์เนื้ ขา เปลื กแดง
ค ามเป็นมา
ังเกตการ กด กข งพืชชนิดต่างๆพบ ่ามีการ กด กทั้งกลาง ันและกลางคืน ซึ่งปัจจัย าคัญที่
ทาใ ้พืชเจริญเติบโตและ กด กคื แ ง พืชที่ กด กเ ลากลาง ันแ งที่ได้รับทั้ง มดมาจากด ง าทิตย์
่ นพืชที่ กด กเ ลากลางคืน เช่น แก้ มังกร ต้นยา ูบ กระบ งเพชร น่าจะมาจาก ิทธิพลข งแ งข งด ง
จันทร์ที่ ่งผลต่ การเจริญเติบโตข งพืช
ัตถุประ งค์
1.เพื่ กึ าแ งข งด งจันทร์มีผลต่ การเจริญเติบโตข งด ก รื ไม่
2.เพื่ กึ าคาบข งด งจันทร์ที่มีผลต่ ด กข งแก้ มังกร
3.เพื่ กึ าค าม ัมพันธ์ระ ่างแ งข งด งจันทร์กับการ กด กข งแก้ มังกร
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วิธีการศึกษา
1.การเก็บข้อมูล
1.1 เลือกต้นแก้ มังกร เพื่อมาทาการเก็บข้อมูล
1.2 ทาการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ดอกยังตูมอยู่เก็บข้อมูล ตั้งแต่ ภาพท้องฟ้า ขนาดของดอก ( ัดด้านยา และ
เ ้นรอบ งที่ยา ที่ ุด) คาบของด งจันทร์ ลัก ณะของดอก อุณ ภูมิ และค าม ่างของท้องฟ้า
1.3 ทาการเก็บข้อมูลทุกๆ ันอย่าง ม่าเ มอจนกระทั้งดอกบาน
1.4 ดอกที่บาน ัด าเ ้นผ่าน ูนย์กลางโดย ัด 3 ครั้งและนาค ามยา มาเฉลี่ยกัน
2.ทาการ ิเคราะ ์ข้อมูล
2.1 นาข้อมูลที่ทาการเก็บข้อมูลมา ิเคราะ ์
2.2 แล้ ร้างกราฟ าค าม ัมพันธ์
2.3 แล้ นามาเปรียบเทียบกัน
ผลการศึกษา
จากการ ึก าพบ ่า ดอกของแก้ มังกร นั้นบานคืนเดีย แล้ จะร่ งในตอนเช้าซึ่งจากการเก็บข้อมูล
นั้น ามารถแบ่งได้ 2 ชุดด้ ยกันโดยชุดที่ 1 จะเป็นดอกที่บานในช่ งข้างขึ้น (แรม 14 ค่า-ขึ้น 11 ค่า) และชุดที่
2 จะเป็นดอกที่บานในช่ งข้างแรม (ขึ้น 13 ค่า-แรม 8 ค่า) ดังกราฟต่อไปนี้
ขนาด(cm)

กราฟแ ดงผลการเจริญเติบโตในช่ งข้างขึ้นของดอกแก้ มังกร(แรม 14 ค่า-ขึ้น 11 ค่า)
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กราฟแ ดงผลการเจริญเติบโตในช่ งข้างแรมของดอกแก้ มังกร(ขึ้น 13 ค่า-แรม 8 ค่า)
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และค าม ่างท้องฟ้าเมื่อนามาเฉลี่ยและเปรียบเทียบกันจะพบ ่า มีค ามใกล้เคียงกันมาก(ในช่ งข้างขึ้นอยู่ที่
0.625และในช่ งข้างแรมอยู่ที่ 0.625) จนทาใ ้ไม่ ่งผลต่างกันมากจึงทาใ ้ เฟ ของด งจันทร์ไม่ ่งผลต่อการ
บานของดอกแก้ มังกรซึ่งโดยเฉลี่ยดอกแก้ มังกรที่บานในข้างขึ้นจะมีขนาด 9.0 เซนติเมตร เฉลี่ยดอกแก้
มังกรที่บานในข้างแรมจะมีขนาด 8.2 เซนติเมตร
สรุปผล
จากการ ึก าพบ ่า ดอกแก้ มังกรนั้น ค าม ่างของท้องฟ้านั้นเมื่อนามาเฉลี่ยแล้ พบ ่ามีค าม
ใกล้เคียงกันและดอกที่บานมีเ ้นผ่าน ูนย์กลางที่ใกล้เคียงกัน จึง ามารถ รุปได้ ่า เฟ ของด งจันทร์นั้นไม่มี
ผลต่อการบานของดอกแก้ มังกรแต่จะเกิดข้อผิดพลาดคือ การเก็บข้อมูลที่นามา ิเคราะ ์ในข้างต้นนั้นเป็นการ
เก็บข้อมูลในระยะ นึ่งและมีปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่ได้ค บคุม (ปริมาณน้าฝน) ซึ่งอาจทาใ ้เกิดการผิดพลาด
ในการ ิเคราะ ์
กิตติกรรมประกาศ
ในการทางาน ิจัยครั้งนี้ของขอบคุณอาจารย์ข ัญตา รรณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึก าที่คอยใ ้คาแนะนา
ขอขอบคุณ เด็กชายณัฐนนท์ ทุมรัตน์ ที่เป็นผู้ที่ช่ ยบันทึกข้อมูลต่างที่นามาใช้ ิเคราะ ์ และขอขอบคุณพีธ่ ีร
ยุทธ ลอยลิ บ ที่ ใ ้ คาปรึก าในการทางาน การทางานโครงงาน ิจัยดารา า ตร์ได้รับ การ นั บ นุนจาก
โครงการอบรบครูเชิงปฏิบั ติการด้านดารา า ตร์ขั้น ูง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่ งชาติ (องการม าชน)
ถาบัน ่งเ ริมการ อน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ( ท).
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เอกสารอ้างอิง
แก้วมังกร.(2559).(ออนไลน์).
แหล่งที่มา:http://puechkaset.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B
8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3/
ดวงจันทร์.(2559).(ออนไลน์).
แหล่งที่มา:http://www.atom.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/moon.htm
แรงดึงดูดของดวงจันทร์และโลก.(2559).(ออนไลน์).
แหล่งที่มา:http://www.nawachione.org/2012/10/29/science-or-not/
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การศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสงโลก (Earthshine)
นาง า ณัฐธิดา ีเ ม
e-mail:goppy_4544@hotmail.co.th
าจารย์ทีปรึก า
คุณครู ประเดิม รรณท ง
โรงเรียนเมื งกา ินธุ์
บทคัดย่อ
การ ึก าค าม ัมพันธ์ข ง ัด ่ นเฟ ด งจันทร์กับ ปรากฏการณ์ แ งโลก(Earthshine)ในงาน ิจัยนี้มี
ัตถุประ งค์เพื่ า ัด ่ นเฟ ด งจันทร์เทียบกับแ งโลก (Earthshine) โดยการเก็บข้ มูลด้ ยการถ่ายภาพด้ ย
กล้ ง DSLR ที่ต่ ผ่านกล้ งโทรทั น์แบบด ปโซเนียล ขนาด 10 นิ้ ใน ันข้างขึ้น 1-3 ค่่า ซึ่งเริ่มถ่ายภาพในแต่
ละ ันที่มุมต่างกันตั้งแต่เ ลาที่ด ง าทิตย์ลับข บฟ้าจนถึงเ ลาที่ด งจันทร์ลับข บฟ้า เมื่ ภาพถ่ายมาแล้ น่ามา
ิ เคราะ ์ ด้ ยโปรแกรม Iris เพื่ าค่ า ค าม ่ า ง(Intensity)ข งเฟ ด งจั น ทร์ กั บ ปรากฏการณ์ แ งโลก
(Earthshine) โดยการ ก่า นดจุด ัดแ ง บริเ ณเฟ ด งจันทร์จ่าน น 20 จุด และบริเ ณที่เกิดปรากฎการณ์แ ง
โลก(บริเ ณเงามั )จ่าน น 20 จุด แล้ น่ามา าค่าเฉลี่ยและน่าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเป็น ัด ่ นค าม ัมพันธ์ข ง
ัด ่ นเฟ ด งจันทร์กับปรากฏการณ์แ งโลก( Earth Shine) และน่ามา ร้างกราฟเพื่ แ ดงค าม ัมพันธ์
จากผลการ ึก าพบ ่าในช่ ง ันเดีย กันที่มุมการถ่ายต่างกัน ัด ่ นเฟ ด งจันทร์กับปรากฏการณ์แ ง
โลก(Earthshine) มีค่าประมาณ 0.02 นั่นคื ค่าค าม ่างข งปรากฏการณ์แ งโลกมีค่าเป็น 0.02 เท่าข งค่า
ค าม ่างข งแ งจากเฟ ข งด งจันทร์ และถ้ามีการเก็บข้ มูลภาพเพิ่มเติมจะท่าใ ้ได้ข้ มูลที่ มบูรณ์มากขึ้ น
าจ ามารถน่าไป ธิบายการ ะท้ นแ งจากด ง าทิตย์ข งโลกในแต่ละช่ งเ ลาได้
คาสาคัญ: ปรากฏการณ์แ งโลก (Earthshine), เฟ ด งจันทร์
บทนา
ปรากฏการณ์แ งโลก รื Earth Shine คื แ ง ะท้ นจากด ง าทิตย์ตกกระทบโลกแล้ ะท้ นไป
ยังด งจันทร์ ท่าใ ้เ ็นเป็นเงามั ในบริเ ณที่เป็น ่ นมืดข งด งจันทร์ ปรากฏการณ์แ งโลกจะ ังเกตได้ดีในช่ ง
ข้างขึ้น 1-3 ค่่า รื ข้างแรม 12-14 ค่่า เราจะเ ็ นแ งเรื ๆจากด้านมืดข งด งจันทร์แ งนี้ไม่ใช่แ งข งด ง
าทิตย์โดยตรงแต่เป็นแ งข งด ง าทิตย์ที่ ะท้ นผิ โลกไปยังด งจันทร์และ ะท้ นกลับมายัง ผู้ ังเกตบนโลก ีก
ต่ นึ่ง
จากปรากฏการณ์ดังกล่า ผู้ ิจัยต้ งการจะ ัดค่าค าม ่างข งแ งโลกที่ตกกระทบบนด งจันทร์ และ
เปรี ย บเที ย บค่ าค าม ่างกั บ ค าม ่างข งเฟ ด งจัน ทร์ ซึ่ งจะท่ าใ ้ ท ราบค่ าการ ะท้ นแ งข งโลกได้
น กจากนั้นยัง ามารถน่าค่าข งปรากฏการณ์แ งโลกมาเปรียบเทียบกันในแต่ช่ งเ ลาได้
วัตถุประสงค์
เพื่ ึก าค าม มั พันธ์ข ง ดั ่ นเฟ ด งจันทร์กับปรากฏการณ์แ งโลก Earthshine
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิธีการศึกษา
ึก าข้อมูล ิธีการถ่ายภาพ และช่ งเ ลาที่จะ ามารถ ังเกตเ ็นปรากฏการณ์แ งโลกได้ตลอดจน
พยากรณ์อากา ่าท้องฟ้าจะเปิด รือไม่
ถ่ายภาพด งจันทร์ผ่านกล้อง dobsonian ต่อเข้ากับกล้อง DSLR เพื่อถ่ายภาพด งจันทร์ในมุมเงย
ต่างกัน ซึ่งจะถ่ายมุมละ 5 ภาพ แล้ คัดเลือกภาพที่ มบูรณ์จ่าน น 1 ภาพมา ิเคราะ ์
ถ่ายภาพ dark, bias , flat เพื่อน่าไปใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูล
น่าภาพที่ได้มา ัดค่าค าม ่างโดยใช้โปรแกรม Iris โดยจะ ัดค่าค าม ่างของปรากฏการณ์แ งโลก
(Earth Shine)กับเฟ ของด งจันทร์
เมื่อได้ค่าแล้ จะน่ามา าค่าเฉลี่ย แล้ น่าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบ ัด ่ น
น่ามา ร้างกราฟเพื่อ าค าม ัมพันธ์
ผลการศึกษา

ภาพที่1.1
ภาพด งจันทร์ที่เราจะน่ามา าค่าค าม า่ ง (ขึ้น 3 ค่่า : ถ่ายเมื่อ ันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เ ลา 19.20 น.)
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ตารางการหาค่า Intensity

Intensity

มุมเงย(องศา)
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มุมเงย(องศา)

ภาพที่1.2 กราฟแ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่างข ง ัด ่ นเฟ ด งจันทร์กับปรากฏการณ์แ งโลก
สรุปผล
จากการ ึ ก าพบ ่ า ั ด ่ นข งเฟ ด งจั น ทร์ กั บ ปรากฏการณ์ แ งโลก (Earthshine) เมื่ มุ ม เงย
เปลี่ยนไปแปลงมี ัด ่ นประมาณ 0.02 แ ดงใ ้เ ็ น ่าแ งโลกมีค่า เป็น 0.02 เท่าข งแ งจากเฟ ข งด ง
จันทร์
อภิปราย
การ ึ ก าพบ ่ าเรามี ปั ญ าคื ภาพที่ น่ ามา าค่ าค าม ่า งและน่ า มาเปรีย บเที ย บ ั ด ่ นเพื่ า
ค าม ัมพันธ์นี้เป็นภาพที่ถ่ายเพียง 1 ันคื ันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ขึ้น3ค่่าเดื น 8 น่าภาพที่ได้มา ิเคราะ ์
ตั้งแต่ มุมเงย 23 ง า ถึงต่่า ุด 8 ง า มี ัด ่ นค่ นข้างคงที่คื ประมาณ 0.02 แ ดงใ ้เ ็น ่าแ งโลกมี
ค่าประมาณ 0.02 เท่าข งแ งข งเฟ ด งจันทร์ซึ่ง ามารถน่าไป ธิบายเชื่ มโยงการ ะท้ นแ งข งโลกได้และ
ถ้าเราถ่ายภาพ ันต่ ไป ัด ่ นข งเฟ ข งด งจันทร์กับ Earthshine าจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่เนื่ งจาก
ช่ งเ ลาในการเก็บข้ มูลภาพถ่ายท้ งฟ้าไม่เปิด เลยท่าใ ้ไม่ ามารถเก็บข้ มูลภาพในช่ งเลา ื่นมาเปรียบเทียบ
ได้
กิตติกรรมประกาศ
งาน ิจัยดารา า ตร์นี้ได้รับการ นับ นุนโดยโครงการ บรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดารา า ตร์ขั้น ูง ข ง
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ ( งค์กรม าชน)โครงงาน ิจัยนี้ประก บด้ ยการด่าเนินงาน ลายขั้นต นตั้งแต่
ึ ก า าข้ มู ล ิ เคราะ ์ ผ ล การจั ด ท่ า รายงาน จนกระทั่ ง งาน ิ จั ย นี้ ่ า เร็ จ ลุ ล่ งไปด้ ยดี ณ โ กา นี้ จึ ง
ข ข บพระคุณไปยังบุคคลที่มี ่ นเกี่ย ข้ งดังนี้ กราบข บพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม ิทยากร บรมการท่า
โครงงานนี้ ข บพระคุณ พี่ลี ผู้ใ ้ค่าแนะน่าทางด้านข้ มูลและค ามช่ ยเ ลื ในด้านต่างๆ กราบข บพระคุณ
คุณครูประเดิม รรณท ง คุณครูที่ปรึก าโครงงาน โรงเรียนเมื งกา ินธุ์ ที่ค ยดู แลเ าใจใ ่และใ ้ค่าปรึก า
เป็น ย่างดีจนโครงงานนี้ ่าเร็จลุล่ งไปด้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม , คู่มื การ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ, ่านักบริการ ิชาการและ าร นเท ทางดารา
า ตร์, กันยายน 2556.
http://geology.com/articles/what-is-earth-science.shtml( ืบค้น ันที่20 ก.ย.2559)
http://www.vcharkarn.com/vcafe/49921 ( ืบค้น ันที่12 ต.ค. 2559)
https://docs.google.com/document/d/1tdiYBtkQVE0u5rh1ksQHhbFLO5FoGToBcz8nqfV2mKM/edi
t?pref=2&pli=1 ( ืบค้น ันที่ 20 ต.ค.)
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การ ึก ามุมเอียงดา พฤ ั บดีเมื่อเทียบกับแน เล็งของผู้ ังเกต
นาง า กา ใจ ัตโน
e-mail: sakarwjai2625@gmail.com
าจารย์ที่ปรึก า นาย ประเดิม รรณท ง
โรงเรียนเมื งกา ินธุ์
บทคัดย่อ
การ ึก า ามุมเ ียงข งดา พฤ ั บดีเมื่ เทียบกับแน เล็งข งผู้ ังเกตในงาน ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์
เพื่ าค่ามุมเ ียงข งดา พฤ ั บดีเมื่ เทียบกับแน เล็งข งผู้ ังเกตบนพื้นโลกโดยทาการ ึก าข้ มูลจาก
ภาพถ่ายข งดา พฤ ั บดี ขณะที่ด งจันทร์ไ โ เคลื่ นที่ผ่าน น้าดา พฤ ั บดี ซึ่ง ยู่ในระนาบเ ้น ูนย์ ูตร
ข งดา พฤ ั บดี แล้ นาภาพมา ิเคราะ ์ ามุมข งเงาข งด งจันทร์ไ โ ที่เบน กจากเ ้น ูนย์ ูตรมา า
ค่าข งมุมเ ียงที่กระทากับแน เล็งจากผู้ ังเกตจากโลก โดยกา นดใ ้การโคจรร บดา พฤ ั บดีข งด ง
จันทร์บริ าร ยู่ในระนาบเ ้น ูนย์ ูตรข งดา พฤ ั บดีพ ดีจากนั้นลากเ ้นตรงผ่านเ ้น ูนย์ ูตรข งดา
พฤ ั บดี ซึ่งจะ มมุติใ ้ค ามยา ข งเ ้นผ่าน ูนย์กลางข งดา พฤ ั บดีมีค่าเท่ากับ 1 น่ ย แล้ เทียบค่า
ค ามยา ข งเ ้นรั มี และระยะ ่างข งด งจันทร์ไ โ ขณะที่เคลื่ นที่ผ่าน น้าดา พฤ ั บดี จากนั่นนามา
𝑐
ัด าค่ามุมเ ียง ด้ ย มการตรีโกณมิติ sin 𝜃 = จากผลการ ึก าข งเราพบ ่าดา พฤ ั บดีมีมุม
𝑎
เ ียง ูงก ่าจากแน เล็งข งผู้ ังเกตเท่ากับ 11 ง า
คา าคัญ: ดา พฤ ั บดี, มุมเ ียง
ค ามเป็นมา
งาน ิจัยการ ึก า ามุมเ ียงข งดา พฤ ั บดีเมื่ เทียบกันแน เล็งข งผู้ ังเกตบนโลกได้แน คิดมา
จากถ้าดา พฤ ั บดีมีค ามเ ียงจากจากระนาบการโคจรร บด ง าทิตย์แล้ ถ้า ังเกตจากบนพื้นโลกดา
พฤ ั บดีจะมีค ามเ ียงจากพื้นโลกเท่าใด การ ึก า ามุมเ ียงข งดา พฤ ั เมื่ เทียบกับแน เล็งข งผู้
ังเกตโดยมี ิธีการ ึก าจากภาพถ่ายดา พฤ ั บดีในขณะที่ ด งจันทร์ไ โ เคลื่ นที่ผ่าน น้าดา พฤ ั บดี
แล้ าค่ามุมเ ียงจาก มการตรีโกณ ก็จะทราบถึงมุมเ ียงข งดา พฤ ั บดีเมื่ เทียบกับแน เล็งข งผู้ ังเกต
ัตถุประ งค์
เพื่ ึก า ามุมเ ียงข งดา พฤ ั บดีเมื่ เทียบกับแน เล็งข งผู้ ังเกต
ิธีการ ึก า
1. ึก าข้ มูลพื้นฐานข งดา พฤ ั บดี
2. นาข้ มูลภาพถ่ายดา พฤ ั บดีในขณะที่ด งจันทร์ไ โ ที่เคลื่ นที่ผ่าน น้าดา พฤ ั บดีมา ิเคราะ ์
่าเงาข งด งจันทร์ไ โ ที่เคลื่ นที่ผ่าน น้าดา พฤ ั บดี ยู่ ่างจากเ ้น ูนย์เท่าไร
3. ลังจากทราบค่าแล้ กา นดใ ้ค่าข งเ ้นผ่าน ูนย์กลางข งดา พฤ ั ที่ ัดได้ มีค่าเท่ากับ 1 น่ ย
แล้ เทียบมาตรากับด้านแต่ละด้านข งรูป ามเ ลี่ยมมุมฉาก
𝑎
4. เมื่ ได้ค่าแล้ นาไปแทนใน มการตรีโกณมิติsin 𝜃 = ก็จะทราบถึงมุมเ ียงข งดา พฤ ั บดีจาก
𝑏
แน เล็งข งผู้ ั่งเกต
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ผลการศึกษา

ภาพดาวพฤ ั บดี จากกล้องโทรทรรศน์แ ่งชาติฯ ถ่ายโดยคุณธนกริช ันติคุณาภรณ์
เพื่อนามาลากเ ้นตรงผ่านเ ้นศูนย์ ูตรและคานวณ
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จากภาพที่ได้นามาลากเ ้นตรงผ่านเ ้น ูนย์โดยใช้โปรแกรมPaint คือ 927 โดยกา นดใ ้ 927 มี
ค่าเท่ ากับ 1 น่ ย ดั้ งนั้ น ค่ าของ c คื อ 384 มี ค่าเท่ ากั บ 0.41 น่ ย และค่ าของ b คือ 76 มีค่า 0.082
น่ ย แล้ นาค่าทั้ง องด้านไป า ด้าน a

จากภาพที่ 1.2 เราทราบแค่ค่า b และ c ดังนั้นเราจะ าค่า a ได้ดังต่อไปนี้
𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2
𝑎2 = 0.0822 + 0.412
𝑎2 = 0.1681 + 0.0067
𝑎 = √0.1741 a = 0.42 ดังนั้นค่า a จึงเท่ากับ 0.42
𝑎
เมื่อทราบค่าทั้ง a , b , c , แล้ นาไปแทนลงใน มการตรีโกณมิติ sin 𝜃 = จะได้ดังนี้
𝑏
𝑎
0.082
sin 𝜃 = แทนค่าจะได้ sin 𝜃 =
𝑏
0.42
-1
sin 𝜃 = 0.195 𝜃 = sin (0.195) รือ 𝜃 11 อง า
สรุปผล
จากการ ึก าพบ ่าดา พฤ ั บดีมีมุมเอียงจากแน เล็งของผู้ ังเกตบนพื้นโลกประมาณ 11 อง า
กิตติกรรมประกาศ
งาน ิจั ย ดารา า ตร์นี้ ได้ รับ การ นั บ นุ นโดยโครงงานอบรบครูเชิ งปฏิบั ติการด้ านดารา ตร์ขั้น ู ง
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ(องค์การม าชน)โครงงาน ิจัยนี้ประกอบด้ ยการดาเนินงาน ลายขั้นตอน
นับตั้งแต่ ึก า าข้อมูล ิเคราะ ์ผล การจัดทารายงาน จนกระทั้งงาน ิจัยนี้ าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี ณ โอกา
นี้จึงขอขอบพระคุณ ไปยังบุ คคลที่มี ่ นเกี่ ย ข้องดังนี้กราบขอบพระคุณ คุณ มติพล ตั้งมติธรรม ผู้ใ ้ การ
อบรมและเ ีย ละเ ลามาช่ ยฝึกฝนในการทาโครงงานครั้งนี้
กราบขอบพระคุ ณ คุณ า ิต รี เดช รีม นตรี (พี่ มุ ก )และคุ ณ ธนกริช ั น ติคุ ณ าภรณ์ (พี่ อู๋)ผู้ ใ ้
คาแนะน าทางด้านข้อมูล ภาพถ่ายและค ามช่ ยเ ลือในด้านต่าง ๆ คอยดูแลเอาใจใ ่เป็นอย่างดีจนทาใ ้
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งาน ิจัยนี้ าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี กราบขอบพระคุณ คุณครูประเดิม รรณทอง ครูที่ปรึก าโครงงานที่คอย
ดูแลเอาใจใ ่และใ ้คาปรึก าเป็นอย่างดีจนโครงงานนี้ าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม , คู่มือการ กึ าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ, านักบริการ ิชาการและ าร นเท ทาง
ดารา า ตร์, กันยายน 2556.
http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/Jupiter.htm
( ืบค้น ันที่ 9 ก. ย2559)
http://thaimathgame.com/test/math13.php( ืบค้น ันที่ 18 ก.ย. 2559)
www.space.mict.go.th( ืบค้น ันที่ 24 ก.ย. 2559)
www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter( ืบค้น ันที่ 1 ต.ค. 2559)
www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter/galilean_moons
( ืบค้น ันที่ 8 ต.ค. 2559)
http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=planet_jupiter ืบค้น ันที่ 8 ต.ค.2559
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การพัฒนาความแม่นยาของการศึกษาภูเขาบนดวงจันทร์โดยวิธีของกาลิเลโอ
นาง า ป ิตรา นาเจริญ1,นาง า อริ รา กูดอั้ 1
e-mail: kam19111999@gmail.com, pinmook555@hotmail.com
ครูที่ปรึก า นายไชยพง ์ เรือง ุ รรณ2, นาง า ุภลัก ณ์ ซาแ งบง1 และนายบรรยงค์ ุ รรณี2
1 โรงเรียน าธิตม า ิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม ึก า ( ึก า า ตร์)
2 คณะ ิทยา า ตร์ ภาค ิชาฟิ ิก ์
บทคัดย่อ
กาลิเลโอได้พัฒ นากล้องโทรทรร น์เพื่อใช้ในการ ังเกตการณ์ ทางดารา า ตร์ นอกจากการ ึก า
รายละเอียดต่าง ๆ บนพื้นผิ ด งจันทร์แล้ ยังได้ใช้เทคนิคทางเรขาคณิตเพื่อคาน ณ าค่าค าม ูงของภูเขา
ต่าง ๆ บนผิ ของด งจันทร์ โครงงานนี้จึง นใจพิจารณาทบท นการใช้ ิธีการของกาลิเลโอในการ าค าม ูง
ของภูเขา รือเนินบนผิ ของด งจันทร์ด้ ยการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลผน กกับการทราบตาแ น่งของด งจันทร์ใ น
งโคจรมาใช้ในการ าค าม ัมพันธ์ของแ งเงาที่ ัดได้ด้ ยโปรแกรมประม ลผลภาพผน กกับมุม ่างจากด ง
อาทิตย์ที่จะทาใ ้ทราบทิ ทางของแ ล่งกาเนิดแ ง แล้ คาน ณค าม ูงของภูเขาโดยใช้ค ามรู้เกี่ย กับพีทา
โกรั และตรีโกณมิติ
คาสาคัญ: กาลิเลโอ กาลิเลอิ, พื้นผิ ด งจันทร์, ภูเขา รือเนินบนผิ ของด งจันทร์
ความเป็นมา
ด งจันทร์เป็นดา บริ ารเพียงด งเดีย ของโลก จัดเป็นดา บริ ารขนาดใ ญ่ลาดับที่ 5 ในระบบ ุริยะ
มีระยะ ่างจากโลกเฉลี่ยนับ จาก ูนย์กลางโลกถึง ูนย์กลางของด งจันทร์ประมาณ 384,403 กิโลเมตร ด ง
จันทร์มีขนาด 3,476 กิโลเมตร พื้นผิ ของด งจันทร์ประกอบไปด้ ย ทะเล รือ ม า มุทร ภูเขา และ ลุมบ่อ
ซึ่งเกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาต
ในปี 1610 กาลิ เลโอได้ ตี พิ ม พ์ The Starry Messenger ซึ่ ง มี เนื้ อ าเกี่ ย กั บ การ ึ ก า ั ต ถุ บ น
ท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทรร น์ ในงาน ิจัยเ ล่านั้น มีการ าร จลัก ณะผิ ของด งจั นทร์ กาลิเลโอเก็บข้อมูล
พื้นผิ ด งจันทร์โดยการ าดภาพ ซึ่งอาจทาใ ้ค่าที่ได้ไม่แม่นยา ผู้จัดทาจึงมีค ามประ งค์ที่จะพัฒนาค าม
แม่นยาของการ ึก าภูเขาบนด งจันทร์โดย ิธีของกาลิเลโอ ใ ้มีค ามแม่นยามากขึ้น ด้ ยการใช้ภาพถ่าย
ดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีค าม นใจด้านดารา า ตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาค ามแม่นยาของการ ึก าภูเขาบนด งจันทร์โดย ิธีของกาลิเลโอ
2. เพื่อ าค าม ูงของภูเขาบนด งจันทร์ที่ผู้ ึก า นใจ ึก า
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วิธีการศึกษา
1. ถ่ายภาพพื้นผิ ด งจันทร์ โดยกล้องโทรทรร น์ LS 8” ACF f/10 LightSwitch
2. ัดระยะระ ่าง Moon’s terminator ถึง จุด ่างซึ่งเป็นยอดของภูเขา, ัดระยะเงาของด งจันทร์ , ัด
ระยะระ ่าง Moon’s terminator ถึงจุด ูนย์กลางของด งจันทร์ และ ัดระยะCD ดังรูป
เมื่อ D คือ ตาแ น่งที่ นใจ ึก า

ภาพที่ 1 แ ดงระยะที่ทาการ ัด
โดยการนับพิกเซล ด้ ยโปรแกรม ImageJ 1.50i

ภาพที่ 2 แ ดงการ ัดระยะด้ ยโปรแกรม ImageJ 1.50i
3. นาข้อมูล ันเ ลาที่ถ่ายภาพ มา าค่ามุม elongation ของด งจันทร์
4. คาน ณ าค่าค าม ูงของภูเขาบนด งจันทร์ ประกอบไปด้ ย 2 ิธี ได้แก่
4.1 ใช้ค ามรู้เรื่องพีทาโกรั

(AC)2 = (AB)2 + (BC)2
4.2 ใช้ค ามรู้เรื่องตรีโกณมิติ

ภาพที่ 3 แ ดงการคาน ณโดยใช้ค ามรู้เรื่องพีทาโกรั
ค าม ูงของภูเขามีค่าเท่ากับ AC - ค ามยา รั มีของด งจันทร์
เมื่อ
BC คือ ระยะระ ่าง Moon’s terminator ถึงจุด ่างซึ่งเป็นยอดของ
ภูเขา
AB คือ รั มีของด งจันทร์
AC คือ ผลร มของรั มีของด งจันทร์กับค าม ูงของภูเขา
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ภาพที่ 4 แ ดงการคานวณโดยใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติ
เมื่อ
h คือความ ูงของภูเขา
d = RS คือระยะเงาของภูเขา
ามารถ ามุม ได้จากการทราบค่ามุม elongation ของดวงจันทร์และระยะ CD
7.6 นาค่าความ ูงที่คานวณได้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับการยอมรับ
ผลการศึกษา
ภาพถ่ายดวงจันทร์ที่เก็บข้อมูลได้ จะ ามารถนามาวิเคราะ ์ได้ดังนี้

ภาพที่ 5 แ ดงภาพพื้นผิวดวงจันทร์วันที่ 22 พฤศจิกายน 255ต เวลา 01:15 น.
ตารางที่ 1 แ ดงความ ูงของภูเขา รือขอบ ลุมบนดวงจันทร์
ลาดับ
1
2
3
4
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ขอบ
ขอบ
ขอบ
ขอบ

ชื่อภูเขา/ ลุม

พิกัด

ลุม atlas
ลุม Hercules
ลุม maccrobius
ลุม santbech

46.74 N 44.38 E
46.82 N 39.21 E
21.26 N 45.97 E
20.99 S 44.06 E

ค่าความ ูงที่
คานวณได้ (km)
5.1 ± 0.1
4.9 ± 0.3
3.4 ± 0.1
4.5 ± 0.2

ค่าความ ูงที่ได้รับ
การยอมรับ (km)
-
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สรุปผล
จากผลการ ิเคราะ ์ข้อมูล พบ ่า ามารถใช้ ิธีการของกาลิเลโอในการ าค าม ูงของภูเขา รือเนิน
บนผิ ของด งจันทร์ประกอบกับการการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลและการทราบตาแ น่งของด งจันทร์ใน งโคจรมา
ใช้ในการ าค าม ัมพันธ์ของแ งเงาที่ ัดได้ด้ ยโปรแกรมประม ลผลภาพ แล้ คาน ณค าม ูงของภูเขาโดย
ใช้ค ามรู้เกี่ย กับพีทาโกรั และตรีโกณมิติได้ ซึ่งมีค ามคลาดเคลื่อนจากกระบ นการน้อยก ่า 5 %
กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน ิทยา า ตร์ เรื่อง การพัฒนาค ามแม่นยาของการ ึก าภูเขาบนด งจันทร์โดย ิธีของกาลิ
เลโอ าเร็จลุล่ งได้ด้ ยค ามกรุณาและค ามช่ ยเ ลืออย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึก าโครงงาน ที่ได้กรุณาใ ้
ค าปรึ ก าแนะน า และตร จ อบ แก้ ไ ข ข้ อ พกพร่ อ งในการจั ด ท าโครงงาน คณะผู้ จั ด ท าโครงงาน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง ูง
ท้ายที่ ุด คณะผู้จัดทาโครงงาน ัง ่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ นใจไม่มากก็น้อย
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การ ามวลของโลกโดยใช้คาบของดวงจันทร์จากปรากฎการณ์น้าขึ้นน้้าลงและระยะ ่างจากโลกถึงดวงจันทร์
โดยอาศัยปรากฎการณ์ ุริยุปราคา
นายชน รณ์ พึ่งเงิน
E-mail: 19144@pua.ac.th
นางจิรภรณ์ ก๋าแก้
โรงเรียนปั
บทคัดย่อ

การ าม ลข งโลกโดยใช้คาบข งด งจันทร์จากปรากฎการณ์น้าขึ้นน้้าลงและระยะ ่างจากโลกถึง
ด งจันทร์โดย า ัยปรากฎการณ์ ุริยุปราคา มีจุดประ งค์เพื่ า าม ลข งโลกโดย าคาบข งด งจันทร์จาก
ปรากฎการณ์น้ าขึ้น น้้ าลง ใช้ข้ มูล น้้ าขึ้น น้้าลงจากเ ็บไซต์ข งกรมเจ้าท่าตั้งแต่ ันที่ 1 มกราคม พ. .2559
ถึง ันที่ 30 กันยายน พ. .2559 น้าข้ มูลมา ิเคราะ ์ ร้างกราฟค าม ัมพันธ์ระ ่างระดับน้้ากับเ ลา าจุด
ต่้า ุดและ ูง ุดจากกราฟเพื่ ิเคราะ ์ าคาบ (Synodic Period) และเทียบ าคาบดาราคติ (Sidereal Period)
าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์ โดยท้าการ ิเคราะ ์และใช้ข้ มูลภาพถ่ายจากกล้ งโทรทั น์ ณ บริเ ณ นาม
กี าพญาผาน ง .ปั จ.น่านเทียบกับ ข้ มูลภาพถ่ายข ง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติจาก ดูดา เฉลิมพระ
เกียรติ 7 ร บพระชนมพรร าฉะเชิงเทราด้ ย ิธีแพรัลแลกซ์(parallax) และ าม ลข งโลกจากคาบและระยะทาง
ข งด งจันทร์ที่กล่า มาข้างต้นด้ ยกฎข งเคปเล ร์ข้ ที่3
จากการ ึ ก าพบ ่ า ด งจั น ทร์ มี ค าบดาราคติ (Sidereal Period) เฉลี่ ย 27.26 ั น เมื่ เที ย บกั บ
ค่ามาตรฐาน(27.322 ัน)พบ ่ามีค ามคลาดเคลื่ นร้ ยละ 0.22 ระยะ ่างจากโลกถึงด งจันทร์ 361852 กิโลเมตร
เมื่ เทียบกับค่าจริงในโปรแกรม Stellarium มีค่าเท่ากับ 359,310 กิโลเมตร พบ ่าค่าที่ค้าน นได้มีค่ามากก ่า
ค่าจริง ยู่ 2,542 กิโลเมตร รื มากก ่าค่าจริง ยู่ร้ ยละ 0.71 และม ลข งโลกมีค่าเท่ากับ 5.341 × 1024 kg
น้ ยก ่าค่าจริง (5.972 × 1024kg) ยู่ร้ ยละ 10.36
ค้า ้าคัญ: ม ลข งโลก พารัลแลกซ์(parallax) คาบดาราคติ(Sidereal Period) กฎข งเคปเล ร์ข้ ที3่
ความเป็นมา
ลายพันปีก่ นมนุ ย์เริ่ม ึก า ัตถุท้ งฟ้าต่างๆ ัตถุที่ช นใ ้ ังเกตมากที่ ุดคื ด งจันทร์ ด งจันทร์ท้า
ใ ้ เกิดปรากฎการณ์ที่น่ า นใจมากมายเช่น ปรากฎการณ์ ุ ริยุปราคาที่เกิดจากด งจันทร์บังด ง าทิตย์และ
จันทรุปราคาที่เกิดจากด งจันทร์ ยู่ภายใต้เงาข งโลก น กจากนี้ด งจันทร์ยังท้าใ ้เกิดปรากฎการณ์น้าขึ้นน้้าลง
บนโลก ีกด้ ย ระดับ น้้ าขึ้น น้้ าลงในแต่ล ะ ันจะขึ้นลงไม่เท่ากันเกิดจากมุมข งด งจันทร์ที่ท้ากับด ง าทิตย์
ด้ ยเ ตุนี้จึงเล็งเ ็น ่า ากเราใช้คาบข งการเกิดน้้าขึ้นน้้าลง าจ าคาบข งด งจันทร์ได้ น กจากนี้การเกิด
ุริยุปราคาแต่ละครั้งเมื่ ผู้ ังเกต ยู่ในแต่ละพื้นที่ก็จะเ ็นการบังข งด งจันทร์ไม่เ มื นกันท้าใ ้ ามารถใช้
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ุริยุปราคาในการพารัลแล็กซ์ าระยะทางถึงด งจันทร์ได้ และจากการค้นพบกฎแรงโน้มถ่ งข งนิ ตันท้าใ ้เรา
2 a3
ามารถ าม ลข งโลกได้โดยใช้กฎข งเคปเล ร์ข้ ที่3 P2 = G(m4πE+m
m)
ัตถุประ งค์
1.

เพื่ ึก า าคาบข งด งจันทร์จากปรากฎการณ์น้าขึ้นน้้าลง

2.

เพื่ ึก า าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์จาก ุริยุปราคาด้ ย ิธีแพรัลแลกซ์(parallax)

3.
เพื่ ึก า าม ลข งโลกจากคาบและระยะทางข งด งจันทร์จาก ัตถุประ งค์ข้ ที่ 1 และ 2
ด้ ยกฎข งเคปเล ร์ข้ ที่ 3
ิธีการ ึก า
1.

การ าคาบของด งจันทร์โดยอา ัยปรากฎการณ์น้าขึ้นน้้าลง

1.
ร บร มข้ มูลน้้าขึ้นน้้าลงข งกรมเจ้าท่าตั้งแต่ ันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง ันที่ 30 กั นยายน
2559 จากทั้ง 19 ถานี ัด
2.

จัดท้าแผนภูมิแ ดงค ามแตกต่างระ ่างระดับน้้าขึ้น ูง ุดและน้้าลงต่้า ุดเฉลี่ยทุก ถานี

3.

ิเคราะ ์แผนภูมิและ าจุดที่น้ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่ ุดและน้้าเปลี่ยนแปลงน้ ยที่ ุด

4.
ด้ ย มการ

น้าข้ มูลมาเปรียบเทียบเพื่ าคาบข งด งจันทร์และ าคาบดาราคติ
1
S

1

1

=P−E

โดย

S คื คาบ รื เ ลาที่กลับมายัง ิล งเกชันเดิม (Synodic Period)
P คื คาบดาราคติ (Sidereal Period)
E คื คาบที่โลกโคจรร บด ง าทิตย์ (365.25 ัน)

2.การ าระยะ ่างของด งจันทร์จาก ุริยุปราคา
1.
ถ่ า ยภาพ ุ ริ ยุ ป ราคาบาง ่ นจากต้ า แ น่ ง ต่ า งกั น ในเ ลาเดี ย กั น โดยใช้ ภ าพถ่ า ยจาก
กล้ งโทรทั น์บริเ ณ นามกี าพญาผาน ง ้าเภ ปั จัง ัดน่าน เทียบกับ ดูดา เฉลิมพระเกียรติ 7ร บ
พระชนมพรร าฉะเชิงเทรา
2.
าจุด ้าง ิงจุดบนด ง าทิตย์และ าจุด ูนย์กลางข งด ง าทิตย์และด งจันทร์จากภาพ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop โดย ร้าง งกลมทับด ง าทิตย์และด งจันทร์ใ ้พ ดีดังภาพ
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ภาพที่ 1 แ ดงจุด ูนย์กลางด ง าทิตย์ด งจันทร์และจุด ้าง ิง ภาพซ้ายบันทึกที่ นามกี าพญาผาน ง ้าเภ
ปั จัง ัดน่าน ภาพข าบันทึกที่ ดูดา เฉลิมพระเกียรติ7ร บพระชนมพรร าฉะเชิงเทรา
3.
น้าจุด ูนย์กลางด ง าทิตย์มาจากทั้ง 2 ภาพมาซ้ นกัน มุนภาพใดภาพ นึ่งจนกระทั่งทั้ง ง
ภาพ ยู่ในทิ ทางเดีย กัน โดยการ ังเกตจุดบนด ง าทิตย์ ( ้า รับกรณีที่ในช่ งเ ลานั้นเกิดจุดบนด ง าทิตย์ )
ิ่งที่ต้ งท้าคื มุนภาพจนกระทั่งจุดบนด ง าทิตย์มาซ้ นกันพ ดี
4.
ัดระยะเชิงมุมระ ่างจุด ูนย์กลางข งด งจันทร์ข งทั้ง งภาพ น้าไป ามุม Parallax ได้ โดย
การเทียบกับขนาดเชิงมุมข งภาพถ่ายโดยมีค่าเท่ากับ 1 ง า
5.
ค้าน ณ าระยะจากโลกถึงด งจันทร์ (ประมาณพื้นที่ที่บังมากก ่าเป็นต้าแ น่งตั้งฉากกับ
ูนย์กลางด งจันทร์) ด้ ย มการ tanP = dS
โดย
S คื ระยะ ่างข งจุดถ่ายภาพ
P คื ระยะเชิงมุมที่แตกต่างกันข งทัง งภาพ
d คื ระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์

3.การหามวลของโลก
2 3

a
าม ลข งโลกโดยใช้กฎข งเคปเล ร์ข้ ที่3 P2 = G(m4πE+m
m)

โดยP คื คาบดาราคติ (Sidereal Period) ินาที
a คื ระยะครึ่งแกนเ ก (เมตร)
m คื ม ล (กิโลกรัม)

ผลการศึกษา
1.คาบของดวงจันทร์โดยอาศัยปรากฎการณ์น้าขึ้นน้้าลง
คาบเฉลี่ย 29.46 ัน จาก มการ 1S = P1 − E1 จะได้คาบดาราคติ มีค่าเท่ากับ 27.26 ัน
2.ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์
เทียบ า Parallax การเทียบกับขนาดเชิงมุมข งภาพถ่ายโดยมีค่าเท่ากับ 1 ง า
ระยะ ่างจากโลกถึงด งจันทร์จากภาพถ่ายที่น่านและฉะเชิงเทรา (7:35 GMT+7)
มุม (P)
ระยะ ่างข ง ถานที่ (s)
ระยะจากโลกถึงด งจันทร์ (d)
50

0.098°

618921 เมตร
361852 กิโลเมตร
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3.มวลของโลก
2 3

4π a
จากกฎของเคปเลอร์ข้อที่3 P2 = G(m
(ประมาณ ่าม ลของด งจันทร์น้อยมาเมื่อเทียบกับโลกและ งโคจรของ
E)
ด งจันทร์เป็น งกลม) จะได้ม ลของโลกเท่ากับ 5.353 × 1024 Kg

สรุปและอภิปรายผล
จากการ ึ ก าพบ ่ า ด งจั น ทร์ มี ค าบดาราคติ (Sidereal Period) เฉลี่ ย 27.26 ั น เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า
มาตรฐาน(27.322 ัน) พบ ่ามีค ามคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.22 ระยะ ่างจากโลกถึงด งจันทร์ 361852 กิโลเมตร
เมื่อเทียบกับค่าจริงในโปรแกรม Stellarium มีค่าเท่ากับ 359,310 กิโลเมตร พบ ่าค่าที่ค้าน นได้มีค่ามากก ่าค่า
จริงอยู่ 2,542 กิโลเมตร รือมากก ่าค่าจริงอยู่ร้อยละ 0.71 และม ลของโลกมีค่าเท่ากับ 5.341 × 1024 kg น้อย
ก ่าค่าจริง (5.972 × 1024 kg) อยู่ร้อยละ 10.36 โดยค่าค ามคลาดเคลื่อนนี้อาจเป็นเพราะในค ามเป็นจริงแล้
ด งจันทร์โคจรเป็น งรีซึ่งในกฎของเคปเลอร์ข้อที่ 3 นั้นจ้าเป็นต้องใช้ระยะกึ่งแกนเอกแต่จากการค้าน นนั้น
ประมาณ ่าด งจันทร์ ่างโลกเท่ากันทุกจุด
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ ้ าเร็ จ ได้ด้ ยดีเ พราะมี ถาบัน และบุ ค คลต่ า งๆซึ่ง คอยใ ้ ค ามช่ ยเ ลื อข้ า พเจ้ า กระทั่ ง
โครงงานนี้ ้ า เร็ จ ลุ ล่ งไปด้ ยดี ณ โอกา นี้ข้า พเจ้า ขอขอบพระคุ ณ กระทร ง ิ ทยา า ตร์ และเทคโนโลยี
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) และ ถาบัน ่งเ ริมการ อน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี
ที่ใ ้การ นับ นุนในทุกๆด้าน ร มถึงกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลระดับน้้าขึ้นน้้าลงอันเป็นข้อมูล ้าคัญใน
การ ึก า จนท้าใ ้โครงงานครั้งนี้ ้ าเร็ จลุล่ งไปด้ ยดี ขอบพระคุณผู้ อ้าน ยการโรงเรียนปั คุณครูจิรภรณ์
ก๋ า แก้ ครู ที่ ป รึ ก าโครงงาน ร มถึ ง คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ผู้ เ ป็ น ที่ รั ก และคุ ณ ครู ตลอดจนเพื่ อ น ๆ ในโรงเรี ย น
ทุกคนที่คอย นับ นุนและเป็นก้าลังใจใ ้มีพลังในการท้าโครงงานในครั้งนี้ได้ ้าเร็จ
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ พิมพ์ครั้งที่ 1 . ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ
เชียงใ ม่, 2556.
Wikipedia. (2016). Gravitational constant. ืบค้นจาก www.en.wikipedia.org/wiki/
Gravitational_constant
กรมเจ้าท่า. (2016).ข้อมูลระดับน้้าขึ้นน้้าลง. ืบค้นจาก www.md.go.th/
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เวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก
นาง า พุธิตา บรรเทา
e-mail: puttita.numpu@xmail.com
ชื่อครูที่ปรึก า
นาง า ิริ รรณ ตัน ยง
โรงเรียน “บ้านบึงอุต า กรรมนุเคราะ ์”
บทคัดย่อ
ผู้ ิจัยได้ ึก าการ าคาบเ ลาที่ด งจันทร์ใช้ มุนรอบโลก ่าใช้เ ลา 29.5 ัน จริง รือไม่ ผู้ ิจัยได้ทาการ
ิจัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์คือแอ โตรเลปในการ ัดมุมเงยด งจันทร์ในเ ลาเดีย กันทุก ันจนครบ 1 รอบ จาก
การผลงานจะได้มุมอง าที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย 12.1 อง า เมื่อเปลี่ยนไปจนครบรอบจะ ใช้เ ลาเฉลี่ย 29.75 ัน ซึ่ง
คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐานประฐานประมาณ 0.85 % ซึ่งค ามคลาดเคลื่อน นี้ อาจจะเกิดจากการระนาบการ
โคจรของด งจันทร์รอบโลกไม่อยู่ในระนาบเดีย กับผู้ ังเกต ซึ่งข้อผิด พลาดนี้ผู้ ิจัยจะนาไป าทางแก้ไขต่อไป
ค ามเป็นมา
ด งจันทร์ใช้เ ลาในการโคจรรอบโลกครบ นึ่งรอบเป็นเ ลา 29.5 ากเรา ังเกตด งจันทร์ ในแต่ละคืน
จะพบ ่าด งจันทร์จะเคลื่อนที่ตาแ น่งเดิม ผู้ ิจัยได้ ึก าคาบเ ลาที่ด งจันทร์ใช้ มุนรอบโลก ่าใช้เ ลา 27.3
ันจริง รือไม่ ากได้ค่าที่ตรง รือใกล้เคียงกัยค่ามาตรฐานก็จะ ามารถ ใช้ นับ นุน รือ ามารถนาไปต่อยอด ิจัย
อื่นได้อีก
ธิ ีการ ึก า
ผู้ ิจัยได้ทาการ ิจัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์คือแอ โตรเลปในการ ัดมุมเงยด งจันทร์ในเ ลาเดีย กันทุก
ัน จนพบ ัน ที่ มุ มเงยมี ค่ าเท่ ากั บ รื อ ใกล้ เคียงกั บ ค่ ามุ ม เงย ันเเรกเมื่อ บั นทึ ก ข้อ ครบเเล้ ใ ้ าค่ ามุ ม อง าที่
เปลี่ ย นไป โดยเฉลี่ ยเเล้ น าค่ามุมเฉลี่ ย ที่ได้ไป าคาบที่ด งจันทร์ใช้ มุนรอบโลกโดยใช้ ู ตร 360/ มุมอง าที่
เปลี่ยนไป
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ผลการ ึก า

จากกราฟ ามารถอธิบายได้ ่า ด งจันทร์เคลื่อนที่จากทิ ตะ ันตกไปทิ ตะ ันออก ด งจันทร์ ูง ขึ้น
เรื่อยๆ จนมาอยู่ตาแ น่งเ นือ ีร ะเรา รือเท่ากับ รือใกล้เคียงมุม 90 อง า ลังจากนั้นก็จะลดลง เรื่อยจนไม่
ามารถมองเ ็นด งจันทร์ ค่าลบที่ปรากฏอยู่ในกราฟคือตาแ น่งของด งจันทร์ที่ไม่ ามารถ มองเ ็นได้ (เราจึงได้
ัดด งจันทร์ในเ ลาที่มองเ ็ นเเล้ ใช้ ูตรเปลี่ยนเ ลาเเละอง าของด งจันทร์) ลังจากนั้นด งจันทร์จะโคจร
กลับมาอยู่ตาแ น่งเดิมซึ่งก็คืออยู่ตาแ น่งที่ ัดมุมมีค่าเท่ากับ รือใกล้เคียง มุมของด งจันทร์ที่ ัด ันเเรก จึงจะถือ
่าครบ 1 รอบ
รุปผล
จากผลการ ิจัยจะได้มุมอง าที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย 12.1 อง า เมื่อเปลี่ยนไปจนครบรอบจะ ใช้เ ลาเฉลี่ย
29.75 ซึ่งคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (29.5 ัน) ประมาณ 0.85% ซึ่งค ามคลาดเคลื่อนนี้ อาจเกิดจากระนาบ
การโครจรของด งจันทร์รอบโลกไม่ได้อยู่ในระนาบเดีย กับผู้ ังเกตร มไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์มีค ามคลาดเคลื่อน
ซึ่งข้อผิดพลาดนี้ผู้ ิจัยจะนาไป าทางแก้ไขต่อไป
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เอก ารอ้างอิง
ความ มั พันธ์ระ ว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จาก https://sites.google.com/
site/krunewkew/science6/s1 ( ืบค้นข้อมูล : 23 ธันวาคม 2558)
เครื่องแอ โตรเลป.เข้าถึงได้จาก http://www.astroeducation.com/astromedia/book/astrolabe/ ( ืบค้น
ข้อมูล : 23 ธันวาคม 2558)
การเคลื่อนที่ในรอบวัน.เข้าถึงได้จาก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/celestialmotion/diurnal-motion ( ืบค้นข้อมูล : 24 ธันวาคม 2558)
The solar system.เข้าได้จาก http://www.rungnapa-astro.com/rose-doc/Moonphase.html ( ืบค้นได้
จาก 21 พฤศจิกายน 2559)
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การศึกษาพื้นที่ปรากฏของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ไลเบรชัน
นาง า ณัฐธิดา เจียมฮ ด ลี
e-mail:Fang_hh@hotmail.com
นายบุญ ่ง เ ็นงาม
โรงเรียน าธิต “พิบูลบาเพ็ญ” ม า ิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่องการ ึก าพื้นที่ปรากฏของด งจันทร์จากปรากฏการณ์ไลเบรชั นนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ
ึก า าพื้นที่ปรากฏของด งจันทร์ทั้ง มดที่ ามารถ ังเกตเ ็นได้จากตาแ น่ง ณ จุด นึ่งบนโลก โดยทาการ
ร บร มภาพถ่ายด งจันทร์ ที่ถ่าย ณ ประเท ไทย แล้ นาภาพที่ได้มา ิเคราะ ์ าตาแ น่งไกล ุดทั้งทาง
ลองจิจูดและละติจูดโดยเทียบตาแ น่งจากแผนที่ด งจันทร์ และนาไปคาน ณ าพื้นที่ทปี่ รากฏของด งจันทร์
ผลจากการ ึก าระยะ ่ างระ ่างโลกและด งจันทร์จะผกผันกับขนาดเชิงมุมของด งจันทร์ ซึ่ง
ระยะทางดังกล่า จะมีผลต่อพื้นที่ปรากฏของด งจันทร์ กล่า คือระยะ ่างระ ่างโลกและด งจันทร์จะ ่งผล
ใ ้พื้นที่ปรากฏของด งจันทร์มีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละ ัน และปรากฏการณ์ไลเบรชันที่เกิดขึ้นในแต่ละ ันจะ
ทาใ ้ผู้ ังเกต ามารถเ ็นพื้นผิ ของด งจันทร์ได้ก ้างก ่าการ ังเกตเพียงครั้งเดีย โดยจากการ ึก าพบ ่าไล
เบรชั่นในแน ละติจูด ไลเบรชั่นในแน ละติจูดและไลเบรชั่นประจา ั นจะทาใ ้เ ็นพื้นที่ปรากฏเป็น 57.17 ,
58.46 และ 50.85 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การ มุน ม าร (synchronous rotation ) , ปรากฏการณ์ไลเบรชัน (libration)
บทนา
“ด งจันทร์” ดา บริ ารเพียงด งเดีย ของโลก ผลของ Tidal Lock ทาใ ้ด งจันทร์มีการ มุนรอบ
ตั เองแบบการ มุน ม าร คือคาบการ มุนรอบตั เองกับคาบการโคจรรอบโลกมีค่าเท่ ากัน โดยด งจันทร์ใช้
เ ลา มุนรอบตั เองประมาณ 27.3 ัน ซึ่ง ่ง ผลใ ้ด งจันทร์ ันด้านเดีย เข้า าโลก แต่การที่ ระยะทาง
ระ ่างโลกและด งจันทร์ที่มีการแปลงเปลี่ย นเนื่องจาก งโคจรที่มีค ามรี ค่าค ามเอียงของแกนของด ง
จันทร์และค ามเอียงของระนาบ งโคจรจะ ่งผลใ ้ผู้ ังเกตบนโลก ามารถเ ็นพื้นผิ ปรากฏของด งจันทร์
เปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็นปรากฏการณ์ไลเบรชันในแน ละติจูดและลองจิจูด อีกทั้งการที่โลก มุนไปก็ทาใ ้ผู้
ั งเกตบนโลก ามารถเ ็ น พื้ น ผิ ปรากฏของด งจั น ทร์เปลี่ ย นแปลงไป เกิ ด เป็ น ปรากฏการณ์ ไลเบรชั น
ประจา ันอีกเช่นกัน ด งจันทร์โคจรไปรอบโลกจะเกิดปรากฏการณ์ไลเบรชัน รือการแก ่งของด งจันทร์ ซึ่ง
เป็นปรากฏการณ์ที่ทาใ ้ ามารถเ ็นพื้นที่ผิ ของด งจันทร์ได้มากก ่า 50% ของพื้นที่ทั้ง มด กล่า คือเรามี
โอกา มองเ ็นพื้นทีผ่ ิ ด งจันทร์ได้ก ้างก ่าการ ังเกตเพียงครั้งเดีย
จากปรากฏการณ์ไลเบรชันของด งจันทร์ทาใ ้พื้นที่ผิ ของด งจันทร์ที่จะ ามารถมองเ ็นจากผิ โลก
จะมีการเปลี่ยนแปลงทาใ ้ผู้จัดทาโครงงาน นใจที่จะ ึก า าพื้นทีป่ รากฏของด งจันทร์ จากปรากฏการณ์ไล
เบรชัน
วิธีการศึกษา
อุปกรณ์
1. กล้องโทรทรร น์แบบผ ม ขนาด 8 นิ้
3. แผนที่ด งจันทร์

2. กล้องจากโทร ัพท์ มาร์ทโฟน
4. โปรแกรม Photoshop
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วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 การศึกษาปรากฏการณ์ไลเบรชั่นในแนว
ละติจูดและลองจิจูด
1. ถ่ า ยภาพด งจั น ทร์ ใ นช่ งที่ ป รากฏเฟ
มากก ่า 50 %โดยใช้กล้องโทรทรร น์แบบผ ม
ขนาด 8 นิ้
2. าระยะทางระ ่างผิ โลกถึงด งจันทร์ของภาพที่ถ่ายได้ในแต่ละ ัน เพื่อ าขนาดเชิงมุมของด ง
จันทร์ (θ) และมุมแอลฟา (α) ดังรูป
3. นาภาพที่ได้มาทาการ าจุด ูนย์กลางของภาพแล้ นามาเทียบกับแผนที่ด งจันทร์ เพื่อ าตาแ น่ง
ของจุด ูนย์กลางจากจุดตัดระ ่างเ ้นละติจูดกับเ ้นลองติจูดของภาพในแต่ละ ัน
4. นาค่ามุมแอลฟา ( α ) ที่ได้ มา าค่าละติจูด ลองจิจูด ูง ุดที่ปรากฏแต่ ันแล้ คาน น าพื้นที่
ปรากฏ
ตอนที่ 2 การ ึก าปรากฏการณ์ไลเบรชั่น
ประจา ัน
1. ถ่ายภาพด งจันทร์ใน ันที่ ขึ้นและ
ตกต่อเนื่ องกัน โดยใ ้ อยู่ ใกล้ กับ
ข อ บ ฟ้ า ม า ก ที่ ุ ด แ ล้ น า ไป
ิเคราะ ์เช่นเดีย กับตอนที่ 1
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ตารางแสดงผลการไลเบรชันในละติจูด – ลองจิจูด
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จากตารางผลการ ึก าจะได้ค่าพื้นที่ปรากฏ ูง ุดในแน Latitude และ Longitude
Libration
Latitude
Longitude

The angle
on The
Farside
81.75
80.26

Area Far side
(km2)

Area Far side
(%)

16,232,185.1
15,742,276.5

42.83
41.54

% Apparent
Area
(%)
57.17
58.46

ตอนที่ 1 ตารางแสดงผลการไลเบรชันประจาวัน

จากตารางผลการ ึก าจะได้ค่าพื้นที่ปรากฏ ูง ุดในแน Latitude และ Longitude
Libration
Longitude

The angle
on The
Farside
89.03

Area Far side
(km2)

Area Far side
(%)

18,627,055.8

49.15

% Apparent
Area
(%)
50.85

สรุปผล
จากการ ึก าพบ ่า ระยะทางระ ่างโลกและด งจันทร์ ที่มีการแปลงเปลี่ยนเนื่องจาก งโคจรที่มี
ค ามรี ค่าค ามเอียงของแกนของด งจัน ทร์และค ามเอียงของระนาบ งโคจรจะ ่งผลใ ้ผู้ ั งเกตบนโลก
ามารถเ ็นพื้นผิ ปรากฏของด งจันทร์เปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็นปรากฏการณ์ไลเบรชั นในแน ละติจูดและ
ลองจิจูด โดยมีค่าพื้นที่ปรากฏเป็ น 57.17 % และ 58.46 % ตามลาดับ อีกทั้งการที่โลก มุนไปก็ทาใ ้ ผู้
ั งเกตบนโลก ามารถเ ็ น พื้ น ผิ ปรากฏของด งจั น ทร์เปลี่ ย นแปลงไป เกิ ด เป็ น ปรากฏการณ์ ไลเบรชั น
ประจา ันอีกเช่นกัน โดยมีค่าพื้นที่ปรากฏเป็น 50.85 %
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อภิปรายผล
จากผลการ ึก าพบ ่า ระยะ ่ างระ ่างโลกและด งจันทร์จะแปรผกผั นกับ ขนาดเชิงมุมของด ง
จันทร์แต่จะแปรผัน ตรงกับพื้นที่ปรากฏของด งจันทร์ คือเมื่อด งจันทร์มีระยะ ่างระ ่างโลกมาก ขนาด
เชิงมุมจะมีขนาดเล็กแต่พื้นที่ปรากฏจะมาก แต่ถ้าด งจันทร์มีระยะ ่างจากโลกไม่มาก ขนาดเชิงมุมจะมีขนาด
ใ ญ่แต่พื้นที่ปรากฏจะน้อยลง ่ นปรากฏการณ์ไลเบรชั น จะ ่งผลต่อตาแ น่ง ูนย์กลางที่ปรากฏของด ง
จันทร์นั้นเปลี่ยนตาแ น่งไป ทาใ ้พื้นที่ปรากฏต่อ ายตามีค่าไม่เท่ากัน และปรากฏการณ์ไลเบรชัน ามารถ
เกิดได้ 3 รูปแบบ คือ
1. ไลเบรชันในลองจิจูด เกิดจากการที่ งโคจรของด งจันทร์รอบโลกค่อนข้างรี ดังนั้นการ มุนของ
ด งจันทร์ในบางครั้งจึงล้า น้า รือล้า ลังตาแ น่ง งโคจร
2. ไลเบรชันในละติจูด เกิดจากการที่แกนของด งจันทร์ มุนเอียงอย่างเล็กน้อยกับระนาบ งโคจร จน
ตั้งฉากกับระนาบของ งโคจรรอบโลก
3. ไลเบรชันประจา ัน เกิดจากการแก ่งไปมาอย่างเล็กน้อยของด งจันทร์เนื่องจากการ มุนของโลก
ซึ่งเกิดขึ้นทุก ัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ บุ ญ ่ ง เ ็ น งาม อาจารย์ ที่ ป รึก าโครงงาน ที่ ใ ้ ค าปรึก าและแก้ ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ และอาจารย์พีรพัฒน์ ามัญ ที่ช่ ย ละเ ลามา อนเรื่องการคาน ณทางคณิต า ตร์ อีกทั้ง
คุณกรกมล รีบุญเรือง เจ้า น้าที่ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติที่ใ ้ค ามช่ ยเ ลือเรื่องรูปภาพ และคุณ
ธนกฤต ัน ติคุณาภรต์ พี่เลี้ยง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่ งชาติ า รับคาปรึก าข้อเ นอแนะต่างๆ ทาใ ้
โครงงาน าเร็จไปด้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
Bruce McClure: http://earthsky.org/space/how-much-of-the-moon-can-we-see-fromearth-lunar-libration. 5
David R. Williams: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html.
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลมาจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
นาง า จุฑามา เ รียญทอง
e-mail:nance99999@gmail.com
อาจารย์บุญ ่ง เ ็นงาม
โรงเรียน าธิต “พิบูลบาเพ็ญ” ม า ิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การ ึก านี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าอิทธิพลจากด งจันทร์และด งอาทิตย์ที่มีผลต่อ ภาพอากา ของ
โลก ใช้ข้อมูล ภาพอากา จากกรมอุตุนิยม ิทยา โดย ึก าค าม ัมพันธ์ เทียบกับเ กเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล
ระยะ ่างจากด งจันทร์ และเฟ ของด งจันทร์ เพื่อ ึก าอิทธิพลจากด งจันทร์ พบ ่าในช่ ง ันขึ้น 15 ค่า
และแรม 15 ค่า มีป ริมาณน้าฝนและค ามชื้น ัมพัทธ์มากก ่าช่ ง ันขึ้น 8 ค่า และแรม 8 ค่า และ ึก า
อิทธิพลจากด งอาทิตย์โดย ึก าค าม ัมพันธ์กับระยะ ่างจากด งอาทิตย์และเ ลา ุริยะปรากฏพบ ่า เ ลา
ุริยะปรากฏมีผลต่อค ามชื้น ัมพัทธ์และปริมาณน้าฝน
คาสาคัญ: ภาพอากา ,ด งจันทร์,ด งอาทิตย์

บทนา
โลกของเรามีด งจันทร์ที่เป็นบริ ารเพียงด งเดีย และมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ต่างๆภายในโลก าก
เราได้ ังเกตท้องฟ้า จะพบ ่า ่ น ่างของด งจันทร์มีค ามแตกต่างกันในแต่ละ ันซึ่งเกิดจากการโคจรของ
ด งจันทร์รอบโลกครบ นึ่งรอบ โดยจะใช้เ ลาประมาณ 29 ัน ร มทั้งการเกิดปรากฏการณ์น้าขึ้น -น้าลงนั้น
มีผลมาจากด งจันทร์ เช่นเดีย กับด งอาทิตย์ทเี่ ป็น ูนย์กลางของระบบ ุริยะ เป็นแ ล่งพลังงานของโลกและ
มีผลต่อปรากฏการณ์ภายในโลกมากมาย เช่น การเกิดฤดูกาล การเกิดกลาง ันกลางคืน การเกิดแ งออโรรา
ในการ ึก านี้มี ัตถุประ งค์ เพื่อ ึก าถึงอิทธิพลของด งจันทร์ และด งอาทิตย์ ที่มีผลต่อ ภาพอากา
ของโลก และโดย ึ ก าจากข้ อ มู ล ค ามชื้ น ั ม พั ท ธ์ ค ามกดอากา และปริ ม าณน้ าฝนจากกรมกรม
อุตุนิยม ิทยา โดยพิจารณาข้อมูลทั่ ประเท ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2547 – ธัน าคม 2558
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วิธีการศึกษา
1. ขั้นตอนเก็บร บร มข้อมูล
1) ดาเนินการขอข้อมูลค ามชื้น ัมพัทธ์ ค ามกดอากา และปริมาณน้าฝนจากกรมอุตุนิยม ิทยาเป็น
ค่าเฉลี่ยราย ันทั่ ประเท ตั้งแต่ ันที่ 1 มกราคม 2548 – 31 ธัน าคม 2558
2) ดาเนินการขอข้อมูลค ามชื้น และปริมาณน้าฝนจากกรมอุตุนิยม ิทยา เป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนทั่
ประเท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธัน าคม 2558
3) ืบค้นข้อมูลปริมาณน้าฝน รายเดือนของประเท ออ เตรเลีย จาก www.bom.gov.au ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2547 - ธัน าคม 2558 จาก ถานี Point Pass, SA
2. ขั้นตอนการประม ลผล
1) ึก าค าม ัมพั น ธ์ระ ่างปริ มาณน้าฝน ค ามชื้น ั มพัท ธ์ และค ามกดอากา เทียบกับ
เ กเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล ระยะ ่างจากด งจันทร์ และเฟ ของด งจันทร์ ปี 2558
2) ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างปริมาณค ามชื้น ัมพัทธ์ของประเท ไทย ปริมาณน้าฝนของประเท
ไทย และปริมาณน้าฝนของประเท ออ เตรเลีย เทียบกับระยะ ่างจากด งอาทิตย์ถึงโลกเป็น ราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธัน าคม 2558 ทั้ง มด 12 ปี
3) ึก าค าม ั ม พั น ธ์ร ะ ่างปริม าณน้ าฝนของประเท ไทย และปริม าณน้ าฝนของประเท
ออ เตรเลีย เทียบกับเ ลา ุริยะปรากฏเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธัน าคม 2558
ทั้ง มด 12 ปี
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ึก าข้อมูล ภาพอากา เทียบกับด งจันทร์

กราฟ1 แ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างปริมาณน้้าฝน ความชื้น ัมพัทธ์ และความกดอากาศ
เทียบกับเวกเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล ระยะ ่างจากดวงจันทร์ และเฟ ของดวงจันทร์ ปี 2558
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ตอนที่ 2 ึก าข้อมูล ภาพอากา เทียบกับด งอาทิตย์

กราฟ2.1 แ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างปริมาณความชื้น ัมพัทธ์ของประเทศไทย ปริมาณน้้าฝนของประเทศ
ไทย
และปริมาณน้้าฝนของประเทศออ เตรเลีย เทียบกับระยะ ่างจากดวงอาทิตย์ถึงโลกเป็นรายเดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2558

กราฟ2.2 แ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างปริมาณน้้าฝนของประเทศไทย และปริมาณน้้าฝนของประเทศ
ออ เตรเลีย เทียบกับเวลา ุริยะปรากฏเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – ธันวาคม 2558
สรุปผล
จากการทดลองในตอนที่ 1 พบ ่าในช่ ง ันขึ้น 15 ค่า และแรม 15 ค่า มีปริมาณน้าฝนและค ามชื้น
ัมพัทธ์มากก ่าช่ ง ันขึ้น 8 ค่า และแรม 8 ค่าซึ่งใ ้ผลที่ตรงข้ามกับปริมาณค ามกดอากา
ในตอนที่ 2.1 พบ ่าระยะ ่างจากด งอาทิตย์ มีผลต่อค ามชื้น ัมพัทธ์และปริมาณน้าฝนของประเท
ไทย แต่ไม่มีผลต่อปริมาณน้าฝนของประเท ออ เตรเลีย และในตอนที่ 2.2 พบ ่าเ ลา ุริยะปรากฏมีผลต่อ
ปริมาณน้าฝนของประเท ไทยและประเท ออ เตรเลีย ดังนั้นอิทธิพลจากด งจันทร์คือ เฟ ของด งจันทร์มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝนและค ามชื้น ัมพัทธ์ ่ นอิทธิพลจากด งอาทิตย์คือ เ ลา ุริยะ
ปรากฏมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้าฝน และยังพบอีก ่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีค าม ัมพันธ์กับ
แค่ปริมาณน้าฝนเท่านั้น
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อภิปราย
จากการ ึก าอิทธิพลจากด งจันทร์ โดย ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างปริมาณน้าฝน ค ามชื้น ัมพัทธ์
และค ามกดอากา เทียบกับเ กเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล ระยะ ่างจากด งจันทร์ และเฟ ของด งจันทร์ ใน
ตอนที่ 1 พบ ่าเ กเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัล และเฟ ของด งจันทร์มีผลต่อปริมาณน้าฝนและค ามชื้น ัมพัทธ์
เพราะจากกราฟแ ดงค าม ั มพั น ธ์ใ ้ เ ็ น ่ า ในช่ ง ัน ขึ้ น 15ค่ า และแรม 15 ค่ า มี ป ริม าณน้ าฝนและ
ค ามชื้น ัมพัทธ์มากก ่าช่ ง ันขึ้น 8ค่า และแรม 8 ค่า เนื่องจากการเปลี่ยนเฟ ของด งจันทร์เกิดจากการ
เปลี่ยนตาแ น่งของด งจันทร์ในขณะที่โคจรรอบโลกเมื่อเทียบกับตาแ น่งของด งอาทิตย์ ซึ่ง ่งผลทาใ ้
เ กเตอร์ลัพธ์ของแรงไทดัลเปลี่ยนไป แต่ผลที่ได้ตรงข้ามกับค ามกดอากา เนื่องจากตอนที่มีค ามกดอากา
ต่า มีป ริมาณน้ าฝนและค ามชื้น ัมพัทธ์มาก เพราะอากา เ นือพื้นดินร้อน ทาใ ้อากา ยกตั ูงขึ้นแล้
อุ ณ ภู มิ ล ดลดต่ าลง จึ ง เกิ ด การค บแน่ น าเ ตุ ที่ ร ะยะ ่ า งจากด งจั น ทร์ ไม่ มี ผ ล รื อ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของ ภาพอากา ภายในโลกน้อยมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระยะ ่างจากด งจันทร์มีค่า
น้อยมาก
จากการ ึก าอิทธิพลจากด งอาทิตย์ โดย ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่างปริมาณค ามชื้น ัมพัทธ์ของ
ประเท ไทย ปริมาณน้าฝนของประเท ไทย และปริมาณน้าฝนของประเท ออ เตรเลีย เทียบกับระยะ ่าง
จากด งอาทิตย์เป็นรายเดือน ในตอนที่ 2.1 พบ ่าปริมาณค ามชื้น ัมพัทธ์ของประเท ไทย ปริมาณน้าฝน
ของประเท ไทยและระยะ ่างจากด งอาทิตย์ มีค าม ัมพันธ์กัน เพราะ ฝนตกในแต่ละครั้งมีปัจจัยมาจาก
ค ามชื้น ัมพัทธ์ในอากา เมื่อมีค ามชื้น ัมพัทธ์มากแ ดง ่ามีไอน้าในอากา ูง ซึ่งเกิดจากการได้ รับค าม
ร้อนจากด งอาทิตย์ แต่พบ ่าข้อมูลค าม ัมพันธ์ของปริมาณน้าฝนของประเท ไทยกับประเท ออ เตรเลีย
ไม่มีค าม อดคล้องกัน ทาใ ้พบ ่าระยะ ่างจากด งอาทิตย์ไม่มีผลต่อปริมาณน้าฝนและปริมาณค ามชื้น
ัมพัทธ์ จึงเป็นเ ตุทาใ ้มีการ ึก าต่อในตอนที่ 2.2 โดยพบ ่าเ ลา ุริยะปรากฏมีผลต่อปริมาณน้าฝนของทั้ง
ประเท ไทยและประเท ออ เตรเลีย เนื่องจาก ใน ันที่มีเ ลา ุริยะปรากฏมาก แ ดง ่าแ ล่งน้าได้รับค าม
ร้อนที่มากและยา นานก ่า ดังนั้นจึงเป็นเ ตุที่ทาใ ้มีปริมาณน้าฝนที่มากก ่า ันที่มีเ ลา ุริยะปรากฏน้อย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์บุญ ่ง เ ็นงาม และอาจารย์ปิยเนตร ฉุยฉาย อาจารย์ที่ปรึก าโครงงาน
ที่ ใ ้ ค ามรู้ ค าปรึ ก า แนะน าแน คิ ด และ ิธีก าร และได้ ละเ ลาแก้ ไขข้ อบกพร่อ ง ขอขอบคุ ณ กรม
อุตุนิยม ิทยาที่ค าม นับ นุนข้อมูล ภาพอากา
เอกสารอ้างอิง
Kohyama and Wallace. (2016).
Rainfallvariationsinducedbythelunargravitationalatmospherictideandtheirimplications
fortherelationshipbetweentropical rainfallandhumidity. Geophysical Research Letters, 43 (2),
918–923.
ิภู รุโจปการ. (2554). เอกภพเพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล. (พิมพ์ครั้งที่ 12).
กรุงเทพม านคร:นานมีบุ๊ค ์พับลิชั่น.
ชู รี ง ์รัตนะ. (2544). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพม านคร : เทพเนรมิต
การพิมพ์
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การ าคาบโคจรของด งจันทร์กาลิเลียนโดยใช้กล้องดรอปโซเนียน
นาย ัฒนโชติ ยั่งยืน
Email:watthanachot61@gmail.com
นางพรรณพร บุญท
โรงเรียนยโ ธรพิทยาคม
บทคัดย่อ
ด งจันทร์กาลิเลียน เป็นด งจันทร์ บริ ารของดา พฤ ั ซึ่งประกอบด้ ย ไอโอ ยูโรปา คัลลิ โต และ
แกนีมีด โครงงานดารา า ตร์เรื่องนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ าคาบการโคจรของด งจันทร์ไอโอ ยูโรปา และแกนิ
มีด ิธีการ ึก าคือ ถ่ายภาพด งจั น ทร์ กาลิ เลี ยนแล้ นามา าคาบการโคจรด้ ย มการอั ต ราเร็ เชิ ง มุ ม
2𝜋
𝜃
(𝜔 = 𝑇 ,𝜔 = 𝑡 ) เครื่องมือที่ใช้ในการ ก
ึ า คือ กล้องโทรทรร น์ดรอปโซเนียนและกล้อง DSLR ผลการ ึก า
พบ ่า คาบการโคจรของด งจันทร์กาลิเลียนทั้ง 4 ด ง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด และคัลลิ โต มีค่าเท่ากับ
1.941 ัน, 3.340 ัน, 7.623 ัน และ 18.088 ัน ตามลาดับ
คา าคัญ : ด งจันทร์กาลิเลียน คาบการโคจร กล้องดรอปโซเนียน
บทนา
ดา พฤ ั บดีเป็นดา เคราะ ์ที่มีขนาดใ ญ่ที่ ุดในระบบ ุริยะ มีลัก ณะเด่น ลายประการ เช่น จุด
แดงใ ญ่ที่เป็นพายุ มุนขนาดใ ญ่ ก ่าโลก งแ นรอบดา พฤ ั บดี ร มทั้งด งจันทร์ที่เป็นบริ าร คือ ด ง
จันทร์กาลิเลียน ประกอบด้ ยไอโอ ยูโรปา แกนีมีด และคัลลิ โต ซึ่งด งจันทร์แต่ละด งมีคาบการโคจรรอบ
ดา พฤ ั บดีที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ ึก าจึงมีค าม นใจ ึก าการ าคาบโคจรของด งจันทร์กาลิเลียนทั้ง 4
ด งโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องดรอปโซเนียน
ธิ ีการ ึก า
1. ึก าคาบการโคจรของด งจันทร์กาลิเลียนโดยใช้โปรแกรม stellarium เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูล
ในการกา นดเ ลา า รับถ่ายภาพ
2. ถ่ายภาพด งจันทร์กาลิเลียนโดยใช้กล้อง DSLR ต่อเข้ากับกล้องดรอปโซเนียนถ่ายภาพด งจันทร์
กาลิเลียนอย่างต่อเนื่องทุก ัน
คัลลิสโต
แกนีมีด
ยูโรปา

ภาพถ่ายเมื่อ ันที่ 19 พฤ จิกายน 2559
เ ลา 05.34 น.

ไอโอ

3. นาภาพถ่าย 2 ภาพ ที่ถ่ายใน ันต่างกัน มา าค่าคาบการโคจรโดย ัดระยะ ่างจากดา พฤ ั บดี
ถึงด งจันทร์ (ซม.) จากนั้น าระยะ ่างของด งจันทร์แต่ละด งที่โคจร ่างจากดา พฤ ั บดีมากที่ ุด โดยใช้
อัตรา ่ น 1 ซม. : 84,400 กม. นาระยะ ่างที่ ัดได้ ของทั้ง องภาพมา ร้างในแผนผั งระยะ ่ างจากดา
พฤ ั บดีถึงด งจันทร์ที่ทามุม 𝜃 ใดๆ กับเ ้น มมติ เมื่อกา นดใ ้ระยะ ่างจากดา พฤ ั บดีถึงด งจันทร์ที่
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ไกลที่ ุดทามุมฉากกับเ ้น มมติ จะได้ว่าระยะ ่างดาวพฤ ั กับดวงจันทร์ที่วัดได้ทามุม 𝜃 ใดๆ กับเ ้น มมติ
ระยะ ่างดาวพฤ ั บดีกับดวงจันทร์ × 90
าได้จาก 𝜃 =
เมื่อใ ้ 𝜃1 คือ ดวงจันทร์ในภาพที่ 1 ทามุมกับเ ้น มมติ
ระยะ ่างไกล ุดที่เมี น่วยเซนติเมตร

และ 𝜃2 คือ ดวงจันทร์ในภาพที่ 2 ทามุมกับเ ้น มมติ เนื่องจากระยะ ่างจากดาวพฤ ั ถึงดวงจันทร์มาก
ที่ ุดมี 2 ตาแ น่ง จะได้ ตาแ น่งของดวงจันทร์ที่ทามุมใดๆ กับเ ้น มมติ มี 4 ตาแ น่งในแผนผัง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง การ าคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอ ภาพที่ 1 ระยะ ่างจากดาวพฤ ั บดีเท่ากับ
3.3 ซม. วันที่ 1 พ.ย. เวลา 5.12 น. ภาพที่ 2 ระยะ ่างจากดาวพฤ ั 1.8 ซม. วันที่ 2 พ.ย. เวลา 5.22 น.
ระยะ ่างไกล ุด น่วยเซนติเมตรเท่ากับ 5 ซม.
ระยะ ่างดาวพฤ ั กับดวงจันทร์ × 90
จาก 𝜃 =
จะได้ 𝜃1 = 59.4 องศา และ 𝜃2 = 33.4 องศา
ระยะ า่ งไกล ุดที่เมี น่วยเซนติเมตร
ระยะไกล ุด
ว่ นที่ 2
ว่ นที่ 1
เ ้น มมติ
59.4

59.4

59.4

59.4

่วนที่ 3

33.4
33.4

33.4
33.4

ว่ นที่ 4

ระยะไกล ุด
แผนผัง

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

4. าตาแ น่งดวงจันทร์ในภาพที่ 2 ของแผนผัง ซึง่ าได้ ดังนี้
ตัวอย่าง : ดวงจันทร์ไอโอ มีคาบการโคจร เท่ากับ 1.769 วัน จะได้ช่วงเวลาระ ว่าง ่วนได้ 1.769/4
เท่ากับ 0.44225 ∆𝑡= 1 วัน 10 นาทีจะได้ว่าตาแ น่งของภาพที่ 2 อยู่ใน ่วนที่ 4 ของแผนผัง
มายเ ตุ : ดวงจันทร์ยูโรปาเท่ากับ 3.551/4 = 0.88775 วัน
0,16.689 0,7.155 0,3.551 0,1.769
ดวงจันทร์แกนีมีดเท่ากับ 7.155/4 = 1.78875 วัน
12.51675
4.17225
ดวงจันทร์คัลลิ โตเท่ากับ 16.689/4 = 4.17225 วัน
5.36625
1.78875
0.88775

2.66325

0.44225

1.32675
8.3445 3.5775 1.7755 0.8845

จากนั้นกวาดมุมจากตาแ น่งดวงจันทร์ภาพที่ 1 ซึ่งอยู่ใน ่วนที่ 2 ของแผนผังมาตาแ น่งดวงจันทร์
ในภาพที่ 2 ดังรูป ซึ่งมุมที่ได้จากการกวาด จะใช้เป็นมุมที่นาไปคานวณ
ตาแ น่งที่ 1

ตาแ น่งที่ 2
มุมที่ใช้คานวณ
องศา×6.28

5. เปลี่ยนมุมที่ได้ในข้อ 4 เป็นเรเดียนจาก มการ เรเดียน = 360 จากนั้นนามาเข้า มการ
เพื่อ าคาบการโคจร ดังนี้ T= 2𝜋𝑡 เมื่อ 𝜔 คือ อัตราเร็วเชิงมุม น่วยเป็นเรเดียน/วินาที , t คือ เวลาที่ใช้ในการโคจร ,
𝜃

T คือ คาบการโคจร
𝜃 คือ มุมที่วัดกวาดไปในช่วงเวลาใดๆ ใน น่วยเรเดียน 2π คือ ประมาณ
6.28
2𝜋𝑡

T ที่ได้จะมี น่วยวินาที ซึ่งต้องเปลี่ยนเป็นวันโดย ารด้วย 86,400 จะได้ มการใ ม่ คือ

T=

𝜃×86,400

tคือ เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง

64

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

และเวลา t มี น่วยเป็นวันต้องเปลี่ยนเป็นวินาที จาก มการ
6. าคาบดาราคติจาก
1
𝑆

1

1

𝐸

𝑃

= -

𝑡 = (จานวนวัน × 86,400) + (จานวนนาที × 600)

ซึ่ง E เป็น คาบดาราคติของโลก
P เป็น คาบดาราคติของดาวเคราะ ์
S เป็น คาบซินอดิกของดาวเคราะ ์

มายเ ตุ ระยะไกล ุดของยูโรปา = 7.9 ซม.
ระยะไกล ุดของแกนีมีด
= 12.7 ซม.
ระยะไกล ุดของคัลลิ โต
= 22.3 ซม.

มายเ ตุ : ในการ าคาบการโคจรจะใช้ข้อมูล 3 ค่า และ าค่าเฉลี่ยเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ผลการศึกษา
คาบการโคจรของดวงจันทร์กาลิเลียน ปรากฏดังนี้
1.1 ดวงจันทร์ไอโอ (Io)
ค่า
ที่
1
2
3

เวลาในภาพ
ภาพที่ ภาพ
1
ที่ 2
1/11
5.12
4/11
5.22
5/11
5.26

2/11
5.22
5/11
5.26
6/11
5.26

ตาแ น่งที่ 1 (ภาพที่ 1)
ระยะถึงดาว
มุม
พฤ ั บดี
โคจร
(cm)
(𝜃1 )

ตาแ น่งที่ 2 (ภาพที่ 2)
ระยะถึงดาว
มุมโคจร
พฤ ั บดี
(𝜃2 )
(cm)

ค่าที่ใช้ าคาบโคจร
ตาแ น่ง
มุมที่ใช้
มุม
ที่ 2ในผัง
คานวณ
rad

คาบซินอดิก
T=
2𝜋𝑡

𝜃×86,400

คาบดาราคติ
1
𝑆

1

3.3

59.4

1.8

32.4

่วนที่ 4

207

3.61

1.752

1.760

2.7

48.6

3.9

70.2

่วนที่ 4

168.4

2.94

2.142

2.155

3.9

70.2

3.9

70.2

่วนที่ 4

190

3.31

1.897

1.907

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ

1

=𝐸-𝑃

1.941

2.2 ดวงจันทร์ยูโรปา (Europa)
ค่า
ที่
1
2
3

เวลาในภาพ
ภาพที่ ภาพ
1
ที่ 2
1/1
5.12
2/11
5.22
9/11
5.26

2/11
5.22
5/11
5.26
10/11
5.36

ตาแ น่งที่ 1 (ภาพที่ 1)
ระยะถึงดาว
มุม
พฤ ั บดี
โคจร
(cm)
(𝜃1 )

ตาแ น่งที่ 2 (ภาพที่ 2)
ระยะถึงดาว
มุมโคจร
พฤ ั บดี
(𝜃2 )
(cm)

ค่าที่ใช้ าคาบโคจร
ตาแ น่งที่
มุมที่ใช้
มุม
2ในผัง
คานวณ
rad

คาบซินอดิก
T=
2𝜋𝑡

𝜃×86,400

คาบดาราคติ
1
𝑆

1
𝐸

= -

3.8

43.29

7.8

88.86

่วนที่ 3

132.15

2.30

2.749

2.770

7.8

88.86

2.7

30.76

่วนที่ 1

299.62

5.23

3.606

3.642

6.8

77.47

2.1

23.92

่วนที่ 3

101.39

1.77

3.573

3.608

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ

1
𝑃

3.340

2.3 ดวงจันทร์แกนีมีด(Ganymede)
ค่า
ที่
1
2
3

เวลาในภาพ
ภาพที่ ภาพ
1
ที่ 2
1/11
5.12
2/11
5.22
3/11
5.15

2/11
5.22
9/11
5.26
9/11
5.26

ตาแ น่งที่ 1 (ภาพที่ 1)
ระยะถึงดาว
มุม
พฤ ั บดี
โคจร
(cm)
(𝜃1 )

ตาแ น่งที่ 2 (ภาพที่ 2)
ระยะถึงดาว
มุมโคจร
พฤ ั บดี(cm)
(𝜃2 )

ค่าที่ใช้ าคาบโคจร
ตาแ น่งที่
มุมที่ใช้
มุม
2 ในผัง
คานวณ
rad

คาบซินอดิก
T=
2𝜋𝑡

𝜃×86,400

คาบดาราคติ
1
𝑆

1

3.9

27.64

6.2

43.94

่วนที่ 2

68.58

1.20

5.270

5.347

6.2

43.94

4.1

29.06

่วนที่ 1

253.00

4.41

9.972

10.252

9.1

64.49

4.5

31.89

่วนที่ 1

302.60

5.28

7.127

7.269

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ
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2.4 ดวงจันทร์คัลลิสโต(Callisto)
ค่า
ที่
1
2
3

เ ลาในภาพ
ภาพที่ ภาพ
1
ที่ 2
1/11
5.12
1/11
5.12
3/11
5.15

2/11
5.22
10/11
5.12
9/11
5.26

ตาแ น่งที่ 1 (ภาพที่ 1)
ระยะถึงดา
มุม
พฤ ั บดี
โคจร
(cm)
(𝜃1 )

ตาแ น่งที่ 2 (ภาพที่ 2)
ระยะถึงดา
มุมโคจร
พฤ ั บดี(cm)
(𝜃2 )

ค่าที่ใช้ าคาบโคจร
ตาแ น่งที่
มุมที่ใช้
มุม
2 ในผัง
คาน ณ
rad

คาบซินอดิก
T=

คาบดาราคติ

2𝜋𝑡

1

𝜃×86,400

𝑆

1

= -

1

𝐸 𝑃

11.5

56.39

5.9

23.80

่ นที่ 2

32.59

0.57

11.094

11.442

13

52.44

13.6

54.86

่ นที่ 4

177.58

3.10

18.232

19.191

12.5

50.43

11.6

46.80

่ นที่ 3

97.23

1.70

22.193

23.630

คาบการโคจรเฉลี่ย คือ

18.088

สรุปผล
จากการ าคาบการโคจรของด งจันทร์กาลิเลียนทั้ง 4 ด ง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด และคัลลิ โต
มีค่าเท่ากับ 1.941 ัน, 3.340 ัน, 7.623 ัน และ 18.088 ัน ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการ าคาบการโคจรของด งจันทร์กาลิเลียนพบ ่า ด งจันทร์ไอโอเท่ากับ1.941 ัน คลาดเคลื่อน
9.72% (ค่าจากฐานข้อมูลเท่ากับ 1.769 ัน) ด งจันทร์ยูโรปาเท่ากับ 3.340 ัน คลาดเคลื่อน 5.94%
(ค่าจากฐานข้อมูลเท่ากับ 3.551 ัน) ด งจันทร์แกนีมีด เท่ากับ7.623 ัน คลาดเคลื่อน 6.54%
(ค่าจากฐานข้อมูลเท่ากับ 7.155 ัน) และด งจันทร์คัลลิ โต เท่ากับ 18.088 คลาดเคลื่อน 8.38%
(ค่าจากฐานข้อมูล 16.689 ัน) ซึง่ ค่าค ามคลาดเคลื่อนอาจเนื่องจากการ ัดค่ามุมการโคจรที่คลาดเคลื่อน
ัฒนโชติ ยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง
ด งจันทร์กาลิเลียน, จากเ ็บไซต์ http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/
jupiter/galilean_moons ืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2559.
มติพล ตั้งมติธรรม, คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ, านักบริการ ิชาการและ าร นเท
ทางดารา า ตร์, ิง าคม 2558.
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การค้น าดาวเคราะ เ์ พิ่มเติมในระบบ GJ1214 ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงเวลาการผ่าน น้า
นาง า ุพิชญา พัดเจริญ ,นายจตุร ิทย์ เมธี ัฒนากุล
E-mail: veenus33@gmail.com, Jathurawit_mark@hotmail.com
ครูที่ปรึก า อ.ธีร ัฒน์ บุญฟอง
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บทคัดย่อ
การ ึก าเกี่ย กับดา เคราะ ์นอกระบบในปัจจุบันมีการ ึก าที่ก ้างข างและ ลาก ลาย มีการนา
เทคนิคต่างๆมาใช้ในการ ิเคราะ ์ม ล รั มี และข้อมูลจาเพาะอื่นๆที่เกี่ย ข้องกับดา เคราะ ์นอกระบบ ดา
เคราะ ์นอกระบบที่ นใจในที่นี้คือ ดา เคราะ ์ GJ1214b ซึ่งเป็นดา เคราะ ์ที่ประกอบไปด้ ยน้าเป็น ลัก มี
ขนาด 2.7 เท่าของโลก ตร จพบครั้งแรกในปี 2009 โดยโครงการ MEarth จากการ ังเกตเ ็นการลดลงของ
แ งดา ฤก ์ GJ1214 เมื่ อ ดา เคราะ ์ GJ1214b โคจรผ่ า น น้ า งาน ิ จั ย นี้ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค การ
เปลี่ยนแปลงเ ลาการผ่าน น้า ซึ่งเป็นการ ัดการเปลี่ยนแปลงเ ลาในการผ่าน น้าของดา ในแต่ละครั้ง ่ามี
ลัก ณะเ ลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อ ิเคราะ ์ าดา เคราะ ์ที่ไม่ ามารถ ัดได้ด้ ยการ ั งเกตการณ์ ใน
ระบบเดีย กั น กั บ ดา เคราะ ์ GJ1214b จากนั้น น าข้อ มูล มาแ ดงผลในรูป ของกราฟระ ่างรอบที่ ดา
เคราะ ์ GJ1214b ผ่าน น้ามาอยู่ตรงกลางดา ฤก ์ GJ1214 กับค ามต่างระ ่างเ ลาการผ่าน น้าที่แท้จริง
กับเ ลาการผ่าน น้าที่คาน ณได้ แล้ ลากเ ้นกราฟที่ใกล้เคียงที่ ุดจากค่า 𝑥 2 เพื่อ าค่าการเปลี่ยนแปลง
เ ลาการผ่าน น้า และ าขอบเขตม ลที่มากที่ ุดของดา เคราะ ์อีกด ง
คา าคัญ : ดา เคราะ ์นอกระบบ , เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเ ลาการผ่าน น้า ,ขอบเขตม ลที่มากที่ ุดของ
ดา เคราะ ์อีกด ง , ดา ฤก ์ GJ1214 , ดา เคราะ ์ GJ1214b
ความเป็นมา
ใน องท รร ที่ ผ่ านมา การค้ น าและเรี ย นรู้ เกี่ ย กั บ ดา เคราะ ์ น อกระบบ ท าใ ้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของดารา า ตร์ยุคใ ม่ และในปัจจุบันก็มีการค้นพบดา เคราะ ์นอกระบบแล้ มากก ่า 3,200
ด ง โดยดา เคราะ ์นอกระบบมากก ่า 2,600 ด งนั้นถูกค้นพบด้ ย ิธีการเคลื่อนที่ผ่าน น้า (Transit) แต่
เนื่องจากในระบบดา เคราะ ์นอกระบบ นึ่งนั้นเรามีโอกา ที่จะประกอบไปด้ ยดา เคราะ ์มากก ่า นึ่งด ง
จึงมีการน าเทคนิ คการเปลี่ ยนแปลงเ ลาการผ่ าน น้า (Transit Timing Variation : TTV) ซึ่ง ึก าเ ลาที่
เปลี่ยนแปลงไปในการผ่าน น้าในแต่ละครั้งมาใช้ตร จ อบดา เคราะ ์เพิ่มเติมในระบบ
ดา เคราะ ์นอกระบบที่ นใจในที่นี้คือ ดา เคราะ ์ GJ1214b ซึ่งมีการตร จพบครั้งแรกในปี 2009
ภายใต้ โ ครงการ MEarth [3] ด้ ย ิ ธี ก าร Transit จากการ ั ง เกตแ งที่ ล ดลงของดา GJ1214 (RA
17:15:19.0 DEC +04:57:50) ดา เคราะ ์ด งนี้มีขนาด 2.7 เท่าของโลก คาบการโคจร 1.58 ัน ระยะ ่าง
จากดา ฤก ์ประมาณ 0.01411 AU เป็นดา เคราะ ์ที่ประกอบไปด้ ยน้าเป็น ลัก (Ocean Planet) ได้มีการ
ตร จพบชั้นบรรยากา บนดา เคราะ ์ด งนี้ในปี 2013 [9] ดา เคราะ ์ด งนี้มีน้าเป็นองค์ประกอบประมาณ
75% และเป็น ิน 25% ชั้นบรรยากา ที่ ่อ ุ้มดา ด งนี้เป็นแก็ เช่น H และ He (ประมาณ 0.05%) การที่
GJ1214b มีน้ าเป็ น องค์ป ระกอบ ลั กทาใ ้ เกิดค ามดันเนื่องจากแรงกดทับของน้าท าใ ้ เกิดชั้นน้าแข็งใต้
ม า มุท ร แต่เนื่ องจากระยะ ่ างระ ่างดา เคราะ ์ กับดา ฤก ์ที่ น้ อยจึงทาใ ้ อุณ ภูมิ พื้น ผิ ของดา
เคราะ ์ค่อนข้าง ูงไม่น่ามี ิ่งมีชี ิตอา ัยอยู่บนดา ระบบดา เคราะ ์นี้จึงน่า นใจเป็นอย่างมากที่จะ ึก าถึง
ดา เคราะ ์เพิ่มเติมในระบบ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ึก าการเปลี่ยนแปลงเ ลากลางการผ่าน น้าของดา เคราะ ์ GJ1214b
2. เพื่อปรับปรุงเ ลากลางการผ่าน น้าและคาบการโคจรของดา เคราะ ์ GJ1214b
3. เพื่อ าม ลที่เป็นไปได้ของดา เคราะ ์เพิ่มเติมในระบบ GJ1214 ด้ ยเทคนิค TTV
วิธีทาการทดลอง
1.ร บร มข้อมูลเ ลากลางการผ่าน น้า (Mid transit time) ของดา เคราะ ์ GJ1214b จากงาน ิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ และเปลี่ยน น่ ย Mid transit time ใ ้เป็นในรูปของ Barycentric Julian Date (BJD)
2. น าเ ลา Mid transit time ที่ได้จากข้อที่ 1 มาคาน ณ ารอบที่ดา เคราะ ์ผ่ าน น้า (Epoch)
เพื่ อ น ามาค าน ณ าเ ลาที่ ด า เคราะ ์ GJ1214 b โคจรผ่ า น น้ า (C) และ าค่ า O-C ซึ่ งก็ คื อ ค่ าค าม
แตกต่างระ ่างเ ลากลางการผ่าน น้าที่ได้จากการ ังเกตการณ์ (O) ลบด้ ยค่าที่ได้จากการคาน ณ (C) เมื่อ
ได้ข้อมูลแล้ ก็นามา ร้างกราฟ O-C diagram
3. นากราฟ O-C diagram มา ิเคราะ ์ด้ ยค าม ัมพันธ์เชิงเ ้น เพื่อปรับปรุงค่าเ ลากลางการผ่าน
น้าและคาบการโคจรของดา เคราะ ์
4. จาลองการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรด้ ยโปรแกรม TTVFaster [7] โดยจาลองการเปลี่ยนแปลง
คาบการโคจรเนื่องจากดา เคราะ ์เพิ่มเติม ที่มีม ลระ ่าง 0.1 ถึง 1000 เท่าของม ลโลก โดยมีการเพิ่มขึ้น
ครั้งละ 100.01 เท่าของม ลโลก และ คาบการโคจรระ ่าง 0.3 ถึง 5.0 เท่าของคาบการโคจรของดา เคราะ ์ที่
ังเกตการณ์ได้ โดยมีการเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 เท่า
5. ิเคราะ ์แอมพลิจูดของกราฟการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที่จาลองขึ้นในแต่ละคาบ เพื่อ าม ล
ของดา เคราะ ์เพิ่มเติมที่น้อยที่ ุดที่มีแอมพลิจูดดังกล่า
6. เปรี ย บเที ย บกราฟเปลี่ ย นแปลงคาบการโคจรที่ ได้ จากการ ั งเกตการณ์ กั บ กราฟที่ ได้ จากการ
ังเกตการณ์ในข้อ 5 โดยใช้ค่าไค แค ร์ าค ามแตกต่างของค่าไค แค ร์ของกราฟเ ้นตรงกับค่าไค แค ร์
ของการจาลอง (∆𝑥 2 ) แล้ นาค่า ∆𝑥 2 ไป ิเคราะ ์ถึงม ลดา เคราะ ์ที่เป็นไปได้ ณ คาบต่างๆ
7. ิเคราะ ์ขอบเขตคาบที่จะเป็น ไปได้ ระ ่าง GJ1214b กับดา เคราะ ์ อีกด ง โดยคาน ณใน
รูปแบบ า รับระบบที่มีดา เคราะ ์ 2 ด ง ที่มีลัก ณะ งโคจรเป็น งกลม โดยผลต่างของระยะครึ่งแกนเอก
ของดา เคราะ ์ทั้ง องต้องมีค่าไม่น้อยก ่า 2√3 เท่าของค่า Mutual Hill’s sphere [5]
ผลการทดลอง
จากค่า Mid transit time ที่ร บร มมาได้เมื่อทาการ ิเคราะ ์ด้ ยค าม ัมพันธ์เชิงเ ้น เพื่อปรับปรุง
ค่าเ ลากลางการผ่าน น้าและคาบการโคจรของดา เคราะ ์ พบ ่าเ ลา Mid transit time จะเป็นไปตาม
ค าม ัมพันธ์
T0 (E) = 2455391.65374 + 1.58041E

(BJD)

โดยที่ E คือจ าน นตั เลขของค่า Epoch ของการผ่าน น้าใน ันที่ 15 พฤ ภาคม 2552 ซึ่งเมื่อใช้ มการ
ข้างต้นในการคาน ณ า O-C diagram จะได้กราฟดังภาพที่ 1 ซึ่งเมื่อนา O-C diagram มา ิเคราะ ์ าค่า
ไค แค ร์ของกราฟเ ้นตรงจะได้ค่าเท่ากับ 17.66
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กราฟที่ 1 O-C diagram ของดาวเคราะ ์นอกระบบ GJ1214b

กราฟที่ 2 ขอบเขตมวลที่มากที่ ุดของดาวเคราะ ์ เพิ่มเติม เ ้นประ ีฟ้า เ ้นประ ีเขียว และเ ้น ีแดงแ ดง
ใ ้เ ็นขอบเขตมวลที่แอมพลิจูดของ TTV ที่ 50, 100 และ 150 วินาที เ ้นรูปร่างด้านขวาแ ดงค่า ∆𝑥 2
จากด้านซ้ายไปขวาของกราฟเ ้ น ตั้งตรง ี ด าแ ดงคาบการ ั่ นพ้ อง(Resonance) 3:1, 2:1, 3:2, 4:3, 5:6,
4:5,3:4, 2:3, 1:2, 1:3 และ 1:4 เ ้นประ ีขาวตั้งตรงแ ดงคาบการโคจรของดาวเคราะ ์ GJ1214bจากนั้น
คานวณ าดาวเคราะ ์เพิ่มเติมในระบบด้วยการจาลอง ัญญาณ TTV ด้วยโปรแกรม TTVFaster โดยจาก O-C
diagram แอมพลิจูด ูง ุดที่วัดได้จาก ัญญาณ TTV คือ 119 วินาที จึงคานวณ ามวลที่ ร้าง ัญญาณ TTV ที่
มีแอมพลิ จู ด 50 ,100 และ 150 วิน าที ที่คาบต่างๆ เพื่อ ประมาณ ั ญ ญาณ TTV ที่เป็ น ไปได้ในกราฟ O-C
diagram ดังรูปที่ 2 นอกจากนี้ยังคานวณ าไค แควร์ ของกราฟ TTV ที่ดีที่ ุดในแต่มวลและคาบการโคจร
และนามาลบด้วยค่าไค แควร์ของกราฟเ ้นตรง ซึ่งจะได้ค่า ∆𝑥 2 โดยในช่วงมวลและคาบการโคจรที่จาลอง
พบว่าค่า ∆𝑥 2 ที่มีค่าน้อยที่ ุดเท่ากับ -4.61 ที่คาบ 1.3 เท่าของคาบ GJ1214b
สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองและวิเคราะ ์ด้วยกราฟ O-C diagram เมื่อนามาวิเคราะ ์ด้วยความ ัมพันธ์เชิง
เ ้นตรง ามารถ า มการของค่า Mid transit time ได้เป็น T0(E) = 2455391.65374+1.58041E เมื่อนา
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กราฟ O-C ที่ได้มาวิเคราะ ์ พบว่าที่ 1.3 เท่าของคาบ GJ1214b จะใ ้ค่าไค แควร์ที่น้อยที่ ุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.61 นอกจากนี้ จ ากผลการทดลองพบว่าในระบบ GJ1214 ไม่มีดาวเคราะ ์ เพิ่มเติมที่มีมวลมากกว่า ดาว
เนปจูน (17 เท่าของมวลโลก) ที่คาบระ ว่าง 1-4 วัน และมวลมากกว่าดาวพฤ ั บดี (318 เท่ามวลโลก) ที่มี
คาบน้อยกกว่า 8 วัน นอกจากนี้เรา ามารถทราบขอบเขตและแนวโน้มของ มวลในแต่ละคาบว่ามีค่าประมาณ
เท่าไร โดยอนาคต ามารถที่จะต่อยอดในการวิเคราะ ์ผลเพื่อปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูลเพื่อได้ผล
การทดลองที่มีความเที่ยงตรงมากขึ้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทอัลกอลV* V1828 Aql
นายกันตภณ ลา ทอง
Email: boodogun@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า นายมนตรี นันตา
โรงเรียน รี ั ดิ์ ิทยาคารจัง ัดน่าน
บทคัดย่อ
ระบบดา คู่ V* V1821 Aql เป็นระบบดา คู่ประเภทอัลกอลในระบบมีดา ฤก ์ม ลน้อยและดา
แคระโคจรรอบกันด้ ยคาบ 0.110374 ัน และมีดา เคราะ ์ในระบบ การ ึก าครั้งนี้ได้ทาการ ึก าถึงการ
เปลี่ ย นแปลงคาบของระบบดา คู่นี้ จ ากภาพถ่ายดา ใน filter B และ V ที่ถ่ายด้ ยกล้ องโทรทรร น์แบบ
ะท้อนแ งขนาดเ ้ น ผ่ าน ูน ย์ กลาง 0.7 เมตร จาก อดูดา Gao Mei Gu าธารณรัฐ ประชาชนจีน ใช้
แผนภาพ O-Cในการ ิเคราะ ์ พบ ่า เ ้นแน โน้มของแผนภาพ O-C มีการ งายขึ้น ทาใ ้ทราบ ่าระบบดา
คูน่ ี้มีแน โน้มของคาบเพิ่มขึ้น โดยได้ทาการคาน ณอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ ได้เป็น 76.524 ินาทีต่อปี
คา าคัญ : ระบบดา คู,่ V* V1828Aql, NSVS14256825
บทนา
ระบบดา คู่อุปราคาจัดเป็นดา แปรแ งประเภท นึ่งที่เกิดการแปรแ งจากการบังกันของดา องด ง
ในแน ังเกตการณ์จากโลก ( ิระภรณ์ ไ มทอง, 2548) การ ึก าระบบดา คู่เป็น ่ น นึ่งของการ ึก า
เกี่ย กับ ิ ัฒนาการของดา ฤก ์ซึ่งจะทาใ ้เราเข้าใจถึงค าม ัมพันธ์ระ ่างดา และ ัตถุท้องฟ้าต่างๆ ร มถึง
ิ ัฒนาการของเอกภพ ผู้ ิจัยได้ทาการ ึก าเกี่ย กับการเปลี่ ยนแปลงคาบของระบบดา คู่อุปราคา V*
V1828 Aqlซึ่งมีค ามพิเ คือเป็นระบบดา คู่ประเภท Algolที่มีคาบ ั้นมากคือ 0.110374 ันร มทั้งมีดา
เคราะ ์ โ คจรอยู่ ร อบระบบ โดยในระบบมีดา แคระและดา ฤก ์ม ลน้อยโคจรรอบกันในการ ึก าการ
เปลี่ยนแปลงคาบของระบบดา คู่นี้มีประโยชน์ในการเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและ ิ ัฒนาการของระบบดา คู่
และอาจช่ ยในการทานายเ ตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับระบบดา คู่นี้ รือระบบที่มีลัก ณะคล้ายเคียงกัน ได้
อีกด้ ย
วิธีการศึกษา
1. ถ่ายภาพดา ใน filter B และ V และนาภาพมาทาการ Calibrate เพื่อลดค ามคลาดเคลื่อนต่างๆ
2. ทาการ า photometry ด้ ย ิธี aperture photometry เทียบกับดา อ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Iris
3. แปลง ันที่จาก JD ใ ้อยู่ในรูปของ BJD_TDB เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล ใช้รูปของ ันที่เป็น
BJD_TDB และ ร้าง light curve โดยใช้ ันที่ที่ได้แปลงไ ้กับค่า magnitude ที่ได้จากการทาphotometry
4. ิเคราะ ์ าช่ งเ ลาที่แ งลดลงต่าที่ ุด(MinI) ของทั้ง อง filter และเฉลี่ยค่าทั้ง องออกมาได้ค่า
MinIที่ได้จากการ ังเกต (O)
5. ร้าง มการ Linear Ephimerisจากฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ร มทั้ง
คาน ณ Epochเพื่อคาน ณ าMinIที่ได้จากการคาน ณ (C)
6. นาข้อมูลที่ได้จากการ ังเกตลบกับข้อมูลที่ได้จากการคาน ณ และนาไป ร้าง O-C diagrams โดยใช้
ข้อมูลร่ มกับฐานข้อมูลด้ ย
7. ร้างเ ้นแน โน้มและคาน ณ าอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ
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ผลการศึกษา
1. MinI(O)ที่ได้จากการวิเคราะ ์กราฟแ งช่วง primary eclipse ทั้ง องฟิลเตอร์(กราฟแ งของดาวที่ได้
ไม่ครบคาบแต่ช่วงที่เกิดการ eclipse เป็นช่วง primary พอดี โดยเทียบระดับ magnitude จากกราฟแ งใน
ฐานข้อมูล)

Magnitude

2,457,664.1 2,457,664.1 2,457,664.1 2,457,664.1 2,457,664.1 2,457,664.1
BJD
13.6
2
y = -2.34132E+04x + 1.15084E+11x - 1.41419E+17
13.7
13.8
13.9
14
14.1

รูปที่ 1 แ ดงการวิเคราะ ์ า MinI ของกราฟแ ง
ได้ มการของกราฟใน filter B เป็นy = -23,413.2309x2 +( 1.15084E+11)x - 1.41419E+17
าอนุพันธ์ของ มการเทียบกับตัวแปร 𝑥และใ ้เท่ากับ 0 จะได้ค่า MinIของ filter B และทาเช่นเดียวกันกับ
filter V
จะได้ค่า MinIของ filter B เป็น MinIfilterB (BJD) = 2,457,664.1284981682
และค่า MinI ของ filter V ที่ทาแบบเดียวกันเป็น MinIfilterV (BJD) = 2,457,664.1285631697
เฉลี่ยได้ MinIO (BJD) = 2,457,664.128530668
2. มการ Linear Ephimerisที่ได้จากข้อมูลในอดีตกับข้อมูลของผู้วิจัยและค่า Epoch ของดาวในวันที่
ถ่ายดาว
2458000.00

y = 1.10374E-01x + 2.45427E+06

BJD0

2457000.00
2456000.00
2455000.00
2454000.00
0

Epoch
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

รูปที่ 2 แ ดงการ า มการ Linear Ephimeris
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ได้ มการ Linear Ephimeris เป็น BJD = 0.110374557985670E + 2,454,274.20345598
คาน ณ Epoch จาก มการ Linear Ephimerisของฐานข้อมูล โดยแทน ันที่ที่แ งลดลงต่า ุดที่ได้ลงใน
มการ
มการ Linear Ephimerisจากฐานข้อมูล
BJD = 0.110374557985797E + 2,454,274.20345597
2,457,664.128530668 = 0.110374557985797E + 2,454,274.20345597
E = 30,712.9209535336
3. ค่า MinIที่ได้จากการคาน ณ (C)
แทนค่า E ที่คาน ณได้ลงใน มการ Linear Ephimerisจะได้ค่า MinIที่ได้จากการคาน ณ
จะได้ MinIC (BJD) = 2,457,664.1285306753
4. แผนภาพ O-Cและอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ
จะได้ค่า O-C เป็น
MinIO - MinIC = 2,457,664.128530668 - 2,457,664.1285306753= -0.0005482220 sec
30.00
20.00

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

O-C (s)

10.00
0.00
-10.00 0

Epoch
10,000

20,000

30,000

40,000

-20.00
-30.00
-40.00

รูปที่ 3 แ ดงแผนภาพ O-C
O – C = (1.33823E-7)E2 - (3.76810E-2)E + 2.98837
dP
= 2(1.33823E-7) = 2.67647E-7 days⁄epoch = 76.524 sec⁄years
dE
จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบเป็น 76.524 ินาทีต่อปี
สรุปผลการศึกษา
จากการ ึก าพบ ่าจากแผนภาพ O-Cเ ้นแน โน้มเป็นพาราโบลา งาย แ ดง ่าระบบดา มีการ
เปลี่ยนแปลงของคาบที่เพิ่มขึ้น โดยคาน ณอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาบได้เป็น 76.524 ินาทีต่อปี
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อภิปรายผลการ ึก า
จากการ ึก าพบ ่า คาบการโคจรของระบบดา คู่มีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทฤ ฎีที่อธิบายถึงการเพิ่มขึ้นของ
คาบคือ ระบบดา คู่เกิดการถ่ายเทม ล และมีอัตรา ่ นม ลลดลง ่งผลใ ้คาบเพิ่มขึ้น (Lucy L.B.,1976) แต่
ในอีกมุมมอง นึ่ง ทฤ ฎี ัตถุที่ ามก็ ามารถ ่งผลใ ้คาบเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจาก ัตถุที่ ามจะทาใ ้ การ
เปลี่ยนแปลงคาบของระบบดา คู่มีลัก ณะที่เป็นคาบ( ิระภรณ์ ไ มทอง, 2548) ดังนั้นทฤ ฎีที่มีค ามเป็นไป
ได้มากก ่าคือทฤ ฎี ัตถุที่ าม เนื่องจากระบบดา คู่นี้เป็นระบบที่ยังไม่แตะกัน ังเกตได้จากกราฟแ งที่เป็น
ลัก ณะเด่นของระบบดา คู่ที่อยู่ ่างกันพอ มค ร และในการ ึก าครั้งนี้ อาจมีบางปัจจัยที่ทาใ ้เกิดค าม
คลาดเคลื่อน ด้ ยค ามที่ ่าเป็นระบบดา คู่ที่คาบ ั้นมากทาใ ้ต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดและข้อมูลที่ได้มาเป็น
ข้อมูลที่มรี ะยะเ ลานาน อาจ ่งผลต่อกราฟ Linear Ephimerisและแผนภาพ O-C ได้
กิตติกรรมประกา
โครงงาน ิจัยทางดารา า ตร์ชิ้นนี้ าเร็จลุล่ งได้ด้ ยค ามกรุณาและค ามช่ ยเ ลือจาก คุณครู
มนตรี นันตา ผู้ที่คอยใ ้ค ามรู้และคาปรึก า ตร จทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และนายกฤ ณะ ล่าม
มบัติ พี่เลี้ยงที่คอยใ ้คาแนะนาและ นับ นุนการทาโครงงาน ขอขอบคุณ อดูดา Gao Mei Gu าธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่ช่ ยใ ้ค ามอนุเคราะ ์ในการเก็บข้อมูล และ ุดท้ายขอขอบคุณพี่ ๆทุกคนจาก ถาบัน ิจัย
ดารา า ตร์แ ่งชาติ ที่คอยใ ้ค ามช่ ยเ ลือและช่ ยแนะนาแน ทางต่างๆในการริเริ่มทางานโครงงานและ
นับ นุนการทาโครงงานชิ้นนี้ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ใ ้การ นับ นุนจนทาใ ้โครงงาน ิจัยชิ้นนี้ าเร็จลุล่ งไป
ได้ด้ ยดี
เอก ารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2016). คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ. เชียงใ ม่: ูนย์บริการ ิชาการและ
ื่อ ารทางดารา า ตร์ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ
SHON. (2007). Period and Light Curve Analysis of the Eclipsing Binary IL Monocerotis.
From Sun Hill Observatory: http://www.petrmolik.cz/ilmon.html
Ö.L. Degirmenci. (1999). Period study. From Astronomy and Astrophysics supplement series:
http://aas.aanda.org/articles/aas/full/1999/02/ds7633/node3.html
L. A. Almeida, F. Jablonski and C. V. Rodrigues.(1993). Two possible circumbinary planets in
the eclipsing post-common envelope system NSVS 14256825.Divisao de Astrofısica,
InstitutoNacional de PesquisasEspaciais, Sao Jose dos Campos - SP, Brazil
Lucy L.B.(1976).W UrsaeMajoris Systems with Marginal Contact, ApJ 205, 208–216
รา ุฒิ ชูโลก.(2553). ิเคาะ ์โครง ร้างและ ิ ัฒนาการของระบบดา คู่ เอ ี ทอรี. ปริญญา ิทยา า ตร
ม าบัณฑิต าขา ิชาฟิ ิก ์. ม า ิทยาลัยทัก ิณ
ิระภรณ์ ไ มทอง.(2548). มบัติทางกายภาพของระบบดา คู่แบบแตะกัน เอกซ์ าย ลีโอนิ . โปรแกรม
ิชาฟิ ิก ์และ ิทยา า ตร์ทั่ ไป. ม า ิทยาลัยราชภัฏเชียงใ ม่
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การสร้างแบบจาลองของระบบดาวคู่ V1167 Her
นาง า รรณนภา โชคคุณ
E-mail: poydsacxz@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า
ครู จักรกฤ ณ์ ง ์ ิทยานันท์
โรงเรียน นองบั แดง ิทยา
บทคัดย่อ
โครงงานนี้เป็นการ ร้างแบบจาลองของระบบดา คู่ V1167 Her ซึง่ เป็นระบบดา คู่อุปราคา ประเภท
ดับเบิลยูเออร์ซา เมเจอริ (W Ursa Majoris) โดยทาการเก็บข้อมูลด้ ยกล้องโทรทรร น์พลอม 8 ขนาดเ ้น
ผ่าน ูนย์กลาง 0.6 เมตร ณ อดูดา ซีกฟ้าใต้ ประเท ชิลี ซึ่งเชื่อมต่อกับซีซีดีโฟโตมิเตอร์ผ่านแผ่นกรองแ ง
น้าเงิน ข้อมูลที่ได้นาไปทาการ ิเคราะ ์ าค่า มการ Ephemeris ใ ม่ผลปรากฏ ่าได้ค่าเท่ากับ HJDMin =
245953.6272040244 + 0.2752685955E ท าใ ้ คาบ งโคจรใ ม่ ข องระบ บ ดา คู่ มี ค่ า เท่ ากั บ
0.2752685955 ัน เมื่อ ิเคราะ ์ องค์ป ระกอบทางกายภาพของระบบดา คู่ V1167her ด้ ยโปรแกรม
PHOEBE a3.1 ผลปรากฏ ่าได้ชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่ ุดซึ่งมีค่าค ามคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.6992 โดยมีค่าม ลของ
ดา ปฐมภู มิ เท่ ากับ 1.859816 ม ลของดา ทุ ติย ภู มิเท่ า 0.423015 เ ้ น ผ่ าน ูน ย์ กลางของดา ปฐมภู มิ
2.507186 เท่าของด งอาทิตย์ เ ้นผ่าน ูนย์กลางของดา ทุติยภูมิเท่ากับ 1.339738 เท่าของด งอาทิตย์
อุณ ภูมิของดา ปฐมภูมิเท่ากับ 6200 K อุณ ภู มิของดา ทุติยภูมิเท่ากับ 6261 K ระบบดา คู่มีมุมเอียง
เท่ากับ 84.02627 อง า เมื่อน าค่าผลเฉลยที่ดีที่ ุ ดไป ร้างแบบจาลองของระบบดา คู่ V1167 Her ผล
ปรากฏ ่า ระบบดา v1167 Her เป็ น ระบบดา คู่แบบใกล้ชิดกัน ในอนาคตระบบดา คู่นี้ ามารถมีการ
ถ่ายเทม ล ารซึ่งกันและกัน
คาสาคัญ : ระบบดา คู่
บทนา
ดา ฤก ์ ่ นใ ญ่ในเอกภพไม่ได้อยู่เพียงด งเดีย เ มือนด งอาทิตย์แต่มี มาชิกอีกด งโคจรไปรอบๆ
จุด ูนย์กลางม ลระบบเรียก ่าระบบดา คู่ (Binary Systems) ถ้า ากระนาบการโคจรของดา คู่อยู่ในแน
ระดับ ายตาจะเ ็นการบังของกันและกันของดา ทั้ง องของดา ทั้ง องเมื่อ มาชิกด งใดด ง นึ่งโคจรไปอยู่
ด้าน ลัง มาชิกอีกด งจะทาใ ้ค่าค าม ่างลดลงและเมื่อพ้นระยะการบังก็จะกลับมามีค่าค าม ่างเท่าเดิม
เรียกดา คู่ชนิดนี้ ่าดา คู่อุป ราคา (Eclipse binary) เมื่อนาค่าค าม ่างที่บันทึกในช่ งเ ลา นึ่งมาพล็อต
กราฟจะพบ ่ามีการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่าค าม ่างที่ ม่าเ มอเป็นคาบเรียก ่ากราฟแ ง (light curve)
ซึ่งข้อมูลกราฟแ งที่ได้จากการบันทึก ามารถนามาคาน ณ าค่าต่างๆของระบบดา คู่นั้นได้ด้ ย ิธีก ารทาง
ดารา า ตร์โปรแกรม Phoebe เ มือนเป็นทางลัดเพื่อได้มาซึ่งค่าต่างๆของระบบดา คู่ที่ต้องการจะ ึก าการ
ทางานของโปรแกรมเป็นการนาเข้าข้อมูลของกราฟแ งที่ได้จากการ ังเกตการณ์ (observe light curve) เพื่อ
น าไปเป็ น กราฟแ งต้น แบบในโปรแกรมเมื่อทาการ ุ่ มค่าพารามิเตอร์ต่ างๆโปรแกรมจะนาค่าที่ ุ่ มเข้าไป
คาน ณ ร้างข้อมูลกราฟแ ง ังเคราะ ์ (synthetic light curve) และนาไปเปรียบเทียบกับกราฟแ งต้นแบบ
เพื่ อ าค่ าค ามคลาดเคลื่ อ นจากกราฟแ งต้ น แบบเมื่ อ เปลี่ ย นค่ าพารามิ เตอร์ต่ างๆแล้ ท าใ ้ ก ราฟแ ง
ังเคราะ ์ซ้อนทับกับกราฟต้นแบบแ ดง ่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ทาการ ุ่มเข้าไป ามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล
ของระบบดา คู่นั้นได้โดยอาจประมาณค่าบางค่าได้จากการ ิเคราะ ์ลัก ณะของกราฟแ ง รือประมาณค่า
อุณ ภูมิของดา ทั้ง องจากการ ังเกต ีซึ่งมีค าม ัมพันธ์กับชนิดของ เปกตรัมดา (spectral type)
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วิธีการศึกษา
1. เริ่มจากการ ิเคราะ ์ข้อมูลใน Excel โดนนาค่า Normalized มาพล็อตเพื่อ าค่ากราฟโดยนาค่า HJD
กับค่า Normalized มา พล็อตกราฟเมื่อได้กราฟมาแล้ ทาการ ิเคราะ ์ ค่า HJD , Normalized, weight
แล้ นาค่าที่ได้เข้าไพล์ Taxt
2. เตียมข้อมูลเป็นไพล์ Taxt เพื่อใ ่ในโปรแกรม Phopbe โดยมีค่า HJD , Normalized, weight
3. ึก าการใช้โปรแกรม Phoebe และปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อค าม ่างของดา ฤก ์และระบบดา คู่ร มไป
ถึงลัก ณะและ ิ ัฒนาการของดา คู่ในประเภทต่างๆ
4. เลือกดา คู่ที่ใช้ในการ าค่าพารามิเตอร์ โดยเลือกใช้คู่ดา V1167 Hrecules บริเ ณกลุ่มดา เฮอร์คิ ลิ ที่
ตาแ น่ง RA= 16h 20m 03.2s Dec +07d 07m 29s
5. นาเข้าข้อมูลซึ่งได้แก่ค่า HJD , Normalized , weightลงในโปรแกรมเลือกฟิลเตอร์ของข้อมูล และประเภท
ของระบบดา คู่แบบระบบดา คู่ V1167 Her เป็นระบบดา คู่แบบ Eclipsing binary ชนิด W UMa type
(contact binary) โปรแกรมจะนาข้อมูลไปพล็อตกราฟซึ่งเป็นกราฟข้อมูลที่จากการ ังเกตการณ์และแบบจาลอง
รูปร่างของดา (star shape)
6. ทาการใ ่ค่าพารามิเตอร์ของกราฟที่มีลัก ณะคล้ายกับกราฟแ งของ V1167 Her ดังภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของกราฟ
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ภาพที่ 2 การพล๊อตกราฟจากค่าพารามิเตอร์

เฟส 0.00

เฟส -0.250

ภาพที่ 3 แบบจาลองของดาว V1167 Her
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เฟส 0.100

เฟส 0.250
.00
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ผลการศึกษา
จากการ าค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของดา คู่อุปราคา V1167 her ในโปรแกรม Phoebe ได้ชุด
พารามิเตอร์ดังตารางที่ 1
พารามิเตอร์ (parameters)
อัตรา ่ นม ลดา ปฐมภูมิ (Mass ratio)
อัตรา ่ นม ลดา ทุติยภูมิ (Mass ratio)

ผลลัพธ์
1.859816
0.423015

มุมเอียงระนาบ งโคจร (Inclination)

84.02627

เ ้นผ่าน ูนย์กลางของดา ปฐมภูมิ
เ ้นผ่าน ูนย์กลางของดา ทุติยภูมิ
อุณ ภูมิดา 1 (Temperature1)
อุณ ภูมิดา 2 (Temperature2)

2.507186 เท่าของด งอาทิตย์
1.339738 เท่าของด งอาทิตย์
6200 K
6261 K

สรุปผลการศึกษา
จากการ ร้างแบบจาลองระบบดา คู่ V 1167 Her โดยใช้โปรแกรม phoebe าค่าพารามิเตอร์ มี
คาบการโคจรเท่ากับ 0.2752685955 อัตรา ่ นระ ่างม ลเท่ากับ 0.22745 ค ามเอียงของระนาบการโคจร
เท่ากับ 84.02627 อง า ดา ปฐมภูมิและดา ทุติยภูมิมีค่าใกล้เคียงกัน 6200 ,6261 ตามลาดับ ซึ่งเป็นไป
ตามลัก ณะของดา คู่อุปราคาชนิด
W UMa major เมื่อนาค่าเฉลยที่ดีที่ ุดไป ร้างแบบจาลองระบบ
ดา คู่ V 1167 Her ผลปรากฏ ่าระบบดา คู่ v1167 Her เป็นระบบดา คู่แบบใกล้ชิดกันและในอนาคตระบบ
ดา คู่นี้ ามารถมีการถ่ายเทม ล ารซึ่งกันและกัน
อภิปรายผล
จากโครงงานการ ร้างแบจาลองระบบดา คู่ V 1167 Her จากการ าค่าพารามิเตอร์ การ ิเคราะ ์
ข้อมู ล ด้ ยโปรแกรม Phoebe พบปั ญ าการ ุ่ ม ค่าพารามิเตอร์เนื่ อ งจากตามที่เราท าการ ึก าไม่ มีค่ า
พารามิเตอร์เดิมในการอ้างอิง จึงใช้ค่าพารามิเตอร์ของกราฟแ งที่มีลัก ณะคล้ายคลึงกันเป็นค่า พารามิเตอร์
พื้นฐานค่าพารามิเตอร์ของกราฟแ ง
v 1853 Ori ซึ่งเป็นระบบดา คู่ประเภทเดีย กัน
กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน ิจัยนี้ าเร็จลุล่ งไปด้ ยดี ผู้ ิจัยขอขอบพระคุณผู้อาน ยการโรงเรียนที่ใ ้การ นับ นุน
ร มถึงคาปรึก าที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณครู
มณเฑียร กันตะ ง ์ ครูจักรกฤ ณ์ ง ์ ิทยานันท์ ครูอัมพิกา อินบ้านผือ และนาง า า ิตรี เดช รีมนตรี
ที่ใ ้คาปรึก าและดูแลตลอดมา และขอขอบพระคุณทาง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์ (องค์การม าชน) ที่ใ ้
โอกา ในการ ิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
The lnternational Variable Star lndex .(online) : URL;http://www.google.co.th 12/10/59.
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การ าดาวแปรแ งในกระจุกดาว NGC 7654
นาง า าทิติญา จิก าร
e-mail:pattharawut28@gmail.com
าจารย์ที่ปรึก า
คุณครูประเดิม รรณท ง
โรงเรียนเมื งกา ินธุ์
บทคัดย่อ
การ าดา แปรแ งในกระจุกดา ในงาน ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ า ดา แปรแ งในกระจุกดา
่าดา แปรแ ง ซึ่งได้ทาการ ึก ากระจุกดา เปิด NGC7654 โดยถ่ายภาพกระจุก ด้ ยกล้ งใน ดูดา
TRT- GAO Gao Mei Gu Observatory ประเท จีน -ใน filter B และ V ตั้งแต่ ันที่ 22-24 กันยายน 2559
และ ันที่ 29-30 กันยายน 2559 ระยะเ ลาการถ่ายภาพ ่างกันภาพละ 1 นาทีแล้ นาภาพมา ิเคราะ ์ ่าเป็น
ภาพที่ ใช้ได้ รื ไม่ โดยโปรแกรม DS9 และนาไป าค่า magnitude โดยใช้โปรแกรม Iris และนาไปเขียน
กราฟค าม ัมพันธ์ข งคาบการแปรแ งกับช่ งเ ลา
จากการน าภาพมา ิเคราะ ์ โดยเลื กดา ในกระจุกดา มาจาน น 30 ด งพบ ่า มีดา บางด งใน
กระจุกดา NGC 7654 มีการเปลี่ยนแปลงค่า magnitude แต่ยังไม่ครบคาบจึงยังไม่ ามารถระบุได้ ่าดา
ด งไ นที่เป็ น ดา แปรแ ง แต่มีดา บางด งที่เลื กมา ิเคราะ ์ มีการเปลี่ยนแปลงค่า magnitude ซึ่งตั้ง
ข้ ังเกต ่าน่าจะเป็นดา แปรแ ง ่ นดา ที่ไม่มีการเปลี่ยนค่า magnitude ก็ยังไม่ ามารถระบุได้ ่าเป็นดา
แปรแ ง รื ไม่ เนื่ งจากช่ งเ ลาในการถ่ายภาพเป็นช่ งเ ลา ั้น ๆ ซึ่ง าจยังไม่ ยู่ในช่ งคาบข งการแปร
แ งข งดา และผู้ ิจัยมีแน ทางในการ ิจัยเพิ่มเติมใน ่ นข งการถ่ายภาพที่มีช่ งเ ลา ่างกันมากยิ่งขึ้นใน
โ กา ต่ ไป
คา าคัญ: ดา แปรแ ง
ความเป็นมา
ดา แปรแ ง (Variable Stars) คื ดา ฤก ์ที่มีค าม ่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่ ังเกตที่ เ ลาต่างกันเทียบกับผู้
ังเกต การแปรแ งข งดา ฤก ์กลุ่มนี้มีทั้งแบบที่มีคาบการแปรแ งที่ค่ นข้าง ม่าเ ม และแบบที่มีคาบการ
แปรแ งไม่ ม่าเ ม นักดารา า ตร์ได้จาแนกดา แปรแ งตามปัจจัยที่ทาใ ้เกิดการแปรแ งได้ 2 ประเภท
คื การแปรแ งจากปั จ จั ย ภายใน (Intrinsic variables) การแปรแ งจากปั จ จั ย ภายน ก (Extrinsic
variables)การแปรแ งจากปัจจัยภายใน (Intrinsic Variables) การแปรแ งข งดา แปรแ งประเภทนี้เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงคุณ มบัติทางกายภาพข งดา เ ง ามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่ ยได้ดังนี้ คื ดา แปรแ ง
แบบยุบขยาย (Pulsating Variables และดา แปรแ งแบบปะทุ รื แบบเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Eruptive
or Cataclysmic Variables การแปรแ งจากปัจจัยภายน ก (Extrinsic Variables) การแปรแ งข งดา แปร
แ งประเภทนี้เกิดจากปัจจัยภายน กดา รื การ มุนร บตั เ งข งดา ามารถจาแนกได้ 2 ประเภท
ดังนี้คื ดา คู่ ุปราคา(eclipsing binary) และดา แปรแ งแบบ มุน (Rotating Variables)
วัตถุประ งค์
เพื่ าและระบุประเภทข งดา แปรแ งในกระจุกดา NGC 7654
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิธีการศึกษา
าข้อมูลว่าราจะถ่ายภาพกระจุกดาวไ น เวลาไ นที่ ามารถถ่ายได้จากกล้องโทรทรรศน์ที่จีน โดยใช้
โปรแกรม Stellarium ในการ าข้อมูล
ั่งถ่ายภาพกระจุกดาว NGC 7654 โดยใช้กล้อง อดูดาว TRT- GAO Gao Mei Gu Observatory
ประเทศจีน -ใน filter B และ V ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2559 และวันที่ 29-30 กันยายน 2559
- เว้นระยะ ่างภาพละ 1 นาที
นาภาพมาวิเคราะ ์ โดยใช้โปรแกรม DS9 ว่าเป็นภาพที่ใช้ได้ รือไม่
วิเคราะ ์ภาพ าค่าความ ว่างโดยใช้โปรแกรม Iris
นาข้อมูลมาเขียนกราฟความ ัมพันธ์ ค่า magnitude กับเวลา
เปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงของดาวแต่ละดวง
ถ้ามีดาวแปรแ ง (เก็บข้อมูลเพิ่มเติมใ ้ครบคาบ)
ระบุชนิดของดาวแปรแ ง
ผลการศึกษา
จากการ าดาวแปรแ งในกระจุกดาว NGC7654 ได้ค่าความ ว่างที่เขียนกราฟได้ดังนี้

นาภาพถ่ายมากา นดดาวที่ต้องการจานวน 30 ดวง
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ภาพที่ 1 กราฟแ งที่ได้จากการ าค่า
ความ ว่างใน filter B (ดวงที1่ -5)

ภาพที่2 กราฟแ งที่ได้จากการ าค่า
ความ ว่างใน filter B (ดวงที่ 6-10)

ภาพที่3 กราฟแ งที่ได้จากการ าค่า
ความ ว่างใน filter B (ดวงที1่ 1-15)

ภาพที่4 กราฟแ งที่ได้จากการ าค่า
ความ ว่างใน filter B (ดวงที1่ 6-20)
ภาพที่5 กราฟแ งที่ได้จากการ าค่า
ความ ว่างใน filter B (ดวงที2่ 1-25)

ภาพที่6 กราฟแ งที่ได้จากการ าค่า
ความ ว่างใน filter B (ดวงที2่ 6-30)

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

81

สรุปผล
จากผลการ ิจัย ( ภาพที่1-6 ) พบ ่ามีดา บางด งที่ มีการเปลี่ยนแปลงค่า magnitudeและดา
บางด งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง magnitude ซึ่งเรายังระบุไม่ได้ ่ามีดา แปรแ งอยู่ รือไม่และระบุยังไม่ได้ ่า
เป็นดา แปรแ งประเภทไ น
กิตติกรรมประกาศ
ในงาน ิจัยนี้ประกอบด้ ยการดาเนินงาน ลายขั้นตอน นับตั้งแต่ ึก า าข้อมูล ิเคราะ ์ผล การ
จัดทารายงาน จนกระทั่งงาน ิจัยนี้ าเร็จลุล่ งไปด้ ยดีตลอดระยะเ ลาดังกล่า ผู้จัดทาได้รับการ นับ นุน
จากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบั ติการด้านดารา า ตร์ขั้น ู ง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่ งชาติ (องค์การ
ม าชน) ไ ้ ณ โอกา นี้ขอขอบ คุณทุกๆท่านดังนี้
ขอขอบพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม ผู้ ใ ้คาแนะนาทางด้านข้อมูล ช่ ยเ ลือในด้านต่างๆ
และอรบรมใ ้คามรู้ในการฝึกทาโครงงาน ตลอดจนเทคนิค ิธีการทาโครงงานที่ถูกต้อง
ขอขอบพระคุณ คุณตอริก เฮ็งปิยา ผู้ใ ้คาแนะนาในการช่ ยเ ลือในด้านต่างๆ จนทาใ ้เกิด
งาน ิจัยเรื่องนี้ขึ้น
ขอขอบพระคุณ คุณ ครูป ระเดิม รรณทอง ครูที่ปรึก าโครงงานที่คอยดูแลเอาใจใ ่และใ ้
คาปรึก าเป็นอย่างดีจนโครงงานนี้ าเร็จลุล่ ง
ขอขอบพระคุณ ค ามร่ มมือจาก อดูดา TRT- GAO Gao Mei Gu Observatory ประเท
จีน ในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายกระจุกดา
อ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม , คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ, านักบริการ ิชาการและ าร นเท ทาง
ดารา า ตร์, กันยายน 2556.
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1330-variable-star
( ืบค้น ันที่ 9 ก.ย. 2559)
http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/messier_object/html/link_in
dex/oc.html( ืบค้น ันที่ 19 ต.ค 2559)
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การคาน ณ า ันทีร่ ้ นที่ ุด ณ โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย ชลบุรี
นายระพีพัฒน์ ง ์ ุ รรณ
e-mail: son_rapeepat@hotmail.com
ครูที่ปรึก า นางเมลดา ท่า ล ง
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย ชลบุรี

บทคัดย่
งาน ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ า ันที่ด ง าทิตย์ ยู่ใกล้จุดเ นื ีร ะมากที่ ุด ณ โรงเรียนจุ าภรณ-ราช
ิ ท ยาลั ย ชลบุ รี (โรงเรี ย น ิ ท ยา า ตร์ ภู มิ ภ าค) ซึ่ ง ั น ที่ ที่ ค าน ณได้ จ าก มการค าม ั ม พั น ธ์ ร ะ ่ า ง
เดคลิ เนชั น ข งด ง าทิ ต ย์ มุ ม เงยข งด ง าทิ ต ย์ มุ ม ราบข งด ง าทิ ต ย์ และละติ จู ด ผู้ ั งเกต คื ั น ที่
25 เม ายน ปี พ. . 2559
คา าคัญ : จุดเ นื ีร ะ, ด ง าทิตย์
ค ามเป็นมา
ด ง าทิตย์มีบ ทบาทต่ ชี ิตประจา ันข งคนไทยเป็น ย่างมาก ในการทากิจกรรมต่างๆ จะประ บ
ปั ญ าด้ า น ภาพ ากา ไม่ าน ยในการท ากิ จ กรรม โดยปกติ ค นทั่ ไปจะย้ า ยไปท ากิ จ กรรมนั้ น ในที่ ร่ ม
รื เลื่ น ัน เ ลาในการท ากิ จ กรรม กไป จากการ ื บ ค้ น ข้ มู ล พบ ่ า ัน ที่ มี ุ ณ ภู มิ ู งที่ ุ ด จะเป็ น ัน ที่
ด ง าทิตย์ ยู่ใกล้จุดเ นื ีร ะมากที่ ุด และการคาน ณ า ันที่ที่ด ง าทิตย์ ยู่ใกล้จากจุดเ นื ีร ะมากที่ ุด
มี ิธีการที่ซับซ้ น ย่างยิ่ง ด้ ยเ ตุนี้คณะผู้จัดทาจึงเลื กที่จะ ึก า า ันที่ด ง าทิตย์ ยู่ใกล้จุดเ นื ีร ะมาก
ที่ ุด ณ โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียน ิทยา า ตร์ภูมิภาค) เพื่ า ันที่มี ุณ ภูมิ ูงที่ ุดด้ ย ิธี
ที่มีค ามซับซ้ นน้ ยก ่า
ตั ถุประ งค์
เพื่ า นั ที่ที่โรงเรียนจุ าภรณราช ทิ ยาลัย ชลบุรี (โรงเรียน ิทยา า ตร์ภูมิภาค) มี ณ
ุ ภูมิ ูงมากที่ ุด
ธิ ีการ ึก า
1. นาดิน ไปติดบนแผ่นไม้ใ ้แน่นและตั้งฉากกับผิ โลก
2. าด งกลมลงบนแผ่นกระดา ด้ ย งเ ียน
3. นากระดา ที่ าด งกลมไปเ ียบเข้ากับ ุปกรณ์ที่ได้จากขั้นต นแรกโดยใ ้บริเ ณดิน เป็นจุด
นู ย์กลาง งกลม
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4. นา ุปกรณ์มี่ติดตั้งเรียบร้ ยแล้ ไปรับแ งแดดจากด ง าทิตย์ตั้งแต่เ ลา 11.30 ถึง 12.30 น.
เป็นเ ลา 3 ัน
5. ทาการ าทิ จากเงาที่ ัดได้ในแต่ละ ัน
6. ทาการ ามุมราบโดยการ ัดระยะเชิงมุมจากทิ เ นื ไป าด ง าทิตย์
7. ทาการ ามุมเงยโดยการใช้ตรีโกณมิติเทียบกับค าม ูงดิน และค ามยา เงา โดยใช้ มการ
sin( Ѳ + Ø) = sin Ø sin Alt + cos Ø cos Alt cos Az
8. คาน ณ าค่าเดคลิเนชันข งด ง าทิตย์ ด้ ยค าม ัมพันธ์ระ ่างเดคลิเนชันข งด ง าทิตย์กับ
ละติจูดข งผู้ ังเกตใช้ มการ δ = θ + ∅
sin Ø

9. าระยะทางเชิงมุมที่ด ง าทิตย์เคลื่ นที่ไปบนเ ้น ุริย ิถี sin 𝜓 =
sin 𝜀
10. ทาการเปลี่ยนระยะทางเชิงมุมที่ าได้เป็นใน น่ ย ันและนาไปบ กเข้ากับ ัน Vernal Equinox จะ
ได้เป็น ันที่ด ง าทิตย์ผ่านจุดเ นื ีร ะมากที่ ุด
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงค่ามุมราบ (Azimuth) ที่วัดได้
ันที่1
ันที่2
มุมราบ ( ง า)
81
83

ันที่3
83

เฉลี่ย
82.3

ตารางที่ 2 แสดงค่ามุมเงย (Altitude) ที่วัดได้
ันที่1
ันที่2
มุมเงย ( ง า)
108
110

นั ที่3
109

เฉลี่ย
109

ค่าละติจูดผู้ ังเกตที่ได้จาก มการคื 13 ง า 14 ลิปดา
ระยะเชิงมุมที่ด ง าทิตย์เคลื่ นที่ไปบนเ ้น รุ ิยะ ิถี 35.28 ง า
จาน น ันที่เลื่ นไป 35.8 ัน
ันที่ด ง าทิตย์ใกล้จุดเ นื ีร ะมากที่ ุดคื 25 เม ายน ปี พ. . 2560
สรุปผล
จากการ ึก า ิจั ย พบ ่า ัน ที่ ด ง าทิ ตย์ ใกล้ จุ ดเ นื ีร ะมากที่ ุ ด ในปี พ. . 2560 ณ โรงเรีย น
จุ าภรณราช ิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียน ิทยา า ตร์ภูมิภาค) คื ันที่ 25 เม ายน ซึ่งไม่มีค่าค ามคลาดเคลื่ น
เกิดขึ้น จึง รุปได้ ่า เรา ามารถใช้ ิธีการคาน ณในการคาน ณ า ันที่ด ง าทิตย์ใกล้จุดเ นื ีร ะมากที่ ุดได้
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กิตติกรรมประกาศ
ข ข บคุณโรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย ชลบุรี ที่ นับ นุนการ ิจัยในครั้งนี้ และข ข บคุณ ดูดา
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 ร บ พระชนมพรร า ฉะเชิ งเทรา ถาบั น ิ จั ย ดารา า ตร์แ ่ ง ชาติ ( งค์ ก รม าชน)
ที่ าน ยค าม ะด กในการเก็บข้ มูล ิจัย
เอกสารอ้างอิง
Francis Reddy. Celestial Delight.3rded. Springer New York Dordrecht Heidelberg London ; 2012.
Will Gater and Anton Vamplew. The Practical Astronomer. DK Publishing ; 2010.
บุญรัก า ุนทรธรรม. ดารา า ตร์ฟิ ิก ์. เชียงใ ม่: ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ กระทร ง ิทยา า ตร์
และเทคโนโลยี; 2550.
ิภู รุโจปการ. เ กภพ. ภาค ิชาฟิ ิก ์ .กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น ์; 2547.
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระพริบของดาว
นาง า กุลนันท์ ลาภานันท์
e-mail:Kel_lawrence@icloud.com
ครูที่ปรึก า นายนิ ัฒน์ ร าร
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ งการ ึก าปัจจัยที่มีผลต่ การกระพริบข งดา มี ัตถุประ งค์เพื่ ึก าการกระพริบ
ข งดา และ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่าง ค ามชื้น ัมพัทธ์ ค ามเร็ ลม และตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ที่มีผล
ต่ การกระพริบข งดา ดาเนินการ ึก าโดยใช้กล้ ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ต่ กับขาตั้งกล้ ง
เพื่ ถ่ายภาพแ งดา โดยการเปิด น้ากล้ งค้างไ ้ 10 ินาที พร้ มกับ มุนกล้ งด้ ย ัตราเร็ คงที่เพื่ ใ ้แ ง
ดา ตกลงบน CCD (Charge Couples Device) ข งกล้ ง ภาพที่ได้จะเป็นเ ้นแ งดา ซึ่งมีค าม ่างแปรค่า
ตามค าม ่ างปรากฎข งดา ในขณะนั้ น จากนั้ น น าภาพเ ้ น แ งดา ที่ ถ่ายภาพได้ ม า ิเคราะ ์ ผ ลผ่ าน
โปรแกรม าเร็จรูปเพื่ คาน ณค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานทีแ่ ดงถึง ัตราการกระพริบข งดา
ผลการ ึก าพบ ่า การกระพริบข งดา แปรผันตรงกับค ามเร็ ลม แต่แปรผกผันกับตาแ น่งมุมเงย
(Altitude) ทั้งนี้ไม่ าจ รุปผลข งค ามชื้น ัมพัทธ์ที่มีต่ การกระพริบข งดา ได้ เนื่ งจากค ามชื้น ัมพัทธ์ที่
ัดได้มีค่า ยู่ในช่ งแคบ
คาสาคัญ : การกระพริบข งดา , ชั้นบรรยากา โลก, ภาพ ากา
ความเป็นมา
เมื่ ม งขึ้นไปบนท้ งฟ้ายามค่าคืน เราจะเ ็นแ งดา เป็นจุดเล็ก ๆ กาลังกระพริบระยิบระยับ ซึ่งเกิด
จากการ ักเ ข งแ งดา ผ่านชั้นบรรยากา ข งโลกที่มีค ามแปรปร นเนื่ งด้ ย ภาพ ากา ที่เปลี่ยนแปลง
ยู่ ตล ดเ ลา าจกล่ า ได้ ่า ภาพ ากา ข งโลก ่ งผลต่ การกระพริบ ข งดา เมื่ ใช้ ค าม ั ม พั น ธ์นี้
พิจารณาในทางกลับกัน ากเราทราบ ัตราการกระพริบข งดา ก็ าจนามาทานายผลข ง ภาพ ากา ได้
เช่นกัน
โครงงานนี้ จึงมี ัตถุประ งค์เพื่ ึก า ัตราการกระพริบข งดา และ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่าง
ภาพ ากา ซึ่งประก บด้ ย ค ามชื้น ัมพัทธ์ ค ามเร็ ลม และตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ที่มีผลต่ การ
กระพริบข งดา โดยใช้กล้ ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ในการถ่ายภาพเ ้นแ งดา แล้ นามา
คาน ณค่า ่ นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ซึ่ ง ใช้ เป็ นค่ าการกระพริบ ข งดา โดยท าการเก็บ ข้ มู ล เพื่ ใช้ในการ
ิเคราะ ์ผลที่โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร จัง ัดมุกดา าร
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ัตถุประ งค์
1. เพื่อ ึก าการกระพริบของดา
2. เพื่อ ึก าค าม ัมพันธ์ระ ่าง ค ามชื้น ัมพัทธ์ ค ามเร็ ลม และตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ที่มี
ผลต่อการกระพริบของดา
ิธีการ ึก า
การเก็บร บร มข้อมูล
1. ติดตั้งกล้อง DSLR เข้ากับ ขาตั้งกล้องเพื่อการบันทึกภาพแ งดา ในตาแ น่งต่าง ๆ บนท้องฟ้า
พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง ั ด อุ ณ ภู มิ ค ามชื้ น ั ม พั ท ธ์ และค ามเร็ ลม เพื่ อ บั น ทึ ก ค่ า ขณะถ่ า ยภาพ โดย
กา นดเ ลาถ่ายภาพ ลังด งอาทิตย์ ลับขอบฟ้าไปแล้ ในทันทีที่เริ่ม ังเกตเ ็นดา บนท้องฟ้า และ ยุด
ถ่ายภาพเมื่อพระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าและไม่ ามารถ ังเกตเ ็นแ งดา แล้ โดยการถ่ายภาพแต่ละครั้ง
ช่ งเ ลา ่างกันประมาณ 1 ชั่ โมง เลือกถ่ายภาพดา ที่มีค าม ่างปรากฎต่อผู้ ังเกตในขณะนั้นมากที่ ุดก่อน
จาน นดา ที่ถ่ายแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากันขึ้นกับ ภาพอากา ขณะนั้น
2. ถ่ายภาพโดยเปิด น้ากล้อง (Speed Shutter) ค้างไ ้ 10 ินาที พร้อมกับ มุนกล้องเพื่อใ ้แ ง
ดา ตกลงบน CCD (Charge Couples Device) ของกล้อง ภาพที่ได้จะเป็นเ ้นแ งดา ซึ่งมีค าม ่างแปรค่า
ตามค าม ่างปรากฎของดา ในขณะนั้น นาภาพเ ้นแ งดา ที่ได้ไปคาน ณ าค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
แ ดงถึงอัตราการกระพริบของดา
3. ก่อนการถ่ายภาพแต่ละภาพใ ้บันทึกเ ลา ร มทั้งตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ของดา และ า รับ
ค่าอุณ ภูมิ และค ามชื้น ั มพัทธ์ ใ ้ บั นทึก ค่าก่อนและ ลังถ่ายภาพแต่ล ะภาพ เพื่ อนามา าคาเฉลี่ย แต่
า รับค ามเร็ ลมใ ้บันทึกค่า ูง ุดและต่า ุดในช่ ง 10 ินาทีที่ถ่ายภาพแต่ละภาพ แล้ จึงนามา าค่าเฉลี่ย
เช่นกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูล า รับการ ิเคราะ ์ผล
การ ิเคราะ ์ข้อมูล
1. น าภาพเ ้น แ งดา ที่ถ่ายได้ไปคาน ณ าค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 โดยคาน ณค่าใน 2 โ มด ี คือ RGB Colour และ Grayscale ในเ ้นแ งดา โดยนาภาพ
มา มุนใ ้เ ้นแ งดา ขนานตามแกน X ตัดเ ้นข้างซ้ายและข าออกอย่างละ 15 น่ ยและนาค ามยา ตาม
แกน X มา าร 20 จะได้เป็นระยะ ่างของแต่ละจุด แล้ อ่านค่าโ มด ีที่ได้เพื่อนามาบันทึกผลลงในโปรแกรม
Microsoft Excel 2013 เพื่อ าค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานของเ ้นแ งดา ซึ่งเป็นค่าที่แ ดงการกระพริบของ
ดา
2. นาค่าที่ได้จากการบันทึกผลมาทาเป็นคู่อันดับ (x,y) ที่แ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่าง ค ามชื้น ัมพัทธ์
ค ามเร็ ลม และตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ต่อการกระพริบของดา แล้ พล็อตกราฟเพื่อ ิเคราะ ์ ารูปแบบ
ค าม ัมพันธ์ระ ่างตั แปรที่ ึก า
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ผลการ ึก า
จากการถ่ายภาพเ ้นแ งดา เพื่อเก็บร บร มข้อมูลจาน น 5 คืน โดยถ่ายภาพตั้งแต่เ ลาประมาณ
19.00 น. – 04.00 น. ได้ภ าพถ่ายทั้ง มดจาน น 352 ภาพ จากนั้นทาการคัดเลือกภาพถ่ายเพื่อใช้ในการ
ิเคราะ ์ข้อมูล ผลการ ิเคราะ ์ข้อมูลของค าม ัมพันธ์ระ ่าง ค ามชื้น ัมพัทธ์ ค ามเร็ ลม และตาแ น่ง
มุมเงย (Altitude) ต่อการกระพริบของดา แ ดงเป็นกราฟการกระจายของข้อมูล (Scatter) โดยแกน X ของ
กราฟ คือค่าของตั แปรที่ ่งผลต่อการกระพริบของดา และแกน Y คือค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แ ดงค่า
การกระพริ บ ของดา แยก ิ เคราะ ์ ภ าพถ่ า ยเ ้ น แ งดา ในโ มด ี RGB และ Grayscale (100-K) ผล
การ ึก าเป็นดังนี้

ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค าม ัมพันธ์ระ ่างค ามชื้น ัมพัทธ์กับการกระพริบของดา
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88.00

100-K

89.00

ค ามชื้น ัมพัทธ์ (ร้อยละ)

แผนภูมิที่ 1 แ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่างค ามชื้น ัมพัทธ์กับการกระพริบของดา
จากแผนภูมิที่ 1 เนื่องจากค ามชื้น ัมพัทธ์ที่ ัดได้มีค่าอยู่ในช่ งแคบ จึงไม่อาจ รุปผลของค ามชื้น
มั พัทธ์ที่มีต่อการกระพริบของดา ได้

ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค าม ัมพันธ์ระ ่างค ามเร็ ลมกับการกระพริบของดา
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ค ามเร็ ลม (กิโลเมตร/ชั่ โมง)

แผนภูมิที่ 2 แ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่างค ามเร็ ลมกับการกระพริบของดา
จากแผนภูมิที่ 2 แ ดง ่าการกระพริบของดา แปรผันตรงกับค ามเร็ ลม
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ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความ ัมพันธ์ระ ว่างตาแ น่งมุมเงย (Altitude) กับการกระพริบของดาว
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ตาแ น่งมุมเงย ( ง า)

แผนภูมิที่ 3 แ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่างตาแ น่งมุมเงย (Altitude) กับการกระพริบข งดา
จากแผนภูมิที่ 3 แ ดง ่าการกระพริบข งดา แปรผกผันกับตาแ น่งมุมเงย
รุปผล
จากการ ึ ก าปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ การกระพริบ ข งดา พบ ่า การกระพริบ ข งดา แปรผั น ตรงกั บ
ค ามเร็ ลม แต่แปรผกผันกับตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ทั้งนี้ไม่ าจ รุปผลข งค ามชื้น ัมพัทธ์ที่มีต่ การ
กระพริบข งดา ได้ เนื่ งจากค ามชื้น ัมพัทธ์ที่ ัดได้มีค่า ยู่ในช่ งแคบ
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี ด้ ยคาแนะนาในแต่ละขั้นต นข งการดาเนินงานข ง คุณครู
นิ ัฒน์ ร าร ครูที่ปรึก าโครงงาน ข ข บพระคุณ ผู้ าน ยการชาตรี ประดุจชนม์ ผู้ าน ยการโรงเรียน
จุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร และคณะครูทุกท่านที่ใ ้ค ามเมตตา นับ นุน ่งเ ริม และเป็นกาลังใจใ ้
โดยตล ด ข ข บคุณ คุณธนกฤต ันติคุณาภรต์ ที่ปรึก าโครงงาน คุณมติพล ตั้งมติธรรม และ เจ้ า น้าที่
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ ( งค์การม าชน) ที่ใ ้คาปรึก าทาใ ้โครงงาน าเร็จลุล่ งด้ ยดี
เอก ารอ้างอิง
กระทร ง ึก าธิการ. คู่มื การเขียนรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์
้ งเรียนพิเ ิทยา า ตร์. ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี. าขาโ ลิมปิก
ิชาการและพัฒนา ัจฉริยภาพทาง ิทยา า ตร์และคณิต า ตร์, 2554.
มติพล ตั้งมติธรรม, คู่มื การ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ, านักบริการ ิชาการและ าร นเท ทาง
ดารา า ตร์, กันยายน 2556.
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การศึกษาสีของแสงไฟที่ส่งผลต่อการกระเจิงของแสง
นาง า ธัญญาเร เ ช ั ดิ์
e-mail: mild1432@hotmail.com
นางพรรณพร บุญท
โรงเรียนยโ ธรพิทยาคม
บทคัดย่อ
การกระเจิงของแ ง (Scattering of light) เป็นปรากฏการณ์ที่แ งเดินทางกระจัดกระจายไปชนกับ
อนุภาคโดยรอบทุกทิ ทางเมื่อแ งเดินทางผ่านโมเลกุลต่างๆ โครงงานดารา า ตร์เรื่องนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ
ึก า ีของแ งไฟที่ ่งผลต่อการกระเจิงของแ ง ทาการ ึก าโดย ิธี ร้างชุดการทดลองการกระเจิงของแ ง
เครื่องมือที่ใช้ในการ ึก า ได้แก่ ชุดการทดลองการกระเจิงของแ ง ลอดไฟแบบไ ้และแบบตะเกียบ และ
กล้องถ่ายรูป ิเคราะ ์ข้อมูลโดย ัดค่าค าม ่างของแ งจากภาพถ่ายด้ ยโปรแกรม าเร็จรูป ผลการ ึก า
พบ ่า ลอดไฟแบบไ ้ แ ง ีที่มีค าม ่างมากที่ ุดคือ คือ ีแ ด รองลงมาคือ ีเขีย ีแดง และ ีน้าเงิน
ตามลาดับ (ค่าค าม ่างเท่ากับ -2.58, -2.59, -3.48 และ -4.89) และ ลอดไฟแบบตะเกียบ พบ ่า แ ง ีที่มี
ค าม ่างมากที่ ุด คือ ีเขีย รองลงมาคือ ีแ ด ีน้าเงิน และ ีแดง (ค่าค าม ่างเท่ากับ -2.84, -3.44,4.20 และ -4.61) เมื่อ ่องลาแ งจาก ลอดไฟแบบไ ้และแบบตะเกียบผ่านตั กลางที่เป็นอากา และน้าที่มี
มบัติเป็นคอลลอยด์ที่มีค ามเข้มข้นต่างๆ พบ ่า แ ง ีที่กระเจิงมากที่ ุดคือ ีน้าเงิน รองลงมาคือ ีเขีย ี
แ ด และ ีแดง ซึ่ง อดคล้องกับทฤ ฎีการกระเจิงของแ งที่กล่า ่า แ ง ีน้าเงินมีค ามยา คลื่น ั้นก ่าแ ง ี
แดงซึ่งแ งคลื่น ั้นจะเกิดการกระเจิงได้ดีก ่าแ งคลื่นยา นอกจากนี้ตั กลางที่เป็นอากา มีการกระเจิงของ
แ งมากก ่าตั กลางที่เป็นน้า และ ลอดแบบไ ้ ่งผลต่อการกระเจิงของแ งมากก ่า ลอดตะเกียบ
คาสาคัญ : การกระเจิงของแ ง
บทนา
การที่มีลาแ งมากระทบกับ ารชนิดใดชนิด นึ่งแล้ ลาแ งนั้น ามารถทาใ ้ ารนั้นเรืองแ งขึ้นมา
ในทุกๆ ่ นของ ารนั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ ่า การกระเจิงของแ ง (Scattering of light) ซึง่ แ งประดิ ฐ์ที่
เกิดจากการกระทากิจ ัตรของมนุ ย์ในเ ลากลางคื นร มถึงมลภา ะของแ งที่ ่างจนเกินค ามจาเป็น รือ
แ งประดิ ฐ์ที่ใช้ผิด ัตถุประ งค์ จะก่อใ ้เกิดมลภา ะทางแ ง (Light Pollution) ซึ่ง ่งผลกระทบต่อระบบ
นิเ การอยู่ร่ มกันของ ิ่งมีชี ิต เช่น ุนัข แม นก ัต ์เลื้อยคลานและ ัต ์อื่นๆ และยัง ่งผลกระทบต่อ
ิ่งแ ดล้อมและกิจกรรมดารา า ตร์ของนักดารา า ตร์ด้ ย ดังนั้น ผู้ ึก าจึงมีค าม นใจ ึก า ีของแ งไฟ
ที่ ่งผลต่อการกระเจิงของแ ง ซึง่ เป็น าเ ตุของการเกิดมลภา ะทางแ ง
วิธีการศึกษา
การ ึก า ขี องแ งไฟที่ ่งผลต่อการกกระเจิงของแ ง มีขั้นตอนดังนี้
1. กึ าเอก ารที่เกี่ย ข้องเกี่ย กับการกระเจิงของแ ง และการเกิดมลภา ะทางแ ง
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2. ออกแบบการทดลองและกา นดตั แปรที่ ึก า โดยตั แปรต้น ได้แก่ ชนิดของ ลอดไฟ
แ ง ีของ ลอดไฟ และตั กลางที่แ งผ่าน คือ อากา และน้า และตั แปรตาม ได้แก่ การกระเจิงของแ ง
3. จัดเตรียม ั ดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองการกระเจิงของแ ง
ลอดไฟแบบไ ้และแบบตะเกียบ กระดา แก้ ีต่างๆ กล้องถ่ายรูป และคอมพิ เตอร์ า รับประม ลผล
4. ทาการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
4.1 เตรียมชุดทดลองการกระเจิงของแ ง โดยใช้ตู้ปลา ขนาดก ้าง 40 cm. ยา 60 cm.
และ ูง 40 cm. ใ ่ค ันธูปและน้าผ มนม ด เพื่อใ ้ตั กลางมี มบัติเป็น ารคอลลอยด์
4.2 ทาการทดลองโดย ่องแ งไฟ ของ ลอดไฟแบบไ ้และแบบตะเกียบที่มี ีต่างๆ ได้แก่ ี
แดง ีแ ด ีน้าเงิน และ ีเขีย ผ่านเข้าไปในตู้ชุดการทดลองที่ไม่มีตั กลาง แล้ ถ่ายภาพด้ ยกล้องดิจิตอล
โดยกา นดจุดเพื่อถ่ายภาพ 5 จุด ในแน ตั้งฉากกับลาแ ง
4.3 ทาการทดลองเช่นเดีย กับข้อ 4.2 แต่ ่องแ งไฟผ่านตั กลางที่เป็นอากา และน้าที่มี
ค ามเข้มข้นร้อยละ 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 โดยปริมาตร ตามลาดับ
4.4 นาภาพถ่ายในข้อ 4.2 และ 4.3 ไป าค่าค าม ่างโดยใช้โปรแกรม Window Photo
Viewer เพื่อ าค่าการกระเจิงของแ ง ีต่างๆ ของ ลอดไฟทั้ง องแบบในตั กลางแต่ละชนิด
ผลการศึกษา
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ผลการ ึก าการกระเจิงของแ งไฟ ีต่างๆ ได้แก่ ีน้าเงิน ีเขีย ี ้ม และ ีเ ลือง ของ ลอดไฟแบบ
ไ ้และแบบตะเกียบที่มีแ ง ีต่างๆ ในตั กลางที่เป็นอากา และตั กลางที่เป็นน้า ได้ผลการ ึก าดังนี้
1. กราฟแ ดงค าม ่าง (การกระเจิง) ของ ลอดไฟแบบไ ้ที่มีแ ง ีต่างๆ
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ค าม ่างของแ งในอากา
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ค าม ่างของแ ง ีเมื่อไม่มีการกระเจิง
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-3.49

-3.82

blue

1.58

-1.52

-2.27

-2.87

-3.30

green

0.95

-0.03

-0.82

-1.50

-1.68

green

2.85

1.02

-0.18

-0.49

-0.89

orange

1.18

-0.40

-0.87

-1.40

-1.78

orange

2.07

1.06

0.14

-0.47

-0.83

red

0.13

-1.06

-2.07

-2.64

-2.98

red

0.79

-0.12

-1.08

-1.70

-2.12

ค าม ่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.025

ค าม ่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.050
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4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00

brightness

brightness

4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
blue

1
1.53

2
-0.28

3
-1.75

4
-2.58

5
-3.15

green

2.71

2.37

0.68

-0.19

-0.74

orange

2.14

1.54

0.76

-0.14

-0.65

red

1.60

0.59

-0.49

-1.40

-1.96

blue
green
orange
red

ความ ว่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.075

1
1.46
2.48
2.54
1.81

2
-0.53
1.99
2.05
0.90

3
-1.23
0.85
0.94
-0.39

4
-2.49
0.02
0.12
-1.22

5
-3.15
-0.05
-0.70
-1.91

ความ ว่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.100

กราฟเปรียบเทียบความ ว่างของแ ง ีในตัวกลางต่างๆ
brihtness

4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

blue

2.64

2.05

3.21

3.64

3.7

green

2.28

1.98

3.06

3.56

3.65

orange

2.23

1.92

2.97

3.31

3.57

red

1.94

1.75

2.63

3.15

3.32

มายเ ตุ : 1 = อากาศ, 2 = น้าที่ความเข้มข้น 0.025, 3 = น้าที่ความเข้มข้น 0.050,
4 = น้าที่ความเข้มข้น 0.075, 4 = น้าที่ความเข้มข้น 0.100

2
0
-2
-4
-6
-8

brightness

brightness

2. กราฟแ ดงความ ว่าง (การกระเจิง) ของ ลอดไฟแบบตะเกียบที่มีแ ง ีต่างๆ

1
1.37

2
-3.93

3
-5.45

4
-6.45

5
-6.53

1

2

3

4

5

blue

blue

1.98

-2.26

-3.17

-4.24

-4.52

green

1.07

-1.92

-3.67

-4.78

-4.89

green

2.25

-0.46

-1.8

-2.62

-3.12

1.26

-1.1

-2.35

-3.15

-3.67

0.55

-2.35

-3.76

-4.51

-4.95

orange

0.83

-2.68

-4.34

-5.41

-5.6

orange

red

0.73

-4.32

-5.84

-6.74

-6.87

red

ความ ว่างของแ ง ีเมื่อไม่มีการกระเจิง
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ความ ว่างของแ งในอากาศ
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bightness

brightness

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

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

blue

-1.72

-2.03

-3.15

-3.49

-3.82

blue

1.58

-1.52

-2.27

-2.87

-3.30

green

0.95

-0.03

-0.82

-1.50

-1.68

green

2.85

1.02

-0.18

-0.49

-0.89

orange

1.18

-0.40

-0.87

-1.40

-1.78

orange

2.07

1.06

0.14

-0.47

-0.83

red

0.13

-1.06

-2.07

-2.64

-2.98

red

0.79

-0.12

-1.08

-1.70

-2.12

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

ค าม ่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.050

brightness

ค าม ่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.025

brightness

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

1

2

3

4

5

blue

1.46

-0.53

-1.23

-2.49

-3.15

-0.74

green

2.48

1.99

0.85

0.02

-0.05

-0.65

orange

2.54

2.05

0.94

0.12

-0.70

-1.96

red

1.81

0.90

-0.39

-1.22

-1.91

blue

1
1.53

2
-0.28

3
-1.75

4
-2.58

5
-3.15

green

2.71

2.37

0.68

-0.19

orange
red

2.14
1.60

1.54
0.59

0.76
-0.49

-0.14
-1.40

ค าม ่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.075

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

ค าม ่างของแ งในน้าเข้มข้นร้อยละ 0.100

รุปผลการ ึก า
จากการ ึก า ีของแ งไฟที่ ่งผลต่อการกระเจิงของแ ง โดย ัดจากค่าค าม ่าง (brightness) ของ
ภาพถ่ายล าแ งที่ผ่ านตั กลางอากา และน้ า พบ ่า ในทุกตั กลางแ ง ี ที่ กระเจิ งมากที่ ุ ดคื อ ี น้าเงิน
รองลงมาคือ ีเขีย ีแ ด และ ีแดง อดคล้องกับทฤ ฎีการกระเจิงของแ งที่กล่า ่า แ งคลื่น ั้นจะเกิด
การกระเจิงได้ดีก ่าแ งคลื่นยา ซึ่งแ ง ีน้าเงินมีค ามยา คลื่น ั้นก ่าแ ง ีแดงจึงมีการกระเจิงของแ ง
มากก ่า นอกจากนี้ตั กลางที่เป็นอากา ่งผลต่อการกระเจิงของแ งมากก ่าตั กลางที่เป็นน้า และ ลอด
แบบไ ้ ่งผลต่อการกระเจิงของแ งมากก ่า ลอดตะเกียบ
เอกสารอ้างอิง
มติพลตั้งมติธรรม. (2558). คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ). านักบริการ
ิชาการและ าร นเท ทางดารา า ตร์.
การกระเจิงของแ ง. ืบค้นจากเ ็บไซต์ http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/
scattering. เมื่อ ันที่ 1 ตุลาคม 2559.
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กาลเทศะ
1. นาง า ไ ริณ ชม ินทร์ e-mail: irinchomin@gmail.com, 2. นาง า ณิชาภัทร ตุกชูแ ง e-mail:
ao.mam2542@hotmail.com, 3. นาง า ธาราพรรณ ัฐระ e-mail: tharapun@hotmail.com
ครูที่ปรึก า
1. นาง า ลิดดา จุติเ ช, 2. นายธ ัชชัย ุ รรณ ง ์
โรงเรียนเบญจมเทพ ุทิ จัง ัดเพชรบุรี
บทคัดย่อ
การทาโครงงาน เรื่ ง กาลเท ะ เป็นโครงงานที่ ึก าค าม ัมพันธ์ข งแ งและเงา การเคลื่ นที่
ข งด ง าทิตย์ที่มีผลเกี่ย ข้ งในชี ิตประจา ัน มี ัตถุประ งค์เพื่ 1) ประยุกต์ใช้ค ามรู้ในเรื่ งแ ง เงา
และค ามรู้ทางตรีโกณมิติ ประก บกับการ ่านค่ากราฟ นาเลมมา เพื่ าค่าละติจูดข งตาแ น่งที่ ึก า
และ 2) ประดิ ฐ์นา ิกาแดดแน ราบ ย่างง่ายที่ ามารถใช้คาน ณเ ลาเมื่ ทราบละติจูดข งตาแ น่ง
ที่ ึก า โดยทาการ ึก าบริเ ณโรงเรียนเบญจมเทพ ุทิ จัง ัดเพชรบุรี ตาบลคล งกระแชง าเภ
เมื งเพชรบุรี จัง ัดเพชรบุรี ิธีดาเนินการทาโดย ัดระยะเงาที่ ั้นที่ ุดแล้ มาคาน ณ ามุมที่เกิดจาก
แ ง าทิตย์ ัมผั ปลายเ า จากนั้นนาไป าค่าละติจูดข งตาแ น่งที่ ึก า โดยใช้ ูตร c = b – a โดยที่
a แทน มุมที่เกิดจากแ ง าทิตย์ ัมผั ปลายเ า b แทน ค่าข งละติจูดที่ ่านได้จากกราฟ นาเลมมา ณ
ันที่ทดล ง ่าด ง าทิตย์ตั้งฉากที่ละติจูดใด และ c แทน ละติจูดตาแ น่งที่เรา ึก า เมื่ ทราบค่าละติจูด
ข งตาแ น่งที่ทาการ ึก าแล้ นาไป กแบบประดิ ฐ์เป็นนา ิกาแดดแน ราบ ย่างง่าย โดยจะใช้ค่า c
ที่คาน ณได้ต นต้นเป็นค่าค ามชันข งเข็มชี้ (gnomon) และนาเข็มชี้ไป างบนแผ่น งกลมที่ระบุค่ามุม
0 - 360 ง า แล้ ัดมุมข งเงาเข็มชี้ที่เบนไปจาก 0 ง า ได้เป็นค่า D และนาค่า D ที่ได้ไปแทนใน ูตร
tan D = (tan t)(sin c) เพื่ คาน ณค่า t เป็น ง าที่เบนจาก 0 ง า จากนั้นนามาเทียบกั บมาตรฐาน
โดย 1 ง า = 4 นาที และ 15 ง า เท่ากับ 1 ชั่ โมง แล้ คาน ณ าเ ลา โดยนาเ ลาที่ได้ไปบ กกับ
12.00 น. ถ้าเงาฉายไปทางทิ ตะ ัน ก และนาเ ลาที่ได้ไปลบกับ 12.00 น. ถ้าเงาฉายไปทางทิ ตะ ันตก
ผลจากการ ึก า พบ ่า ามารถใช้ค ามรู้ทางตรีโกณมิติมา ธิบายและนามาประดิ ฐ์นา ิกาแดด
แน ราบ ย่างง่าย ที่ ามารถคาน ณ าค่าเ ลาได้มีค ามคลาดเคลื่ นไม่เกิน 5 นาที
คาสาคัญ: นา ิกาแดดแน ราบ (Horizontal sundial), นาเลมมา (Analemma)
ความเป็นมา
แ งและเงา เป็น ิ่งที่ทุกคนที่ ยู่บนโลก ามารถ ังเกตได้ทุก ัน ามารถ ังเกตเ ็นเงาข งตนเ ง
่าในช่ งเ ลาเช้า เงาข งตั เราจะยา แต่ถ้าเป็นเ ลากลาง ันซึ่งด ง าทิตย์ ยู่กลาง ีร ะนั้น เงาข งเรา
จะ ั้นลง ในช่ งเ ลาที่ต่างกันค ามยา ข งเงาก็จะ ั้น -ยา ต่างกัน ร มถึงในช่ งฤดูร้ น ด ง าทิตย์ขึ้น
จากท้ งฟ้าเร็ และตกช้า แต่ในฤดู นา ด ง าทิตย์ขึ้นช้าและตกเร็ เ ตุการณ์เ ล่านี้ล้ นเกิดจากการ
เคลื่ นที่ข งโลกร บด ง าทิตย์ในลัก ณะข ง งรี แ งจากด ง าทิตย์ทาใ ้ ัตถุเกิดเงา ในช่ ง นึ่ง ัน
ค าม ูงปรากฏข งด ง าทิตย์บนท้ งฟ้าทาใ ้ค ามยา ข งเงาเปลี่ยนแปลง มุมที่น้ ยลงทาใ ้เกิดเงา
ที่ยา ขึ้นและด ง าทิตย์ขึ้นทางทิ ตะ ัน ก เงาข ง ัตถุจะท ดไปทิ ตะ ันตก แ ดง ่าเงาจะเกิดขึ้น
ตรงข้ามกับ แ ล่ งก าเนิ ดแ งเ ม ปรากฏการณ์ ทางดารา า ตร์ เช่ น จั นทรุปราคา ุ ริยุ ปราคา ก็ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่ งจากเงา ีกด้ ย ร มถึงการบ กเ ลาโดยใช้นา ิกาแดด ซึ่งใช้เงาประก บกับการ
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า่ นกราฟ นาเลมมาเพื่ บ กเ ลาได้ ซึ่ง งค์ค ามรู้ทางดารา า ตร์ ล้ นแล้ แต่ใช้ค ามรู้ทางคณิต า ตร์
มา ธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
การหาตาแหน่งด้วยเงา (ที่มา : www.vcharkarn.com)

รูปที่ 1 แ ดงค าม มั พันธ์เชิงมุมระ ่างมุม
ที่แ ง าทิตย์ ัมผั ปลายเ า ตั ถุ (a)
ละติจดู ที่ด ง าทิตย์ ่ งแ งตั้งฉาก (b)
และละติจดู ที่ต้ งการ า (c)

รูปที่ 2 ัตรา ่ นตรีโกณมิติ โดยการ าค่ามุม
ที่เกิดจากแ ง าทิตย์ ัมผั ปลายเ า

กราฟอนาเลมมา (Analemma) เป็นกราฟแ ดงละติจูดที่ด ง าทิตย์
่ งแ งตั้งฉากใน ันต่างๆ ตล ดปีและ ามารถ า มการเ ลาได้จาก นาเลมมา
โดยจาก นาเลมมา จะได้ข้ มูลละติจูดที่ด ง าทิตย์ ่ งแ งตั้งฉาก ละติจูดที่
ด ง าทิตย์ ่ งแ งตั้งฉากจะพล็ ตลงบนเ ้นกราฟแน น น โดยพล็ ต ยู่
เ นื และใต้เ ้นระนาบตรงกลางซึ่งใช้แทนเ ้น ูนย์ ูตร ค่าละติจูด ูง ุดและ
ต่า ุด ยู่ระ ่าง 23 ง าเ นื ถึง 23 ง าใต้ ดังนั้น ในทุกๆ ันปฏิทินจะ
ามารถ า มการเ ลาและละติ จู ด ที่ ด ง าทิ ต ย์ ่ งแ งตั้ ง ฉากได้ จ าก
นาเลมมา เมื่ มี ก ารพล็ ตค่ า ต่ า งๆ ข งทุ ก ัน ปฏิ ทิ น ลงในกราฟนี้ แ ล้
ลากเ ้นโค้งเชื่ มจุดต่างๆ จะได้เ ้นกราฟโค้งไปมาเ มื นเลขแปด
รูปที่ 3 กราฟ นาเลมมา
คณะผู้จัดทาจึงมีค าม นใจในเรื่ งแ ง เงา และการบ กเ ลาโดยใช้ (ที่มา : www.ipgp.jussieu.fr)
เงา จึงได้ ึก า าข้ มูลและนา ิธีการทางคณิต า ตร์เรื่ ง ตรีโกณมิติ งรี
และ ิธีการทางดารา า ตร์มาประยุ กต์ใช้เพื่ นามา าค่าละติจูด และคาน ณเ ลาที่แท้จริง มีข บเขต
การ ึก าคื พื้นที่โรงเรียนเบญจมเทพ ุทิ จัง ัดเพชรบุรีซึ่ง ตั้ง ยู่ละติจูดที่ 13.11 ล งจิจูด 99.94 า
ค าม ัมพันธ์ข งแ งและเงาเพื่ คาน ณเ ลา และประยุกต์ใช้ค ามรู้เรื่ งตรีโกณมิติเพื่ ึก าค าม ัมพันธ์
ข งนา ิกาแดดแบบแน ราบกับเงาข งด ง าทิตย์
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ คาน ณค่าละติจูด จากค าม ัมพันธ์ข งเงาและกราฟ นาเลมมา
2. เพื่ คาน ณค่าเ ลา ณ ละติจูดนั้นๆ จากเงาข งนา ิกาแดดที่ประดิ ฐ์ขึ้น
3. ประยุกต์ใช้ค ามรู้ทางตรีโกณมิติเพื่ ร้าง มการคาน ณเ ลา
วิธีการศึกษา
ต นที่ 1 การ ร้างแบบจาล ง าค ามยา เงาข งด ง าทิตย์เพื่ าค่าละติจูด
1. นาตะเกียบที่มีค าม ูง 10 เซนติเมตร ปักบนกระดา กราฟข งบ ร์ดและนาไปตั้งใ ้ ันไปทาง
ทิ เ นื ดังรูปที่ 4 แล้ ัดค ามยา เงาทุกๆ 15 นาที ช่ งเ ลา 11.00–13.00 น. และบันทึกผล (ดังรูปที่ 5)
2. เมื่ ได้ค ามยา เงาที่ ั้นที่ ุด ณ เ ลา 12.15 น. แล้ นามาคาน ณ ามุมที่เกิดจากแ ง าทิตย์
ัมผั ปลายเ า มมติใ ้เป็นมุม a โดยใช้ ูตร tan a = ค ามยา เงา ัตถุ/ค ามยา เ า ัตถุ แล้ นาไป
คาน ณ า ่า มุม a มีค่าเท่าใด
3. าละติจูด ณ ตาแ น่งที่เรา ึก า โดยนาค่าข งมุม a ที่ได้มาแทนใน ูตร c = b - a
โดยใ ้ a แทน มุมที่เกิดจากแ ง าทิตย์ ัมผั ปลายเ า, b แทน ละติจูดที่ ่านได้จาก นาเลมมา ณ ันที่
ทดล งด ง าทิตย์ตั้งฉากที่ละติจูดใด และ c แทน ละติจูด ณ ตาแ น่งที่เรา ึก า
ต นที่ 2 การ ร้างนา ิกาแดดแน ราบ ย่างง่าย
1. นา งกลมที่ระบุค่ามุม 0 - 360 ง า มาติดบนบ ร์ด แล้ ประดิ ฐ์ gnomon ที่มีค่าค ามชัน
ตามละติจูดที่คาน ณได้จากต นที่ 1 ไป างบน งกลมที่ระบุค่ามุม 0 - 360 ง า ดังรูปที่ 6
2. ัดเงาที่เกิดจาก gnomon จะได้ค่ามุม D ซึ่งเป็นค่า มมติ และบันทึกผลการทดล งทุก ๆ 30 นาที

รูปที่ 4 แบบจาล ง าค ามยา เงาข ง
ด ง าทิตย์เพื่ าค่าละติจูด

รูปที่ 5 ัดค ามยา เงาทุกๆ 15 นาที
ช่ งเ ลา 11.00 – 13.00 น.

รูปที่ 6 นา ิกาแดดแน ราบ ย่างง่ายที่
ประดิ ฐ์ขึ้น gnomon มีค ามชัน 13 ง า

ผลการศึกษา
ตารางที่ 4.1 แ ดงค ามยา เงาและมุมละติจูดที่คาน ณได้ในช่ งเ ลา 10.00 - 14.00 น. (เ า ูง 10 cm)
เ ลา

ค ามยา
เงา (cm)

tan a

11.00 น.
11.15 น.
11.30 น.
11.45 น.
12.00 น.

4.4
3.9
3.6
3.4
3.3

0.44
0.39
0.36
0.34
0.33

มุม a มุม b
( ง า) ( ง า)
23.75 10.8
21.31 8.3
19.80 6. 8
18.78 5.8
18.26 5.3

มุม c
( ง า)
12.99
13.00
12.99
12.99
13.00

เ ลา

ค ามยา
เงา (cm)

tan a

12.15 น.
12.22 น.
12.30 น.
12.45 น.
13.00 น.

3.2
3.3
3.4
3.8
4.3

0.32
0.33
0.34
0.38
0.43

มุม a มุม b
( ง า) ( ง า)
17.74 4.7
18.26 5.3
18.78 5.8
20.81 7.8
23.27 10.3

มุม c
( ง า)
13.00
13.00
12.99
13.00
13.00

ตารางที่ 4.2 แ ดงการคาน ณเ ลาจากเงาและละติจูดที่ 13° (จ.เพชรบุรี)
D ( ง า)
4.8
3
1
0.3
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tan D
0.084
0.052
0.018
0.005

sin c (13°)
0.225
0.225
0.225
0.225

tan T = tan D / sin c
0.373291632
0.232974144
0.077594946
0.023276333

T ( ง า)
20.5
13.2
4.4
1.4

เ ลาที่ า่ นได้
10.38 น.
11.07 น.
11.42 น.
12.05 น.

เ ลาจริง
10.39 น.
11.03 น.
11.42 น.
12.03 น.

คลาดเคลื่ น
1 นาที
4 นาที
1 นาที
2 นาที
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2.2
4
6
8
11

0.038
0.069
0.105
0.141
0.194

0.225
0.225
0.225
0.225
0.225

0.170775483
0.310853453
0.467231574
0.624761841
0.864100458

9.7
17.3
25.0
32.0
40.8

12.38 น.
13.09 น.
13.40 น.
14.08 น.
14.43 น.

12.43 น.
13.03 น.
13.34 น.
14.09 น.
14.36 น.

5 นาที
6 นาที
6 นาที
1 นาที
7 นาที

รุปผล
จากผลการทดลอง าละติจูดของตาแ น่งที่ ึก า ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิ จัง ัดเพชรบุรี
จาก มการ c = b - a พบ ่า ละติจูดของโรงเรียน คือ 13 อง า การคาน ณเ ลาจากค่าของเงาและละติจูด
โดยใช้ค่าละติจูดที่คาน ณได้จากตอนที่ 1 นามาทาเป็นค ามชันของ gnomon พบ ่า ามารถคาน ณเป็น
เ ลาได้ จาก มการ (tan T = tan D / sin c) และนามา าค่าของ T จากตาราง 4.2 พบ ่า เ ลามีค่า
ค ามคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 นาที ซึ่ง มการ (tan T = tan D / sin c) ามารถพิ ูจน์ได้ดังนี้
sinC =

a
b

จะได้ b =

a
sinC

y

=

acosT
sinC

ใน ามเ ลี่ยม OBC tan D =
tan D = asinT ÷
x
sinT =
a
x2
y2
+
a2
b2
x2
a2

+

y2 sin2 C
a2

C

tan D =

x
y

acosT
sinC

asinT . sinC
acosT

tan D = tanT × sinC

= 1

y2

=

= 1
y2

=

a2 −x2
sin2 C

D = tan−1 (tanT × sinC)

a2 − a2 sin2 T
sin2 C

เ ก าร ้าง ิง
Jill Vincent. (2008). The mathematics of sundials. Accessed October 2016 at
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ819411.pdf
ชิตนรงค์. (2549). ัดเงา าล งจิจูดและละติจูด (ออนไลน์). ืบค้นจาก:
http://www.vcharkarn.com/vcafe/47709
ีร ัฒน์ นอง ้าง.(2556). การประดิ ฐ์นา ิกาแดดแบบ ูนย์ ูตรที่มีค ามคลาดเคลื่ นไม่เกิน ามนาที
(ออนไลน์). ืบค้นจาก: http://readgur.com/doc/
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การ ึก าโครง ร้างและการ างตั ของปรา าท ินพนมรุ้งเพื่ออธิบายปรากฏการณ์แ งทะลุประตู15ช่อง
นาง า จิรัชญา ดิลกธารงค์กูล
e-mail:djkhim42@gmail.com
โรงเรียน าธิต “พิบูลบาเพ็ญ” ม า ิทยาลัยบูรพา
ครูที่ปรึก า อ.บุญ ่ง เ ็นงาม
บทคัดย่อ
โครงงานนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าโครง ร้างและแน การ างตั ของปรา าท ินพนมรุ้ง เพื่ออธิบาย
การเกิดปรากฏการณ์แ งทะลุประตู 15 ช่อง เมื่อ ังเกตจากกึ่งกลางของปากประตูในแต่ละฝั่ง ทั้งช่ งการขึ้นตกของด งอาทิตย์
จากผลการ ึก าพบ ่า ปรา าท ินพนมรุ้งมีการ างตั ตามทิ ตะ ันออก-ตะ ันตกโดย น้าปรา าท
จะเฉียงขึ้นไปทางทิ เ นือเล็กน้อย เป็นมุม 3.35 อง า มีค ามยา ขององค์ปรา าทเท่ากับ 75 เมตร และมี
ค ามก ้างปากประตูเท่ ากับ 1.2 เมตร จากผลของทิ ทางการ างตั ขององค์ปรา าท ท าใ ้ เรา ามารถ
มองเ ็นปรากฏการณ์แ งทะลุประตู 15 ช่องได้ทั้ง มด 4 ครั้ง และเนื่องจากปรา าทด้าน น้า างตั ในทิ
ตะ ันออกเฉียงเ นือ และปรา าทด้าน ลัง างตั ในทิ ตะ ันตกเฉียงใต้ จึงทาใ ้ ไม่ ามารถเ ็นด งอาทิตย์
ขึ้นและตกผ่านประตูทั้ง15ช่องได้ใน ันเดีย กัน
โดยใน ันที่ 3-5 เม ายน และ 8-10 กันยายน จะเ ็นด งอาทิตย์ซึ่งมีค่าของเดคลิเนชั่นอยู่ในช่ ง
4.85oถึง 6.05o ขึ้นทางด้าน น้าปรา าทผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง โดยจะขึ้นทางทิ ตะ ันออกเฉียงเ นือและตก
ทางทิ ตะ ันตกเฉียงเ นือ ่ นใน ันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม จะเ ็นด งอาทิตย์ซึ่งมีค่าของเดคลิ
เนชั่นอยู่ในช่ ง -4.80o ถึง -5.95o ตกทางด้าน ลังปรา าทผ่านประตูทั้ง 15 ช่องโดยจะขึ้นทางทิ ตะ ันออก
เฉียงใต้และตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงเ นือ
โดยในแต่ละรอบนั้นจะเ ็นปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องกัน 3 ัน เป็นผลจากขนาดเชิงมุมของปากประตู
เมื่อ ังเกตจากประตูอีกฝั่ง นึ่ง
บทนา
ปรา าทขอม ่ นใ ญ่ ร้างขึ้นเพื่อบูชาด งอาทิตย์ตามค ามเชื่อของชา ขอมโบราณ โดย ่ นมาก
ปรา าทขอมมักจะ ร้างใ ้ปรา าท างตั ในแน ตะ ันออกและตะ ันตก ซึ่งตรงกับตาแ น่งขึ้น-ตกของด ง
อาทิตย์ ( ันequinox) รือกลุ่มดา รา ีเม ซึ่งเป็นรา ี าคัญของ า นาพรา มณ์ ปรา าทขอมในไทย ่ น
ใ ญ่เลือกที่จะ ัน น้าเข้า ากลุ่มดา รา ีเม ในขณะที่ปรา าทในพระนครเลือกที่จะ ัน น้าเข้า าตาแ น่ง
equinox
ปรา าท ินพนมรุ้งเป้นปรา าทที่มีค ามพิเ ก ่าปรา าทขอมอื่นคือนอกจากจะมี ภาพที่ค่อนข้าง
มบูรณ์ดีและมีการ างตั ปรา าทอยู่ในเ ้นตรงเดีย กันแล้ ยังมีปรากฏการณ์แ งทะลุประตู 15 ช่อง ซึ่ง
เกิดขึ้นปีละ 4 ครั้ง ซึ่งใน ันที่ 3-5เม ายน และ 8-10 กันยายนของทุกๆปี จะเ ็นด งอาทิตย์ขึ้นผ่านประตู
ทั้ง 15 ช่อง และใน ันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกๆปี จะเ ็นด งอาทิตย์ตกผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง
อีกเช่นกัน
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ด้ ยเ ตุนี้ผู้จัดทาโครงงานจึงเลือกที่จะ ึก าปรา าทพนมรุ้งเพื่อที่จะ ึก า
โครง ร้างและการ างตั ของปรา าทเพื่ออธิบายการเกิดปรากฏการณ์แ งทะลุประตู15ช่อง
วิธีการศึกษา
อุปกรณ์เครื่องมือ
1. ตลับเมตร
2.เชือก
3.แท่งไม้
4.กระดา และปากกา
ตอนที่ 1:การ ัดการ างตั ขององค์ปรา าท
1. างแท่งไม้(ตั กาเนิดเงา)ใ ้ใกล้กับแน กึ่งกลางของตั องค์ปรา าทมากที่ ุด
2. นากระดา ไปรองบริเ ณที่จะเกิดเงาจากแ งอาทิตย์
3. ใช้ปากกาทา ัญลัก ณ์บริเ ณที่เงาเกิดบนกระดา ที่เ ลา 11.05 (ด งอาทิตย์
จะผ่านเ ้น
เมอริเดียนของจัง ัดบุรีรัมย์เ ลา 12.05 น.)
4. ทาซ้าในข้อที่ 3 เมื่อผ่านเ ลาไปทุกๆครึ่งชั่ โมงจนถึงเ ลา 13.05 น.
5. ังเกตแน การเปลี่ยนตาแ น่งของเงาไม้แล้ ลากเ ้น ัมผั กับบริเ ณแน เงาที่ ั้นที่ ุด
ซึ่งเ ้นนี้จะ างตั ในแน ทิ ตะ ันออก-ตะ ันตกทางภูมิ า ตร์ (EW)
6. ลากเ ้นแน กึ่งกลางขององค์ปรา าทโดยใช้เชือกขึงตรึงระ ่างกึ่งกลางประตู
ขององค์ปรา าท(AB) เทียบมุมที่เกิดขึ้นระ ่างแน ทิ ตะ ันออก-ตะ ันตกทาง
ภูมิ า ตร์ (EW) กับเ ้นแน กึ่งกลางขององค์ปรา าท(AB)
7. คาน ณ าทิ ทางการ างตั ขององค์ปรา าท (θ) ดังรูปที่ 1
ตอนที่2 : ัดขนาดช่องประตูขององค์ปรา าท
1. ัดค ามก ้างของปากประตู( x ) และ ัดค ามยา ของตั องค์ปรา าท(y)
บันทึกผล จากนั้นนาค่า x , y มาคาน ณ าค่ามุม (∅) ที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 2
ผลการศึกษา
ตอนที่1 : ัดตาแ น่งการ างตั ขององค์ปรา าท
จากการ ึก าการ างตั ขององค์ปรา าทพบ ่า
แน กึ่งกลางขององค์ปรา าทจะ างตั ในทิ ตะ ันออกโดย
เฉียงขึ้นไปทางทิ เ นือเล็กน้อยโดยเอียงขึ้นทางทิ เ นือ
5.35 อง าแ ดง ่าองค์ปรา าทนี้ได้ น้าปรา าทไปทางมุม
ทิ 84.65 อง าและ ลังปรา าท ันไปทางมุมทิ 264.65
อง า ดังรูปที่ 3

รู ปที่ 3
THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

99

ตอนที่2 : ัดขนาดตั องค์ปรา าท
จากผลการ ึก า ค ามก ้างของปากประตูปรา าทมีค่าเท่ากับ
1.2 เมตร ค ามยา ของตั องค์ปรา าทมีค่าเท่ากับ 75 เมตรเมื่อนามา
คาน ณ าขนาดเชิงมุมของประตูปรา าทโดยการ ังเกตจากอีกฝั่ง นึ่ง
ของปรา าทจะได้มุมก ้าง 0.92 อง า และเมื่อนาไปคาน ณ ามุมทิ
ของด งอาทิตย์ซึ่งจะ ามารถเกิดปรากฏการณ์แ งทะลุประตู15ช่องที่
ประตูด้าน น้าขององค์ปรา าทได้ค่ามุมทิ ตั้งแต่ 84.19 - 85.11 อง า
และที่ประตูด้าน ลังขององค์ปรา าทได้ค่า มุมทิ ตั้งแต่ 264.19 265.11 อง า และเมื่อนาไปเทียบกับตารางแ ดงมุมทิ ในการขึ้น-ตกของ
ด งอาทิตย์ก็จะ ามารถบ่งบอกถึง ันที่จะเกิดแ งแ งทะลุประตูทั้ง 15
ช่องได้
สรุปผลการศึกษา
จากการ ึก าการ างตั ของปรา าท ินพนมรุ้ง พบ ่าแน กึ่งกลางขององค์ปรา าทจะ างตั ทามุม
กับแน ทิ ตะ ันออก-ตะ ันตก 5.35 อง า แ ดง ่าองค์ปรา าทนี้ น้าปรา าทได้ ันไปทางมุมทิ 84.65
อง าและ ลังปรา าท ันไปทางมุมทิ 264.65 อง า จากผลของทิ ทางการ างตั ขององค์ปรา าทนี้ ทาใ ้
ไม่ ามารถเ ็นด งอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านประตูทั้ง15ช่องได้ใน ันเดีย กัน เนื่องจากปรา าทด้าน น้า างตั ใน
ทิ ตะ ัน ออกเฉีย งเ นื อ และปรา าทด้าน ลั ง างตั ในทิ ตะ ันตกเฉียงใต้ แต่ก ลั บท าใ ้ เรา ามารถ
มองเ ็นปรากฏการณ์แ งทะลุประตู 15 ช่องได้ทั้ง มด 4 ครั้ง โดยใน ันที่ 3-5 เม ายน และ 8-10 กันยายน
จะเ ็นด งอาทิตย์ (เดคลิเนชั่น ≈ 4.85oถึง 6.05o ) ขึ้นทางด้าน น้าปรา าทผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง โดยจะขึ้น
ทางทิ ตะ ันออกเฉียงเ นือและตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงเ นือ ่ นใน ันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม
จะเ ็นด งอาทิตย์ (เดคลิเนชั่น≈ -4.80o ถึง -5.95o ) ตกทางด้าน ลังปรา าทผ่านประตูทั้ง 15 ช่องโดยจะ
ขึ้นทางทิ ตะ ันออกเฉียงใต้และตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงเ นือ
และจากผลการ ัดค ามยา ขององค์ปรา าทเทียบกับค ามก ้างของปากประตูโดยที่ค่าค ามยา 75
เมตร ปากประตูก ้าง 1.2 เมตร ทาใ ้ค่าขนาดเชิงมุมของมุมมองของผู้ ังเกตจากกึ่งกลางประตูฝั่ง นึ่งของ
องค์ปรา าทถึงขอบประตูซ้ายและข าอีกฝั่ง นึ่งขององค์ปรา าทมีค่าเท่ากับ 0.92 อง า รือ 55.2 ลิปดา ซึ่ง
เมื่อนามาคาน ณเทียบการเปลี่ยนตาแ น่งมุมทิ ในการขึ้นตกของด งอาทิตย์ในช่ งของการเกิดปรากฏการณ์
ซึ่งพบ ่าในแต่ละ ันด งอาทิตย์จะเปลี่ยนมุมทิ ไปประมาณ 23 - 24 ฟิลิปดา ฉะนั้นปรากฏการณ์แ งทะลุ
ประตู15 ช่องของแต่ละครั้งนั้นจะเกิดต่อเนื่องกัน 3 ัน
อภิปรายผล
จากผลการ ึก าพบ ่า ปรา าท ินพนมรุ้งมีการ างตั ตามทิ ตะ ันออก-ตะ ันตกโดยด้าน น้าของ
องค์ปรา าทจะเฉียงขึ้นไปทางทิ เ นือเป็นมุม 3.35 อง า แ ดง ่าองค์ปรา าทนี้ได้ น้าปรา าทไปทางมุม
ทิ 84.65 อง าและ ลังปรา าท ันไปทางมุมทิ 264.65 อง า โดยมีค ามยา ขององค์ปรา าทเท่ากับ 75
เมตร และมีค ามก ้างปากประตูเท่ากับ 1.2 เมตร ทาใ ้เกิดขนาดเชิงของมุมมองของผู้ ังเกตจากกึ่งกลาง
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ประตูฝั่ง นึ่งขององค์ปรา าทถึงขอบประตูซ้ายและข าอีกฝั่ง นึ่งขององค์ปรา าทได้เท่ากับ 0.92 อง า รือ
55.2 ลิปดา
จากผลของทิ ทางการ างตั ขององค์ปรา าท ทาใ ้ ามารถมองเ ็นปรากฏการณ์แ งทะลุประตู 15
ช่องได้ทั้ง มด 4 ครั้ง โดยที่ตั องค์ปรา าทจะ ัน น้าปรา าทไปทางทิ ตะ ันออกเฉียงเ นือ และด้าน ลัง
ของปรา าทจะ ันไปทางทิ ตะ ันตกเฉียงใต้ ทาใ ้ไม่ ามารถเ ็นด งอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านประตูทั้ง15ช่อง
ได้ใน ันเดีย กัน ซึง่ ใน ันที่ 3-5 เม ายน และ 8-10 กันยายน ด งอาทิตย์จะขึ้นผ่านช่องประตู 15 ช่องจาก
ด้าน น้าของปรา าท โดยจะขึ้นทางทิ ตะ ันออกเฉีย งเ นือและตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงเ นือ และใน ันที่
6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคมด งอาทิตย์จะตกผ่านช่องประตู 15 ช่องจากด้าน ลังของปรา าท โดยจะขึ้น
ทางทิ ตะ ันออกเฉียงใต้ และตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงใต้
ในแต่ละครั้งของการเกิดปรากฏการณ์ เราจะเ ็นปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องกัน 3 ัน เป็นผลจากค าม
ก ้างของขนาดเชิงมุมของปากประตูเมื่อ ังเกตจากกึ่งกลางประตูอีกฝั่ง นึ่ง ซึ่งจากผลการ ึก ามุมทิ ในการ
ขึ้นและตกของด งอาทิตย์ ในช่ งการเกิด ปรากฏการณ์ฯ พบ ่าด งอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนมุมทิ ในการขึ้น
และตกทุกๆ ัน ดังตาราง
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เช่น ในช่ ง 7-11 กัน ยายน ด งอาทิ ตย์ จะมีการเปลี่ ย นตาแ น่งมุมทิ ไป 1° 34' รือ 94' และเมื่อนามา
ค าน ณ าช่ งเ ลาของปรากฏการณ์ แ งทะลุ ป ระตู 15 ช่ อ งจะได้ โ ดย (4/94)(55.2) = 2.34 ั น นั่ น
มายค าม ่า ในแต่ละครั้ง เราจะ ามารถเ ็นปรากฏการณ์แ งทะลุประตู 15 ช่องได้ต่อเนื่องเป็นเ ลา 3 ัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ถาบันดารา า ตร์แ ่ งชาติ(องค์การม าชน) และอาจารย์บุญ ่งเ ็นงามที่กรุณา ละ
เ ลาใ ้ค ามรู้และคาแนะนาตลอดการทาโครงงานจึงทาใ ้โครงงาน าเร็จไปด้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
นายอารีย์ ภู่ มบูญ.2558.ไขปริ นาปรา าทพนมรุ้ง.(ออนไลน์).แ ล่งที่มา : 21 ตุลาคม 2559
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การศึกษาสสารมืดในกาแล็กซีโดยใช้ galactic rotation curve
นาง า ณัฐมน ตังแก
E-mail:khunnoot2543@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า นายมนตรี นันตา
โรงเรียน รี ั ดิ์ ิทยาคารจัง ัดน่าน
บทคัดย่อ
จากการ ึก าเอกภพ ิทยา(cosmology) มุ่งเน้นที่จะ ึก าถึงองค์ประกอบและค าม ัมพันธ์ของ
รรพ ิ่งในเอกภพพร้อมพยายามอธิบายและทานายค ามเป็ นไปของเอกภพ จากการ ึก า ารมืดโดยใช้
galactic rotation curve เป็น ิธี นึ่งที่ ามารถอธิบายได้ ่าในกาแล็กซี นั้นร มถึงเอกภพของเรามี ารมืด
ประกอบอยู่ ซึ่ง เป็นค าม ัมพันธ์ของค ามเร็ ในการ มุน และระยะ ่างจากใจกลางของกาแล็กซี ในทาง
ทฤ ฎีกราฟจะมีค ามเร็ เพิ่มขึ้นจนถึงระยะขอบของbulge และกราฟจะเริ่มมีค ามเร็ ลดลงเมื่อ ่างออกมา
จากระยะขอบ bulge เป็นไปตาม มการ GMm
2
r

mv2
r

จะได้ ่า

v

1
r

แต่ในทางปฏิบัติกราฟที่ได้จากการ

งั เกต รือนามา ิเคราะ ์ข้อมูลมีค ามเร็ คงตั รือมีค ามเร็ เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ทาใ ้ ันนิ ฐานได้ ่าต้องมีแรง
บางอย่ างที่ มากระทาและทาใ ้ ค ามเร็ ของกาแล็ ก ซีเ พิ่ ม ขึ้น โดยนิย าม ่า ารมื ด (dark matter) จาก
การ ึก า galactic rotation curve ของแต่ละกาแล็กซีทาใ ้ทราบ ่ามีการกระจัดกระจายตั ของ ารมืด
เป็นไปอย่างไม่คงที่และไม่ ามารถ าแน โน้มมาอธิบายได้
คา าคัญ: galactic rotation curve, ารมืด (dark matter)
บทนา
ารมืด (Dark Matter) เป็น ารองค์ประกอบในอ กา ชนิด นึ่งซึ่งไม่ ามารถ ่องแ ง รือ ะท้อน
แ งได้ในช่ งที่ตร จจับได้โดยตรงจากการแผ่รัง ีของคลื่นแม่เ ล็กไฟฟ้า การ ึก า ารมืดเป็น ่ น นึ่งของ
การ ึก าองค์ ป ระกอบของเอกภพและทฤ ฎี บิ กแบง ผู้ ิจัยได้ทาการ ึ ก า ารมืด ในกาแล็ กซี โ ดยใช้
galactic rotation curve เป็นกราฟที่ ามารถอธิบายค าม ัมพันธ์ของม ลในกาแล็กซี โดยใช้ค ามเร็ ในการ
มุนของกาแล็กซีเทียบกับระยะ ่างจากใจกลางของกาแล็กซีโดยประโยชน์จากการ ึก า galactic rotation
curve คือ ามารถเปรียบเทียบค ามแตกต่างของผลที่ได้จากการทดลองและผลทางทฤ ฎีเพื่อพิ ูจน์ ่าใน
กาแล็กซีมี ารมืดอยู่จริงและ ามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อ ิเคราะ ์ แน โน้มค ามแตกต่างของกราฟในแต่
ละกาแล็กซีได้
วิธีการศึกษา
1. เลือกกาแล็กซี UGC128, UGC1551 และ NGC4395 จากฐานข้อมูลของ Stacy McGaugh (2007) มา
เขียนกราฟระ ่างค ามเร็ ในการ มุนของกาแล็กซี และระยะทางจากใจกลางกาแล็กซี (กราฟที่ได้จาก
การ ังเกต)
2. นาภาพกาแล็กซี UGC128, UGC1551และ NGC4395 จากโปรแกรม Aladin มา ิเคราะ ์ค าม ่าง
(pixel value) ในโปรแกรมAperture Photometry Tool
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3. ข้อมูลที่ได้คือค่าความ ว่างของแ ง(D.N.)เมื่อเทียบกับระยะทางจากใจกลางของกาแล็กซี (pc) เพื่อจะ
ร้างกราฟตามทฤ ฎี (predict curve)
4. นาค่าความ ว่างของแ ง(D.N.)ที่ได้แปลงค่าใ ้เป็นมวล เพื่อใ ้ได้ค่าของความเร็วในการ มุนของกาแล็กซี
5. นากราฟที่ได้จากการ ังเกตและกราฟตามทฤ ฎีมาเทียบกัน โดยแกน X แทนค่าเป็นระยะทาง น่วยพา
เซ็ก และแกนY แทน relative value คือนาค่า ูง ุดของแต่จะกราฟมา าร ซึ่งจะได้ค่าที่อยู่ในช่วง 0-1
และวิเคราะ ์กราฟที่ได้
ผลการศึกษา
Galactic rotation curve ของกาแล็กซี UGC128, UGC1551 และ NGC4395 ที่ได้ แ ดงดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 Galactic rotation curve ของกาแล็กซี UGC128, UGC1551 และ NGC4395
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รูปที่ 3 Mass Distribution Model ของ Galactic rotation curve ของกาแล็กซี
จากรูปที่ 2 พิจารณาแรงที่กระทาภายใน Bulge
จาก มการแรงดึงดูดระ ว่างมวลของนิวตัน Finner GMm
... (1)
2
โดยที่
จะได้ว่า
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จาก มการแรงดึงดูดระ ว่างมวลของนิวตัน Fouter
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สรุปผลการศึกษา
จากการ ิเคราะ ์ galactic rotation curve ทาใ ้ทราบ ่ามี ารมืดอยู่จริงโดยอธิบายได้จากกราฟ
ตามทฤ ฎีและกราฟจากการ ังเกตที่แตกต่างกัน และจากการเปรียบเทียบกราฟของแต่ละกาแล็กซี พบ ่ามี
การกระจายตั ของ ารมืดที่แตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่ ลายปัจจัยและ ามารถ ึก าเพิ่มเติมได้
อภิปรายผลการศึกษา
จากกราฟที่ ึ ก าพบ ่ า กราฟมี ค าม ั ม พั น ธ์ ใ นช่ งแรกเ มื อ นกั น แต่ มี ก ราฟบางกราฟมี
ค าม ัมพันธ์ในช่ งท้ายแบบคงที่คือ ค ามเร็ คงตั รือ ค ามเร็ เพิ่มขึ้น จากข้อมูลนี้ทาใ ้ทราบ ่า การ
กระจัดกระจายตั ของ ารมืดเป็นไปอย่างไม่คงที่และไม่ ามารถ าแน โน้มอธิบายได้โครงงานนี้ ามารถ
นาไป ึก าต่อได้ โดยนาไป ร้างแบบจาลองการกระจายตั ของ ารมืดที่ทาใ ้กราฟเป็นไปตามการ ังเกตได้
ในภา ะที่มมี ลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค ามเร็ มีเพียงอย่างเดีย
กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้ าเร็จอย่าง มบูรณ์ ได้ด้ ยค ามช่ ยเ ลืออย่างดียิ่งจาก คุณครูมนตรี นันตา และพี่
เลี้ ย งจาก ถาบั น ิจั ย ดารา า ตร์ ที่กรุ ณาใ ้ คาแนะนาปรึก า และข้อ อบถามต่าง ๆ ระ ่างการทา
โครงงาน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง ูง ณ โอกา นี้
ขอขอบคุณ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์ และคุณมติพล ตั้งมติธรรม ที่ช่ ยใ ้โครงงานนี้ าเร็จรุร่ งไป
ด้ ยดี ขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่คอยใ ้การ นับ นุน ใ ้คาแนะนา และใ ้กาลังใจเ มอมา
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2016). คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ. เชียงใ ม่: ูนย์บริการ ิชาการและ
ื่อ ารทางดารา า ตร์ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน).
Geoffrey M. Williams. (2008). A Newtonian Model for Spiral Galaxy Rotation Curves .Retrieved
October 8, 2016, from http://www.mysearch.org.uk/website1/pdf/647.4.pdf
Salzano Vincenzo. (2014). Unifying static analysis of gravitational structures with scaledependent scalar field gravity as an alternative to dark matter. Retrieved October 8,
2016, from https://inspirehep.net/record /1198255/plots
Stacy McGaugh. (2007). High Resolution Optical Velocity Fields of Low Surface Brightness
Galaxies and the DensityProfiles of Dark Matter Halos. Retrieved October 8, 2016
from https://www.astro.umd.edu/ ~ssm/data/
The Mysearch Website. (2015). Mass Distribution Model. Retrieved October 8, 2016, from
http://www.mysearch.org. uk/ website1/ html/647.Mass.html
Vera C. Rubin. (2011). HIGH-RESOLUTION ROTATION CURVES OF LSB GALAXIES: MASS
MODELS. Retrieved October 8, 2016, from file:///D:/dark%20matter/0107366v1.pdf
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การ าระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้ดา เซฟิอิด
นายเกียรติ ักดิ์ ทองคา
e-mail:godsiergg@hotmail.com

นางพรรณพร บุญท
โรงเรียนยโ ธรพิทยาคม
บทคัดย่อ
ดา เซฟิอิดเป็นดา แปรแ งประเภท นึ่ง ่ นใ ญ่เป็นดา ยัก ์ ีเ ลือง รือดา ยัก ์ใ ญ่ การแปรแ ง
ของดา เซฟิอิดเกิดจากการเปลี่ยแปลงของธาตุฮีเลียมบนพื้นผิ ของดา โดยจะใ ้ดา เกิดการยุบขยาย อย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นคาบได้ ดา แปรแ งเซฟิอิดมีค าม ่างและมีม ลมากและมีลัก ณะเด่น คือ ดา จะเพิ่ม
ค าม ่างขึ้นอย่างร ดเร็ จากนั้นค าม ่างจะค่อยๆ ลดลงลัก ณะคล้ายกับครีบปลาฉลาม โครงงานนี้มี
ัตถุประ งค์เพื่อ าระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก โลกโดยใช้
ดา เซฟิอิด ิธีการ ึก าทาได้โดยถ่ายภาพดา ในกาแล็กซี่แม็กเจลแลนใ ญ่และกาแล็กซี่แม็กเจลแลนเล็ ก
และ ึก าคาบการแปรแ งของดา เซฟิอิด องด ง ได้แก่ hv00934 ซึ่งอยู่ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่และ
hv01954 ซึ่งอยู่ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก โปรแกรมที่ใช้ในการ ิเคราะ ์คือ Iris และ DS9 และคาน ณ า
ระยะทางโดยใช้โมดูลั ของระยะทาง เครื่องมือที่ใช้ ึก าคือ กล้อง prompt จากประเท ชิลี โดยถ่ายในfilter
Vผลการ ึก าพบ ่า ระยะจากโลกถึงถึงดา เซฟิอิด hv00934 เท่ากับ 65,500 parsec เมื่อ าระยะทางเฉลี่ย
จากโลกถึ ง กาแล็ ก ซี่ แ มกเจลแลนใ ญ่ ไ ด้ เ ท่ า กั บ 213,530 ปี แ ง และได้ ร ะยะจากโลกถึ ง ถึ ง ดา เซฟิ อิ ด
hv01954 เท่ากับ 52,923 parsec าระยะทางเฉลี่ย จากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กได้เท่ากับ 172,528
ปีแ ง (ระยะทาง 1parsec =3.26 ปีแ ง)
คา าคัญ : ดา แปรแ งเซฟิอิด มการโมดูลั ของระยะทาง
บทนา
ดา แปรแ ง (Variable Stars) เป็นดา ฤก ์ที่มีการเปลี่ยนค าม ่าง ซึง่ ดา แปรแ งเซฟิอิด(Cepheid
Variables) เป็นดา แปรแ งชนิด นึ่ง ่ นใ ญ่เป็นดา ยัก ์ ีเ ลือง รือดา ยัก ์ใ ญ่ คาบการแปรแ งของ
ดา แปรแ งแบบเซฟิอิดมีค าม ัมพันธ์กันกับค าม ่าง ัมบูรณ์กันอย่างชัดเจน โดยดา ที่ ่างมากจะมีคาบ
ที่ยา นาน การเปลี่ยนแปลงลัก ณะนี้ทาใ ้ดา แปรแ งแบบเซฟิอิดเป็นดุจเทียนมาตรฐานที่นักดารา า ตร์ใช้
ในการ ัดระยะ ่างกาแล็กซี รือกระจุกดา ที่มันอา ัยอยู่ได้
ิธีการ ึก า
การ าระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้ดา
เซฟิอิดมีขั้นตอน ดังนี้
1. ถ่ายภาพ ัตถุที่ต้องการ ึก าที่คาด ่าเป็นดา เซฟิอิด ได้แก่ hv00934 (อยู่ในกาแล็กซี่
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แมกเจลแลนใ ญ่) และ hv01954 (อยู่ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก)โดยใช้กล้อง prompt จากประเท ซิลีและ
ถ่ายภาพใน filter V เ ลาในการเปิด น้ากล้องแต่ละครั้งในแต่ละฟิลเตอร์ 40 ินาทีโดย ั่งถ่ายทุก ัน
ันละ 1 ภาพและ าตาแ น่งของดา โดยใช้ฐานข้อมูล simbad
2. าตาแ น่งของดา อ้างอิงที่เป็นประเภท star จากโปรแกรม DS9 โดย ิธีการเลือกดา อ้างอิง
ที่อยู่ใกล้ๆ กับดา แปรแ งที่จะ ึก า และเลือกดา อ้างอิงมากก ่า นึ่งด งเพื่อใ ้ ามารถ าค่าเฉลี่ยของแมก
นิจูดปรากฏได้แม่นยา
3. เมื่อทราบตาแ น่งของดา แปรแ งและดา อ้างอิงแล้ ทาการ ัดค่าค าม ่างเทียบกับดา
อ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Iris ซึ่งก่อนจะนามาประม ลผลนั้นต้องทาใ ้ดา ทุกด งที่อยู่ในทุกภาพอยู่ในจุดที่
ตรงกันเพื่อไม่ใ ้เกิดค ามคลาดเคลื่อนซึ่งการประม ลผลจะทาใ ้ทราบ flux ของดา แปรแ งที่จะ ึก าและ
ดา อ้างอิง และ าค่าแมกนิจูดปรากฏของแต่ละภาพ โดยนาข้อมูลที่ได้แทนลงใน มการดังนี้
𝑚1 − 𝑚2 =  −2.5log(

𝑓1
)
𝑓2

เมื่อ m1 = Apparent Magnitude ของดา เซฟิอิด f1 = fluxของดา เซฟิอิด
m2 = Apparent Magnitude ของดา อ้างอิง f2 = fluxของดา อ้างอิง

3. เปิดไฟล์ภาพที่ประม ลผลด้ ยโปรแกรม Iris โดยใช้โปรแกรม Excel ในการร มไฟล์ซึ่งจะทา
ใ ้ทราบflux ของดา แปรแ งที่จะ ึก าและดา อ้างอิงตั้งแต่ภาพแรกถึงภาพ ุดท้าย จากนั้นนาค่า
แมกนิจูดปรากฏของแต่ละภาพมา ร้างกราฟแ งเพื่อ าคาบการแปรแ งโดยใช้ JD(Julian date)คือ
JD ของจุดครบการแปรแ งลบด้ ยJD ของจุดเริ่มการแปรแ ง
5.นาคาบการแปรแ งมา าค่า Absolute Magnitude โดยแทนค่าใน มการ
จูดปรากฏเฉลี่ยของดา
𝑀𝑣 = (−2.88และ
∗ log(าแมกนิ
P)) − 1.24
6.คาน ณ าระยะทางจากโลกถึงดา เซฟิอิดแต่ละด งจากโมดูลั ของระยะทางโดยค่า
ที่ได้จะได้ระยะทางใน น่ ยparsecดัง มการ
𝑚 − 𝑀 =  −2.5log10 (

𝐹(𝑑)
)
𝐹(10)

เมื่อm = Apparent Magnitude , M = Absolute Magnitude

ผลการศึกษา
จากการ าระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้
ดา เซฟิอิดปรากฏผลดังนี้
1. Apparent Magnitude ของดา เซฟิอิด ที่ได้จากโปรแกรม Iris ของดา เซฟิอิด hv00934
ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่ และดา เซฟิอิด hv01954 ในกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กได้ค่าดังตารางนี้
ดา เซฟิอิด
hv00934
hv01954

Julian date
2457652.8741
2457669.7822
2457639.6521
2457655.8682

Magnitude hv00934
มายเ ตุ
14.48
จุดเริ่มการแปรแ ง
14.46
จุดครบรอบการแปรแ ง
13.49
จุดเริ่มการแปรแ ง
13.47
จุดครบรอบการแปรแ ง

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

107

2.นาค่า Apparent Magnitudeที่ได้จากตารางไป ร้างคาบการแปรแ งของดาวเซฟิอิดโดยแกน X คือ
JD และแกน Y คือ magnitude จะได้คาบการแปรแ งของดาวเซฟิอิด hv00934 และดาวเซฟิอิด hv01954
ดังกราฟ

3. นาคาบการแปรแ งมา า Absolute Magnitude จาก มการ
𝑀𝑣 = (−2.88 ∗ log(P)) − 1.24

โดยทาตามขั้นตอนดังนี้
1) จากตารางในข้อ1นาไป าคาบการแปรแ งได้ดังนี้
- ดาวเซฟิอิด hv00934 ได้เท่ากับ 2457669.782 - 2457652.874 = 16.900
- ดาวเซฟิอิด hv01954 ได้เท่ากับ 2457655.868 - 2457639.652 = 16.216
2) าแมกนิจูด ัมบูรณ์โดยนาไปแทนใน มการข้อ 3 จะได้ค่าดังนี้
- ดาวเซฟิอิด hv00934 ได้เท่ากับ -4.767
- ดาวเซฟิอิด hv01954 ได้เท่ากับ -4.739
3) าแมกนิจูดปรากฏเฉลี่ยจาก
(แมกนิจูดปรากฏที่มากที่ ุดของดาวนั้น + แมกนิจูดปรากฏที่น้อยที่ ุดของดาวนั้น) /2
4.คานวณ าระยะทางจากโลกถึงดาวเซฟิอิดได้จาก มการ

𝑚 − 𝑀 =  −2.5log10 (

𝐹(𝑑)
)
𝐹(10)

4.1 ดาวเซฟิอิด hv00934 จะได้ 14.317- (-4.767) = 5log10(d) - 5= 65,500 parsec
ซึ่งได้ระยะจากโลกถึงถึงดาวเซฟิอิด hv00934 เท่ากับ 65,500 parsec เมื่อ าระยะทาง
เฉลี่ยจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่ได้เท่ากับ 213,530 ปีแ ง
4.2 ดาวเซฟิอิด hv01954 จะได้ 17.055- (-2.003) = 5log10(d) - 5 = 52,923 parsec
ซึ่ ง ได้ ร ะยะมาจากโลกถึ ง ถึ ง ดาวเซฟิ อิ ด hv01954 เท่ า กั บ 52,923 parsec เมื่ อ า
ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็ก ได้เท่ากับ 172,528 ปีแ ง
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สรุปผลการศึกษา
การ าระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่และกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กโดยใช้ดา เซฟิอิด
พบ ่า ได้ระยะจากโลกถึงถึงดา เซฟิอิด hv00934 เท่ากับ 65,500 parsec เมื่อ าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึง
กาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่ได้เท่ากับ 213,530 ปีแ ง ซึ่งระยะทางจากฐานข้อมูลเท่ากับ 179,000 ปีแ งค าม
คลาดเคลื่ อน 19.29% และได้ร ะยะทางจากโลกถึง ดา เซฟิ อิด hv01954 เท่ากับ 52,923 parsec เมื่อ า
ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนเล็กได้เท่ากับ 172,528 ปีแ ง ซึ่งระยะทางจากฐานข้อมู ล
เท่ากับ 199,000 ปีแ งค ามคลาดเคลื่อน 13.30 % (ระยะทาง 1parsec =3.26 ปีแ ง) ซึ่งค ามคลาดเคลื่อน
ในการ ึก าครั้งนี้อาจเนื่องจากการเลือกดา อ้างอิง ไม่ถูกต้องเนื่องจากภาพถ่ายที่ได้จากกล้อง prompt ไม่
ชัดเจน ่งผลใ ้การเลือกตาแ น่งดา อ้างอิงคลาดเคลื่อน
กิตติกรรมประกาศ
การทาโครงงานดารา า ตร์เรื่องการ าระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซี่แมกเจลแลนใ ญ่และกาแล็กซี่
แมกเจลแลนเล็ กโลกโดยใช้ด า เซฟิ อิด ครั้งนี้ าเร็จลุ ล่ งได้ ด้ ยดี เนื่ อ งจากได้รับ ค ามกรุ ณ าและค าม
ช่ ยเ ลือจากคุณครูพรรณพร บุญท ครูที่ปรึก าโครงงาน
ขอขอบพระคุณท่านดร.มานิต เขีย รีผู้อาน ยการโรงเรียนยโ ธรพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนยโ ธร
พิทยาคมทุกท่าน ทีก่ รุณาใ ้การอบรม ั่ง อนและ นับ นุน ิ ย์ด้ ยค ามเมตตา
ขอขอบคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม และคุณประณิตา เ พปันคา เจ้า น้าที่ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์
แ ่งชาติ (องค์การม าชน) ที่คอยใ ้คาปรึก า ชี้แนะแน ทางในการทาโครงงานดารา า ตร์ครั้งนี้
จน าเร็จลุล่ งด้ ยดี
เกียรติ ักดิ์ ทองคา
เอกสารอ้างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม,คู่มือการ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ, านักบริการ ิชาการและ าร นเท
ทางดารา า ตร์, ิง าคม 2558
ืบค้นเรื่องดา แปรแ งจากเ ็บไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1330variable-starเมื่อ ันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ืบค้นการ า มการ absolute magnitude จากเ ็บไซต์
http://www.astro.uvic.ca/astrocourses/a200/a200/node137.html
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การ ร้างเครื่อง Spectroscopy ด้ ยกล้อง DSLR
นาง า กมลรัตน์ ิทธินู
e-mail: kamonrat17583@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า
ครู จักรกฤ ณ์ ง ์ ิทยานันท์
โรงเรียน นองบั แดง ิทยา
บทคัดย่อ
ในการ ึก าครั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ร้างเครื่อง spectroscopy ด้ ยกล้อง DSLR โดยทาการจัดตั้ง
ระบบเครื่องมือ ิเคราะ ์ เปกตรัมของแ งด้ ยกล้อง DSLR เพื่อ ิเคราะ ์การกระจายค ามเข้มของ เปกตรัม
และ าค่าค ามยา คลื่นแ งที่ได้จากต้นกาเนิดแ งต่างๆ โดยอา ัย ลักการเลี้ย เบนของแ งผ่านเกรตติงและ
ใช้ระบบเลน ์ กล้ อง DSLR ในการปรับ ระยะใ ้ เปกตรัมโฟกั บนระบบเซ็น เซอร์แบบ CMOS ของกล้ อง
DSLR เพื่อบันทึกภาพ อบเทียบโดยใช้แ งจาก ลอดมาตรฐานที่ทราบค ามยา คลื่นที่แน่นอนคือ ลอด
ปรอท และ ลอดไฮโดรเจน จากผลการทดลองพบ ่า ามารถใช้กล้อง DSLR บันทึกภาพถ่าย เปกตรัมได้อย่าง
ชัดเจน และจากภาพที่ได้ ามารถนาไป ิเคราะ ์ าค ามยา คลื่นและการกระจายค ามเข้มแ งของ เปกตรัม
จากแ ล่ง กาเนิดแ งต่างๆ ด้ ยโปรแกรม IRIS
คา าคัญ : เปกตรัม / เกรตติง / กล้อง DSLR
บทนา
แ งประกอบขึ้นด้ ยคลื่น แม่เ ล็กไฟฟ้าที่มี ลายค ามยา คลื่นร มกันอยู่ ซึ่ง ิธีการที่ ามารถ ัด
ค ามยา คลื่นแ งนั้น ิเคราะ ์ได้จากการแยกของแถบ เปกตรัมโดยอา ัย ลักการเลี้ย เบนของแ งจาก
แ ล่ งกาเนิ ดต่ างๆ ผ่ านเกรตติงเพื่ อ ร้างเครื่อง spectroscopy ด้ ยกล้ อง DSLR ่า ามารถถ่าย ัต ถุบ น
ท้องฟ้าได้ รือไม่ และเพื่อค าม ะด กในงาน ิจัยนี้จึง มุ่งเน้นเทคนิคการถ่ายภาพการติดตั้งอุปกรณ์ กล้อง
DSLR และ า เทคนิ คในการ ิเคราะ ์ จ ากค ามยา คลื่นของแถบ เปกตรัมที่ได้จากการใช้ต้นกาเนิดแ ง
มาตรฐานเป็นแ ล่งกาเนิด ซึ่งเกรตติงที่เลือกใช้เป็นเกรตติงเลี้ย เบน ขนาด1200 เ ้น/มิลลิเมตร ทาใ ้แ ง
ค ามยา คลื่ น เดีย ที่ ตกกระทบเกรตติง จะมี แ งบาง ่ นจะเบนออกจากแน ไปปรากฏบนฉากเกิดเป็ น
แถบ ่างเล็กๆ แถบ ่างนี้เกิดจากการแทรก อดของแ งจากช่องอื่นๆ ทุกช่องเ มือนเป็นแ ล่งกาเนิดแ ง
อาพันธ์ ทาใ ้เ ็นแถบ เปกตรัมได้ชัดเจนแล้ ถ่ายภาพ จากนั้นนาภาพที่ได้มาทาการ ิเคราะ ์แถบ เปกตรัม
กา นดค่าเทียบขึ้นมาเพื่อเป็นตั เปรียบเทียบค่าค ามยา คลื่นของ เปกตรัม ทาการ ึก าค ามยา คลื่นและ
ลัก ณะของแถบ เปกตรัมจากการเลี้ย เบนของแ งที่เกิดขึ้นจริง โดยอา ัยอุปกรณ์อย่างง่ายและราคาไม่ ูง
มากในการจัดตั้งการทดลอง
ิธีการ ึก า
1. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ และ าประ ิทธิภาพ
1.1 ใช้แผ่นอะคริลิคตัดเป็น งกลมและเจาะรูเป็นรูป ี่เ ลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5 X 3.5 เซนติเมตร
ตรงกลางแผ่น งกลม ประกอบเข้ากับเลน ์ฮูด ลังจากนั้นนาเกรตติง ลังจากนั้นทาช่อง ลิด บังคับใ ้แ ง
ผ่านเกรตติงที่ตาแ น่งเดีย กัน เพื่อที่จะใ ้ระยะของแ ล่งกาเนิดแ งที่เริ่มต้นใกล้เคียงกันมากที่ ุด
1.2 ติดกับชุดอุปกรณ์ ด้าน นึ่งต่อเข้ากับกล้อง DSLR
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1.3 นากล้อง DSLR ที่ประกอบเข้ากับเกรตติงแล้ว ถ่ายภาพแ ล่งกาเนิดแ งจาก ลอดมาตรฐานที่
ทราบความยาวคลื่นที่แน่นอนคือ ลอดปรอท และไฮโดรเจน นาภาพไปวิเคราะ ์ต่อไป
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล นาภาพ เปกตรัมของแ งจากการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ ใช้ภาพ
เปกตรัมของ ลอด H Hg และ าระยะของภาพโดยใช้ โปรแกรม Iris แล้วใช้ Microsoft office Excel ใน
การคานวณ าความยาวคลื่นของแต่ละแถบ ีออกมา เพื่อเป็นตัวกา นดมาตรฐานของอุปกรณ์
ผลการศึกษา
จากผลการทดลอง ามารถบันทึกภาพของแถบ เปกตรัม ด้วยกล้อง DSLR จากแ ล่งกาเนิด
แ งความยาวคลื่นมาตรฐานของ ลอดไฮโดรเจนที่เลี้ยวเบนผ่านเกรตติง ดังภาพที่ 1 และจากการบันทึกภาพ
จากแ ล่งกาเนิดความยาวคลื่นมาตรฐานของ ลอดปรอท ดังภาพที่ 2 นาภาพทั้ง องที่บันทึกได้วิเคราะ ์โดย
ใช้โปรแกรม Iris และวิเคราะ ์ าความ ัมพันธ์ระ ว่างความยาวคลื่น และระยะ Pixel ของภาพถ่ายได้ดัง
แ ดงในภาพที่ 1 และ 2
ภาพที่ 1 เ ้น เปกตรัมไฮโดรเจน

ภาพที่ 2 เ น้ เปกตรัมปรอท
นาภาพทั้ง อง มาวิเคราะ ์โดยใช้ Microsoft office Excel และ อบเทียบ าความ ัมพันธ์
ระ ว่างความยาวคลื่นและค่า ระยะพิกเซล ของเ ้น เปกตรัม ีต่างๆ ดังภาพที่ 3
700

ความยาวคลื่น

600

y = 0.174x + 61.949
R² = 0.9698

500
400
300
2000.0 2200.0 2400.0 2600.0 2800.0 3000.0 3200.0 3400.0 3600.0
ค่าพิกเซล

ภาพที่ 3 กราฟแ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างความยาวคลื่นและค่า พิกเซลของภาพถ่ายจาก ลอดไฮโดรเจนและ
ปรอท
จากการเทียบ าความ ัมพันธ์ระ ว่างความยาวคลื่นและค่าพิกเซล ของภาพถ่ายจาก ลอดไฮโดรเจน
และ ลอดปรอทได้ มการความ ัมพันธ์ของการทดลองเป็น
y = 0.174x+61.949
เมื่อ y
คือ ความยาวคลื่น มี น่วยเป็น นาโนเมตร (nm)
x
คือ ค่าพิกเซล
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R2=0.9698 ซึ่ง มการความ ัมพันธ์นี้มีค่าเ ้นแนวโน้มเชิงเ ้น 0.9698
จากการใช้เครื่องมือ Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR ถ่ายภาพ เปกตรัมของดวงอาทิตย์ได้
เปกตรัมต่อเนื่อง ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เปกตรัมของดวงอาทิตย์ (05/11/2016 1:58 PM)
เมื่อนาภาพที่ถ่ายไว้มาทาการวิเคราะ ์ผลด้วยโปรแกรม าเร็จรูป ได้ลัก ณะของ เปกตรัมที่
ามารถอ่าน ค่าความยาวคลื่นได้ดังภาพที่ 5
40000
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ค่า intensity

10000
0
400

450

500

550

600

650

่น 1:58 PM)
ภาพที่ 5 กราฟ เปกตรัมของดวงอาทิตย์ความยาวคลื
(05/11/2016

จากการใช้เครื่อง Spectroscopy ด้วยกล้อง DSLR ถ่ายภาพ เปกตรัมของดวงจันทร์ได้ เปกตรัม
ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 เปกตรัมของดวงจันทร์ (06/11/2016 : 07:06 PM)
เมื่อนาภาพที่ถ่ายไว้มาทาการวิเคราะ ์ผลด้วย โปรแกรม าเร็จรูป ได้ลัก ณะของ เปกตรัมที่
ามารถอ่านค่าความยาวคลื่นได้ดังภาพที่ 7
40000
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20000
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0
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ความยาวคลื่น

ภาพที่ 7 กราฟแ ดง เปกตรัมของดวงจันทร์(06/11/2016 : 07:06 PM)
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รุปผล
จากการ ร้ างเครื่ ง Spectroscopy ด้ ยกล้ ง DSLR ซึ่งได้ผ ลจากการทดล งบัน ทึ กภาพ
เปกตรั มข งแ งจาก ล ดไ โดรเจนและปร ท เพื่ นามา ิเคราะ ์ าค ามยา คลื่ นข งแต่ล ะ ี ผ่ าน
โปรแกรม Iris เพื่ าระยะ pixelและ ค่ า Intensity และโปรแกรม Microsoft office Excel ท าใ ้ ได้
มการเทียบค าม ัมพันธ์ระ ่างค ามยา คลื่น กับระยะ pixel ซึ่งมีเป ร์เซ็นต์การคลาดเคลื่ นจากค าม
ยา คลื่นมาตรฐาน ยู่ที่ 1.95% และ ามารถ ัดค ามยา คลื่น ได้ในช่ ง 443 nm ถึง 643 nm เมื่ นาไป
ถ่ายภาพ เปกตรัมข งด งจันทร์และด ง าทิตย์นาภาพมา ิเคราะ ์ พบ ่าค าม ัมพันธ์ระ ่างค่าค ามยา
คลื่นกับค่า intensity มีค ามใกล้เคียงกันมาก
อภิปรายผล
การ ร้างเครื่ ง Spectroscopy ด้ ยกล้ ง DSLR ครั้งนี้เพื่ ึก าค ามยา คลื่นและลัก ณะข ง
แถบ เปกตรัมจากการเลี้ย เบนข งแ งผ่านเกรตติง และจากการ ึก าครั้งนี้ ามารถ ึก าลัก ณะข งแถบ
เปกตรัมจากการเลี้ย เบนข งแ งที่เกิดขึ้นจริงและ ามารถ ัดค ามยา คลื่นได้ในช่ ง 443 nm ถึง 643 nm
ทั้งนี้เนื่ งมาจากข้ จากัดข งเลน ์ 18-200 มิลลิเมตร ข งกล้ ง DSLR ที่ใช้เก็บข้ มูล แต่ก็เพียงพ า รับ
การ ึก าในครั้งนี้ และการ ร้างเครื่ ง Spectroscopy ด้ ยกล้ ง DSLR ครั้งนี้ า ัย ุปกรณ์ ย่างง่ายและ
ราคาไม่ ูงมากในการทดล ง ทาใ ้ ามารถ ัดค ามยา คลื่นข งต้น กาเนิดแ งต่างๆ ได้ งาน ิจัยนี้ ามารถ
นาไปจัดตั้งเป็นปฏิบัติการขั้น ูงเพื่ ใ ้เกิดค ามเข้าใจในเรื่ งการเลี้ย เบนข งแ งผ่านเกรตติงแบบ ่ งผ่า น
ทั้งนี้เพื่ เป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ในการจัดตั้งปฏิบัติการและ ื่ การเรียนรู้ ใน ิชาฟิ ิก ์ และ ิชาเคมี ได้
ต่ ไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ าเร็จลุล่ งไปด้ ยดี ผู้ ึก าข ข บพระคุณผู้ าน ยการโรงเรียนที่ใ ้การ นับ นุน ร มถึง
คาปรึก าที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ทุกท่าน ข ข บคุณม า ิทยาลัยราช
ภัฎเทพ ตรี ที่ใ ้ค าม นุเคราะ ์บุคลากรและ ถานที่ในการเก็บร บร มข้ มูล ข ข บพระคุณครูมณเฑียร
กันตะ ง ์ ครูจักรกฤ ณ์ ง ์ ิทยานันท์ ครู ัมพิกา ินบ้านผื และคุณคม ันต์ ุรี ที่ใ ้คาปรึก าและดูแล
ตล ดมา และข ข บพระคุณทาง ถาบัน ิจัยดารา า ตร์ ( งค์การม าชน) ที่ใ ้โ กา ในการ ิจัยครั้งนี้
บรรณานุกรม
รัฐธนินท์ ัฒนะ ิริโก ลและคเชนทร์ แดง ุดม. (2558). การวิเคราะ ์ เปกตรัมของแ งด้วยระบบเซ็นเซอร์
แบบ
CMOS. ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยนเร ร.
มพง ์ ใจดี. (2544). ทัศนศา ตร์เชิงฟิ ิก ์. ฟิ ิก ์ม า ิทยาลัย 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ; านักพิมพ์แ ่ง
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย.
ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี. เกรตติง.[ นไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1195- เกรต
ติง+(Grating)?groupid=241.
( ันที่ค้นข้ มูล: 06 พฤ จิกายน 2559).
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การเขียนโปรแกรมจาลองวงโคจรของดาวเคราะ ์
นายประชา พรมท้า
e-mail:pracha.promtaow@gmail.com
ครูที่ปรึก า นายนิ ัฒน์ ร าร
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
บทคัดย่อ
โครงงานนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ เขียนโปรแกรมจาล งการโคจรข งดา เคราะ ์ตามกฎข งเคปเล ร์ โดย
ใช้การจาล งทาง ิทยา า ตร์ด้ ยโปรแกรมค มพิ เต ร์ โดยการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมด้ ย การแปลง
ทางคณิต า ตร์ เช่น ตรีโกณมิติ รื ัลก ริทึม ื่นๆ โดยใช้ภา าจา า (Java) ในการเขียนโปรแกรม
ผลการ ึก าพบ ่าโปรแกรม ามารถแ ดงผลการโคจรข งดา เคราะ ์ เป็นรูป งรีตามกฎข งเคปเล ร์
และกฎข งแรงดึงดูดระ ่างม ลข งนิ ตัน โดยได้แ ดงผลการโคจรข งดา เคราะ ์ทั้ง 8 ด งในระบบ ุริยะ ที่
มีด ง าทิตย์ ยู่ที่จุดโฟกั จุด นึ่งข ง งโครจรนั้น ร มทั้งระยะ ่างและขนาดข งดา แต่ละด งเป็นไปตาม ัด ่ น
จริงที่แ ดงใ ้เ ็นการเคลื่ นที่ด้ ยค ามเร็ ที่แตกต่างกัน ีกทั้งผู้ใช้โปรแกรมยัง ามารถ ึก า
การเคลื่ นที่
ข งดา เคราะ ์ตาม งโคจรในระบบ ุริยะได้ โดย ามารถเลื กการแ ดงผลข งดา เคราะ ์ได้ตั้งแต่ 1 – 8 ด ง
จากกล่ งโต้ต บที่ ร้างขึ้น
คา าคัญ: การเขียนโปรแกรมค มพิ เต ร์, การจาล งทาง ิทยา า ตร์ด้ ยค มพิ เต ร์, งโคจรข ง
ดา เคราะ ์
ความเป็นมา
การเขี ย นโปรแกรมนั้ น เป็ น ิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาค ามคิ ด ข งมนุ ย์ ใ ้ เป็ น ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ยการน า
ค าม ัมพันธ์ข งธรรมชาติมาเข้าร ั ใ ้ค มพิ เต ร์ ประม ลผล โดยผู้จัดทาโครงงานมีค าม นใจภา าจา า
(Java) า รับใช้ในการเขียนโปรแกรมจาล ง งโคจรข งดา เคราะ ์ เพื่ ึก าการเขียนโปรแกรมและพิจารณา
ลัก ณะการโคจรข งดา เคราะ ์ โดยได้ทาการ ึก าภา าจา าและน ามาประยุกต์ใช้กับการโคจรข งดา
เคราะ ์โดยใช้ ัลก ริทึมการแปลงพิกัดต่างๆ ทางค มพิ เต ร์ ค บคู่กับทฤ ฎีและกฏทางฟิ ิก ์
วัตถุประ งค์
1. เพื่ เขียนโปรแกรม ร้างแบบจาล งการเคลื่ นที่ตาม งโคจรข งดา เคราะ ใ์ นระบบ ุริยะ
2. เพื่ ใ ้ผู้ใช้งานโปรแกรมจาล ง งโคจรข งดา เคราะ ์ที่ ร้างขึ้น ามารถ ึก าการเคลื่ นที่ข งดา
เคราะ ์ตาม งโคจรในระบบ ุริยะ
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วิธีการศึกษา
1. ึก ากฎแรงดึงดูดระ ่างม ลและกฎการเคลื่อนที่ของนิ ตัน กฎของเคปเลอร์ ร มทั้งการแปลงทาง
คณิต า ตร์และตรีโกณมิติ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตาแ น่งพิกัดของดา เคราะ ์บน น้าจอคอมพิ เตอร์
2. เขียนโปรแกรมโดยเริ่มจาก ร้าง น้าต่างและ ัตถุที่เราต้องการ ังเกต ซึง่ ใช้แทนดา เคราะ ์ และ าก
พบข้อผิดพลาดจากโปรแกรม ผิดพลาดจากตั ฟังก์ชัน รือจากตั ผู้เขียนโปรแกรมเอง ก็นาผลการเขียนโปรแกรม
ไปปรึก าบุคคลทีม่ ีค ามเชี่ย ชาญ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงใ ้โปรแกรมแ ดงผลออกมาได้ดี
3. กา นด ัตถุซึ่งแ ดงผลเป็ น ดา เคราะ ์ ใ ้ มี ค ามเร็ ของตามแน แกน X (Vx) และค ามเร็ ตาม
แน แกน Y (Vy) ค่า นึ่งของดา แต่ละด ง จากนั้นพิจารณาแรงที่กระทากับดา เคราะ ์แต่ละด ง ร มทั้งผลของ
แรงที่กระทาต่อดา เคราะ ์ที่เรากาลังพิจารณาอยู่ เพื่อ ึก าผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราเร่ง และค ามเร็ โดย
ใช้ มการตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิ ตันคือ F = ma และกฎแรงดึงดูดระ ่างม ลคือ F = (Gm1m2)/r2
ทั้งนี้ดา เคราะ ์จะ มุนรอบตั เองขณะโคจรด้ ย แต่เนื่องจากการแ ดงผลเป็น 2 มิติ จึงไม่ ามารถ ังเกตเ ็นได้
4. การเพิ่มจาน นดา เคราะ ์ลงในโปรแกรม โดยใช้ระยะ ่างตามอัตรา ่ นจริง ร มทั้งปรับปรุงการ
แ ดง ีและรูปร่างของดา เคราะ ์ใ ้ตรงกับดา เคราะ ์ในระบบ ุริยะ ทั้งนี้ในการเพิ่มดา เคราะ ์แต่ละด งลงใน
โปรแกรมจะต้อง ร้างจุดกา นดตาแ น่ง (mark) ไ ้เพื่อทาใ ้ทราบ ่าดา เคราะ ์ด งนี้จะถูกนามาคาน ณใน
ระบบ โดยจะพิจารณาแรงดึงดูดระ ่างม ลที่เกิดขึ้นจากดา เคราะ ์ที่ถูกกา นดตาแ น่งไ ้ทุกด ง เพื่อนามา
คาน ณอัตราเร่งของดา เคราะ ์ที่กาลังพิจารณาอยู่
5. นา มการการเคลื่อนทีใ่ ่เข้าไปในโปรแกรม และทด อบการแ ดงผลที่ได้
ผลการศึกษา
ผลจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภา าจา า (Java) ปรากฎ ่าโปรแกรม ามารถแ ดงผลการโคจรของ
ดา เคราะ ์ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 โค้ดของโปรแกรม

ภาพที่ 2 การแ ดงผลของโปรแกรม มีกล่องโต้ตอบใ ้เลือก
แ ดงผลการโคจรของดา เคราะ ์ทั้ง 8 ด งในระบบ ุริยะ
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แผนภูมิที่ 1 แ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างระยะ ่างและความเร็วตามผลของโปรแกรม
จากแผนภูมิที่ 1 ผลจากโปรแกรมแ ดงว่าความเร็วลัพธ์ของดาวเคราะ ์จะมีค่าลดลงเมื่อมีระยะ ่างจาก
ดวงอาทิตย์มากขึ้น กล่าวคือความเร็วลัพธ์ของดาวเคราะ ์แปรผกผันกับระยะ ่างจากดวงอาทิตย์

แผนภูมิที่ 2 แ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างระยะ ่างและช่วงเวลาตามผลของโปรแกรม

แผนภูมทิ ี่ 3 แ ดงความ ัมพันธ์ระ ว่างความเร็วและช่วงเวลาตามผลของโปรแกรม
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จากแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3 เมื่ เปรียบเทียบแผนภูมิทั้ง งที่ช่ งเ ลาเดีย กัน ผลจากโปรแกรม
แ ดง ่าถ้าระยะ ่างข งดา เคราะ ์ เพิ่มขึ้นค ามเร็ ข งดา เคราะ ์จะลดลง และถ้าระยะ ่างข งดา เคราะ ์
ลดลงค ามเร็ ข งดา เคราะ ์จะเพิ่มขึ้น
สรุปผล
ผลการ ึก าพบ ่าโปรแกรม ามารถแ ดงผลการโคจรข งดา เคราะ ์เป็นรู ป งรีตามกฎข งเคปเล ร์
และกฎข งแรงดึงดูดระ ่างม ลข งนิ ตัน โดยได้แ ดงผลการโคจรข งดา เคราะ ์ทั้ง 8 ด งในระบบ ุริยะที่มี
ด ง าทิตย์ ยู่ที่จุดโฟกั จุด นึ่งข ง งโครจรนั้น ร มทั้งระยะ ่างและขนาดข งดา แต่ละด งเป็นไปตาม ัด ่ น
จริงที่แ ดงใ ้เ ็นการเคลื่ นที่ด้ ยค ามเร็ ที่แตกต่างกัน ีกทั้งผู้ใช้โปรแกรมยัง ามารถ ึก าการเคลื่ นที่ข ง
ดา เคราะ ์ตาม งโคจรในระบบ ุริยะได้ โดย ามารถเลื กการแ ดงผลข งดา เคราะ ์ได้ตั้งแต่ 1 – 8 ด ง จาก
กล่ งโต้ต บที่ ร้างขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี ด้ ยค ามกรุณาใ ้คาปรึก าแนะนาและแก้ไขข้ บกพร่ ง
ต่างๆ ด้ ยค ามเ าใจใ ่เป็น ย่างดีข ง คุณครูนิ ัฒน์ ร าร ครูที่ปรึก าโครงงาน
ข ข บพระคุณ ผู้ าน ยการชาตรี ประดุจชนม์ ผู้ าน ยการโรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
และคณะครูทุกท่านที่ใ ้ค ามเมตตา นับ นุน ่งเ ริม และเป็นกาลังใจมาโดยตล ด
ข ข บคุณ คุณธฤ พง ์ ิริบูรณ์ ที่ปรึก าโครงงาน คุณมติพล ตั้งมติธรรม และ เจ้า น้าที่ ถาบัน ิจัย
ดารา า ตร์แ ่งชาติ ( งค์การม าชน) ที่ค ยใ ้คาปรึก าและชี้แนะแน ทางจนทาใ ้โครงงาน าเร็จลุล่ งด้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
ธีร ัฒน์ ประก บผล. คู่มื การเขียนโปรแกรมภา า JAVA. กรุงเทพฯ : ซัคเซ มีเดีย. 2552.
รพิน ประ ัติบริ ุทธิ์. คู่มื เขียนโปรแกรมด้ ยภา า JAVA ฉบับ มบูรณ์. กรุงเทพฯ: โปร ิชั่น, 2556.
How to repaint a JPanel after have drawn on it? นไลน์. http://stackoverflow.com ืบค้น
เมื่ 16 พฤ จิกายน 2559.
Java threading-programming examples. ไลน์ . www.tutorialspoint.com/java/java ื บ ค้ น
เมื่ 16 พฤ จิกายน 2559.
RGB color codes chart. นไลน์ . www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm ื บ ค้ น
เมื่ 16 พฤ จิกายน 2559.
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โปรแกรมจำลองกำรเคลื่อนที่รำยวันของวัตถุท้องฟ้ำ
นายกิจจา ครุจิต , นาง า ุพิชญา เมตุลา
e-mail: minoshi007@gmail.com , panght7@gmail.com
อาจารย์ ิลดา อินทรโ ธรฉันท์𝟏 , อาจารย์ไชยพง ์ เรือง ุ รรณ𝟐 , อาจารย์ ุภลัก ณ์ ซาแ งบง𝟑
1 ภาค ิชา ิทยาการคอมพิ เตอร์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยขอนแก่น
2 ภาค ิชาฟิ ิก ์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยขอนแก่น
3 โรงเรียน าธิตม า ิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม ึก า ( ึก า า ตร์)
บทคัดย่อ
โครงงานนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโปรแกรมจาลองการเคลื่อนที่ราย ันของ ัตถุฟ้า เพื่อใช้เป็น ื่อการเรียน
การ อน ิชาดารา า ตร์ โดยใช้ภา าจา า เขียนขึ้นในโปรแกรม Eclipse IDE ด้ ย ิธีการแ ดงผลในรูปแบบ
ามมิติลงบนระนาบ องมิติ ามารถใช้ระบบการติดต่อ ื่อ ารระ ่างผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิ เตอร์ผ่านทาง
ภาพ (Graphic User Interface) และได้ใช้ไลบรารี่ Java3D ช่ ยในการพัฒ นาโปรแกรม ซึ่งมีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมใน ่ นต่างๆ คือ แผงค บคุม น้าจอแ ดงผล และ ่ นของกราฟฟิกที่เป็นแบบจาลอง
โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ามารถจาลองตาแ น่งของ ัตถุที่ มีเดคลิเนชัน และ ไรท์แอ เซนชันต่าง ๆ ในเ ลา
ดาราคติที่กา นด ของผู้ ังเกตที่ละติจูด นึ่ง ๆ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดกลุ่มข้อมูล
ในแผงค บคุม และ ่ นแ ดงผล ที่มีค ามเกี่ย ข้องกันไ ้ด้ ยกัน ามารถซ่อน รือแ ดง ่ นต่าง ๆ ของ
แบบจ าลองที่ไม่จาเป็ น ในการอธิบ ายบางเรื่อง ามารถปรับข้อมู ล ในแผงค บคุ มเพื่อ ึก าค าม ั มพั น ธ์
ระ ่างตั แปรต่าง ๆ ได้ ามารถกา นดค่าข้อมูลต่าง ๆ ด้ ยตนเอง รือ เรียกใช้ตั อย่าง ัตถุฟ้าที่โปรแกรม
กา นดไ ้ใ ้เพื่อทด อบค ามเข้าใจของตนเองได้ และยัง ามารถเปรียบเทียบข้อมูลของ ัต ถุฟ้าชุดต่าง ๆ ได้
อีกด้ ย
คำสำคัญ: การเคลื่อนที่ราย ันของ ัตถุท้องฟ้า , โปรแกรมแบบจาลอง , ระบบพิกัดท้องฟ้า
ควำมเป็นมำ
ิชาดารา า ตร์นับเป็น า ตร์แขนง นึ่งซึ่งมีผู้ใ ้ค าม นใจมากขึ้นในปัจจุบัน ดังจะ ังเกตได้จาก
ม า ิทยาลัยและ น่ ยงานทางดารา า ตร์ ลายแ ่งได้จัดการบรรยายและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ย ข้องกับ
ปรากฏการณ์ทางดารา า ตร์ที่เกิดขึ้น เช่น การบรรยายเกี่ย กับพบเ ็นอุกกาบาตในพื้นที่ต่างๆ กิจกรรม
ังเกตการณ์ปรากฏการณ์ ุริยุปราคา และการบรรยายเกี่ย กับการตร จพบคลื่นค ามโน้มถ่ ง เป็นต้น
ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี าร นเท ได้เข้ามามีบทบาทต่อการ ึก าเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเ ็นได้จากใน
ผลิต ื่อการเรียนรู้ออกมาในรูปแบบต่างๆ ร มทั้ง ื่อการเรียนรู้ทางด้านดารา า ตร์ เพื่อช่ ยใ ้ผู้ที่ นใจ ึก า
ทางด้านดารา า ตร์เบื้องต้นไม่ ่าจะเป็นผู้ ึก า รือผู้ อน ามารถ ึก าได้ด้ ยตนเอง จึงมีโปรแกรม รือ ื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ที่ใ ้ค ามรู้โดยเน้นรูปแบบที่ช่ ยใ ้ผู้ นใจ ามารถเ ็นภาพได้มากขึ้น แต่ ื่อการ อนดารา
า ตร์ที่มีในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ของผู้ ึก าในบางประเด็น ปัญ าด้านการใช้แบบจาลองที่เข้าใจได้ยาก ไม่
ะด กต่อการกา นดค่าเข้าไปในโปรแกรม รือ การตั้งค่าต่างๆ และการนาเ นอข้อมูลยังมีองค์ประกอบที่
เยอะ และ ซับซ้อน ไม่เ มาะ า รับที่จะใช้เป็น ื่อประกอบการ อน
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ทางผู้จัดทาได้เล็งเ ็นถึงปัญ าดังกล่า จึง นใจในการออกแบบ และ พัฒ นาโปรแกรมจาลองการ
เคลื่อนที่ราย ันของ ัตถุท้องฟ้า ที่ ามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อใช้เป็น ื่อการเรียนการ อน า รับผู้ อน ิชาดารา
า ตร์ และ ผู้ที่ นใจใน ิชานี้
วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและ ร้างโปรแกรมจาลองการเคลื่อนที่ราย ันของ ัตถุท้องฟ้า า รับใช้เป็น ื่อการ
เรียนการ อนที่ ามารถเข้าใจได้ง่าย า รับผู้ที่ นใจ ึก า และ ผู้ อน ิชาดารา า ตร์เบื้องต้น
วิธีกำรศึกษำ
ขั้นตอนการทาโครงงาน
1. ึก า ่ นประกอบของทรงกลมท้องฟ้า และ ออกแบบโปรแกรมที่จะพัฒนา
2. เริ่มพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภา า JAVA ในโปรแกรม Eclipse IDE โดย ่ นของโปรแกรมจะได้แบ่งเป็น
2 ่ น คือ
2.1 น้าจอรับค่า : ร้างใน ่ นของตั รับค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าละติจูดของผู้ ังเกต ,ค่าเ ลา
ดาราคติของผู้ ังเกต ณ ขณะนั้น , ค่าเดคลิเนชัน และ ไรท์แอ เซนชันของ ัตถุท้องฟ้า
2.2 กราฟฟิก : ร้างทรงกลมท้องฟ้า โดย ร้างทรงกลมลงบนระนาบ องมิติของ น้าจอ และ
ลงพิ กั ด จุ ด เ ้ น และ ระนาบต่ า งๆที่ าคั ญ ได้ แ ก่ จุ ด ทิ (N , S , E ,W), เ ้ น ู น ย์ ู ต รท้ อ งฟ้ า
(Celestial Equator) แกนขั้ เ นือ-ขั้ ใต้ท้องฟ้า (NCP-SCP axis), ขั้ เ นือและขั้ ใต้ท้องฟ้า (North
celestial pole and South celestial pole), เ ้ น ทางเดิ น ดา ราย ัน (diurnal motion path) ,
จุด Zenith ลงบนทรงกลม จากนั้นจึงใ ้รับค่า ัตถุท้องฟ้าจาก ่ นรับค่า แล้ นามาแ ดงตาแ น่งลง
บนทรงกลมท้องฟ้าที่เขียนขึ้น โดยใช้ค ามรู้ในเรื่องการ มุนแกน เ กเตอร์ ามมิติ และ มการการ
แปลงระบบพิกัดท้องฟ้า ซึ่งได้แก่
ℎ = 𝑆𝑇 − 𝛼………………………….. ( มการที่ 1)
cos 𝑧 = cos 𝜑 sin 𝛿 + sin 𝜑 sin 𝛿 cos ℎ ………………………….. ( มการที่ 2)
− sin ℎ cos 𝛿
tan 𝐴𝑧 =
………………………….. ( มการที่ 3)
sin 𝛿 cos 𝜑+sin 𝜑 cos 𝛿 cos ℎ

𝐴𝑙 = 90 − 𝑧………………………….. ( มการที่ 4)
เมื่อ h คือ มุมชั่ โมงของ ัตถุท้องฟ้า
ST คือ เ ลาดาราคติ ณ ขณะนั้น
z คือ ระยะเซนิท
Al คือ มุมเงยของ ัตถุฟ้า
Az คือ มุมทิ ของ ัตถุท้องฟ้า
α คือ ไรท์แอ เซนชันของ ัตถุท้องฟ้า
φ คือ ละติจูดของผู้ ังเกต
𝛿 คือ เดคลิเนชันของ ัตถุท้องฟ้า
3. ทด อบโปรแกรม และ ปรั บ แก้
โปรแกรม
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4. รุปผลการดาเนินงาน
ผลกำรศึกษำ
จากการ ึก า ่ นประกอบทรงกลมฟ้า พบ ่า ่ น าคัญของทรงกลมฟ้าในระบบพิกัดเ ้นขอบฟ้าคือ
เ ้นขอบฟ้าและจุดเ นือ ีร ะ ่ นในระบบ ูนย์ ูตรฟ้า คือ ขั้ เ นือฟ้าและเ ้น ูนย์ ูตรฟ้า ซึ่งระบบทั้ง 2
นั้นมีค าม ัมพันธ์กัน คือการ างขั้ เ นือฟ้าไ ้ที่เมอริเดียนผู้ ังเกตใ ้ถูกต้องกับละติจูด ดังนั้น โปรแกรมที่
ออกแบบจึงได้มี ่ นที่ ามารถปรับเปลี่ยนละติจูดผู้ ังเกตเพื่อแ ดงค าม ัมพันธ์นี้ นอกจากนี้ยังได้แ ดง การ
เคลื่อนที่ราย ันของ ัตถุฟ้าและ การเปลี่ยนมุมมองของทรงกลมฟ้าเพื่อใ ้ผู้ใช้งาน ามารถเชื่อมโยงจินตนาการ
ของทรงกลมฟ้าที่เป็น ามมิติมา ู่ระนาบ องมิติของ น้าจอได้

สรุปผล
โปรแกรมที่ พั ฒ นาได้นี้ ามารถน าเ นอตาแ น่ ง าคั ญ ต่าง ๆ ของทรงกลมฟ้ าพื้ น ฐาน ามารถ
กา นดตาแ น่งของ ัตถุบนทรงกลมฟ้า และ แ ดงการเคลื่อนที่ราย ันของ ัตถุท้องฟ้า พร้อมทั้งผู้ใช้ ามารถ
ปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ได้แก่ ตาแ น่ง และ เ ลาดาราคติ ของผู้ ังเกตได้ และ ปรับมุมมองของทรงกลมท้องฟ้า
ได้ โปรแกรมที่พัฒนานี้ ามารถนาไปใช้ประกอบแผนกิจกรรมการเรียนการ อน ิชาดารา า ตร์พื้นฐาน เรื่อง
ทรงกลมฟ้าได้ ซึ่งจะใ ้ผล ัมฤทธิ์เท่าใดนั้นเป็นเรื่องที่น่า นใจ ึก าต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ิลดา อินทรโ ธรฉันท์ ภาค ิชา ิทยาการคอมพิ เตอร์ คณะ ิทยา า ตร์
ม า ิทยาลัย ขอนแก่น ที่คอยใ ้ คาปรึก าในเรื่องการ างแผนขั้นตอนในการทาโครงงาน และการพัฒ นา
โป รแ ก รม นี้ ข อ ข อ บ พ ระ คุ ณ อาจารย์ไชยพง ์ เรือง ุ รรณ ภ าค ิ ช าฟิ ิ ก ์ ค ณ ะ ิ ท ย า า ต ร์
ม า ิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ใ ้ ค ามรู้ ท างด้ า นดารา า ตร์ และ ข้ อ แนะน าในการท าโครงงาน และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ุภลัก ณ์ ซาแ งบง ที่คอยปรับแก้ไขการเขียนรายงาน และ เอาใจใ ่ติดตามผลการ
ดาเนินงานในทุกขั้นตอน
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เอกสำรอ้ำงอิง
The Celestial Sphere. แ ล่งที่มา :
http://www2.astro.psu.edu/users/rbc/a501/c1_spherical_astronomy.pdf. 9 ิง าคม
2559
Todd Timberlake. Celestial Globe Model. 2557. แ ล่งที่มา :
http://www.opensourcephysics.org/items/detail.cfm?ID=9379 . 11 ิง าคม 2559
University of Nebraska-Lincoln astronomy education. Rotating sky explorer. 2552. แ ล่งที่มา
: http://www.golabz.eu/lab/rotating-sky-explorer. 11 ิง าคม 2559
Keith Burnett. Calculating mean and apparent sidereal. 2545. แ ล่งที่มา :
timehttp://www2.arnes.si/~gljsentvid10/sidereal.htm . 10 พฤศจิกายน 2559

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

121

การศึกษาสเปกตรัมบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยกล้อง DSLR
เด็ก ญิงกชพร มะลิต้น
e-mail:poonsai2167@gmail.com
เด็ก ญิง ิรดา ธนากรจักร์
sirada245@gmail.com
ครูที่ปรึก า นาง า ทั ติมา เนตรคุณ
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
บทคัดย่อ
โครงงานนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ เปรียบเทียบ เปกตรัมข งข งแ ง ะท้ นจากด งจันทร์กับ เปกตรัม
ข งแ งจากด ง าทิตย์ โดยใช้กล้ ง DSLR ถ่ายภาพแ งข งด งจันทร์และด ง าทิตย์ ผ่านกรตติ้ง แล้ นา
แล้ ภาพที่ได้ไป ิเคราะ ์ เปกตรัมข งแ งโดยใช้โปรแกรม าเร็จรูป
จากการ ึก าพบ ่า การทดล งข้างต้นผลที่ได้ไม่ ามารถระบุค่าที่ละเ ียดจาก เปกตรัมข งแ งด ง
จันทร์และ เปกตรัมข งแ งด ง าทิตย์ได้ เนื่ งจาก ิธี การดังกล่า เป็นการตร จ บขั้นพื้นฐานที่ ิงตาม
ลักการข งการดูดกลืนแ ง แต่ ามารถดูค่าแ ง เปกตรัมจาก RGB ได้โดยที่เรา ามารถนา เปกตรัมข งทั้ง
งมาเทียบกันได้ตาม ัด ่ นร้ ยละ
ความเป็นมา
เปกตรัมคื เ ้น รื แถบที่แ ดง กมาเป็น ี โดยแผ่รัง ีที่เป็นคลื่นแม่เ ล็กไฟฟ้าผ่านแผ่นเกรตติ้ง
มีการเ ้นช่ งค ามถี่และมีค ามยา คลื่นแตกต่างกันจนเกิดเป็นแถบๆเรียงกันไป
ในดา เคราะ ์แต่ละด งจะมีพื้นผิ แตกต่าง แต่ละพื้นผิ จะดูดกลืนคลื่นแม่เ ล็กไฟฟ้าแตกต่างกัน
เราจึงต้ งการ ึก าเ ้น เปกตรัมข งแ งจากด งจันทร์ด้านที่ ันเข้า าโลกมาเปรียบเทียบกับเ ้น เปกตรัม
ข งแ งจากด ง าทิตย์ โดยใช้เกรตติ้งในการเก็บข้ มูล เปกตรัม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ ึก า เปกตรัมข งด งจันทร์และด ง าทิตย์
2. เพื่ เปรียบเทียบ เปกตรัมข งด งจันทร์กับด ง าทิตย์
วิธีการศึกษา
1. ตั้ งกล้ งโทรทั น์ จ ากนั้ น น าเกรตติ้ งมา างรับ แ งต่ จากเลน ์ ต าข งกล้ งโทรทั น์ แล้ ใ ้
เปกตรั มข งแ งจากด งจัน ทร์ ที่ได้ตกกระทบกับ ฉากรั บภาพ ี ขา จากนั้น ทาการถ่ายภาพ เปกตรัม ที่
ปรากฎบนฉากด้ ยกล้ ง DSLR แล้ นาภาพ เปกตรัมที่ได้ไป ิเคราะ ์โดยใช้โปรแกรม าเร็จรูป
2. ทาการถ่ายภาพ เปกตรัมข งด ง าทิตย์โดยการเจาะรูกระดา แข็งใ ้แ งเดินทางผ่านไปยังเกรต
ติ้งและตกระทบฉากรับภาพ ีขา แล้ ทาการถ่ายภาพ เปกตรัมข งด ง าทิตย์ที่ปรากฎบนฉากด้ ยกล้ ง
DSLR แล้ นาภาพ เปกตรัมที่ได้ไป ิเคราะ ์โดยใช้โปรแกรม าเร็จรูป
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3. วิเคราะ ์ภาพ ปกตรัมทีไ่ ด้จากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

ความเข้ มของแสงสีแดง (R)

ผลการศึกษา
300
200
100

R1

0

R2

ลาดับสีตามสเปกตรัมของแสง

แผนภูมิที่ 1 แ ดงความเข้มของ เปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แยกเฉพาะ ีแดง (R)
จากแผนภูมิที่ 1 แ ดงว่า เปกตรัมของดวงจันทร์ในช่วงความถี่ของแ ง ีเ ลืองและ ีเขียวมีค่า
มากกว่าความเข้ม เปกตรัมของดวงอาทิตย์

ความเข้ มของแสงสีเขียว (G)

250
200
150
100

G1

50

G2

0

ลาดับสีตามสเปกตรัมของแสง

แผนภูมิที่ 2 แ ดงความเข้มของ เปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แยกเฉพาะ ีเขียว (G)
จากแผนภูมิที่ 2 แ ดงว่า เปกตรัมของดวงจันทร์ในช่วงความถี่ของแ ง ีเขียวและ ีน้าเงินมีค่า
มากกว่าความเข้ม เปกตรัมของดวงอาทิตย์
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ความเข้ มของแสงสีนา้ เงิน (B)

300
250
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B1

100

B2
50
0

ลาดับสีตามสเปกตรัมของแสง

แผนภูมิที่ 3 แสดงความเข้มของสเปกตรัมของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แยกเฉพาะสีน้าเงิน (B)
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงว่าสเปกตรัมของดวงจันทร์ในช่วงความถี่ของแสงสีน้าเงินมีค่ามากกว่าความเข้ม
สเปกตรัมของดวงอาทิตย์
สีของสเปกตรัม
Violet
Indigo
Blue
Green
Yellow
Orange
Red

สัดส่วนของความสว่าง
ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์
11.17
10.04
12.98
11.65
13.83
18.34
15.02
22.21
16.48
16.61
14.56
11.24
15.96
9.92

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนของความสว่างของแสงจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จานแนกตามสีของสเปกตรัม
จากข้อมูลความสัมพันธ์ตามตารางที่ 1 สามารถสร้างแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้
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ดวงอาทิตย์
10

ดวงจันทร์

5
0

แผนภูมิที่ 4 แ ดงร้ ยละข งค ามเข้มแ งที่ได้จากด งจันทร์และด ง าทิตย์จาแนกตาม ีข ง เปกตรัม
จากแผนภูมิที่ 4 แ ดง ่าค ามเข้มแ งจากด ง าทิตย์ที่ ัดได้มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ ค ามยา คลื่นข งแ ง
มากขึ้น
สรุปผล
จากการ ึก าพบ ่า การทดล งข้างต้นผลที่ได้ไม่ ามารถระบุค่าที่ละเ ียดจาก เปกตรัมข งแ งด ง
จันทร์กับ เปกตรัมข งแ งด ง าทิตย์ได้ เนื่ งจาก ิธีการดังกล่า เป็นการตร จ บขั้นพื้นฐานที่ ิงตาม
ลั ก การข งการดู ด กลื น แ ง แต่ ามารถดู ค่ า ค ามเข้ ม แ ง เปกตรัม จาก RGB ได้ โดยที่ เรา ามารถน า
เปกตรัมข งทั้ง งมาเทียบกันได้ตาม ัด ่ นร้ ยละข้างต้นได้
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ งการ ึก า เปกตรัมข งธาตุบนผิ ด งจันทร์ด้ ยกล้ ง DSLR นี้ าเร็จล่ งได้ด้ ยค าม
กรุณาข งคุณครูทั ติมา เนตรคุณ ครูที่ปรึก าโครงงาน ข ข บพระคุณ ผู้ าน ยการชาตรี ประดุจชนม์
ผู้ าน ยการโรงเรี ย นจุ าภรณราช ิท ยาลั ย มุก ดา าร และคณะครูทุ ก ท่ านที่ ใ ้ ค ามเมตตา นั บ นุ น
่งเ ริม และเป็นกาลังใจมาโดยตล ด
ข กราบข บพระคุณบิดา มารดา ที่ใ ้กาลังใจในการจัดทาโครงงาน และ มาชิกในกลุ่มที่ใ ้ค าม
ร่ มมื เป็น ย่างดีในการทาโครงงานนี้จนกระทั่งประ บค าม าเร็จ
เอกสารอ้างอิง
กระทร ง ึก าธิการ. คู่มื การเขียนรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์
้ งเรียนพิเ ิทยา า ตร์. ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี. าขาโ ลิมปิก ิชาการและ
พัฒนา ัจฉริยภาพทาง ิทยา า ตร์และคณิต า ตร์. 2554.
มติพล ตั้งมติธรรม. คู่มื การ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ. านักบริการ ิชาการและ าร นเท
ทางดารา า ตร์. กันยายน 2556.
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การคาดการณ์ขนาดของค่าความกว้างและลึกของ ลุมอุกกาบาตบนโลกโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio
นาง า ณัฐนิชา โมราราย, นาง า ิชญา จันทร์ ิง ์,นาง า ชลธิชา พันธุ์ทอง
e-mail: 34673@chs.ac.th
ชื่ออาจารย์ที่ปรึก า นายอานนท์ มากมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึก าพิเ นาย ยุทธการ รีมาชัย
โรงเรียนเฉลิมข ัญ ตรี อาเภอเมือง จัง ัดพิ ณุโลก
บทคัดย่อ
โครงงานการคาดการณ์ค ามก ้างและค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตบนโลกโดยใช้โปรแกรม Microsoft
Visual Studio มี ัตถุป ระ งค์ เพื่อคาดการณ์ ค ามก ้างและค ามลึ กของ ลุ มอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลก
ประกอบกับการค้นค ้าร บร มข้อมูลจากการ ังเกต ข้อ มมติฐานและ มการบนตั โปรแกรมพื้นฐานของนัก
ดารา า ตร์ซึ่งตั โปรแกรมจะมีการป้อนค่าจาน นทั้ง มด 5 ตั คือ ขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลางของอุกกาบาต
(Diameter,L) ค าม นาแน่ น ของอุ ก กาบาต (Density,ρ) ค ามเร็ ก่ อ นเข้ า ชั้ น บรรยากา (impact
velocity, vi) มุม(impact angle,θ) และระบุประเภทค าม นาแน่นของตั เป้า มายของ ินบนโลกซึ่งจะ
แบ่ งเป็ น ิ น ตะกอน(sedimentary rock) รือ ิ นผลึ ก ใ ( crystalline rock) จากนั้น โปรแกรมจะคาน ณ
ค ามก ้างของ ลุมขณะเกิดชั่ ครา (transient crater )และ ามารถคาดการณ์ต่อไปได้ ่าเกิด ลุมอุกกาบาต
แบบไม่ซับซ้อน(simple crater) รือซับซ้อน(complex crater) แล้ คาน ณค ามเ ีย ายออกมาเป็นขนาด
ค ามก ้างและค ามลึก
คา าคัญ:โปรแกรม Microsoft Visual Studio ,ค าม นาแน่นของตั เป้า มายของ ินบนโลก, ลุมขณะ
เกิดชั่ ครา , ลุมอุกกาบาตแบบไม่ซับซ้อน, ลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน
ความเป็นมา
อุกกาบาตนั้นคือชิ้น ัตถุแข็งที่มี ่ นประกอบของ ิน และ เ ล็ก ซึ่งอยู่ในระบบ ุริยะซึ่งเกิดขึ้นจาก
่ น นึ่งของดา เคราะ ์ด งอื่น ๆ ในระบบ ุริยะนี้ และมีอีกบาง ่ นที่เกิดขึ้นจากเ ที่แตก ักออกมาจาก
ดา าง โดย ัตถุเ ล่านั้นคือ ะเก็ดดา เมื่อโคจรเข้ามาอยู่ในรั มีแรงโน้มถ่ งของโลก จะถูกดึงดูดลงพื้นโลก
ด้ ยค ามเร็ ลายร้อยkm/hr. จนเกิดการเ ียด ีกับบรรยากา จนร้อนจัดและ ลอมตั เป็นลูกไฟ ่าง าก
่า ะเก็ดดา นั้ น มีขนาดเล็ก ก็จะถูกเผาไ ม้และ ลายไป เรียก ่า ดา ตก แต่ าก ะเก็ดดา มีชิ้น ่ นซึ่ง
ลายตั ไม่ มดและเ ลือซากตกลงมาถึงพื้นโลกจะถูกเรียก ่าอุกกาบาตซึ่งเมื่ออุกกาบาตพุ่งชนโลก แม้จะมี
ขนาดที่เล็กลงมากแต่ยังคงทาใ ้เกิดค ามเ ีย ายเป็นอย่างมากทั้งบุคคลในพื้นที่และ ิ่งมีชี ิตอื่นๆ ทาใ ้ทาง
คณะผู้จัดทาได้กระทาการต่อยอดจากโครงงานเรื่องการ ร้างชุดจาลองการเกิด ลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเพื่อ
าปัจจัยที่มีผลต่อค ามก ้างและค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตขึ้ นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
เพื่อทาใ ้ทราบค ามก ้างและค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลก ซึ่ง ามารถนาไปประมาณค่าค าม
เ ีย ายต่อ ิ่งปลูก ร้างที่ผู้คนอา ัย รือภูมิประเท ที่ได้รับผลกระทบจากเ ตุการณ์พุ่งชนของอุกกาบาตได้
อย่างร ดเร็ และแม่นยามากขึ้น
วัตถุประ งค์
1. เพื่อคาดการณ์ค ามก ้างและค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลก
2.เพื่อ ร้างโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย
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ิธีการ ึก า
ตอนที่ 1 กึ าชนิดของ ลุมอุกกาบาตบนโลก
1. ึก าข้อมูลพื้นฐานของชนิด ลุมอุกกาบาตบนโลกจากฐานข้อมูลและจากเ ็บไซต์

ภาพที่ 1 แ ดงชนิดของ ลุมอุกกาบาต
ตอนที่ 2 ึก า มการที่ ามารถคาดการณ์ค ามก ้างและค ามลึกของ ลุมอุกกาบาต
1.ทาการ าค ามก ้างและค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตแบบชั่ ครา (Holsapple and
Schmidt1982, Schmidt and Housen 1987, and Gault 1974) จาก มการ
โดย

Dtc คือเ ้นผ่าน ูนย์กลางของ ลุมอุกกาบาตแบบชั่ ครา มี น่ ยเป็น m
ρt คือค าม นาแน่นของตั เป้า มายบนโลกมี น่ ยเป็นkg m−3 แบ่งเป็น
ินตะกอน(sedimentary rock) ρt = 2500 kg m−3 รือ
ินผลึกใ ( crystalline rock) ρt = 2750 kg m−3
ρi คือค าม นาแน่นของตั อุกกาบาต มี น่ ยเป็น kg m−3
L คือเ ้นผ่าน ูนย์กลางของอุกกาบาต ลังจากเข้า ู่ชั้นบรรยากา มี น่ ยเป็น m
Vi คือค ามเร็ ของอุกกาบาตขณะกระทบ มี น่ ยเป็น m s−1 *บังคับตั้งแต่ค ามเร็
11000- 72000 m/sθ คือมุมของตั อุกกาบาต ( ัดตามแน นอน) มี น่ ยเป็นอง า
gE คือแรงโน้มถ่ งของโลก มี น่ ยเป็น m s−2

โดย dtc คือค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตแบบชั่ ครา มี น่ ยเป็น km
2. เมื่อคาน ณค ามก ้างของ ลุมอุกกาบาตแบบชั่ ครา (Dtc)ออกมาแล้ มีค่าน้อยก ่า ~3.2 km
บนโลก(แบ่งประเภทโดยDence1965)เราเรียก ่า ลุมอุกกาบาตแบบ“simple” รือ ลุมอุกกาบาตแบบไม่
ซับซ้อนทาการ าค ามก ้าง(Grieve and Garvin1984) จาก มการ
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โดย Dfr คือค ามก ้างของ ลุมอุกกาบาตแบบไม่ซับซ้อน มี น่ ยเป็น km
**ใน ่ นของ ลุมอุกกาบาตแบบไม่ซับ ซ้อน รือ simple crater จะไม่มีการคาน ณค ามลึ กออกมาด้ ย
เนื่ อ งจากจะมี ค่ า breccia lens volume Vbr ,the thickness of the breccia lens tbr ,hfr is the rim
height (above the original) เข้ามาเกี่ย ข้องด้ ยซึ่งผู้จัดทาเองยังไม่มีการ ึก าค้นค ้าเกี่ย กับเรื่องนี้จึงยัง
ไม่มีการคาน ณค่าค ามลึกออกมาแต่จะมีค่าค ามลึกในขณะที่ยังเป็นแบบชั่ ครา แ ดงออกมาแทน
3.แต่ถ้าเมื่อคาน ณค่าค ามก ้างของ ลุมอุกกาบาตแบบชั่ ครา (Dtc)ออกมาแล้ มีค่ามากก ่า รือ
เท่ากับ ~3.2 kmบนโลกเราเรียก ลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน(Dence1965)ทาการคาน ณ าค ามก ้างและ
ค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน(Croft1985,McKinnonandSchenk1985,Holsapple 1993) จาก
มการ

โดย Dfr คือค ามก ้างของ ลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน มี น่ ยเป็น km
Dtc คือค ามก ้างของ ลุมอุกกาบาตแบบชั่ ครา มี น่ ยเป็น km
Dc คือค ามก ้างที่เปลี่ยนจาก simple เป็น complex มีค่าคงทีเ่ ท่ากับ 3.2 km บนโลก
า รับการคาดการณ์ค ามลึก dfr เราใช้ค าม ัมพันธ์ระ ่างค ามลึกกับค ามก ้าง (Herrick 1997)
โดย dfr คือค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน มี น่ ยเป็น km
Dfr คือค ามก ้างของ ลุมอุกกาบาตแบบซับซ้อน มี น่ ยเป็น km
ตอนที่ 3 ร้างแบบฟอร์ม า รับป้อนค่า input ในโปรแกรม และเขียนโค้ด C#

ผลการ ึก า
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ตารางที่ 1 ผลการคาน ณค ามก ้างและลึกของ ลุมอุกกาบาตบนโลก

* มายเ ตุ ตาราง
ตาราง

คือ ค่าที่ป้อนเข้าไปในโปรแกรม ** บังคับค่า Vi มีค่า=11000-72000 m/s
คือ ค่าที่คาน ณออกมาในรูปค ามก า้ งและค ามลึก

สรุปผล
ผลการ ึก าพบ ่าการคาน ณค ามก ้างและค ามลึกของ ลุมอุกกาบาตที่ได้ข้อมูลมาจากข้อมูลทั้ง
5 จ าน ณได้ แ ก่ ข นาดเ ้ น ผ่ า น ู น ย์ ก ลางของอุ ก กาบาต(Diameter,L) ค าม นาแน่ น ของอุ ก กาบาต
(Density,ρi) ค ามเร็ ก่อนเข้าชั้น บรรยากา (impact velocity, vi) มุม(impact angle,θ) และประเภท
ค าม นาแน่นของตั เป้า มายของ ินบนโลกซึ่งจะแบ่งเป็น ินตะกอน(sedimentary rock) รือ ินผลึกใ (
crystalline rock) จะ ามารถคาดการณ์ชนิดของ ลุมอุกกาบาตที่จะเกิดขึ้นและคาน ณค ามก ้างและค าม
ลึกของ ลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นบนโลกได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ที่ นับ นุนและช่ ยเ ลือการทาโครงงานครั้งนี้ใ ้ าเร็จลุล่ งไปด้ ยค ามเรียบร้อยตาม
ัตถุประ งค์ดังรายชื่อผู้ นับ นุนต่อไปนี้
1. อาจารย์อานนท์ มากมี อาจารย์ที่ปรึก าโครงงาน
2. นายยุทธการ รีมาชัย อาจารย์ที่ปรึก าโครงงานพิเ
3. University of Arizona, East University Boulevard, Tucson, Arizona ในประเท รัฐอเมริกา
4. Imperial College London,South Kensington Campus, London ในประเท อังกฤ
เอกสารอ้างอิง
Gareth S. COLLINS, H. Jay MELOSH, and Robert A. MARCUS. 2548. “A Web-based computer
program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid
impact on Earth .“ [online]. Available:
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การประชุม ิชาการดารา า ตร์เพื่อเยา ชน ครั้งที่ 3 (ชื่อการ าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์)
นายเกียรติกุล อัก รดิ ฐ์, นาง า อนงค์นาถ ตันต้า
e-mail: wiwafern@hotmail.com
ชื่อครูที่ปรึก า นางณัชชา เรือนมูล, นางกัณจณา อัก รดิ ฐ์
โรงเรียนเทิง ิทยาคม ต.เ ียง อ.เทิง จ.เชียงราย
บทคัดย่อ
การ ึก าครั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ โดยใช้ ิธีการ ึก าจุดบนด ง
อาทิตย์จากแผนภาพด งอาทิตย์ จาก SOHO นามาเทียบตารางพิกัดตาแ น่งละติจูด ลองจิจูด เปรียบเทียบ
และบันทึกตาแ น่งละติจูดและลองจิจูดของจุดบนด งอาทิตย์ ตั้งแต่เดือน ิง าคม จนถึงเดือน ตุลาคม เป็น
ระยะเ ลา 3 เดือน โดยมีการ ังเกตเดือนละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ัน ทาการคาน ณเพื่อ าอัตราการเคลื่อนของ
จุดบนด งอาทิตย์ใน น่ งอง า / ัน ในแต่ละละติจูด และ าอัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ
ผลการ ึก าพบ ่า ที่ละติจูดต่ างกัน อัตราการ มุน และคาบการ มุนของด งอาทิตย์จะแตกต่างกัน
และที่ละติจูดเดีย กันจะมีค่าอัตราการ มุนและคาบการ มุนของด งอาทิตย์ใกล้เคียงกัน โดยพบ ่า เดือน
ิง าคม พ. . 2559 จุดที่1 : จุด 2574 ละติจูด 0. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 อง า/ ัน คาบการ
มุนเฉลี่ย 24.54 ัน จุดที่ 2 : จุด 2576 ละติจูด -18. มีอัตราการ มุน เฉลี่ย เท่ากับ 14.67 อง า/ ัน คาบ
การ มุนเฉลี่ย 24.54 ัน จุดที่ 3 : จุด 2577 ละติจูด 5. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 อง า/ ัน คาบการ
มุนเฉลี่ย 24.82 ัน เดือนกันยายน จุดที่1 : จุด 2585 ละติจูด 0. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 อง า/
ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 26.67 ัน จุดที่2 : จุด 2589 ละติจูด 8. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 อง า/
ัน คาบการ มุน เฉลี่ ย 24.48 ัน เดือนตุล าคม จุด ที่ 1 : จุด 2599 ละติ จูด -20. มีอัต ราการ มุน เฉลี่ ย
เท่ากับ 13.5 อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 26.67 ัน จุดที่ 2 : จุด 2600 ละติจูด 8. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย
เท่ากับ 14.5 อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 24.48 ัน
คา าคัญ: ด งอาทิตย์ , จุดบนด งอาทิตย์, อัตราการ มุนของด งอาทิตย์, อัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ
ค ามเป็นมา
จุดบนด งอาทิตย์มีคาบเฉลี่ย 11 ปี (Sunspot Cycle รือ Solar Cycle) ช่ งเ ลาที่มีจาน นจุดบน
ด งอาทิตย์ มากที่ ุ ด เรี ยก ่า Solar Maximum และช่ งที่มีจาน นจุดบนด งอาทิตย์น้อ ยที่ ุ ด เรียก ่า
Solar Minimum ซึ่งในปี ค. . 1904 มันเดอร์ (Maunder) ได้เขียนค าม ัมพันธ์ระ ่างละติจูดที่เกิดจุดกับ
เ ลา พบ ่าไดอะแกรมที่เกิดขึ้นมีลัก ณะคล้ายผีเ ื้อ เขาเรียก ่า “ไดอะแกรมผีเ ื้อของมันเดอร์ (Maunder
’s Butterfly Diagram)” จุดบนด งอาทิตย์จะเริ่มเกิด ณ ละติจูด ประมาณ 30 อง า แล้ จะจาง ายไปตาม
ปรากฏการณ์ “ ัฎจักรของจุด” ทาใ ้พบ ่าด งอาทิตย์มีการ มุนรอบตั เองด้ ยอัตราประมาณ 1 เดือนต่อ 1
รอบ และบริเ ณละติจูดต่างกัน บนด งอาทิตย์ จะมีการ มุนรอบตั เองต่างกัน โดยบริเ ณ ูนย์ ู ตรจะมี
ค ามเร็ มากก ่าละติ จู ด ู งขึ้ น ไป การ มุ น แบบนี้ เรีย ก ่า “การ มุ น รอบตั เองแบบดิ ฟ เฟอเรนเชี ย ล
(Differential Rotation)” ่งผลใ ้ นามแม่เ ล็กที่ถูกมัดอยู่ใต้ชั้นโฟโต เฟียร์อย่าง นาแน่นรอบด งอาทิตย์
มีการเปลี่ยนแปลง โดยเ ้นแรงแม่เ ล็ก ณ ละติจูดกลางจะมีค าม นาแน่น ก ่าละติจูดต่า นามแม่เ ล็กก็จะ
ถูกทาใ ้ขาดลงแล้ จะเกิดขั้ แม่เ ล็กภายใต้ ภา ะที่เ มาะ ม แรงลอยตั จะทาใ ้ปลายของมัดแม่เ ล็กโผล่มา
ที่ผิ เกิดเป็นจุดดาบนด งอาทิตย์ ( ิมุติ ะ ลาย, 2559 : 1-5)
จากที่กล่า มาข้างต้นจะเ ็น ่า ด งอาทิตย์และปรากฏการณ์การเกิดจุดดาบนด งอาทิตย์ (Sunspots)
เป็น ิ่งที่น่า นใจในด้านดารา า ตร์เป็นอย่างยิ่ง และการ ึก าการเคลื่อนที่ของจุดบนด งอาทิตย์จะทาใ ้
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เราทราบถึงอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ที่ละติจูดต่าง ๆ ได้ ดังนั้นผู้ ึก าจึงมีค าม นใจในการที่จะ ึก า
เกี่ย กับอัตราการ มุนของด งอาทิตย์โดยใช้แผนภาพด งอาทิตย์จาก SOHO
ัตถุประ งค์
1. ามารถบันทึกข้อมูลจุดบนด งอาทิตย์จากแผนภาพด งอาทิตย์ จาก SOHO ได้
2. ามารถ าอัตราการ มุนรอบด งอาทิตย์ได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ึก า
1. ได้ข้อมูลจุดบนด งอาทิตย์จากแผนภาพด งอาทิตย์ จาก SOHO ได้
2. ได้อัตราการ มุนรอบด งอาทิตย์ได้
ขอบเขตของการ ึก า
ขอบเขตด้านเนื้อ า
อัตราการ มุนของจุดบนด งอาทิตย์
ขอบเขตด้านระยะเ ลา ระยะเ ลาดาเนินการ ึก า ิง าคม – ตุลาคม 2559
ิธีการ ึก า
การ ึก าอัตราการ มุน ของด งอาทิตย์ โดยใช้ ิธีการ ึก าจุดบนด งอาทิตย์จากแผนภาพด ง
อาทิตย์ จาก SOHO น ามาเทีย บตารางพิกัดตาแ น่งละติจูด ลองจิจูด เปรียบเทียบและบันทึกตาแ น่ ง
ละติจูดและลองจิจูดของจุดบนด งอาทิตย์ ตั้งแต่เดือน ิง าคม จนถึงเดือน ตุลาคม เป็นระยะเ ลา 3 เดือน
โดยมีการ ังเกตเดือนละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ัน ทาการคาน ณเพื่อ าอัตราการเคลื่อนของจุดบนด งอาทิตย์ใน
น่ งอง า / ัน ในแต่ละละติจูด และ าอัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ั ดุอุปกรณ์
1. แผ่นใ
2. แผนภาพจากด งอาทิตย์จาก SOHO ากไม่ ามารถทาการ ึก า ันก่อน น้าได้ (ดา โ ลดจาก
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/)
ิธีการบันทึกค่าและการ าค่าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์
1. ทาการบันทึกลัก ณะจุดบนด งอาทิตย์ จากแผนภาพด งอาทิตย์จาก SOHO (ดา โ ลดจาก
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/) ปรับภาพที่ได้มีขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลาง 15 ซม. (ตาม
พิกัดทรงกลมบนแผ่นใ )
2. ระบุชื่อ รือร ั จุดบนด งอาทิตย์ โดยใช้ร ั เดีย กัน า รับจุดเดีย กัน เมื่อเทียบกับ ัน
ก่อน น้า (ใช้ร ั จุดตามแผนภาพด งอาทิตย์จาก SOHO)
3. นาแผ่นใ ที่เตรียมไ ้ใ ้มาทาบกับจุดบนด งอาทิตย์ที่บันทึกบนรูปทรงกลม โดย ันทิ เ นือ
ใ ้ตรงกัน
4. เปรียบเทียบและบันทึกตาแ น่งละติจูดและลองจิจูดของจุดบนด งอาทิตย์
5. ทาการคาน ณเพื่อ าอัตราการเคลื่อนที่ของจุดบนด งอาทิตย์ใน น่ ยอง า / ัน ในและละติจูด
6. ทาการคาน ณเพื่อเปลี่ยน น่ ยอัตราการเคลื่อนที่เป็นคาบ
ูตรที่ใช้ในการคาน ณ อัตราการ มุนของด งอาทิตย์
1. อัตราการ มุนของจุดต่าง ๆ ทาได้โดย
(ตาแ น่งลองจิจูด ันที่ ังเกตการณ์ครั้ง ลัง – ตาแ น่งลองจิจูด ันที่ ังเกตการณ์ครั้งก่อน)
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มายเ ตุ : ต้องเป็น ันที่ ังเกตการณ์ที่ต่อเนื่องกัน 2 ัน
2. อัตราการ มุนของด งอาทิตย์ ามารถคิดเป็นคาบโดยการเทียบบรรญัติไตรยางค์
จุดบนด งอาทิตย์เคลื่อนที่
15. ใช้เ ลา
1 ัน
.
จุดบนด งอาทิตย์เคลื่อนที่ได้
X
ใช้เ ลา
X. /15. = …….. ัน
( ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) , 2558 : 17 – 20)
ผลการศึกษา
การบันทึกค่าและการ าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์จากแผนภาพด งอาทิตย์ จาก SOHO ตั้งแต่
เดือน ิง าคม พ. . 2559 ถึงเดือน ตุลาคม พ. . 2559 ได้ผลการ ึก า ดังนี้
ตารางที่ 1 แ ดงอัตราการ มุน คาบการ มุนเฉลี่ยของจุดบนด งอาทิตย์ ประจาเดือน ิง าคม
จุดที1่ : จุด 2574 ละติจูด 0. จุดที่ 2 : จุด 2576 ละติจูด -18. จุดที่ 3 : จุด 2577 ละติจูด 5.
ังเกตการณ์
อัตราการ มุนของ
อัตราการ มุน คาบการ มุนเฉลี่ยของแต่ละ
จุดบนด งอาทิตย์
แต่ละจุด (อง า/ ัน)
เฉลี่ยของแต่ละ
จุด( ัน)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 จุด (อง า/ ัน)
จุดที่ 1 (2574)
14
15
15
14.67
24.54
จุดที่ 2 (2576)
14
15
15
14.67
24.54
จุดที่ 3 (2577)
14
15
14.5
24.82
จากตารางที่ 1 พบ ่า จุดที่ 1 (2574) มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 อง า/ ัน คาบการ มุน
เฉลี่ย 24.54 ัน จุดที่ 2 (2576) มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67 อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 24.54
ัน จุดที่ 3 (2577) มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 24.82 ัน
ตารางที่ 2 แ ดงอัตราการ มุน คาบการ มุนเฉลี่ยของจุดบนด งอาทิตย์ ประจาเดือนกันยายน
จุดที่1 : จุด 2585 ละติจูด 0. จุดที่2 : จุด 2589 ละติจูด 8.
ังเกตการณ์
อัตราการ มุนของ
อัตราการ มุน คาบการ มุนเฉลี่ยของแต่ละ
จุดบนด งอาทิตย์
แต่ละจุด (อง า/ ัน)
เฉลี่ยของแต่ละ
จุด( ัน)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 จุด (อง า/ ัน)
จุดที่ 1 (2585)
14
13
13.5
26.67
จุดที่ 2 (2589)
15
14
14.5
24.48
14
25.71
จากตารางที่ 2 พบ ่า จุดที่ 1 (2585) มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 อง า/ ัน คาบการ มุน
เฉลี่ย 26.67 ัน จุดที่ 2 (2589) มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 24.48 ัน
ตารางที่ 3 แ ดงอัตราการ มุน คาบการ มุนเฉลี่ยของจุดบนด งอาทิตย์ ประจาเดือนตุลาคม
จุดที่ 1 : จุด 2599 ละติจูด -20. จุดที่ 2 : จุด 2600 ละติจูด 8.
ังเกตการณ์
อัตราการ มุนของ
อัตราการ มุน คาบการ มุนเฉลี่ยของแต่ละ
จุดบนด งอาทิตย์
แต่ละจุด (อง า/ ัน)
เฉลี่ยของแต่ละ
จุด( ัน)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 จุด (อง า/ ัน)
จุดที่ 1 (2599)
15
15
14
14.67
24.54
จุดที่ 2 (2600)
15
15
15
15
24
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จากตารางที่ 3 พบ ่า จุดที่ 1 (2585) มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 อง า/ ัน คาบการ มุน
เฉลี่ย 26.67 ัน จุดที่ 2 (2589) มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 24.48 ัน
รุปผล
การ ึก าการเคลื่อนที่ของจุดบนด งอาทิตย์ จากแผนภาพด งอาทิตย์ จาก SOHO เพื่อ าอัตราการ
มุนของด งอาทิตย์ ผลการ ึก าพบ ่า ที่ละติจูดต่างกัน อัตราการ มุน และคาบการ มุนของด งอาทิตย์
จะแตกต่างกัน และที่ละติจูดเดีย กันจะมีค่าอัตราการ มุนและคาบการ มุนของด งอาทิตย์ใกล้เคียงกัน โดย
พบ ่า
1. เดือน ิง าคม พ. . 2559 จุดที่1 : จุด 2574 ละติจูด 0. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.67
อง า/ ัน คาบการ มุน เฉลี่ ย 24.54 ัน จุดที่ 2 : จุด 2576 ละติจูด -18. มีอัตราการ มุน เฉลี่ย เท่ากับ
14.67 อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 24.54 ัน จุดที่ 3 : จุด 2577 ละติจูด 5. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5
อง า/ ัน คาบการ มุนเฉลี่ย 24.82 ัน
2. เดือนกันยายน จุดที่1 : จุด 2585 ละติจูด 0. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 อง า/ ัน คาบ
การ มุนเฉลี่ย 26.67 ัน จุดที่2 : จุด 2589 ละติจูด 8. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 อง า/ ัน คาบ
การ มุนเฉลี่ย 24.48 ัน
3. เดือนตุลาคม จุดที่ 1 : จุด 2599 ละติจูด -20. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 13.5 อง า/ ัน คาบ
การ มุนเฉลี่ย 26.67 ัน จุดที่ 2 : จุด 2600 ละติจูด 8. มีอัตราการ มุนเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 อง า/ ัน คาบ
การ มุนเฉลี่ย 24.48 ัน
ปัญ าที่พบ
1. ค ามคลาดเคลื่อนของการนาแผ่นใ ที่เตรียมไ ้ใ ้มาทาบกับจุดบนด งอาทิตย์ที่บันทึกบน
รูปทรงกลม ทาใ ้การอ่านค่าละติจูด และลองจิจูด ของจุดบนด งอาทิตย์มีค ามคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องใช้
ค ามระมัดระ ัง และใ ้เกิดค ามคลาดเคลื่อนน้อยที่ ุด จึงจะได้ค่าละติจูด และลองจิจูดที่ตรง และเมื่อนามา
คาน ณ าอัตราการ มุนจะได้ค่าที่ตรงและมีค ามแม่นยา ูง
2. จุดบนด งอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ขอบมาก จะมีค ามคลาดเคลื่อนในการ ัดลองจิจูดได้ง่าย
แน ทางในการ ึก าครั้งต่อไป
1. ค รจะ ึก าจุดบนด งอาทิตย์จากการ ังเกตการณ์จากกล้องโทรทรร น์เปรียบเทียบกับ
แผนภาพด งอาทิตย์จาก SOHO
2. ค รจะ ึก าจุดบนด งอาทิตย์ใ ้มีช่ งระยะเ ลา 1 ปี เพื่อแ ดงใ ้เ ็นถึงค าม ลาก ล
เอก ารอ้างอิง
ิมุติ ะ ลาย. เรื่องจริงของพายุ ุริยะตอนที่ 1. (ออนไลน์). แ ล่งที่มา
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน). (2558). กิจกรรม โครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย
โครงการอบรมครูปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง. (เอก ารอัด าเนา).
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
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การศึกษาปรากฏการณ์ลูกไฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
Education about the fireball that took place in Thailand
นาง า ชิรญาณ์ แก้ คาแ ง1 , นาง า มณีมาลา มณี รรณ2
Email: suponmart@hotmail.com , supranee@wpk.ac.th
ครูที่ปรึก า นาง ุปราณี ขจร ง ์ รี
โรงเรียนเ ียงป่าเป้า ิทยาคม อาเภอเ ียงป่าเป้า จัง ัดเชียงราย
บทคัดย่อ
เนื่ อ งจากประเท ไทยมี ป รากฏการณ์ ลู ก ไฟตกอยู่ บ่ อ ยครั้ง และการตกในแต่ ล ะครั้ งมี แ ง รือ ี
ของลูกไฟไม่เ มือนกันและได้รับค าม นใจจากประชาชนเป็นจาน นมาก ดังนั้นจึงต้องการ ึก าเกี่ย กับการ
ตกของลูกไฟในประเท ไทย จากการ ืบค้นข้อมูลและ ึก าเกี่ย กับการตกของลูกไฟตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
ในประเท ไทย พบ ่าลูกไฟที่ตกในประเท ไทยมีจาน น 7 ครั้ง คือในพุทธ ักราช 2466, 2524, 2536, 2550
และ 2558 ในจัง ัดนครปฐม, เลย, เพชรบูรณ์, ตาก , พิ ณุโลก, กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ ตามลาดับ โดย
แบ่งเป็นลูกไฟอุกกาบาต ิน 6 ครั้ง และลูกไฟอุกกาบาตเ ล็ก 1 ครั้ง ในประเท ไทยไม่ค่อยจะมีลูกไฟตกลงมา
บ่อยครั้งนัก เพราะอยู่บริเ ณใกล้เ ้น ูนย์ ูตร ผู้จัดทาได้นาผลการ ึก าที่ได้ มาเผยแพร่ ใ ้กับนักเรียนและ
ประชาชนผู้ นใจและได้น าไปใช้ในกิจ กรรมค่ายดารา า ตร์ และเป็น ื่ อประกอบการเรียนการ อนดารา
า ตร์
คาสาคัญ : ลูกไฟ , การตกของลูกไฟในประเท ไทย
ความเป็นมา
จากการได้ ติ ด ตามข่ า ารเกี่ ย กั บ ลู ก ไฟที่ พุ่ งเข้ ามาในชั้ น บรรยากา ของประเท ไทย มี ลั ก ณะคล้ า ย
อุกกาบาตและองค์การบริ ารการบินและอ กา แ ่งชาติของ รัฐอเมริกา (นาซา) ได้แถลงออกมา ่า ลูกไฟ
ที่ ่านั้ น เป็ น อุกกาบาตไม่ใช่ฝ นดา ตก และเกือบทุกจัง ัดได้เ ็ นแ งของลู กไฟ รือ อุกกาบาตลู กนี้ และ
อุกกาบาตลูกนี้ไปตกลงที่จัง ัดกาญจนบุรี เมื่อ ั นที่ 7 กันยายน 2558 เ ลา 08.40 น. ผู้ ิจัยและเพื่อนๆ ได้
เ ็นข่า ารนี้จากทางโทรทั น์ จึงเกิดค าม ง ัยเกี่ย กับการตกของลูกไฟ และเกิดค าม นใจ ที่จะ ึก า
การตกของลูกไฟในประเท ไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ึก าเกี่ย กับลูกไฟที่ตกในประเท ไทย
2. เพือ่ จาแนกชนิด และแ ดงรายละเอียดต่างๆ ของลูกไฟในประเท ไทย
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ิธีการ ึก า
1. ืบค้นข้อมูลจากแ ล่งต่างๆ เกี่ย กับลูกไฟ และลัก ณะของลูกไฟที่ตกในประเท ไทย
2. นาข้อมูลที่ได้จากการ ึก ามา ิเคราะ ์ าข้อเท็จจริงและ า ลักฐานประกอบ
3. จาแนกชนิดของลูกไฟที่พบในประเท ไทยพร้อมภาพถ่าย
4. ร บร มข้อมูลที่ผ่าน ิเคราะ ์ข้อเท็จจริงและจาแนกแล้ นาไปเผยแพร่ใ ้แก่คนในชุมชนและ
ผู้ที่ นใจในรูปของป้ายนิเท เ ียงตาม าย และ ิทยุชุมชน
ผลการ ึก า
จากการ ึก าพบ ่าในประเท ไทยมีการตกของลูกไฟดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แ ดงรายละเอียดต่างๆ ของลูกไฟในประเท ไทย
ครั้งที่

เดือน/ปี

ถานที่

ชนิด

น้า นัก

1

ธัน าคม 2466

ต. นยาย อม อ.เมือง
จ.นครปฐม

อุกกาบาต ิน 32.2 กิโลกรัม

2

กุมภาพันธ์ 2518 บ้านช่อแล จ.เชียงใ ม่

อุกกาบาต ิน 3.35 กิโลกรัม

3

พฤ จิกายน
2524

อ.เชียงคาน จ.เลย

อุกกาบาต ิน 367 กรัม

4

มิถุนายน 2536

5

กรกฎาคม 2550

บ้านร่องดู่ ต.ลานข่า อ.
ล่ม ัก จ.เพชรบูรณ์
จ.ตาก

อุกกาบาต
16.7 กิโลกรัม
เ ล็ก
อุกกาบาต ิน 4.5 กิโลกรัม

6

พฤ ภาคม 2552 จ.พิ ณุโลก

อุกกาบาต ิน 162.68 กรัม

7

กันยายน 2558

อุกกาบาต ิน ยังไม่ทราบค่า

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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ลัก ณะของแ งขณะที่
ตกลงมาในชั้น
บรรยากา
้มเ ลืองเขีย แกม
น้าเงินม่ งแดง
้มเ ลืองเขีย แกม
น้าเงินม่ งแดง
้มเ ลืองเขีย แกม
น้าเงินม่ งแดง
้มเ ลืองเขีย แกม
น้าเงินม่ งแดง
ีเขีย อมน้าเงิน
้มเ ลืองเขีย แกมน้า
เงินม่ งแดง
เขีย
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ภาพลูกไฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

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

สรุปผล
จากการ ืบค้นข้อมูลและ ึก าเกี่ย กับการตกของลูกไฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจ จุบันในประเท ไทย พบ ่าลูกไฟที่
ตกในประเท ไทยมีจาน น 7 ครั้ง คือในพุทธ ักราช 2466, 2524, 2536, 2550,2552 และ 2558 ในจัง ัด
นครปฐม, เลย, เพชรบู รณ์ , ตาก , พิ ณุ โลก, กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ ตามลาดับ โดยจาแนกเป็นลูกไฟ
อุกกาบาต ิน 6 ครั้ง และลูกไฟอุกกาบาตเ ล็ก 1 ครั้ ง ในประเท ไทยไม่ค่อยจะมีลูกไฟตกลงมาบ่อยครั้งนัก
เพราะอยู่บริเ ณใกล้เ ้น ูนย์ ูตร ผู้จัดทาได้นาผลการ ึก าที่ได้ มาเผยแพร่ ใ ้กับนักเรียนและประชาชน
ผู้ นใจและได้นาไปใช้ในกิจกรรมค่ายดารา า ตร์ และเป็น ื่อประกอบการเรียนการ อนดารา า ตร์
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อภิปราย
จากการ ึก าลูกไฟที่ตกในประเท ไทย
ลูกไฟที่ตกในประเท ไทย มีจาน น 7 ครั้ง ่ นใ ญ่ของการตกจะเป็นลูกไฟอุกกาบาต ิน อุกกาบาต
จาน น 6 ครั้ง และเป็นลูกไฟอุกกาบาตเ ล็ก 1 ครั้ง ซึ่งมีน้า นักแตกต่างกันไป และ ีของลูกไฟแต่ละครั้งที่
ตกมามี ทั้ ง มด 2 ี คื อ ี ้ ม เ ลื อ งเขี ย แกมน้ าเงิน ม่ งแดง และ ี เขี ย ี แ ต่ ล ะ ี นี้ อ าจจะบ่ ง บอกถึ ง
องค์ประกอบของธาตุที่อยู่ในลูกไฟ รืออุกกาบาต ได้แก่ ี ้มคือธาตุแก๊ นีออน ีเ ลืองคือธาตุเกลือ Na ี
เขีย คือธาตุเกลือ Ba ีม่ งคือก๊าซไฮโดรเจน ีแดงคือเกลือ Ca และ ีเขีย ที่อุกกาบาตตกครั้งล่า ุดคือธาตุไอ
ปรอท
กิตติกรรมประกาศ
ในการทาโครงงานดารา า ตร์ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ลูกไฟที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ การ
จั ด ท ารายงานฉบั บ นี้ าเร็ จ ลุ ล่ งไปได้ ด้ ยดี คณะผู้ จัด ท าจึ งขอขอบพระคุ ณ คุ ณ ครู ุ ป ราณี ขจร ง ์ รี
โรงเรียนเ ียงป่าเป้า ิทยาคม ซึ่งเป็นครูที่ปรึก า ที่คอยใ ้ค ามช่ ยเ ลือและคาแนะนาในการทาโครงงาน ใ ้
ค ามรู้เกี่ย กับ การจั ดแ ดงโครงงาน ใ ้ ค ามอนุ เคราะ ์ ตลอดจน ั ดุที่ ใช้ในการจัดแ ดง ขอขอบคุ ณ
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติที่ใ ้การ นับ นุนในการจัดแ ดงนิทรร การ และได้นาค ามรู้ที่ได้จากการทา
โครงงานนี้ ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ ในการเรียนการ อน ิทยา า ตร์ ตลอดจนขอขอบคุณบิดา มารดาและ
เพื่อนร่ มงานที่ใ ้ค ามร่ มมือเป็นอย่างดี ผู้จัดทา ังเป็นอย่างยิ่ง ่าโครงงานดารา า ตร์เรื่องนี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่ ึก าไม่มากก็น้อย ากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่ นี้ด้ ย และยินดี ที่จะรับ
คาแนะนาเพื่อนามาปรับปรุงต่อไป
คณะผู้ ิจัย
เอกสารอ้างอิง
- อุกกาบาตที่ตกในประเทศไทย:worachateb@hotmail.com เข้าถึงเมื่อ ันที่ 9 พฤ จิกายน 2559
- เปกตรัมของธาตุต่างๆ : WWW.Thaigoodview.com เข้าถึงเมื่อ ันที่ 9 พฤ จิกายน 2559
- ลูกไฟ http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/20150907fireball.html เข้าถึงเมื่อ ันที่ 9
พฤ จิกายน 2559
- ลูกไฟในอากา http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index
เข้าถึงเมื่อ ันที่ 9 พฤ จิกายน 2559
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การ ึก าค่าเฉลี่ยค ามก ้างของพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เปลี่ยนไปใน น่ ยพิกเซล
นาง า ชลิฎา ร ยลาภ, นาง า ิริ รรณ รีพลน้อย, นาง า ุดารัตน์ พิม ุ รรณ์
e-mail: Parksarah999@gmail.com
ครูที่ปรึก า นาง า นุ รา ั ไผ่
โรงเรียน ิง ์บุรี
บทคัดย่อ
เนื่องจากด งจันทร์โคจรรอบโลกด้ ยอัตราเร็ เฉลี่ยคงที่ กลุ่มผู้จัดทาโครงงานตั้งข้อ ง ัย ่า ขนาด
ค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละ ันมีลัก ณะอย่างไร จึง ึก าโดยการถ่ายภาพ
ด งจันทร์ด้ ยกล้องถ่ายรูป DSLR canon 60d ผ่านกล้องโทรทรร น์ ะท้อนแ ง MEADE ขนาด 8 นิ้ แล้
น าภาพมา ั ด ค ามก ้ า งขนาดพื้ น ที่ ะท้ อ นแ งของด งจั น ทร์ ใน น่ ยพิ ก เซลด้ ยโปรแกรม Adobe
Photoshop cs6 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากโปรแกรม Stellarium มีค ามคลาดเคลื่อนมากที่ ุด 2.37
%
จากการ ึก าพบ ่า ขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ใน 1 ันช่ ง ันข้างขึ้นและ
ข้างแรม แต่ละช่ งเ ลามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จนถือ ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อ ึก าค่าเฉลี่ยขนาด
ค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เพิ่มขึ้นในช่ งข้างขึ้น มีอัตราเร็ เฉลี่ยในช่ งขึ้น 8-11 ค่า และ
ในช่ งขึ้น 11-14 ค่าเท่ากับ 183 พิกเซลต่อ ัน และ 103 พิกเซลต่อ ันตามลาดับ ่ นค่าเฉลี่ยขนาด ค าม
ก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่ลดลงในช่ งข้างแรมมีอัตราเร็ เฉลี่ยเป็น 162.42 พิกเซลต่อ ัน แ ดงใ ้
เ ็น ่า ขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์เปลี่ยนไปด้ ยอัตราเร็ ที่ไม่คงที่
เมื่อ ิเคราะ ์ ร้อยละขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เพิ่มขึ้นในช่ งข้างขึ้นและ
ข้างแรม พบ ่า ข้างขึ้นมีแน โน้มลดลง ่ นข้างแรมมีแน โน้มเพิ่มขึ้นซึ่งอาจ อดคล้องกับมุมระ ่าง ด ง
จันทร์ โลก ด งอาทิตย์ที่แตกต่างกัน รือระยะ ่ างระ ่างด งจันทร์และด งอาทิตย์ในแต่ละตาแ น่งที่ด ง
จันทร์โคจรรอบโลก
คา าคัญ: ค่าเฉลี่ยค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ ง
ค ามเป็นมา
ด งจันทร์โคจรรอบโลกพร้อมกับ มุนรอบตั เองด้ ยอัตราเร็ ค่อนข้างคงที่ ใช้เ ลาประมาณ 30 ันต่อ
รอบ ทาใ ้ มุมระ ่างด งอาทิตย์ ด งจั น ทร์ และโลก เปลี่ ยนไปประมาณ ันละ 12 อง า คนบนโลกจึง
มองเ ็นพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์เปลี่ยนไปเป็น งรอบ ใช้เ ลาประมาณ 30 ัน จากมืดทั้งด งค่อยๆ
่างขึ้นจน ่างเต็มด งแล้ มืดลงเรื่อย ๆ จนมืดทั้งด งอีกครั้ง
การเปลี่ยนขนาดของพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เป็น งรอบมีทั้งลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละ ัน ทาใ ้
กลุ่มผู้ทาโครงงานเกิดค าม นใจ ึก าค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เปลี่ยนไปนั้นมีค่าคงที่
รือไม่ อย่างไร โดยคาน ณเป็นค่าเฉลี่ยใน น่ ยพิกเซล เพื่อเป็นองค์ค ามรู้เกี่ย กับการ ะท้อนแ งของด ง
จันทร์ไ ้ใช้ประโยชน์ในการ ึก าดารา า ตร์ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ึก าค ามก ้างและการเปลี่ยนค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ ใน 1 ัน ใน น่ ย
ของพิกเซล
2. เพื่อ ึก าค่าเฉลี่ยค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละ ัน ใน น่ ย
ของพิกเซล
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขนาดค ามก ้างของพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ ตั้งแต่เดือนธัน าคม-มีนาคม
2. ถานที่ ณ โรงเรียน ิง ์บุรี
วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การเก็บข้อมูลขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ใน 1 คืนที่ช่ งเ ลาต่างกัน
1.1 เก็บข้อมูลขนาดค ามก ้างของด งจันทร์ในช่ งข้างขึ้น
1.2 เก็บข้อมูลขนาดค ามก ้างของด งจันทร์ในช่ งข้างแรม
2. การเก็บข้อมูลขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ในแต่ละ ัน
2.1 เก็บข้อมูลขนาดค ามก ้างของด งจันทร์ในช่ งข้างขึ้น
2.2 เก็บข้อมูลขนาดค ามก ้างของด งจันทร์ในช่ งข้างแรม
3. เมื่อได้ข้อ รุปแน ทางการทางานทางทฤ ฎี จึงเริ่มเข้า ู่เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นในการดาเนินงาน โดยมีคุ ณครูผู้เชี่ย ชาญเป็นผู้ค บคุม ดูแล ตลอดคาแนะนาในการใช้
เครื่องมือเ ล่านั้นใ ้ถูก ิธี
4.ปฏิบัติตามแผนงานที่ างไ ้จน ามารถได้ผลตามเป้า มาย
5. การคาน ณค่าเฉลี่ยขนาดค ามก ้างของพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เปลี่ยนไป
การคาน ณร้อยละการเปลี่ยนแปลงขนาดค ามก ้างของพื้นที่ ะท้อนแ งในช่ งข้างขึ้นข้างแรมเมื่อ
เทียบกับ ันก่อน
ตั อย่างการคาน ณขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์โดยใช้ Adobe Photoshop
โดยมีการดาเนินงานดังนี้

นารูปด งจันทร์ทตี่ ้องการเปรียบเทียบ ดังรูป แล้ ใช้เครื่องมือ Rectangle ลากเ ้นจาก ่ น ่าง
ถึงขอบ เลือกค่าที่ยา ที่ ุด ัดค ามยา ใน น่ ยพิกเซล
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ผลการศึกษา
ในการทาโครงงานครั้งนี้ กลุ่มผู้จัดทาได้ผลจากการ าร จเก็บข้อมูลขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ ง
ของด งจันทร์ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยขนาดความกว้างพื้นที่สะท้อนแสงของดวงจันทร์แต่ละวัน

2. ร้อยละค่าเฉลี่ยขนาดความกว้างพื้นที่สะท้อนแสงที่เปลี่ยนไป

สรุปผล
จากการ าร จเก็บข้อมูล ผู้จัดทาได้ผล รุปดังนี้
1 ขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ใน 1 ันช่ ง ันข้างขึ้นและข้างแรม แต่ละช่ งเ ลา
มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จนถือ ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงทาใ ้กลุ่มผู้ทาโครงงานถ่ายภาพด งจันทร์ในแต่
ละ ัน ได้ทุกช่ งเ ลา เมื่อเทีย บขนาดค ามก ้างพื้ นที่ ะท้ อนแ งของด งจัน ทร์กับ ภาพที่ ได้ในโปรแกรม
Stellarium มีค่าค ามคลาดเคลื่อนมากที่ที่ ุด 2.37 %
2. ค่าเฉลี่ยค ามก ้างของพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีขนาดไม่เท่ากันใน น่ ย
พิกเซล เมื่อ ึก าอัตราเร็ เฉลี่ยในช่ งขึ้น 8-11 ค่าและขึ้น 11-14 ค่า มีค่าเท่ากับ 183 พิกเซลต่อ ัน และ
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103 พิกเซลต่อ ัน ตามลาดับ ่ นค่าเฉลี่ ยขนาดค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจัน ทร์ที่ล ดลงในช่ ง
ข้างแรมมีอัตราเร็ เฉลี่ยเป็น 162.42 พิกเซลต่อ ัน
3. ค่าเฉลี่ยค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่เพิ่มขึ้นในช่ งข้างขึ้นมีแน โน้มลดลง ่ น
ค่าเฉลี่ยค ามก ้างพื้นที่ ะท้อนแ งของด งจันทร์ที่ลดลงในช่ งข้างแรมมีแน โน้มเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
กราบขอบพระคุณ ครู นุ รา ั ไผ่ และครูกฤ ณะพง ์ พง ์ ั ตยา ผู้ ใ ้ คาปรึก า คาแนะนา แน
ทางการแก้ไขปัญ า ร มถึงเมตตา ถานที่พักในช่ งการเก็บข้อมูลภาค นาม จนโครงงานนี้ประ บผล าเร็จ
เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลทั่วไปของดวงจันทร์. ืบค้นเมื่อ ันที่ 16 ตุลาคม 2558, จาก
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/
datamoon.htm.
กล้อง ะท้อนแ ง MEADE ขนาด 8 นิ้
โปรแกรมดารา า ตร์ stellarium
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การ ึก าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ โดยใช้ภาพถ่ายจากดา เทียม SOHO
นาง า ภัคจิรา ปัตตะนา*, นาง า ด ง ทัย พิ ุทธิ์**, นาง า ปนัดดา ง ์ รี***
e-mail:Biw23349@gmail.com*,May7158@hotmail.com**,basdiedybbbyyy@gmail.com***
นาย ุริยัน ต่ นค่า ครูทปรึ
ี ก า
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
บทคัดย่อ
โครงงาน ิท ยา า ตร์ เรื อง การ ึ ก าอั ต ราการ มุ น ของด งอาทิ ต ย์ โดยอา ั ยภาพถ่ ายจาก
ดา เทียม SOHO มี ัตถุประ งค์เพือ าค่าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ ณ บริเ ณต่าแ น่งละติจูด ต่างๆ ซึง
มี ิธีการด่าเนินงานคือ น่าภาพถ่ายด งอาทิตย์ของแต่ละ ัน ในช่ งเ ลาเดีย กัน ตั้งแต่เดือนเม ายน ถึง
เดือนมิถุนายน 2558 มา าค่าละติจูดและลองจิจูดและของต่าแ น่งจุดบนด งอาทิตย์ จากนั้นน่าค่าลองจิจูด
ทีเปลียนไปของจุดบนด งอาทิตย์ในแต่ละ ันมาค่าน ณ าค่าอั ตราการ มุน โดยการน่าข้อมูลค่าลองจิจูดของ
จุดบนด งอาทิตย์ในแต่ละ ัน มาเขียนกราฟระ ่างค่าลองจิจูด (แกน x) เทียบกับเ ลาเป็น ัน (แกน y) และ
าค่าค ามชันของเ ้นกราฟ ซึงค ามชันของเ ้นกราฟเทียบได้กับอัตราการ มุนของด งอาทิตย์มี น่ ยเป็น
อง าต่อ ัน น่าอัตราการ มุนที ได้ไปเปรียบเทียบกับละติจูดของด งอาทิตย์ ผลจากการ ึก าพบ ่า ด ง
อาทิตย์มีการ มุนจากทิ ตะ ันตกไปยังทิ ตะ ันออก โดยในช่ งละติจูด 0-5 อง า อัตราการ มุนเท่ากับ
14.080 อง าต่อ ัน ช่ งละติจูด 5.01-10 อง า อัตราการ มุนเท่ากับ 13.575 อง าต่อ ัน ช่ งละติจูด
10.01-15 อง า อัตราการ มุนเท่ากับ 13.457 อง าต่อ ัน ช่ งละติจูด 15.01-20 อง า อัตราการ
มุนเท่ากับ 13.199 อง าต่อ ัน และช่ งละติจูด 20.01-25 อง า อัตราการ มุนเท่ากับ 13.082 อง า
ต่อ ัน
คา าคัญ : อัตราการ มุนของด งอาทิตย์
ค ามเป็นมา
ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านอ กา มีค ามทัน มัย มีการ ร้างยาน ่าร จ ลายล่าเพือฝ่ารัง ีค าม
ร้อน เพือเข้าไป ่าร จด งอาทิตย์อย่างใกล้ชิดและ ่ งข้อมูลกลับมาใ ้นัก ิทยา า ตร์บนโลกได้ ึก า เพียง
ช่ งเ ลาไม่ถึง 30 ปี ทีผ่านมา ค ามเข้าใจในธรรมชาติของด งอาทิตย์ของเราได้เพิมมากขึ้น ลายเท่าตั ของ
องค์ค ามรู้ในอดีตร มกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีธรรมชาติของด งอาทิตย์อีกมากมายทีเรายังไม่ค้นพบ และยังไม่
เข้าใจ การ ึก าพฤติกรรมด งอาทิตย์มีค าม ่าคัญมาก เพราะกลไกลภายในและปรากฏการณ์ต่างๆทีเกิดขึ้น
บนด งอาทิตย์ก็เกิดขึ้นบนดา ฤก ์ด งอืนๆในลัก ณะเดีย กันด้ ย นัก ึก าจึง ึก าด งอาทิตย์เพือทีจะ
เข้าใจธรรมชาติของดา ฤก ์มากขึ้น กาลิเลโอเป็นคนแรก ทีพิ ูจน์ใ ้เ ็น ่า ด งอาทิ ตย์ มุนรอบตั เองโดย
การ ังเกตการเคลือนทีของจุดบนด งอาทิตย์
จากค าม ง ัย ร มกับค าม นใจในด้านดารา า ตร์ท่าใ ้คณะผู้จัดท่าคิดทีจะ ึก าอัตราการ มุน
ของด งอาทิตย์จากจุดดับบนด งอาทิตย์ โดยอา ัยข้อมูลทางเทคโนโลยีอ กา ในปัจจุบันซึงมีค ามก้า น้า
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อย่างมาก เช่น ภาพถ่ายด งอาทิตย์ จากดา เทียม SOHO เพือน่ามาประยุกต์ใช้ในการ าอัตราการการ มุน
ของด งอาทิตย์ และคาบการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์
วัตถุประสงค์
เพือ าค่าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ โดยใช้ภาพถ่ายจากดา เทียม SOHO
วิธีการศึกษา
ในการ ึก าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ จะใช้ภาพถ่ายจากดา เทียม SOHO ในช่ งเ ลา 12.00
น. ของทุก ัน เป็นระยะเ ลาติดต่อกัน 3 เดือน คือเดือนเม ายน ถึงเดือนมิถุนายน 2558 โดยท่าการดา น์
โ ลดภาพด งอาทิ ต ย์ จ าก เ ็ บ ไซต์ http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ น่ า ภาพที ได้ ม า
ท่าการ ึก าอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ โดยมีขั้นตอนและ ิธีการ ึก าดังต่อนี้
1. ท่าการก่า นด มายเลขจุดทีเกิดขึ้นบนด งอาทิตย์ในแต่ละ ัน โดยก่า นดเป็น มายเลขเดีย กัน
ถ้าเป็นจุดเดีย กัน เมือเทียบกับ ันก่อน น้า
2. ใช้แผ่นกริด(แผ่นใ ) พิกัดละติจูด ลองจิจูดทีมีขนาดเท่ากับภาพถ่ายด งอาทิตย์ ทาบลงกับภาพด ง
อาทิตย์ ท่าการค่าน ณ าค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดของจุดบนด งอาทิตย์ แต่ละจุด
3. ท่าตามขั้นตอนที 1 และ 2 จนครบก่า นด 3 เดือน
4. าค่าเฉลียละติจูด ของจุดบนด งอาทิตย์แต่ละจุด
5. น่าข้อมูลพิกัดลองจิจูดของแต่ละจุดมาท่าการ Plot กราฟ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
โดยก่า นดใ ้ แกน X แทน ัน แกน Y แทนลองจิจูด
6. าค่าค ามชันของเ ้นกราฟ โดยใช้ มการเ ้นตรง y mx c โดยที m คือ ค ามชันของ
เ ้นกราฟ ซึงค่าค ามชันของกราฟ มายถึง อัตราการ มุนของด งอาทิตย์ มี น่ ยเป็น อง าต่อ ัน
ดังรูปที 1
7. บันทึกข้อมูลละติจูดเฉลียและอัตราการ มุนลงในตารางบันทึกผล
8. น่าข้อมูลจากตารางในข้อ 7 มาเขียนกราฟค าม ัมพันธ์ระ ่างละติจูดเฉลียกับอัตราการ มุน
ของด งอาทิตย์
ผลการศึกษา
จากผลการ กึ าได้ค่าละติจูดเฉลียและอัตราการ มุนของด งอาทิตย์ ได้ผลดังตารางที 1
Sunspot ID
1
2
3

ละติจูด
(เฉลีย)
15.23
7.94
13.43

อัตราการ มุน

Sunspot ID

11.715
13.91
13.298

21
22
23
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ละติจูด
(เฉลีย)
12.48
6.94
5.07

อัตราการ มุน
16.45
16.487
12.574
143

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11.99
13.32
17.86
7.64
24.23
22.08
-5.74
-6.62
12.82
11.56
10.94
13.48
12.96
13.59
13.71
5.93
12.69

13.083
13.156
14.017
12.806
13.312
13.244
12.719
13.759
18.75
13.13
15.735
14.26
11.206
13.985
13.482
13.604
16.915

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

18.51
15
13.6
17.38
4.08
5.79
12.89
17.15
21.39
9.06
11.02
10.42
8.99
10.17
9.86
13.61
10.19

16.318
12.761
11.986
12.684
14.08
12.999
13.168
12.64
13.082
13.277
12.74
14.872
12.539
12.33
12.858
17.7
11.64

เมือน่าข้อมูลจากตารางที 1 มาก่าหนดเป็นช่วงละติจูด และน่าอัตราการหมุนมาหาค่าเฉลียได้ผลดัง
ตารางที 2
ช่วงละติจูด
อัตราการหมุน
เฉลีย

0 - 5.00
14.080

5.01 – 10.0
13.575

10.01 – 15.00 15.01 – 20.00 20.01 – 25.00
13.457
13.199
13.082

รูปที 1 ต่าแหน่งลองจิจูดทีเปลียนไปของจุดบนดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน
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รูปที 2 อัตราการ มุนของด งอาทิตย์ทีต่าแ น่งละติจูดต่างๆ

รูปที 3 อัตราการ มุนเฉลียของด งอาทิตย์ทีช่ งละติจูดต่างๆ
สรุปผล
จากการ ึก าอัตราการ มุนของด งอาทิต ย์ ปรากฏ ่า ในช่ งละติจูด 0-5 อัตราการ มุนเท่ากับ
14.080 อง าต่อ ัน ช่ งละติจู ด 5.01-10 อั ตราการ มุน เท่ ากับ 13.575 อง าต่ อ ัน ช่ งละติจู ด
10.01-15 อัตราการ มุน เท่ากับ 13.457 อง าต่อ ัน ช่ งละติจูด 15.01-20 อัตราการ มุนเท่ากับ
13.199 อง าต่อ ัน และช่ งละติจูด 20.01-25 อัตราการ มุนเท่ากับ 13.082 อง าต่อ ัน จึง รุปได้ ่า ที
ละติจูดต่างกัน อัตราการ มุนของด งอาทิตย์จะมีค่าต่างกัน และอัตราการ มุนมีแน โน้มลดลงเมือละติจูดมี
ค่า ูงขึ้น
เอกสารอ้างอิง
ภาพถ่ายด งอาทิตย์จาก ืบค้นจาก https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html
ระ ี ภา ิไล. “ด งอาทิตย์” ารานุกรมไทย ่า รับเยา ชนออนไลน์ เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php ( ืบค้นเมือ เม ายน 2558)
Project CLEA. THE PERIOD OF ROTATION OF THE SUN. ืบค้นจาก http://www3.gettysburg.
edu/~marschal/clea/cleahome.html
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การ ึก าอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์จากการ ังเกตจุดบนด งอาทิตย์
ณ ละติจูดต่างๆ
นาง า ุภัค ร ง ์เ รี
e-mail:s.subeam123@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึก า
ครู จักรกฤ ณ์ ง ์ ิทยานันท์
โรงเรียน นองบั แดง ิทยา
บทคัดย่อ
การ ึก าอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ มี ัตถุประ งค์เพื่อ ัดอัตราการ มุนรอบตั เอง
ของ ด งอาทิตย์จากการ ังเกตจุดบนด งอาทิตย์ เครื่องมือที่ใช้ ัดคือ Solar Grid โดยการนาภาพถ่าย
จากองค์การนาซามา ึก า ตั้งแต่ปี ค. . 2006-2015 ิเคราะ ์ข้อมูลโดย าตาแ น่งการเคลื่อนที่ของจุดบน
ด งอาทิตย์ในละติจูดต่างๆ จากนั้นคาน ณ าอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ ผลการ ึก าพบ ่า
บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรด งอาทิตย์มีอัตราการ มุนเท่ากับ 24 ันต่อรอบ คลาดเคลื่อนจากทฤ ฎีร้อยละ 4
และอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ ณ ละติจูดที่ 30 อง า ถึง ละติจูดที่ -30 อง า เฉลี่ย 26.41
ันต่อรอบ ซึ่งบริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรมีอัตราการ มุนเร็ ก ่าบริเ ณเ นือเ ้น ูนย์ ูตรและใต้เ ้น ูนย์ ูตรซึ่ง
เป็นไปตามทฤ ฎี
คา าคัญ : จุดบนด งอาทิตย์ / อัตราการ มุนรอบตั เอง
บทนา
ด งอาทิตย์ เป็ นดา ฤก ์ที่เป็น ูนย์กลางของระบบ ุริยะ ดา เคราะ ์ ดา เคราะ ์ แคระ ดา
เคราะ ์น้อย และดา าง ล้ นแล้ แต่โคจรรอบด งอาทิตย์ทั้ง ิ้น ด งอาทิตย์เป็นดา ฤก ์ที่ าคัญยิ่งต่อโลก
เช่น ใ ้พลังงานแก่พืชในรูปของแ ง และพืชก็เปลี่ยนแ งใ ้เป็นพลังงานในการตรึงแก๊ คาร์บอนไดออกไซด์ใ ้
เป็นน้าตาล ตลอดจนทาใ ้โลกมี ภา ะอากา ลาก ลาย เอื้อต่อการดารงชี ิต ด งอาทิตย์ไม่ใช่ ัตถุแข็งแต่
ด งอาทิตย์เป็นก้อนแก๊ ขนาดใ ญ่ ประกอบด้ ยไฮโดรเจนอยู่ร้อยละ 74 โดยม ล ฮีเลียมร้อยละ 25 โดย
ม ล และธาตุอื่น ๆ ในปริมาณเล็กน้อย ดังนั้นไม่แปลกที่ด งอาทิตย์จะมีการ มุนในแต่ละละติจูดไม่เท่ากัน
โดยบริเ ณขั้ จะมีอัตราการ มุนประมาณ 35 ันต่อรอบโดยทฤ ฎี แต่ในขณะที่บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรจะมี
อัตราเร็ การ มุนประมาณ 25 ันต่อรอบโดยทฤ ฎี
จุดบนด งอาทิตย์เป็นลัก ณะที่น่า ังเกตที่ ุดบนด งอาทิ ตย์ บริเ ณนี้จะปรากฏมืดเมื่อมองในแ ง ี
ขา เ ตุที่มืดก็เนื่องจากรัง ีที่แผ่ออกจากบริเ ณนี้น้อยก ่าบริเ ณโฟโต เฟียร์ที่อยู่รอบๆ ซึ่ง มายค าม ่า
บริเ ณนี้เย็นก ่าบริเ ณอื่นบนตั ด งอาทิตย์ อย่างไรก็ตามถ้า ามารถเอาจุดบนด งอาทิตย์ออกมาได้จากผิ
ด งอาทิตย์ แล้ เอามา างไ ้ในอ กา จุ ดเ ล่านี้จะปรากฏ ่างพอๆ กับด งจันทร์ในขณะ ่างเต็มด ง
ทีเดีย จุดบนด งอาทิตย์ประกอบด้ ยองค์ประกอบ 2 ่ นคือ1) เขตเงามืด (Umbra) เป็นบริเ ณใจกลางจุด
ซึ่งมืด นิท 2) เขตเงามั (Penumbra) เป็นบริเ ณที่ไม่มืดมากอยู่รอบๆ การ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์
อยู่ลั ก ณะคล้ายกับ การ มุน รอบตั เองของโลก คือ ทุกๆ จุดบนผิ โลกจะมีคาบของการ มุนรอบตั เอง
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เท่ากัน มด แต่บนด งอาทิตย์พบ ่า คาบของการ มุนรอบตั เองแตกต่างกันตามละติจูด ที่เ ้น ูนย์ ูตรการ
มุนรอบตั เองจะเร็ ที่ ุด และจะช้าลงตามลาดับ
ในการ ึก าครั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์จากจุดบนด ง
อาทิตย์ และบูรณาการองค์ค ามรู้ ู่การเรียนการ อน เพื่อเป็นการฝึกกระบ นการและทัก ะการ ังเกตการณ์
ดารา า ตร์ขั้นพื้นฐาน
วิธีการศึกษา
1. ดา น์โ ลดภาพถ่ายด งอาทิตย์จากเ ็บไซต์ https://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/

ขององค์การนาซา
2. เลือกภาพถ่ายด งอาทิตย์โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นภาพถ่ายที่มีจุดดับที่อยู่บริเ ณเ นือเ ้น ูนย์ ูตร ใต้เ ้น ูนย์ ูตรและบริเ ณเ ้น ูนย์ ูตร
2.2 แต่ละจุดที่เลือกต้องเป็นภาพถ่ายที่ต่อเนื่องกัน เช่น จุดเ นือเ ้น ูนย์ ูตร พิจารณา ันที่
7/10/2006 และ ันที่ 8/10/2006
3. นาภาพถ่ายที่เลือกแล้ มา างซ้อนทับลงบน Solar Grid ปรับภาพด งอาทิตย์กับ Solar Grid ใ ้
ตรงกัน
มากที่ ุด เพื่อจะได้ทราบลองติจูด และละติจูดของจุดบนด งอาทิตย์ บันทึกค่า ลองติจูดและเ ลาของ
ภาพไ ้
4. นาละติจูดที่ได้มาคาน ณ าอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ โดยใช้ ูตร

เมื่อ
A
คือ คาบการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ มี น่ ยเป็น ันต่อรอบ
∆t
คือ ผลต่างของเ ลาของ องภาพ
มี น่ ยเป็น ัน
∆long คือ ผลต่างของลองติจูด
มี น่ ยเป็น อง า
360 คือ มุม 360 อง า รอบด งอาทิตย์ 1 รอบ
มี น่ ยเป็น อง า
5. ร้างกราฟเปรียบเทียบอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ โดยใ ้แกน Y เป็นละติจูดต่างๆ
แกน X เป็นแกนของ คาบการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์
6. ิเคราะ ์และ รุปผล
ผลการศึกษา
จากการ ึก าอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์จากการ ังเกตจุดดับ ณ ละติจูดต่างๆ อัตรา
การ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์มีการ มุนที่แตกต่างกันตามละติจูด ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการ ึก าอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ ณ ละติจูดต่างๆ
ละติจูดตามตาแหน่งต่างๆ

คาบการหมุน (วันต่อ
รอบ) (ทฤษฏี)

เ น้ ูนย์ ูตร
25.00
เ นือเ ้น ูนย์ ูตร
ละติจูดที่ 5 อง า
ละติจูดที่ 10 อง า
ละติจูดที่ 15 อง า
ละติจูดที่ 20 อง า
ละติจูดที่ 25 อง า
ละติจูดที่ 30 อง า
ใต้เ ้น ูนย์ ูตร
ละติจูดที่ -5 อง า
ละติจูดที่ -10 อง า
ละติจูดที่ -15 อง า
ละติจูดที่ -20 อง า
ละติจูดที่ -25 อง า
ละติจูดที่ -30 อง า
เฉลี่ย ณ ละติจูดต่างๆ

คาบการหมุน (วันต่อ
รอบ)
(การทดลอง)
24.00
24.57
25.14
25.14
26.37
28.46
30.00

ความคลาด
เคลื่อน
%
4.00
-

24.57
24.57
26.57
27.04
27.03
30.0
26.41

-

จากตาราง 1 พบ ่า อัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรจะเร็ ที่ ุด ที่ 24
ันต่อรอบ เมื่อเฉลี่ยอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ ณ ละติจูด 30 อง า ถึง ละติจูด -30 อง า
เท่ากับ 26.41 ันต่อรอบ
32.00
30.00

คาบการหมุน (วันต่อรอบ)

28.00

26.00

Series1

24.00
22.00
20.00
-40

-20

0

20

40

ละติจูด (องศา)

ภาพ กราฟแ ดงอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ ณ ละติจูดต่างๆ
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รุปผล
จากผลการ ึก าในครั้งนี้ ผ ลการทดลองมีแน โน้มเป็นไปในทางเดีย กับทฤ ฎีคือ อัตราเร็ เฉลี่ ย
บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรจะเร็ ที่ ุด า รับเ นือเ ้น ูนย์ ูตร และใต้เ ้น ูนย์ ูตร อัตราการ มุนจะช้าก ่าบริเ ณ
เ ้น ูนย์ ูตร
ซึ่งอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรจะเร็ ที่ ุด ที่ 24 ันต่อ
รอบ มีค ามคลาดเคลื่อนจากทฤ ฎีร้อยละ 4 และอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ ณ ละติจูดต่างๆ
เฉลี่ยเท่ากับ 26.41 ันต่อรอบ
อภิปรายผล
จากการ ึก าในครั้งนี้ อัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ มีแน โน้มเป็นไปในทางเดีย กับ
ทฤ ฎีคือ ด งอาทิตย์จะมีการ มุนในแต่ละละติจูดไม่เท่ากัน โดยบริเ ณขั้ จะมีอัตราการ มุนประมาณ 35
ันต่อรอบ แต่ในขณะที่บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรจะมีอัตราเร็ การ มุนประมาณ 25 ันต่อรอบ และอัตราการ
มุนรอบตั เองของ ด งอาทิตย์เฉลี่ย เท่ากับ 28 ันต่อรอบ ซึ่ง อดคล้องกับผลการทดลองในครั้งนี้ คือ ผล
การ ึก าพบ ่า บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรด งอาทิตย์มีอัตราการ มุนเท่ากับ 24 ันต่อรอบ คลาดเคลื่อนจาก
ทฤ ฎีร้อยละ 4 และอัตราการ มุนรอบตั เองของด งอาทิตย์ ณ ละติจูดที่ 30 อง า ถึง ละติจูดที่ -30 อง า
เฉลี่ย 26.41 ันต่อรอบ ทั้งนี้เนื่องจากจุดบนด งอาทิตย์ที่ผู้ ิจัย ึก าครั้งนี้อยู่ระ ่างละติจูดที่ 30 อง า ถึง
ละติจูดที่ -30 อง า ่งผลใ ้ค่าเฉลี่ยอัตราการ มุน เร็ ก ่าบริเ ณขั้ ของด งอาทิตย์
กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน ิจัยนี้ าเร็จลุล่ งไปด้ ยดี ผู้ ิจัยขอขอบพระคุณผู้อาน ยการโรงเรียนที่ใ ้การ นับ นุน
ร มถึงคาปรึก าที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณครู
มณเฑียร กันตะ ง ์ ครูจักรกฤ ณ์ ง ์ ิทยานันท์ ครูอัมพิกา อินบ้านผือ และคุณคม ันต์ ธุรี ที่ใ ้คาปรึก า
และดูแลตลอดมา และขอขอบพระคุณทาง ถาบัน ิ จัยดารา า ตร์ (องค์การม าชน) ที่ใ ้โอกา ในการ ิจัย
ครั้งนี้
บรรณานุกรม
กรกมล รีบุญเรือง และประณิตา เ พปันคา. (ม.ป.ป.). ระบบ ุริยะ. ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ
(องค์การม าชน). เชียงใ ม่.
บุญรัก า ุนทรธรรม. (2532). ดาราศา ตร์ทั่วไป เล่ม 1. ภาค ิชาฟิ ิก ์ ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่. เชียงใ ม่.
ิ รุต ภิรมย์ชมและคณะ. (ม.ป.ป.). การคานวณ าขนาดเ ้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จากภาพถ่าย.
โปรแกรม ิชาฟิ ิก ์และ ิทยา า ตร์ทั่ ไป คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏ
นครราช ีมา.
Sun. (2014). Wikipedia. (online). Available : http://en.wikipedia.org/wiki/Sun [14 Dec. 2014].
Sunspots. (2016). Sunspots. :https://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ [20 July. 2016].
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การศึกษามุมเอียงของเงาดวงจันทร์กับละติจูดผู้สังเกต
เด็ก ญิงปิยธิดา ่งเ ริม
e-mail: tangza_45222@hotmail.com
เด็ก ญิงกมลชนก ฤทธิ์ทรงเมื ง
e-mail: kamolchanok297@gmail.com
ครูที่ปรึก า นายนิ ัฒน์ ร าร
โรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ งการ ึ ก ามุ ม เ ี ย งข งเงาด งจัน ทร์กั บ ละติ จู ด ผู้ ั งเกต มี ัต ถุ ป ระ งค์ เพื่ ึ ก าการ
เปลี่ยนแปลงมุมเ ียงข งเงาด งจันทร์ในคืนเดีย กันที่มีตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ต่างกัน และในแต่ละคืนที่
ตาแ น่งเม ริเดียน โดยทาการ ึก า ณ ละติจูดข งโรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร ซึ่งตรงกับละติจูด
16 ง า 21 ลิปดา 41 พิลิปดา ด้ ยการถ่ายภาพด งจันทร์ด้ ยกล้ ง DSLR ต่ เข้ากับกล้ งโทรทั น์ ตามตาม ัน
เ ลา และตาแ น่งมุมเงย (Altitude) ที่กา นด แล้ นามาภาพที่ได้มา ิเคราะ ์เปรียบเทียบค าม ัมพันธ์ข งการ
เปลี่ยนแปลงมุมเ ียงข งเงาด งจันทร์ในคืนเดีย กัน และในแต่ละคืน
ผลการ ึก าพบ ่า มุมเ ียงข งเงาด งจันทร์ในคืนเดีย กันจะมีค่าใกล้เคียงกันซึ่ง าจกล่า ได้ ่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แต่มุมเ ียงข งเงาด งจันทร์จะลดลงเมื่ เฟ ข งด งจันทร์ในแต่ละคืนเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : มุมเ ียงข งเงาด งจันทร์, การ ่ายข งด งจันทร์, ละติจูดผู้ ังเกต
ความเป็นมา
แ งจากด งจันทร์ที่เราม งเ ็นนั้นเป็นแ งข งด ง าทิตย์ที่ ะท้ นผิ ข งด งจันทร์ เราจึงม งเ ็นด ง
จันทร์เป็นเ ี้ย ต่าง ๆ ในแต่ละคืน โดยขนาดข งเงาด งจันทร์เมื่ ังเกตบนโลกนั้นขึ้นกับตาแ น่งใน
งโคจร
ข งด งจันทร์เทียบกับด ง าทิตย์และโลก ค าม ัมพันธ์ข งด ง าทิตย์ โลก และด งจันทร์จึง ามารถพิจารณา
ได้จากเงาข งด งจันทร์ที่ผู้ ังเกตบนโลกม งเ ็น
โครงงานนี้จึงทาการ ึก ามุมเ ียงข งเงาด งจันทร์ ณ ตาแ น่งละติจูด 16 ง า 21 ลิปดา 41 พิลิปดา
ซึ่งเป็นตาแ น่งละติจูดข งโรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
วัตถุประสงค์
1. เพื่ ึก าการเปลี่ยนแปลงมุมเ ียงข งเงาด งจันทร์ในคืนเดีย กันที่มีตาแ น่งมุมเงย (Altitude)
ต่างกัน
2. เพื่ ึก าการเปลี่ยนแปลงมุมเ ียงข งเงาด งจันทร์ในแต่ละคืนที่ตาแ น่งเม ริเดียน
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วิธีการศึกษา
1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยกล้อง Cannon EOS 1100D ที่ต่อกับกล้องโทรทรรศน์แบบผ ม MEADE
LXD75 เ ้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร และ Reducer Lens 0.63x โดยทาการถ่ายภาพดวงจันทร์ ณ ตาแ น่ง
เมอริเดียนของคืนวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2559 รวม 5 คืน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่า – ขึน้ 12 ค่า และคืนวันที่ 12
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 13 ค่า ณ ตาแ น่งมุมเงย (Altitude) 15 องศา, 20 องศา, 25 องศา, 30
องศา, 35 องศา, 40 องศา, 45 องศา และ 50 องศา ตามลาดับ
2. นาภาพดวงจันทร์ที่ได้ไปวิเคราะ ์มุมเอียงของเงา โดยใช้โปรแกรม paint ในการ ร้างวงกลมขนาดเท่า
ดวงจันทร์เต็มดวงครอบภาพดวงจันทร์ไว้ แล้วกา นดจุดที่แ ดงตาแ น่งของจุดศูนย์กลางดวงจันทร์ และตาแ น่ง
เงาที่เ ้นรอบวงของวงกลมที่ ร้างขึ้น แล้วบันทึกไฟล์ภาพไว้เป็นนาม กุล .jpeg

3. นาไฟล์ภาพที่บันทึกจากโปรแกรม paint ไปวิเคราะ ์ตาแ น่งในระบบพิกัดฉาก (X,Y) ในโปรแกรม
tracker เพื่อ าพิกัดของตาแ น่งปลายของเงาทั้ง 2 จุดในเ ้นรอบวงของวงกลมที่ ร้างขึ้นครอบดวงจันทร์
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4. นาค่าพิกัดที่ได้จากโปรแกรม tracker ไป ิเคราะ ์ าค่ามุมเอียงจากแกน Y ของเ ้นตรงที่ลากจากจุด
ปลายเงาด งจันทร์ทั้ง 2 ตาแ น่ง ตามทฤ ฎีตรีโกณมิติ โดยการ าค่ามุมได้จาก มการ
tan = (ค ามยา ด้านตรงกันข้ามมุม ) / (ค ามยา ด้านประชิดมุม )
5. นาค่ามุม ที่ได้ไป ิเคราะ ์การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาด งจันทร์
ผลการศึกษา
1. ผลจากการ ึก าการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาด งจันทร์ในคืนเดีย กันที่มีตาแ น่งมุมเงย
(Altitude) ต่างกัน ปรากฎดังนี้
Altitude (องศา)
15
20
25
30
35
40
45
50

มุมเอียงของเงาดวงจันทร์ (องศา)
1
2
3
เฉลี่ย
46
46
45
45.66
50
47
47
48
47
46
48
47
48
47
49
48
46
46
46
46
48
47
46
47
46
48
45
46.33
45
46
49
46.66

2. ผลจากการ ึก าการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของเงาด งจันทร์ในแต่ละคืนที่ตาแ น่งเมอริเดียน ปรากฎ
ดังนี้
เฟสดวงจันทร์
ขึ้น 8 ค่า
ขึ้น 9 ค่า
ขึ้น 10 ค่า
ขึ้น 11 ค่า
ขึ้น 12 ค่า
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1
75
73
73
71
66

มุมเอียงของเงาดวงจันทร์ (องศา)
2
3
เฉลี่ย
72
74
73.66
72
74
73
73
71
72.33
70
70
70.33
65
66
65.66
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สรุปผล
มุมเ ียงข งเงาด งจันทร์ในคืนเดีย กันจะมีค่าใกล้เคียงกันซึ่ง าจกล่า ได้ ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มุม
เ ียงข งเงาด งจันทร์จะลดลงเมื่ เฟ ข งด งจันทร์ในแต่ละคืนเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี ด้ ยค ามกรุณาใ ้คาปรึก าแนะนาและแก้ไขข้ บกพร่ ง
ต่างๆ ด้ ยค ามเ าใจใ ่เป็น ย่างดีข ง คุณครูนิ ัฒน์ ร าร ครูที่ปรึก าโครงงาน
ข ข บพระคุณ ผู้ าน ยการชาตรี ประดุจชนม์ ผู้ าน ยการโรงเรียนจุ าภรณราช ิทยาลัย มุกดา าร
และคณะครูทุกท่านที่ใ ้ค ามเมตตา นับ นุน ่งเ ริม และเป็นกาลังใจมาโดยตล ด
เอกสารอ้างอิง
กระทร ง ึก าธิการ. คู่มื การเขียนรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์
้ งเรียนพิเ ิทยา า ตร์. ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี. าขาโ ลิมปิก
ิชาการและพัฒนา ัจฉริยภาพทาง ิทยา า ตร์และคณิต า ตร์, 2554.
มติพล ตั้งมติธรรม. คู่มื การ ึก าดารา า ตร์เชิงปฏิบัติการ. านักบริการ ิชาการและ าร นเท ทาง
ดารา า ตร์. กันยายน 2556.
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การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากาเนิดเงา
นาง า มณฑิรา โยธินธะ1, นายภาคภูมิ ธานีพูน2
1 โรงเรียนตาเบา ิทยา, ต.ตาเบา อ.ปรา าท จ. ุรินทร์ และ อีเมล์ montira1922@gmail.com
2 โรงเรียนตาเบา ิทยา, ต.ตาเบา อ.ปรา าท จ. ุรินทร์ และ อีเมล์ meecastgameing@gmail.com
ครูทปี่ รึก า นาง า อัจฉราภรณ์ อ่อนทร ง, นายอัครพล ราโช, นาย ักดิ์อนันต์ อนันต ุข
บทคัดย่อ
การระบุพิกัดทางภูมิ า ตร์ในแผนที่ รือตาแ น่งใดๆ บนโลก มี ิ ัฒนาการมาตั้งแต่การ ร้างแผนที่โลก
ของ Erathostenes (276-194 ปี ก่ อ นค. .) และ Ptolemy (ค. .90–168) ที่ ไ ด้ ร้ า งเ ้ น แ ดงพิ กั ด ที่ มี ช่ ง
ระยะ ่ างเท่ าๆ ขึ้น เป็ น ครั้ งแรก เรีย ก ่า “เ ้ นลองจิจูด ” (Longitude) และ “เ ้ นละติจูด ” (Latitude) แม้ใน
ปัจจุบัน ค ามก้า น้าทางเทคโนโลยี จะทาใ ้การระบุพิกัดทางภูมิ า ตร์ ามารถทาได้อย่างง่ายดาย แต่ เ า
กาเนิดเงาก็ ามารถทาใ ้เรา าพิกัดของโลกได้เช่นกัน
โครงงานนี้ จะใช้เ ากาเนิดเงา ัดพิกัดภูมิ า ตร์ของโลก ระ ่าง ันที่ 21-30 เดือน กรกฎาคม พ. .
2559 ณ โรงเรี ย นตาเบา ิท ยา จั ง ัด ุ ริ นทร์ และเปรีย บเที ยบค่ าพิ กัดภู มิ า ตร์ที่ ได้กับ พิ กัดจากภาพถ่าย
ดา เทียม ซึ่งพบ ่าเมื่อใช้เ ากาเนิดเงา ัดค่าลองจิจูด (Longitude) และค่าละติจูด (Latitude) ในแต่ละ ัน พบ ่า
มีค่าใกล้เคียงกัน และ ามารถระบุพิกัดภูมิ า ตร์ของโรงเรียนตาเบา ิทยาจากเ ากาเนิดเงาได้ คือ ลองจิจูดที่
104.43 อง าตะ ันออก และละติจูดที่ 15.11 อง าเ นือ เมื่อเปรียบเทียบค่าพิกัดภูมิ า ตร์จากเ ากาเนิดเงากับ
ค่าพิกัดภูมิ า ตร์ จากแ ล่งข้อมูลอ้างอิง คือ พิกัดจากภาพถ่ายดา ทียมจากเ ็บไซต์ http://earth.google.com
แล้ พบ ่ามีค่าใกล้เคียงกัน แม้จะมีค่าที่แตกต่างกัน แต่ถื อ ่าเป็นค ามแตกต่างที่ ามารถยอมรับได้ เพราะการ ัด
พิกัดภูมิ า ตร์จากเ ากาเนิดเงาใช้แ งจากด งอาทิตย์ซึ่งอยู่ไกลมาก
คาสาคัญ: เ ากาเนิดเงา, พิกัดภูมิ า ตร์, Gnomon
บทนา
จาก ลักการที่ ่า “โลก มุนรอบตั เอง นึ่งรอบ (360 อง า) ใช้เ ลา 24 ชั่ โมง” ดังนั้น เรา ามารถ
บอกได้ ่า
- เมื่อเ ลาเปลี่ยนไป 24 ชั่ โมง โลก มุนไป 360 อง า
- เมื่อเ ลาเปลี่ยนไป 1 ชั่ โมง โลก มุนไป 360/24 = 15 อง า
- เมื่อเ ลาเปลี่ยนไป 4 นาที โลก มุนไป 1 อง า
ดังนั้น ากมีผู้ ังเกตบนพื้นโลกที่อยู่บนพิกัดลองจิจูดต่างกัน 15 อง า พ กเขาจะมีเ ลาต่างกัน 1 ชั่ โมง
โดยเ ลาที่ต่างกันนี้จะเทียบจากเ ลาเที่ยง ันท้องถิ่น (Local noon time) รือเ ลาที่ด งอาทิตย์อยู่ ูงที่ ุดบน
ท้องฟ้า (Solar noon) ซึ่งจะทาใ ้เงาที่เกิดจากเ ากาเนิดเงา (Gnomon) มีค ามยา ั้นที่ ุด และ างตั ในแน
เ นื อ-ใต้ ดังนั้ น การ ัดเ ลาเที่ยง ัน ท้องถิ่นที่ต่างกันของทั้ง องตาแ น่งนี้ ทาใ ้ เรา ามารถคาน ณ าพิกัด
ลองจิจูดที่ต่างกันได้ า รับการระบุพิกัดละติจูด เราจาเป็นต้อง าค่ามุมที่ ัดจากตาแ น่งที่แ งอาทิตย์ ่องตั้งฉาก
กับผิ โลกถึงตาแ น่งของผู้ ังเกตที่ตั้งเ ากาเนิดเงา ณ จุดที่ด งอาทิตย์อยู่ ูง ุดบนท้องฟ้า
โครงงานนี้ มี ัตถุประ งค์เพื่อ ร้างเ ากาเนิดเงา (Gnomon) ขึ้นตาม ลักการดังกล่า และนาเ ากาเนิด
เงา ซึ่งเป็ น แท่งไม้ขนาดเล็ก มีค าม ู งเท่ากับ 100 น่ ย (100 มิลลิ เมตร) ปักบนฐานที่ขนานกับพื้นโลก ไป
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ทดล ง ัดพิ กัด “ล งจิ จู ด ” และ “ละติจู ด ” ข งโรงเรียนตาเบา ิทยา แล้ เปรียบเที ยบค่าที่ได้กับพิ กัดจาก
ภาพถ่ายดา เทียมต่ ไป
วิธีการศึกษา
1. การ ร้างเ ากาเนิดเงา
1.1 ปักเ ากาเนิดเงา ซึ่งมีค ามยา 100 มิลลิเมตร ลงบนไม้กระดาน ัด ในจุดที่ขีดเ ้นตัดกันเป็นแน
เ นื -ใต้ และตะ ัน ก-ตะ ันตก ( าจค่ นไปทางด้านยา ด้านใดด้าน นึ่งก็ได้ รื าจปักที่จุดกึ่งกลางฐานก็ได้
เพื่ ที่จะ ามารถใช้ ุปกรณ์นี้ ึก าการเบี่ยงเบนข งแ งดิ่งด ง าทิตย์ และ มการแ ่งเ ลาตล ดทั้งปีได้)
1.2 ตร จ บใ ้แน่ใจ ่า เ ากาเนิดเงาตั้งฉากกับฐาน ในทุกๆ ด้าน โดยใช้ไม้ฉาก ากพบ ่าเ ากาเนิด
เงาไม่ตั้งฉากกับฐานใ ้ใช้มื ดัดเบาๆ แล้ ทาการตร จ บใ ม่ ีกครั้ง
1.3 ติดเข็มทิ ลงบนไม้กระดาน ัดโดยใ ้เข็มทิ างตั ในแน เ นื -ใต้ ซึ่งจะขนานกับเ ้นที่ขีดในแน
เ นื -ใต้
1.4 ติดลูกน้าปรับระดับบนฐานข งเ ากาเนิดเงา ในทิ เ นื -ใต้ รื ตะ ัน ก-ตะ ันตกก็ได้ แต่ค ร
ยู่คนละด้านกับเข็มทิ ( าจติดดุมด้านล่างไม้กระดาน ัดที่มุมเพื่ ะด กในการใช้งานและการปรับฐานใ ้ระดับ
ลูกน้า มดุลต นใช้งาน)

ภาพที่ 1 การทด บใช้งาน ุปกรณ์ ัดพิกัดภูมิ า ตร์ที่ ภาพที่ 2 การพิ จารณาค่ ามุ ม เพื่ าพิ กั ด ละติ จู ด
ร้างขึ้น
(Latitude)
2. การ ัดเ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่น
2.1 างเ ากาเนิดเงาบนพื้นเรียบ ณ จุดที่ต้ งการ ัดพิกัดภูมิ า ตร์ โดยใ ้ ยู่ ่างจาก ั ดุที่เป็นโล ะ
(ไม่ค รเลื กบริเ ณที่เป็นพื้นซีเมนต์ เนื่ งจาก าจมีเ ล็กโครง ร้างซึ่งมีผลต่ เข็มทิ )
2.2 มุนฐานข งเ ากาเนิดเงา จนกระทั่งเ ็นเงาปรากฏ ยู่ด้าน น้าข งฐาน (ด้านแผ่นไม้) และปรับใ ้
ฐาน างตั ตามแน เ นื -ใต้ โดย ังเกตจากเข็มทิ
2.3 ปรับฐานข งเ ากาเนิดเงาใ ้ มดุล โดย ังเกตจากลูกน้าปรับระดับ ใ ้ฟ ง ากา ยู่บริเ ณกึ่งกลาง
2.4 ัดเ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่น (Solar Noon รื Local Noon) และ ัดค ามยา ข งเงา ณ จุดที่เงาข ง
เ ากาเนิดเงา างตั ในแน เ นื -ใต้พ ดี
- ัดเ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่นโดย ่านค่าเ ลาจากนา ิกาที่ผ่านการเทียบเ ลามาตรฐานข งประเท
ไทยแล้ และมี น่ ยเป็นเ ลา ากล (UT)
- ัดค ามยา ข งเงา โดยใช้ดิน ทาเครื่ ง มายลงบนฐานข งเ ากาเนิดเงา และใช้ไม้บรรทัด
ัดค ามยา ใน น่ ย มิลลิเมตร และใ ้ ังเกตด้ ย ่าเงาท ดตั ไปทางทิ เ นื รื ่าทิ ใต้
3. การ ามุม Z
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การ ามุม Z รื มุม ูงข งด ง าทิตย์ ในเ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่น ใ ้เรา าดรูป ามเ ลี่ยมมุมฉากลงใน
กระดา กราฟ โดยใ ้มีค าม ูง (ข งเ ากาเนิดเงา) เท่ากับ 100 น่ ย และมีฐานยา เท่ากับค ามยา เงาที่ ัดได้
ใน น่ ยมิลลิเมตร จากนั้นใ ้ใช้ครึ่ง งกลม ัดมุมย ดข งเ ากาเนิดเงา
4. การ าค่าล งจิจูดและละติจูด
4.1 นาค่าเ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่นใน น่ ยเ ลา ากล (UT) ที่ได้ไป าค่าล งจิจูด จาก ูตร
ลองจิจูด = 15 องศา/ชั่วโมง x (เวลาเที่ยงวันท้องถิ่นที่กรีนิช – เวลาเที่ยงวันท้องถิ่นที่เราวัด
ได้) ชั่วโมง

(ค่าบ ก (+) า รับ ง าตะ ัน ก และค่าลบ (-) า รับ ง าตะ ันตก)
โดย เ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่นที่กรีนิช ดูจาก the GMT Solar Noon Chart
เ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่นที่ ัดได้ มายถึง เ ลาที่ ัดได้ขณะที่เงาข งเ ากาเนิดเงา างตั ในแน เ นื
ใต้พ ดี จากนา ิกาที่ผ่านการเทียบมาตรฐานเ ลา ากลข งประเท ไทยแล้ และ ัดใน น่ ยเ ลา ากล เช่น ค่าที่
ัดได้เป็น 12:31:25 นา ิกา จะได้ ่า เ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่นใน น่ ยเ ลา ากลคื 5:31:25 UT (เพราะเ ลาเที่ยง
ันท้ งถิ่นประเท ไทย มายถึง เ ลา ากล (UT) + 7 ชั่ โมง) เป็นต้น
4.2 นาค่ามุม ูงข งด ง าทิตย์ ในเ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่น (Z) ที่ได้ไป าค่าละติจูด
ค่าละติจูด รื ค่ามุมที่ ัดจากตาแ น่งที่แ ง าทิตย์ ่ งตั้งฉากกับผิ โลก (S.D.) ถึงตาแ น่งข งผู้
ังเกต จึง าได้จาก ูตร รื มุม X (ในภาพที่ 2) นั่นเ ง ดังนั้น จะได้ ่า
ละติจูด = Solar Declination (S.D.) + Z

เครื่ ง มายข งค่า Z กา นด ่า
- ถ้าเงาท ดตั ไปทางทิ เ นื เครื่ ง มายข งค่า Z จะเป็นเครื่ ง มายบ ก (+)
- ถ้าเงาท ดตั ไปทางทิ ใต้ เครื่ ง มายข งค่า Z จะเป็นเครื่ ง มายลบ (-)
ผลการศึกษา
จากการทดล งใช้เ ากาเนิดเงา ัดพิกัดภูมิ า ตร์ ณ บริเ ณ นาม ญ้า ข้าง าคารเรียนโรงเรียนตาเบา
ิทยา จัง ัด ุรินทร์ ระ ่าง ันที่ 21-30 เดื น กรกฎาคม พ. . 2559 ามารถนามาคาน ณ าค่าล งจิจูดและ
ละติจูด ได้ดังนี้
4.1 การคานวณหาลองจิจูด
ตารางที่ 1 แ ดงค่าการ ัดเ ลาเที่ยง ันท้ งถิ่นและการ าค่าล งจิจูด ณ พิกัด โรงเรียนตาเบา ิทยา
ันทีท่ าการ ดั
21 ก.ค. 2559
22 ก.ค. 2559
23 ก.ค. 2559
24 ก.ค. 2559
25 ก.ค. 2559
26 ก.ค. 2559
27 ก.ค. 2559
28 ก.ค. 2559
29 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559
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เที่ยง ันท้ งถิ่น
ที่กรีนิช (UT)
12h 6 m 22s
12h 6 m 25s
12h 6 m 27s
12h 6 m 28s
12h 6 m 28s
12h 6 m 29s
12h 6 m 28s
12h 6 m 27s
12h 6 m 25s
12h 6 m 23s

เที่ยง ันท้ งถิ่น
ที่ ตบ . (UT)
5h 8 m 38s
5h 8 m 44s
5h 8 m 46s
5h 8 m 45s
5h 8 m 45s
5h 8 m 45s
5h 8 m 46s
5h 8 m 46s
5h 8 m 42s
5h 8 m 32s

UT ที่กรีนิช - UTที่ ตบ . (ชั่ โมง)
12.106 - 5.144 = 6.962
12.107 - 5.145 = 6.962
12.108 - 5.146 = 6.962
12.108 - 5.146 = 6.962
12.108 - 5.146 = 6.962
12.108 - 5.146 = 6.962
12.108 - 5.146 = 6.962
12.108 - 5.146 = 6.962
12.107 - 5.145 = 6.962
12.106 - 5.142 = 6.964
เฉลี่ย

ล งจิจดู
(OE)
104.43
104.43
104.43
104.43
104.43
104.43
104.43
104.43
104.43
104.46
104.43
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มายเ ตุ :: ตบ . ย่อมาจาก ตาเบา ิทยา , OE อ่าน ่า อง าตะ ันออก
จากตารางที่ 1 จะเ ็น ่า ค่าลองจิจูดที่ทาการ ัดได้ในแต่ละ ัน มีค่าใกล้เคียงกันและในระยะเ ลา 10 ันที่ทาการ
ทดลอง ัดค่าลองจิจูด ได้ค่าลองจิจูดอยู่ระ ่าง 104.43 OE - 104.46 OE มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 104.43 OE นั่นคือ
โรงเรียนตาเบา ิทยาอยู่ในพิกัดลองจิจูดที่ 104.43 อง าตะ ันออก
4.2 การคานวณ าละติจูด
ตารางที่ 2 แ ดงค่า S.D., การ ัดค่ามุม Z และการ าค่าละติจูด ณ พิกัด โรงเรียนตาเบา ิทยา
ันทีท่ าการ ดั
21 ก.ค. 2559
22 ก.ค. 2559
23 ก.ค. 2559
24 ก.ค. 2559
25 ก.ค. 2559
26 ก.ค. 2559
27 ก.ค. 2559
28 ก.ค. 2559
29 ก.ค. 2559
30 ก.ค. 2559

ค่า Solar Declination
(S.D.)
20.35
20.15
19.95
19.74
19.52
19.30
19.07
18.84
18.60
18.36

ค ามยา ของเงา
(มิลลิเมตร)
10.0
9.0
8.0
8.0
8.0
7.5
7.0
7.0
7.0
6.0

ค่ามุม Z
(อง า)
-5.5
-5.0
-4.5
-4.5
-4.5
-4.0
-4.0
-4.0
-4.0
-3.5
เฉลี่ย

ละติจูด (S.D. + Z)
(ON)
14.85
15.15
15.45
15.24
15.02
15.30
15.07
14.84
14.60
14.86
15.04

มายเ ตุ :: ค่ามุม Z ติดลบ (-) เพราะเงาทอดตั ไปทางทิ ใต้ , ON อ่านค่า อง าเ นือ
จากตารางที่ 2 จะเ ็น ่า ค่าละติจูดที่ทาการ ัดได้ในแต่ ละ ัน มีค่าใกล้เคียงกันและในเ ลา 10 ันที่ทา
การทดลอง ัดค่าละติจูดอยู่ระ ่าง 14.68 ON-15.51 ON มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.11 ON นั่นคือ โรงเรียนตาเบา ิทยา
อยู่ในพิกัดละติจูดที่ 15.11 อง าเ นือ ดังนั้น เรา ามารถใช้เ ากาเนิดเงา ัดพิกัดของโรงเรียนตาเบา ิทยา ได้
เท่ ากั บ ลองจิ จู ดที่ 104.43 อง าตะ ัน ออก และละติจูด ที่ 15.11 อง าเ นื อ ทั้ งนี้ เมื่ อน าไปเปรีย บเที ยบกั บ
ภาพถ่ ายดา เที ย มจากเ ็บ ไซต์ http://earth.google.com ซึ่ งแ ดงพิ กั ด โรงเรี ย นตาเบา ิท ยาที่ ลองจิ จู ด ที่
103.28 อง าตะ ันออก และละติจูด ที่ 14.38 อง าเ นือ พบ ่ามีค่าค ามแตกต่างของค่าลองจิจูดเท่ากับ 1.15
อง าตะ ันออก และค่าละติจูดเท่ากับ 0.73 อง าเ นือ
รุปผลและอภิปรายผล
จากการ ึก าทฤ ฎี ลักการพื้นฐานที่แ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่างเ ลา แ งและเงาจากด งอาทิตย์ โดย
อา ัยค ามรู้ทางคณิต า ตร์ เรา ามารถ ร้างอุปกรณ์อย่างง่ายเพื่อ ัดพิกัดภูมิ า ตร์ ณ ตาแ น่งที่เราอยู่ ได้
จากการทดลองใช้เ ากาเนิดเงา ัดพิกัดภูมิ า ตร์ ณ โรงเรียนตาเบา ิทยา ระ ่าง ันที่ 21-30 เดือน กรกฎาคม
พ. . 2559 พบ ่า ค่าลองจิจูดและค่าละติจูด ที่ ัดได้ในแต่ละ ันมีค่าใกล้เคียงกัน และ ามารถระบุพิกัดภูมิ า ตร์
ของโรงเรียนตาเบา ิทยาจากเ ากาเนิดเงา คือ ลองจิจูดที่ 104.43 อง าตะ ันออก และละติจูดที่ 15.11 อง า
เ นือ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพิกัดภูมิ า ตร์ จากภาพถ่ายดา เทียมจากเ ็บไซต์ http://earth.google.com แล้
พบ ่ามีค่าแตกต่างที่ ามารถยอมรับได้ ดังนั้น เ ากาเนิดเงาที่เรา ร้างขึ้น จึงเป็นอุปกรณ์ราคาประ ยัด า รับการ
ัดพิกัดภูมิ า ตร์ ณ ตาแ น่งที่เราอยู่ ได้อย่างดีและมีประ ิทธิภาพ

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

157

ข้อเสนอแนะ
การทดลองใช้เ ากาเนิดเงาที่ ร้างขึ้น ัดพิกัดภูมิ า ตร์ ในเดือนกรกฎาคม จะ ังเกตเงาที่ างตั ในแน
เ นือใต้ขณะเป็นเ ลาเที่ยง ันท้องถิ่นได้ ั้นก ่าในเดื อนมิถุนายน (ด งอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นไปทางทิ เ นือ
มากที่ ุด) และเดือนธัน าคม (ด งอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นไปทางทิ ใต้ มากที่ ุด) ากเป็นช่ งเดือนดังกล่า ใน
เ ลาเที่ยง ันท้องถิ่นเราจะ ังเกตเ ็นเงา างตั ในแน เ นือ รือใต้ได้ยา ชัดเจนก ่านี้
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี เนื่องจากได้รับ ค ามกรุณาและค ามช่ ยเ ลือจาก ครูอัจฉราภรณ์ อ่อน
ทร ง, ครูอัครพล ราโช ที่ปรึก าโครงงาน ที่ใ ้คาปรึก า แนะนาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้ ยค ามเอาใจใ ่
เป็นอย่างดี ร มถึงผู้อาน ยการ ักดิ์อนันต์ อนันต ุข ที่เป็นกาลังใจและ นับ นุนการทาโครงงานทางดารา า ตร์
ชิ้นนี้จน าเร็จ
เอกสารอ้างอิง
ค่า Solar Declination เข้าถึงได้จาก URL : http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html
ิภู รุโจปการ. เอกสารประกอบการอบรมดาราศาสตร์วิจัย 2006. กรุงเทพฯ : ูนย์การเรียนรู้ ิทยา า ตร์โลก
และดารา า ตร์, 2549.
Anantasook, S. & Yuenyong, C. (2015). Applying Social Media for Measure Earth's Circumference
from Different Locations on the Vernal Equinox. Proceedings of the 23rd International
Conference on Computers in Education. China: Asia-Pacific Society for Computers in
Education. 341-348.
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ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล
นาง า อภิญญา ประ ม ุด1, นายพรพิชัย พาขุนทด2
1 ตาเบา ิทยา, ต.ตาเบา อ.ปรา าท จ. ุรินทร์ และ อีเมล์ prasomsud2543@gmail.com
2 ตาเบา ิทยา, ต.ตาเบา อ.ปรา าท จ. ุรินทร์ และ อีเมล์ phonphichai6@gmail.com
ครูที่ปรึก า นายอัครพล ราโช, นาง า ชญานิ ฐ์ ุร อน, นาย ักดิ์อนันต์ อนันต ุข
บทคัดย่อ
ด งอาทิตย์ขึ้นและตก ไม่ซ้ารอยเดิมทุก ัน โดยในรอบ 1 ปี จะมีบาง ันที่ขึ้นทางทิ ตะ ันออกเฉียงเ นือ
และตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงเ นือ บาง ันขึ้นทางทิ ตะ ันออกเฉียงใต้ และตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงใต้ โดยมีเพียง
2 ันเท่านั้น ที่ขึ้นทางทิ ตะ ันออกพอดี และตกทางทิ ตะ ันตกพอดีคือ ันที่ 21 มีนาคมและ ันที่ 23 กันยายน
โดย 2 ันนี้ กลาง ันมีระยะเ ลาเท่ากับกลางคืน ันที่ด งอาทิตย์ขึ้นทางทิ ตะ ันออกเฉียงเ นือมากที่ ุดคือ ันที่
21 มิถุนายน ใน ันนี้เ ลากลาง ันจะมากก ่ากลางคืนที่ ุด ่ นใน ันที่ 22 ธัน าคม ด งอาทิตย์จะขึ้นทางทิ
ตะ ันออกเฉียงใต้มากที่ ุด และตกทางทิ ตะ ันตกเฉียงใต้มากที่ ุด ช่ งเ ลากลางคืนจะมากก ่ากลาง ันที่ ุด
ปรากฏการณ์เ ล่านี้ ท้าใ ้เกิดฤดูกาล ซึ่งมีค าม ัมพันธ์กับการขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ และระยะเ ลาที่มแี ง ่าง
บนโลกในแต่ละ ัน
โครงงานนี้ จะแ ดงใ ้เ ็นถึง ค าม ัมพันธ์ของเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ กับระยะเ ลาที่มแี ง ่างบน
โลก และฤดูกาลของประเท ไทย โดยใช้ข้อมูล เ ลาขึ้น -ตกของด งอาทิตย์จากแผนที่ดา ของ ถาบัน ิจัยดารา
า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) ร่ มกับการ ึก าด้ ยโปรแกรม Stellarium ซึ่งจะท้าใ ้ ามารถเข้าใจค าม
แตกต่างของระยะเ ลากลาง ันกลางคืนในแต่ละฤดูกาลกับเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ในรอบปีได้
คาสาคัญ: เ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์, กลาง ันกลางคืน, ฤดูกาล
บทนา
เนื่องจากแกนโลกเอียงท้ามุม 23.5 อง า และแกนของโลกชี้ไปยังจุดใดจุด นึ่งบนท้องฟ้าเพียงจุดเดีย
ท้าใ ้แกนของโลกด้าน นึ่งเบนเข้า าด งอาทิตย์ ่ นแกนอีกด้าน นึ่งจะเบนออก ่างจากด งอาทิตย์เ มอ ผล
จากการโคจรของโลกรอบด งอาทิตย์จะท้าใ ้เ กิดค ามผันแปรของระยะเ ลากลาง ันและกลางคืน เช่น เมื่อซีก
โลกเ นือเบนออกจากด งอาทิตย์ ( ิ่งที่ ังเกตได้จากโลก คือ ด งอาทิตย์ เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นทางทิ ตะ ันออก
เฉียงใต้) จะท้าใ ้ซีกโลกเ นือ ไม่ได้รับแ งดิ่งจากด งอาทิตย์ และคนบนโลกจะ ังเกตเ ็น ่า ด งอาทิตย์ขึ้นช้า
และตกเร็ ่งผลใ ้ระยะเ ลากลางคืนมากขึ้น อากา นา เย็นขึ้น และซีกโลกเ นือเป็นฤดู นา ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าแกนโลกขั้ เ นือ ันเข้า าด งอาทิตย์ ( ิ่งที่ ังเกตได้จากโลก คือ ด งอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นทางทิ
ตะ ันออกเฉียงเ นือ) จะท้าใ ้พื้นที่ซีกโลกเ นือ ได้รับแ งดิ่งจากด งอาทิตย์มากขึ้น และคนบนโลกจะ ังเกตเ ็น
่า ด งอาทิตย์ขึ้นเร็ และตกช้า ่งผลใ ้ระยะเ ลากลาง ันมากขึ้น อากา อุ่นและร้อนขึ้น และซีกโลกเ นือเป็น
ฤดูร้อน ้า รับกรณีในซีกโลกใต้ ก็ ามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่า ได้เช่นเดีย กับซีกโลกเ นือในลัก ณะ
ตรงกันข้าม
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ทั้งนี้ การเกิดฤดูกาลบนพื้นโลก (Season) แปรผันโดยตรงกับปริมาณของค ามร้อนที่โลกได้รับจากด ง
อาทิตย์ จ้าน นฤดูกาลที่เกิดบนพื้นโลก ่ นต่างๆ จะมีระยะเ ลาและจ้าน นฤดูกาลแตกต่างกันไป ได้แก่ (1) ช่ ง
เดือน ธัน าคม-กุมภาพันธ์ โลก ันซีกเ นือออก ่างจากด งอาทิตย์ท้าใ ้ได้รับแ งน้อยลง ท้าใ ้อุณ ภูมิต่้าลง
่ นซีกโลกใต้จะได้รับแ งดิ่งจากด งอาทิตย์ท้าใ ้อุณ ภูมิ ูงขึ้นมากจึงเป็นช่ งฤดูร้อน ลังจากนั้นโลกจะค่อยๆ
ันด้านข้างเข้า าด งอาทิตย์ท้าใ ้บริเ ณเ ้น ูนย์ ูตรได้รับแ งดิ่งจากด งอาทิตย์ มากขึ้น ท้าใ ้ในช่ งเดือน
มีนาคม-พฤ ภาคม พื้นที่แถบเ ้น ูนย์ ูตรจึงเป็นฤดูร้อน ่ นพื้นที่ซีกโลกเ นือจะเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิ (2) ในช่ ง
ระ ่างเดือนมิถุนายน- ิง าคม โลก ันซีกเ นือเข้า าด งอาทิตย์ จึงท้าใ ้ซีกโลกเ นือได้รับค ามร้อนจากด ง
อาทิตย์ในอัตรา ูง ่งผลใ ้ซีกโลกเ นือมีอุณ ภูมิ ูงขึ้น ซีกโลกเ นือจึงเป็นฤดูร้อน ในทางกลับกันซีกโลกใต้จะมี
อุณ ภูมิต่้าลงเนื่องจากได้รับแ งจากด งอาทิตย์น้อย ลังจากนั้นโลกเริ่มโคจร โดยเบนด้านข้างเข้า าด งอาทิตย์
ท้าใ ้แ งดิ่งของด งอาทิตย์ค่อย ๆ เคลื่อนลงทางใต้ ท้าใ ้อุณ ภูมิของซีกโลกเ นือค่อย ๆ ลดลง ท้าใ ้ช่ งเดือน
กันยายน-ตุลาคม จึงเป็นฤดูใบไม้ร่ งในซีกโลกเ นื อ และ (3) แ งดิ่งของด งอาทิตย์จะตกกระทบตามแน เ ้น
ูน ย์ ู ตรใน 1 ปี มี 2 ัน เราเรีย ก ่า ัน ิ ุ ัต (Equinox) คื อ ใน ัน ที่ 21 มีน าคม ( ัน ั นต ิ ุ ัติ , Vernal
Equinox) และ ันที่ 23 กันยายน ( ัน ารท ิ ุ ัติ, Autumn Equinox) โดยจะเป็น ันที่มีช่ งเ ลากลาง ันเท่ากับ
กลางคืน
้า รับฤดูกาลในประเท ไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤ ภาคม ฤดูฝ นเริ่มต้น ประมาณกลางเดือนพฤ ภาคมถึงกลางเดือนตุล าคม และฤดู นา เริ่ม ต้นประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งการเกิดฤดูกาลนี้เป็นผลมาจากการที่โลกเคลื่อนที่รอบด งอาทิตย์
ครบ 1 รอบ รือในฐานะผู้ ังเกตบนโลก เราจะเ ็นการเคลื่อนที่ปรากฏของด งอาทิตย์ เปลี่ยนต้าแ น่งไปทุก ัน
ในรอบ 1 ปี ซึ่งการเคลื่อนที่ดังกล่า ท้าใ ้เกิดค าม ัมพันธ์ของเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ กับระยะเ ลาที่แ ง
่อง ่างบนโลกและฤดูกาล ซึ่งเราจะได้ท้าการ ึก าต่อไป
โครงงานนี้ จะแ ดงใ ้เ ็นถึง ค าม ัมพันธ์ของเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ กับระยะเ ลาที่มแี ง ่างบน
โลก และฤดูกาลของประเท ไทย โดยใช้ข้อมูล เ ลาขึ้น -ตกของด งอาทิตย์ จากแผนที่ดา ของ ถาบัน ิจัยดารา
า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) ( ดร.) ร่ มกับการ ึก าด้ ยโปรแกรม Stellarium ซึ่งจะท้าใ ้ ามารถเข้า
ใจค ามแตกต่างของระยะเ ลากลาง ันกลางคืนในแต่ละฤดูกาลที่ ัมพันธ์กับเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ในรอบปี
ได้
วิธีการศึกษา
1. ึก าข้อมูลเ ลาขึ้น -ตกของด งอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี จากแผนที่ดา ของ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์
แ ่งชาติ (องค์การม าชน) (ภาพที่ 1)
2. ึก าข้อมูลเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี (1 มกราคม - 31 ธัน าคม 2559) จากโปรแกรม
Stellarium (ภาพที่ 2)
3. น้ าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการ ึ ก าด้ ยแผนที่ ด า และโปรแกรม Stellarium มาจั ด ท้ า เป็ น กราฟแ ดง
ค าม ัมพันธ์ของเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี
4. ึก าเปรียบเทียบกราฟที่ได้ และ ิเคราะ ์ค าม ัมพันธ์ของเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ กับระยะเ ลา
ทีม่ แี ง ่างบนโลก และฤดูกาล
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ภาพที่ 1 แผนที่ดา ของ ดร.

ภาพที่ 2 แ ดงเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ จากโปรแกรม
Stellarium

ผลการศึกษา
1. ผลการ ึก าข้อมูลเ ลาการขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี จากแผนที่ดา ของ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์
แ ่งชาติ (องค์การม าชน) ามารถแ ดงดังกราฟที่ 1
กราฟที่ 1

2. ผลการ ึก าข้อมูลเ ลาการขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ ในรอบ 1 ปี จากโปรแกรม Stellarium ามารถแ ดงดั ง
กราฟที่ 2
กราฟที่ 2

จากกราฟที่ 1 และกราฟที่ 2 จะเ ็นได้ ่า ข้อมูลเ ลาการขึ้นและตกของด งอาทิตย์ในรอบปี ของประเท
ไทย จากที่ปรากฎในแผนที่ดา และข้อมูล ้าเร็จรูปในโปรแกรม Stellarium มีค าม อดคล้องกันและมีรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเ มือนกัน กล่า คือ ในช่ งเดื อนมกราคม-กุมภาพันธ์ ด งอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็
ท้าใ ้เ ลาที่โลกได้รับปริมาณแ งอาทิตย์และมีแ ง ่าง ั้นลง ่งผลใ ้เ ลากลาง ัน ั้น (กลางคืนยา ) ซึ่งตรงกับ
ฤดู นา จากนั้ น ช่ งเดือนมีน าคม-เม ายน เ ลาที่ โลกมีแ ง ่างจะค่อยๆ เพิ่ม ขึ้น และมากที่ ุ ดรา เดือ น
พฤ ภาคม-มิถุนายน ช่ งนี้ด งอาทิตย์จะขึ้นเร็ และตกช้า ่งผลใ ้เ ลากลาง ันยา (กลางคืน ั้น) โลกมีเ ลา
ได้รับปริมาณแ งอาทิตย์เพิ่มขึ้น ท้าใ ้อากา โดยร มในพื้นที่นี้มีอุณ ภูมิ ูงขึ้น และตรงกับฤดูร้อน จากนั้นเ ลาที่
โลกมีแ ง ่างจะค่อยๆ ลดลงจนถึงเดือนตุลาคม ช่ งเ ลานี้โลกยังคงได้รับปริมาณแ งอาทิตย์ มาก และเ ลา
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กลาง ันยังยา ก ่าเ ลากลางคืน แต่เนื่องจากเป็นช่ งที่ประเท ไทยได้รับอิทธิพลของลมมร ุมท้าใ ้มีฝนตกชุก
่งผลใ ้อุณ ภูมิ อากา ในฤดูฝนไม่ ูงเท่ากับในฤดูร้อน และในช่ งปลายปีคือ เดือนพฤ จิกายน-ธัน าคม ด ง
อาทิตย์จะกลับมาขึ้นช้าและตกเร็ อีกครั้ง ท้าใ ้เ ลาที่โลกมีแ ง ่าง ั้นลง ่งผลท้าใ ้เ ลากลาง ัน ั้น (กลางคืน
ยา ) โลกได้รับปริมาณแ งอาทิตย์น้อยลง ท้าใ ้อากา โดยร มในพื้นที่นี้มีอุณ ภูมิลดลงจนถึง นา เย็น และตรง
กับฤดู นา ของประเท ไทย
รุปผลและอภิปรายผล
จากผลการ ึก าเ ลาขึ้น -ตกของด งอาทิ ตย์จากแผนที่ดา และโปรแกรม Stellarium ในรอบ 1 ปี
พบ ่า เ ลาขึ้น-ตก ของด งอาทิตย์ในแต่ละ ันไม่เท่ากัน ท้าใ ้โลกได้รับแ ง ่างในแต่ละ ันไม่เท่ากันด้ ย เมื่อ
ิเคราะ ์ถึงค าม ัมพันธ์ของเ ลาขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ กับระยะเ ลาที่ มีแ ง ่างบนโลก และการเกิดฤดูกาล
จะพบ ่าในช่ งเดือนพฤ จิกายน-กุมภาพันธ์ ด งอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ ท้าใ ้ระยะเ ลาที่มีแ ง ่างบนโลก
น้อย อากา ทั่ ไปเย็น จึงเป็นฤดู นา ่ นในช่ งเดือนมีนาคม-ตุลาคม ด งอาทิตย์ จะขึ้นเร็ และตกช้า ท้าใ ้
ระยะเ ลาที่มแี ง ่างบนโลกมาก อากา ทั่ ไปร้อนอบอ้า โดยช่ งเดือนมีนาคม-มิถุนายน จะเป็นฤดูร้อน แต่ช่ ง
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ระยะเ ลาที่มีแ ง ่างบนโลกยังเท่ากับฤดูร้อน แต่ เนื่องจากมีมร ุมตะ ันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเท ไทย และร่องค ามกดอากา ต่้าพาดผ่านประเท ไทย ท้าใ ้มีฝนชุกทั่ ไป ท้าใ ้ช่ งดังกล่า เป็น
ฤดูฝน อุณ ภูมิโดยร มจึงไม่ ูงเท่ากับฤดูร้อน
ข้อเ นอแนะ
การ ึก าเ ลาการขึ้นและตกของด งอาทิตย์ และระยะเ ลาที่มีแ ง ่างบนโลก รือระยะเ ลากลาง ัน กลางคืน ในแต่ละฤดูกาล ามารถ ึก าได้จากข้อมูลบนแผนที่ดา ของ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การ
ม าชน) และโปรแกรม ้าเร็จรูป Stellarium โดยต้อง ึก า ิธีใช้งานใ ้เข้าใจก่อน จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย้า
นอกจากนี้ จากการเปรี ยบเที ยบข้อมูลที่ ได้จากแผนที่ดา และโปรแกรม Stellarium พบ ่า ใ ้ ผ ลการ ึก า
อดคล้องกันและมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเ มือนกัน ดังนั้น จึง ามารถใช้แผนที่ดา ของ ถาบัน ิจัย
ดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) รือโปรแกรม Stellarium เป็นเครื่องมือในการ ึก าและท้าค ามเข้าใจ
เรื่อง เ ลาการขึ้นและตกของด งอาทิตย์ รือระยะเ ลากลาง ัน-กลางคืนในแต่ละฤดูกาลได้
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ ้าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี เนื่องจากได้รับค ามกรุณาและค ามช่ ยเ ลือจาก คุณครู อัครพล ราโช
และคุณครูชญานิ ฐ์ ุร อน ที่ปรึก าโครงงาน ที่ ่งเ ริม นับ นุน ใ ้ค้าปรึก า แนะน้าและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ด้ ยค ามเอาใจใ ่เป็นอย่างดี ร มถึงผู้อ้าน ยการ ักดิ์อนันต์ อนันต ุข ที่ใ ้ค ามเมตตา เป็นก้าลังใจและ
นับ นุนการท้าโครงงานทางดารา า ตร์ชิ้นนี้จน ้าเร็จ และช่ ยใ ้เข้าใจค้าอธิบายเรื่อง ค าม ัมพันธ์ของเ ลา
ขึ้น-ตกของด งอาทิตย์ กับระยะเ ลาที่มแี ง ่างบนโลก ที่ท้าใ ้เกิดฤดูกาลต่างๆ
เอก ารอ้างอิง
ถาบัน ่งเ ริมการ อน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ( ท.). (2554). นัง ือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศา ตร์
วิทยาศา ตร์ 6. กรุงเทพม านคร: องค์การค้าของ ก ค..
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การวัดระยะ ่างของดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ ุริยุปราคาด้วยเทคนิคการ าระยะเชิงมุม
นาง า ดลพรรณ ง ์กันตา
เด็กชายกล้าตะ ัน พิชญ์ ิชชาธรรม
e-mail:fahdonlapun@hotmail.com
ครูที่ปรึก า นายเ ก รรค์ ทิพย์ปัญญา
นายมนตรี นันตา
โรงเรียน รี ั ดิ์ ิทยาคารจัง ัดน่าน
บทคัดย่อ
Hipparchus ามารถระยะทางของด งจันทร์ได้ โดยการ ังเกต Lunar Parallax ทาใ ้ Hipparchus
ามารถ าระยะทางถึงด งจันทร์ใน น่ ยของรั มีของโลกได้ ผู้จัดทาจึง นใจที่จะ าระยะทางจากด งจันทร์ถึง
โลกโดยใช้มุมพารัลแลกซ์ ขณะเกิดปรากฎการณ์ ุริยุปราคา ใน ันที่ 9 มีนาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เ ลา 06.38 08.30 น. โดยมีจุดประ งค์เพื่อ าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์จากปรากฏการณ์ ุริยุปราคาด้ ยเทคนิคการ า
ระยะเชิงมุมจากภาพถ่าย และ าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์จากปรากฏการณ์ ุริยุปราคาด้ ยเทคนิคการ า
ระยะเชิงมุมจากภาพในโปรแกรม Stellarium 0.14.2. ทาการทดลอง าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์จาก
ปรากฏการณ์ ุริยุปราคา ที่ใช้จุดดาบนด งอาทิต ย์และขนาดของด งอาทิตย์ ัดค ามเท่ากันของด งอาทิตย์จาก
ตาแ น่งที่ต่างกัน 2 ตาแ น่ง โดยการ าระยะ ่างของจุด ูนย์กลางของด งจันทร์ที่เข้าไปบังด งอาทิตย์จาก
ตาแ น่งที่ต่างกัน 2 ตาแ น่ง จากการทดลองพบ ่าระยะ ่างจากโลกถึงด งจันทร์จากการคาน ณโดยใช้มุมพารัล
แลกซ์จากปรากฏการณ์ ุริยุปราคา ที่ตาแ น่งที่ต่างกัน 2 ตาแ น่ง คาน ณด้ ยเทคนิคการ าระยะเชิงมุมจาก
ภาพถ่าย พบ ่า จุดที่ใช้เปรียบเทียบที่ 1 น่าน – นครราช ีมา ได้ระยะ ่าง 339,796.47 11.52% กิโลเมตร จุด
ที่ใช้เปรียบเทียบที่ 2 น่าน– ชัยภูมิ ได้ระยะ ่าง 283,807.78 26.09 % กิโลเมตร และ คาน ณด้ ยเทคนิค
การ าระยะเชิ ง มุ ม จากภาพถ่ า ยในโปรแกรม Stellarium 0.14.2. พบ ่ า จุ ด ที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บที่ 1 น่ า น –
นครราช ีมา ได้ระยะ ่าง 439,888.16 14.55% กิโลเมตร จุดที่ใช้เปรียบเทียบที่ 2 น่าน– ชัยภูมิ ได้ระยะ ่าง
396,922.97 3.36 % กิโลเมตร
คา าคัญ : ระยะเชิงมุม
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บทนา
การเกิด ุริยุปราคาจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าทางดารา า ตร์ ก่อใ ้เกิด
แรงบันดาลใจใ ้มนุ ย์ นใจใคร่รู้ในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น (ชุลีพร ุ ุ รรณ, 2543) ผลกระทบที่มีต่อตั เรา
นั้น นอกจากจะก่อใ ้เกิดค ามตื่นเต้นแล้ ปรากฏการณ์นี้จะทาใ ้ตั เรามีค ามรู้ค ามเข้าใจในปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตินี้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นรู้จัก ิเคราะ ์ ิจารณ์อย่างเป็น ิทยา า ตร์มากขึ้น ทั้งในเรื่องของอิทธิพลและค าม
เป็นไปของโลก (ทัมรา แอนดรู ์, 2553) ชา กรีกโบราณยัง ามารถใช้ตรรกะเรขาคณิตอย่างง่าย และการ ังเกต
ในการคาน ณระยะทางถึงด งจันทร์ และด งอาทิตได้ เช่น Hipparchus ามารถระยะทางของด งจันทร์ได้ โดย
การ ังเกต Lunar Parallax (มุมพารัลแลกซ์ของด งจันทร์เทียบกับด งอาทิตขณะเกิด ุริยุปราคาเต็มด ง จากผู้
ังเกตอยู่บนคนละตาแ น่งบนโลก) ทาใ ้ Hipparchus ามารถ าระยะทางถึงด งจันทร์ใน น่ ยของรั มีของ
โลกได้ ( ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน), 2559) จากเ ตุผลดังกล่า กลุ่มข้าพเจ้าจึง นใจที่จะ
าระยะทางจากด งจันทร์ถึงโลกโดยใช้มุมพารัลแลกซ์ ขณะเกิดปรากฎการณ์ ุริยุปราคา ซึ่งผู้ ังเกตได้ ังเกต
ปรากฏการณ์ ุริยุปราคาเต็มด งใน ันที่ 9 มีนาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เ ลา 06.38 - 08.30 น.

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

วิธีการศึกษา
ติดตั้งกล้องโทรทรร น์ในที่กลางแจ้ง เล็งกล้องโทรทั น์ไปยังด งอาทิตย์โดยใช้ ิธีการ ังเกตเงา (Eyepiece
Projection)
นาฉากติดกับขาตั้งไ ้ ลังเลน ์ใกล้ตาโดยเ ้นระยะ ่างพอประมาณจนได้ขนาดด งอาทิตที่พอเ มาะ
ตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องใ ้ตรงข้ามกับฉากที่ ามารถถ่ายภาพที่เกิดบนฉากรับได้ จากนั้นถ่ายภาพปรากฏการณ์
ุริยุปราคาที่เกิดขึ้นทุก ๆ 1 นาที
นารูปที่ถ่ายได้ในจัง ัดน่านกับรูปที่ถ่ายได้ในตาแ น่งของจัง ัดอื่น (ภาพถ่ายจาก ถาบัน ิจัยดารา า ตร์
แ ่งชาติ (องค์การม าชน) http://1.179.136.235:81/ldse2016/gallery.php) มาทาใ ้จุดดาของด ง
อาทิตย์ตรงกัน ขนาดของด งอาทิตย์เท่ากันและอยู่ในแน เดีย กันคือในแน ดิ่ง
ร้าง งกลมใ ้มีขนาดเท่ากับด งจันทร์ทับลงไปในด งจันทร์บนรูปถ่าย เพื่อจะ ามารถเ ็นขอบด งจันทร์ได้
ชัดเจน ซึ่งใช้ในการคาน ณ าระยะ ่าง
คาน ณ าเ ้นผ่าน ูนย์กลางของด งจันทร์ทั้ง 2 ตาแ น่งที่ต้องการเปรียบเทียบจาก เกลบนโปรแกรม
Adobe Photoshop CC2014 แล้ จะได้ค ามต่างของเ ้นผ่าน ูนย์กลางทั้ง 2 รูป
นาค่าค ามต่างของเ ้นผ่าน ูนย์กลางมาเปลี่ยนจาก น่ ยเซนติเมตรใ ้เป็นอง า5.เปลี่ยน น่ ยอง าใ ้เป็น
เรเดียนโดยเทียบกับ180 อง า เท่ากับ เรเดียน (ซึ่งเป็นค่าของ tan (มุมparallax))
นาค่า tan (มุมparallax) มาคาน ณ าระยะ ่างจากโลกถึงด งจันทร์โดยใช้ ูตร
ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ = รัศมีโลก +

เมื่อ
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ระยะห่างระหว่างจุดสังเกต
tan (มุมparallax)

ระยะ า่ งจากโลกถึงด งจันทร์ น่ ยเป็น กิโลเมตร
ระยะ า่ งระ ่างจุด ังเกต
น่ ยเป็น กิโลเมตร ( าโดย GPS)
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9. คาน ณ าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์จากภาพถ่ายในโปรแกรม Stellarium (โปรแกรมดูดา กล้องดูดา
ท้องฟ้าจาลอง) 0.14.2. โดยนาภาพการเกิด ุริยุปราคา ใน ันที่ 9 มีนาคม 2559 เ ลา 07.00 น. ( Julian
day = 2457456.50000) ในแต่ละตาแ น่งของประเท ไทยมาเปรียบเทียบโดยใช้ ิธีเดีย กับข้อ 4.-8.
ผลการศึกษา
การคาน ณ าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์ จากระยะ ่างของจุด ูนย์กลางของด งจันทร์ที่ต่างกัน แ ดง
ดังตาราง
ตาราง แ ดงค่า tan(มุมparallax) ระยะ ่างระ ่างจัง ัด และระยะ ่างจากโลกถึงด งจันทร์ที่คาน ณได้
ด้ ยเทคนิคการ าระยะเชิงมุมจากภาพถ่ายจริง และภาพถ่ายในโปรแกรม Stellarium 0.14.2.
แ ล่งที่มาของภาพ

ภาพถ่ายจริง

จัง ัด

น่าน นครราช ีมา
น่าน– ชัยภูมิ
ภาพถ่ายใน
น่าน โปรแกรม
นครราช ีมา
Stellarium 0.14.2. น่าน – ชัยภูมิ

ค่า tan(มุม
parallax)
(rad)

ระยะ ่างจาก
โลกถึงด ง
จันทร์ (km)

ค ามคลาด
เคลื่อน
(%)

2.98 x 10-3

ระยะ ่าง
ระ ่าง
จัง ัด
(km)
453.46

339,796.47

11.52

3.68 x 10-3
1.06 x 10-3

327.01
453.46

283,807.78
439,888.16

26.09
14.55

8.38 x 10-4

327.01

396,922.97

3.36

สรุปผล
จากการ ึก า าระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์จากปรากฏการณ์ ุริยุปราคาด้ ยเทคนิคการ าระยะ
เชิงมุม ที่ใช้จุดดาบนด งอาทิตย์และขนาดของด งอาทิตย์ ัดค ามเท่ากันของด งอาทิตย์จากตาแ น่งที่ต่างกัน 2
ตาแ น่ง คาน ณด้ ยเทคนิคการ าระยะเชิงมุมจากภาพถ่าย ได้ผลการ ึก า คือ ภาพถ่า ยที่ได้จากน่าน และ
นครราช ีมา ามารถ าระยะ ่างของโลกกับด งจันทร์ได้ประมาณ 339,796.47 กิโลเมตร เปอร์เซ็นต์ค ามคลาด
เคลื่อน 11.52% ภาพถ่ายที่ได้จากน่าน และชัยภูมิ ามารถ า าระยะ ่างของโลกกับด งจันทร์ได้ประมาณ
283,807.78 กิโลเมตร เปอร์เซ็นต์ค ามคลาด 26.09 %
การค าน ณ าระยะทางจากโลกถึ ง ด งจั น ทร์ จ ากภาพถ่ า ยในโปรแกรม Stellarium 0.14.2. ได้ ผ ล
การ ึก า คือ ภาพถ่ายที่ได้จากน่าน และนครราช ีมา ามารถ าระยะ ่างของโลกกับด งจันทร์ได้ประมาณ
439,888.16 กิโ ลเมตร เปอร์ เซ็น ต์ค ามคลาดเคลื่ อน 14.55% ภาพถ่ายที่ได้ จาก น่านและชัยภูมิ ามารถ า
ระยะ ่างของโลกกับด งจันทร์ได้ประมาณ 396,922.97 กิโลเมตรเปอร์เซ็นต์ค ามคลาด 3.36 %
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อภิปรายผล
จากผลการ ึก าจะเ ็นได้ ่าค่าของเปอร์เซ็นต์ค ามคลาดเคลื่อนอยู่ในช่ ง 3.36 % - 26.09 % โดย
ค ามคลาดเคลื่อนครั้งนี้ใช้ระยะทางจากโลกถึงด งจันทร์ที่คาน ณได้ไปเทียบกับระยะทางเฉลี่ยระ ่างโลกกับด ง
จันทร์ที่มีระยะทางเท่ากับ 384,000 กิโลเมตร (Raymond A. Serway and John W. Jewett, 2014) ค ามคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะการนาใช้ภาพซึ่งถ่ายผ่านกล้องต่างละชนิดกัน ขนาดภาพที่นามาคาน ณต่างกัน
และในการนาภาพมาทาใ ้มีขนาดเท่ากันโดยผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop CC2014 นั้นอาจทาใ ้เกิดค าม
คลาดเคลื่อนได้ แต่ผลการคาน นโดยใช้มุมพารัลแลกซ์ รือเทคนิคการ าระยะเชิงมุมนั้น มีค าม อดคล้องกับ
จิณ ์นิภา เปลี่ยน มัย (2557) ที่ ึก าระยะทางของเนบิ ลาจากระยะเชิงมุม ได้ผลการทดลองคือ ระยะ ่างจาก
โลกถึง Nebula V838 Mon มีค่าเท่ากับ 3.06 ± 0.87 kpc มีค ามคลาดเคลื่อนประมาณ 28.43 % และระยะ ่าง
จากโลกถึง Rosette Nebula มีค่าเท่ากับ1,669 ± 67.38 pc มีค ามคลาดเคลื่อนประมาณ 4.04 % จึงกล่า ได้
่าผลการคาน น ัดระยะ ่างจากโลกถึงด งจันทร์ที่ได้จากปรากฏการณ์ ุริยุปราคาโดยคาน ณจากมุมพารัลแลกซ์
ามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ ึก าได้ เช่นเดีย กับ กิตติธัช าริกะ ณิช (2558) ที่ ึก าการ าระยะ ่าง
ดา เนปจูนด้ ย ิธีระยะ ่างเชิงมุม รือ ิธี Parallax และกรช ัล มีค ามรัก (2557) ที่ ึก าการ าคาบการโคจร
ของด งจันทร์ไอโอรอบดา พฤ ั บดีด้ ยเทคนิคการ าระยะเชิงมุมโดยใช้กล้องโทรทรร น์ริชี-เคเทียนขนาด 8 นิ้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์การม าชน) ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายในการทา จิ ัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
กรช ัล มีค ามรัก. (2557). การประชุมวิชาการดาราศา ตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1. ถาบัน ิจัยดารา า ตร์
แ ่งชาติ (องค์การม าชน): เชียงใ ม่
กิตติธัช าริกะ ณิช. (2558). การประชุมวิชาการดาราศา ตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2. ถาบัน ิจัยดารา า ตร์
แ ่งชาติ (องค์การม าชน): เชียงใ ม่
จิณ ์นิภา เปลี่ยน มัย ณิช. (2557). การประชุมวิชาการดาราศา ตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1. ถาบัน ิจัยดารา
า ตร์แ ่งชาติ (องค์กรม าชน): เชียงใ ม่
ชุลีพร ุ ุ รรณ. (2543). ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ุริยุปราคา และจันทรุปราคา.อัก ราพิพัฒน์: กรุงเทพฯ
ทัมรา แอนดรู ์. (2553). ม ัศจรรย์เ นือท้องฟ้า รู้ลึกตานานโบราณด้วย ลักการวิทยาศา ตร์.พิมพ์ครั้งที่ 1.
โครงการ
รรพ า ์น านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก: กรุงเทพฯ
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ(องค์การม าชน). (2559).โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศา ตร์ขั้น
กลาง. ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์กรม าชน): เชียงใ ม่
Raymond A. Serway and John W. Jewett. (2014). Physics for Scientists and Engineers with
Modern Physics. Cengage
Learning, Inc.: United Stated.
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การศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเที่ยงวันในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559
นาง า ุภา รรณ ซึ่ง ิลป์กุลชัย
e-mail: supawanby2000@gmail.com (อีเมล์ติดต่อ)
ครูที่ปรึก า นางอรพิน อินทรโฆ ิต
โรงเรียนชลบุรี “ ุขบท”
บทคัดย่อ
ิจัยทางดารา า ตร์ เรื่อง การ ึก าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ ณ เ ลาเที่ยง ันในเดือน มีนาคม เม ายน 2559 มีจุดมุ่ง มายใน ึก าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ ณ เ ลาเที่ยง ันในเดือนมีนาคม - เม ายน
2559 โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้ ค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เ ลาเที่ยง ันในแต่ ละ ันนั้นมี
ค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่แตกต่างกัน และ ันที่มีค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่มุม 90° มากที่ ุด
นั้นคือ ันที่ 6 มีค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ 36900 Lux ซึ่งเป็นช่ งประมาณ ันที่ 20 มีนาคม 2559
คาสาคัญ : ค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ , มุมในการ ัดค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ , ุริย ิถี , ใน
เดือนมีนาคม - เม ายน 2559 , เ ลาเที่ยง ัน
ความเป็นมา
เนื่องจากผู้ ิจัยเกิดข้อ ง ัย ่าในช่ งเ ลาเที่ยง ันนั้นค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ในแต่ละ ันนั้นมี
ค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์เท่ากัน รือไม่ และ ันที่เท่าไรมีค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์มากที่ ุดในเ ลา
เที่ยง ัน
ทางผู้ ิจัยจึงเลือก ึก าค่าค ามเข้มแ งด งอาทิตย์ในช่ งเดือนมีนาคม - เม ายน 2559
วัตถุประสงค์
ึก าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ ณ เ ลาเที่ยง ันในเดือนมีนาคม - เม ายน 2559
วิธีการศึกษา
เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์
1. ลักซ์มิเตอร์
2. ครึ่ง งกลม (เครื่องมือ ัดมุม)
3. เข็มทิ
4. กระบอกครอบลักซ์มิเตอร์
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั
1. นากระบอกครอบมาครอบลงบน ่ นรับแ งของลักซ์มิเตอร์เพื่อกา นดทิ ทางของแ งใ ้เป็นทางตรง
2. าทิ เ นือ และนาเครื่อง ัดมุมมาตั้งกลางแจ้ง
3. นาลักซ์มิเตอร์มา างที่อุปกรณ์ ัดมุม 90° อง า แล้ บันทึกผลค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์
4. ทาซ้าข้อ 3 เป็นเ ลา 30 ัน
5. ร บร ม แปลผล ิเคราะ ์ และ รุปผลข้อมูล
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ผลการศึกษา
ค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เ ลาเที่ยง ันในแต่ละ ันนั้นมีค่าค ามเข้มแ งของด ง
อาทิตย์ที่แตกต่างกัน และ ันที่มีค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่มุม 90° มากที่ ุดนั้นคือ ันที่ 6 มีค่าค าม
เข้มแ งของด งอาทิตย์ 36900 Lux ซึ่งเป็นช่ งประมาณ ันที่ 20 มีนาคม 2559
สรุปผล
ค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เ ลาเที่ยง ันในแต่ละ ันนั้นมีค่าค ามเข้มแ งของด ง
อาทิตย์ที่แตกต่างกัน และ ันที่มีค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่มุม 90° มากที่ ุดนั้นคือ ันที่ 6 มีค่าค าม
เข้มแ งของด งอาทิตย์ 36900 Lux ซึ่งเป็นช่ งประมาณ ัน ที่ 20 มีนาคม 2559
แ ดงใ ้เ ็น ่า ค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ ณ เ ลาเที่ยง ันในเดือนมีนาคม - เม ายน 2559
ามารถ ังเกตได้จากค่าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ที่มุม 90° ณ เ ลาเที่ยง ันมีค่าที่ไม่ตรงกันในแต่ละ ันนั้น
เป็นไปตามทฤ ฎีการเคลื่อนที่ของด งอาทิตย์ที่ไม่ได้เคลื่อนมาที่เดิมทุก ัน ก็คือ ุริย ถิ ี นั่นเอง ซึ่งเป็นทฤ ฎี
ที่อธิบายข้อมูลนี้ได้
กิตติกรรมประกาศ
งาน ิจัยดารา า ตร์ เรื่อง “การ ึก าค ามเข้มแ งของด งอาทิตย์ ณ เ ลาเที่ยง ันในเดือนมีนาคม
- เม ายน 2559” ฉบับนี้ ประ บค าม าเร็จเป็นอย่างดี ด้ ยค ามอนุเคราะ ์จากท่านผู้อาน ยการ ดร.รุ่ง
ทิพย์ พร ม ิริ ท่านรองผู้อาน ยการ อาจารย์กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ทุกท่าน ที่ใ ้การ นับ นุน
ใ ้ กาลังใจ ่งเ ริม และพัฒ นาแ ล่งเรีย นรู้ ที่เอื้อต่อการทางาน ิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ เจ้า น้าที่จาก
ถาบัน ิจัยดารา า ตร์แ ่งชาติ (องค์กรม าชน) ที่ได้ใ ้คาแนะนา ใ ้ ค ามช่ ยเ ลือในการทางาน ิจัย และ
ใ ้ค ามอนุเคราะ ์ในของการเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ิจัย
เอกสารอ้างอิง
“ น่ ยและ ัพท์การ ัดแ ง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://montri.rmutl.ac.th/assets/022.pdf
( ันที่ค้นข้อมูล 9 กันยายน 2559)
“พิกัด ุริย ิถี (Ecliptic System)”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/2851-พิกัด ุริย ิถี ( ันที่ค้นข้อมูล 9
กันยายน 2559)
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา
นาง า นพ รรณ คุ้มประยูร
e-mail: st32332@skb.ac.th
ชื่ ครูที่ปรึก า าจารย์ รพิน ินทรโฆ ิต
โรงเรียนชลบุรี “ ุขบท”
บทคัดย่อ
ิจัยดารา า ตร์ เรื่ ง การ ึก าการเปลี่ยนแปลงข งค่าค ามเข้มแ งในแต่ละช่ งเ ลา เป็นงาน ิจัย
ที่มุ่งเน้นในการ ึก าค่าค ามเข้มแ งข งด ง าทิตย์ในแต่ละช่ งเ ลา โดยมีการเก็บข้ มูลในฤดู นา ช่ ง
เดื นธัน าคม และฤดูร้ นช่ งเดื นเม ายน ด้ ยเครื่ ง Lux miter ณ โรงเรียนชลบุรี “ ุขบท” โดยมีผล
การดาเนินงาน ดังนี้ ช่ งเ ลา 12.00 นา ิกา ในฤดูร้ นช่ งเดื นเม ายน จะมีค่าค ามเข้มแ งมากที่ ุด เฉลี่ย
1152 Lux
คาสาคัญ: Lux miter ค่าค ามเข้มแ ง
ความเป็นมา
จากการเข้าค่ายยุ ิจัยดารา า ตร์ครั้งที่ 1 ทาใ ้ผู้จัดทาเกิดค าม นใจที่จะ ึก า ิจัยเกี่ย กับระบบ
ุริยะโดยเน้นไปทางค ามเข้มแ งจากด ง าทิตย์ที่ ่ งผ่านมายังโลกข งเรา จึงได้ทาการ ึก าค้นค ้าข้ มูล
และเกิดข้ ง ัย ่าในแต่ละช่ งเ ลาแ งจากด ง าทิตย์มีค่าค ามเข้มแ งต่างกัน รื ไม่ ย่างไร ผู้จัดทาจึงได้
ทางาน ิจัยนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
เพื่ ึก าการเปลี่ยนแปลงข งค่าค ามเข้มแ งในแต่ละช่ งเ ลา
วิธีการศึกษา
1. ัดค่าค ามเข้มแ งข งด ง าทิตย์ด้ ยเครื่ ง Lux miter โดยทาการ กึ า 2 ฤดู ได้แก่ ฤดู นา ช่ งเดื น
ธัน าคม และฤดูร้ นช่ งเดื นเม ายน
2. ใช้เครื่ ง Lux miter ัดค่าค ามเข้มแ งในฤดู นา ช่ งเดื นธัน าคม ทุกๆ 2 ชั่ โมง คื เ ลา 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 และ 18.00 น. เป็นเ ลา 4 ัน บันทึกผล
3. ทาการเก็บข้ มูลซ้าข้ 2 โดยเปลี่ยนเป็นเก็บข้ มูลในฤดูร้ นช่ งเดื นเม ายน
4. ังเกตแน โน้มการเปลี่ยนแปลงข งค่าค ามเข้มแ งในแต่ละช่ งเ ลาข งแต่ละฤดู
5. บันทึกผลลงตาราง
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ผลการศึกษา
ต นที่ 1 เพื่ ึก าการเปลี่ยนแปลงข งค่าค ามเข้มแ งในแต่ละช่ งเ ลา
ตาราง 1.1 แ ดงการเปลี่ยนแปลงข งค่าค ามเข้มแ งในแต่ละช่ งเ ลา ในฤดู นา ช่ งเดื น ธัน าคม

จากตารางการ ึก าพบ ่า ช่ งเ ลา 12.00 นา ิกา ในเดื นเม ายน จะมีค่าค ามเข้มแ งข งด ง
าทิตย์มากที่ ุด โดยมีค่าค ามเข้มแ งเฉลี่ย 1152 Lux ร งลงมา คื 10.00 , 14.00 , 08.00 , 16.00 และ
18.00 นา ิกา โดยมีค่าค ามเข้มแ งเฉลี่ย 868 , 806 , 470.25 , 451.25 และ 217.5 Lux ตามลาดับ
กราฟ 1.4 แ ดงค่าเฉลี่ยข งค่าค ามเข้มแ งในแต่ละช่ งเ ลา ในฤดูร้ นช่ งเดื นเม ายน
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สรุปผล
ตอนที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา
จากตารางการ ึก าพบ ่า ช่ งเ ลา 12.00 นา ิกา ในฤดู นา ช่ งเดื นธัน าคม จะมีค่าค ามเข้ม
แ งข งด ง าทิตย์มากที่ ุด โดยมีค่าค ามเข้มแ งเฉลี่ย 680.75 Lux ร งลงมา คื 10.00 , 14.00 , 16.00 ,
08.00 และ 18.00 นา ิ ก า โดยมี ค่ า ค ามเข้ ม แ งเฉลี่ ย 558.75 , 447.25 , 251 , 304 และ 25.75 Lux
ตามลาดับ
จากตารางการ ึก าพบ ่า ช่ งเ ลา 12.00 นา ิกา ในฤดูร้ นช่ งเดื นเม ายน จะมีค่าค ามเข้ม
แ งข งด ง าทิตย์มากที่ ุด โดยมีค่าค ามเข้มแ งเฉลี่ย 1152 Lux ร งลงมา คื 10.00 , 14.00 , 08.00 ,
16.00 และ 18.00 นา ิ ก า โดยมี ค่ า ค ามเข้ ม แ งเฉลี่ ย 868 , 806 , 470.25 , 451.25 และ 217.5 Lux
ตามลาดับ
แ ดง ่าช่ งเ ลา 12.00 นา ิกา แ งจากด ง าทิตย์จะแผ่มากถึงโลกมากที่ ุด โดยในฤดูร้ นแ ง
จากด ง าทิตย์จะมีค่าค ามเข้มแ งมากก ่าในฤดู นา และเนื่ งจากปัจจัยภายน กต่างๆที่มีผลต่ ค่าค าม
เข้มแ ง จึงทาใ ้ค่าค ามเข้มแ งที่ ึก าได้มีค ามคลาดเคลื่ น
เอกสารอ้างอิง
สุริยวิถึ Ecliptic เข้าถึงได้จาก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic.
ุริย ิถ.ี ูนย์การเรียนรู้ ิทยา า ตร์โลกและดารา า ตร์. (ค้นค ้าข้ มูลเมื่ ันที่ 19 พฤ จิกายน 2559)
Lux miter เข้าถึงได้จาก : http:/www./euafp.org/เครื่ ง ัดแ ง-lux-meter/รู้จักกับค าม ่างข งแ งใน
น่ ยลักซ์.html ( ค้นค ้าข้ มูลเมื่ ันที่ 12 กรกฎาคม 2559 )
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การศึกษาและเปรียบเทียบขนาดของเปลวสุริยะ
นาง า ณฐพร กา ุรงค์
e-mail:Nathaporn7389@gmail.com
อาจารย์ชูชาติ แพน้อย
อาจารย์เบญจมา แพน้อย
โรงเรียนเบญจมราชรัง ฤ ฎิ์ ฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ
การจัดทา ิจัยครั้งนี้มีจุดปะ งค์เพื่อเพื่อการ ึก าและเปรียบเทียบขนาดของเปล ุริยะ โดยมีการ
เก็บข้อมูลจากกล้องโทรทรร น์ Coronado ชนิดฟิลเตอร์ Hydrogen Alpha ในช่ งเ ลา 11.30 – 12.30 น.
น าภาพถ่ ายที่ ได้ ม า ิ เคราะ ์ ข้ อ มู ล จากการ ัด ขนาดของเปล ุ ริย ะและด งอาทิ ต ย์ ใน น่ ยเซนติ เมตร
และ ืบ ข้อมูลเ ้นผ่าน ูน ย์กลางจริงของด งอาทิตย์เพื่อเปรียบเทียบขนาดจริงของเปล ุริยะ นาข้อมูล
ขนาดจริงของเปล ุริยะมาเปรียบเทียบกับขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลางของโลก
ผลการ ึก าพบ ่าเปล ุริยะที่ได้จากการถ่ายภาพมีขนาดใกล้เคียงกัน และเปล ุริยะมีขนาดที่ใ ญ่
ก ่าโลกประมาณ 0.9 – 2.7 เท่าของขนาดโลก ขนาดของเปล ุริยะนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใ ญ่ก ่าขนาด
ของโลกไม่แน่นอนและ ามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเ ลา

ที่มาและความสาคัญ
ในระบบ ุริยะของเรามีดา ฤก ์ นึ่งด ง ก็คือ ด งอาทิตย์ ซึ่งดา ฤก ์จะมีพลังงานและแ ง ่างใน
ตั เอง บนด งอาทิ ต ย์ จ ะมี ชั้ น บรรยากา 3 ชั้ น ได้ แ ก่ โฟโต เฟี ย ร์ , โครโม เฟี ย ร์ และโคโรนา
ในชั้นบรรยากา โคโรนาซึ่งเป็นชั้นนอก ุดและถัดมาคือชั้นโครโม เฟียร์ จะมีเปล ุริยะเกิดขึ้นในชั้นนี้ จาก
การ ึก าค้นค ้าข้อมูลพบ ่าขนาดของเปล ุริยะมีขนาดที่แตกต่างกัน และมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขนาดด งอาทิตย์ ดังนั้นผู้ ึก าต้องการทราบขนาดของเปล ุริยะที่ปล่อยออกมาในแต่ละครั้ง จะมีขนาด
ของเปล ุริยะใ ญ่ก ่าโลก รือไม่

วัตถุประสงค์
เพื่อ ึก าเกี่ย กับขนาดของเปล ุริยะ เมื่อเปรียบเทียบขนาดกับโลก

172

THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

วิธีการจัดทาโครงงาน
1. เก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพด งอาทิตย์จากกล้อง Coronado ในช่ งเ ลา 11.30 – 12.30 น.
2. นาภาพถ่ายที่ได้มา ิเคราะ ์ ข้อมูลจากการ ัดขนาดของเปล ุริยะ และด งอาทิตย์ใน น่ ยเซนติเมตร
และ าข้อมูลเ ้นผ่าน ูนย์กลางจริงของด งอาทิตย์เพื่อเปรียบเทียบขนาดจริงของเปล ุริยะ
3. นาข้อมูลขนาดจริงของเปล ุริยะมาเปรียบเทียบกับขนาดเ ้นผ่าน ูนย์กลางของโลก และบันทึกผลการ
ิเคราะ ์
ผลการศึกษา
รูปถ่าย

รูปที่1

ัดจากภาพถ่าย (เซนติเมตร)
เปล ุริยะ
เ ้นผ่าน
ูนย์กลาง
ของด ง
อาทิตย์
ก ้าง
ูง
0.7 0.3
12.8

ดั จากระยะจริง (กิโลเมตร)
เปล ุริยะ
ตย์เ ้นผ่าน
ูนย์กลาง
ของด ง
อาทิตย์
ก ้าง
ูง
7.61 × 10 3.26× 10 1.39× 10 6
4

รูปที่ 2
รูปที่ 3

0.4
0.3

ขนาดเปล ุริยะ
เทียบกับขนาดของโลก
(เท่า)
โดยเทียบจากค าม ูง
ของเปล ุริยะ
2.56

4

0.1

11.8

4.72× 10 4 1.18× 10

1.39× 10 6

0.93

0.3

12.3

3.39× 10 4 3.39× 10

1.39× 10 6

2.66

1.39× 10 6

1.62

4
4

รูปที่ 4

0.4

0.2

13.5

4.12× 104 2.06 ×
10 4
สรุปผล

ผลการ ึก าพบ ่าเปล ุริยะที่ได้จากการถ่ายภาพมีขนาดใกล้เคียงกัน และเปล ุริยะมีขนาดที่ใ ญ่
ก ่าโลกประมาณ 0.9 – 2.7 เท่าของขนาดโลก ขนาดของเปล ุริยะนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใ ญ่ก ่าขนาด
ของโลก ในแต่ครั้งจะมีขนาดไม่แน่นอนและ ามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเ ลา
กิตติกรรมประกาศ
งาน ิจัยเรื่องการ ึก าและเปรียบเทียบขนาดของเปล ุริยะ นี้จะ าเร็จได้ด้ ยการ นับ นุน
จากทางโครงการยุ ิจั ย ดารา า ตร์ โรงเรีย นเบญจมราชรัง ฤ ฎิ์ ผู้ ป กครอง และขอขอบพระคุ ณ
อาจารย์ชูชาติ แพน้อย และอาจารย์เบญจมา แพน้อย ที่ใ ้คาปรึ ก าตลอดระยะเ ลาในการทางาน ิจัย
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ขอขอบพระคุณ ถาบัน ิจัยดารา า ตร์ (องค์การม าชน) อดูดา เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรร า
ฉะเชิงเทราที่ นับ นุนอุปกรณ์ ถานที่ในการเก็บข้อมูล และคาปรึก าในการทา ิจัย
นี้ ผู้ จั ด ท า ั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ่ า งาน ิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ ึ ก าเปล ุ ริ ย ะ
ของด งอาทิตย์ า รับผู้ที่ นใจ ากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาขออภัยมา ณ ที่นี้ด้ ย

อ้างอิง
กล้องโทรทรร น์ Coronado ชนิดฟิลเตอร์ Hydrogen Alpha
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Solar_storm/Flare.htm
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A
A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
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การ าองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในแต่ละชั่งโมงและค่าเฉลี่ยความ ่างการขึ้นในแต่ละวัน
นาง า ปัทมา บูชารัตนกุล
e-mail: pattama3558@gmail.com
ครูที่ปรึก า นาง ุรีย์ เซ็นเจริญ
โรงเรียน มอนทอง ิทยา
บทคัดย่อ
การ ิจัยดารา า ตร์ครั้งนี้เป็นการ ิจัยเรื่องการ าอง าการเคลื่อนที่ของด งอาทิตย์และค่าเฉลี่ย การ
ขึ้นของด งอาทิตย์มีจุดประ งค์เพื่อ ึก า ่าการขึ้นของด งอาทิตย์นั้นขึ้นตรงตาแ น่ง เดีย กัน รือไม่กเก็บ
ข้อมูลในการเคลื่อนที่ของด งอาทิตย์ดและฝึกทัก ะการเก็บข้อมูล เ ึก าการเคลื่อนที่และการขึ้นของด ง
อาทิตย์ โดยใช้ อุปกรณ์การทดลอง คือ กระดาน กระดา ตะปู รือดิน อ เข็มทิ และ ครึ่ง งกลม กา นด
ันที่ ึก า จัดเตรียมอุปกรณ์ เ ร็จแล้ นาไปตั้งกลางแจ้ง าทิ ทางที่ต้องการคอย ังเกตและบันทึกผลทุกๆ1
ชั่ โมงพจากนั้นนาการทดลองมาเปรียบเทียบเและ าค่าเฉลี่ย ่าด งอาทิตย์ เคลื่อนที่กี่อง าต่อา1ดชั่ โมง
และขึ้นตรงตาแ น่งเดีย กัน รือไม่ฟผลการทดลองปรากฏ ่า ด งอาทิตย์ เคลื่อนที่ 15 อง า ทุก 1 ชั่ โมง
ตั้งแต่เ ลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. และเปลี่ยนตาแ น่งการขึ้น ันละ 1 อง า รุปได้ ่า ทุก 1 ชั่ โมง ด ง
อาทิตย์ เคลื่อนที่ 15 อง า ต่อ 1 ชั่ โมง และการขึ้น ่างกัน ันละ 1 อง า
คา าคัญ องศา (degree) รือในชื่อเต็มคือ ดีกรีของ ่วนโค้ง (degree of arc, arcdegree) คือ น่ ย ัด
มุมชนิด นึ่งบนระนาบ องมิติ นึ่งอง า แทนการก าดมุมรอบจุด ูนย์กลางของ งกลมไปได้ 1 ่ นใน 360
่ น และเมื่อมุมนั้นอ้างอิงกับเ ้น เมอริเดียน อง าจะแ ดงใ ้เ ็นถึงตาแ น่งต่างๆ บน งกลมใ ญ่ของทรง
กลม อย่างที่มีการใช้อ้างอิงตาแ น่งบนโลก ดา อังคาร รือทรงกลมท้องฟ้า เป็นต้น ัญลัก ณ์ งกลมเล็ก °
ใช้แทน น่ ยอง าในการเขียน และเป็น น่ ยเดีย ที่ไม่ ต้องเ ้น รรคระ ่างตั เลขกับ ัญลัก ณ์ เช่น 15°
แทนมุมขนาด 15 อง า
ความเป็นมา
ลายคนอาจจะมอง ่าด งอาทิตย์ขึ้นตรงตาแ น่งเดีย กันทุก ัน แต่ที่จริงไม่ใช่เลย โลก มุนรอบ
ตั เองใช้เ ลา 24 ชั่งโมง ขึ้นทางทิ ตะ ันออกในเ ลา 06:00 ไปยังทิ ตะ ันตก เ ลา 18:00 ใช้ระยะเ ลา
ทั้ง มด 12 ชั่ โมงคิดเป็นมุมได้ 180 อง า ดังนั้น 1 ชั่ โมง ด งอาทิตย์เคลื่อ นที่ = 180 / 12 = 15 อง า
เพราะฉะนั้นเ ลา09.00 น. ด งอาทิตย์จะอยู่ ูงจากขอบฟ้า = (9 – 6) x 15 = 45 อง า
วัตถุประ งค์
1.เพื่อ ึก า าอง าการเคลื่อนที่ของด งอาทิตย์ในแต่ละชั่ โมง
2.เพื่อ กึ า าค่าเฉลี่ยค าม ่างการขึ้นของด งอาทิตย์
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วิธีการศึกษา
นากระดา A4 จาน น 1 แผ่น มาติดบนฟิ เจอร์บอร์ด
ตอกตะปูที่จุดกึ่งกลาง
นาฟิ เจอร์บอร์ดไปตั้งกลางแจ้ง
ใช้เข็มทิ าทิ ทาง เช่น ทิ เ นือ รือทิ ตะ ันออก
ังเกตทุกๆ 1 ชั่ โมง และจุดเงาปลายตะปู
ลากเ ้นจากจุดกึ่งกลางไปยังจุดเงาปลายตะปู
ทาแบบนี้จนครบ 4 ัน
นาครึ่ง งกลมมา าอง าและบันทึกผล

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

ผลการศึกษา
จากการดาเนินงานในระยะเ ลาที่ผ่านมานั้นเราได้ ึก าและได้ผลการทดลอง า่ ใน 1 ชั่ โมง เคลื่อนที่
15 อง า ดังตารางและกราฟ

วัน/เดือน/ปี
18 เม.ย.59
19 เม.ย.59
20 เม.ย.59
21 เม.ย.59

6.00
0
1
2
3

7.00
15
16
17
18

ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ตำแหน่ งเงำของดวงอำทิตย์ (องศำ) ณ เวลำทุกๆ 1ชัว่ โมงในแต่ละ่ วัน (นำฬิ กำ)
ตำแหน่ งเงำของดวงอำทิตย์ (องศำ) ณ เวลำทุกชัว่ โมง (นำฬิ กำ)
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
30
45
60
75
90
105
120
135
31
46
61
76
91
106
121
136
32
47
62
77
92
107
122
137
33
48
63
78
93
108
123
138

16.00
150
151
152
153

17.00
165
166
167
168

200
180

มุม (องศา)

160
140
120

18 เม.ย 59

100

19 เม.ย 59

80

20 เม.ย 59

60

21 เม.ย 59

40
20
0

เ ลา (นาฬิกา)
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18.00
180
181
182
183

สรุปผล
จากการ ึก าอง าการเคลื่อนที่ของด งอาทิตย์และค่าค าม ่างนั้น เราจะแ ดงผลได้ ่า ด งอาทิตย์
เคลื่อนที่ 15 อง า ใน 1 ชั่ โมง และ ขึ้น ่างกัน ันละ 1 อง า
กิตติกรรมประกาศ
ิจัยเล่มนี้ประกอบด้ ยการดาเนินงาน ลายขั้นตอนยนับตั้งแต่การ ึก า าข้อมูลการ ทดลองการ
ิเคราะ ์ผลการทดลอง การจัดทาเป็นรูปเล่ม จนกระทั่ง ิจัย าเร็จลุร่ งไปได้ด้ ยดี ตลอดจนระยะเ ลาการ
ดาเนินงานได้รับค ามช่ ยเ ลือและคาแนะนาในด้านต่างๆตลอดจนได้รับกาลังใจในการปฏิบัติ ขอขอบคุณ อ
ดูดา เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรร า ฉะเชิงเทรา และ บุคคลากร ที่ใ ้คาปรึก า คาแนะนา และ
เอื้อเฟื้อ ถานที่ ขอขอบคุณ นาย มนตรี เด ิเลาะ ผู้อาน ยการโรงเรียน มอนทอง ิทยา ที่ใ ้การ นับ นุน
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ พ่อแม่ที่รัก ที่คอยใ ้การ นับ นุน การช่ ยเ ลือ
อ้างอิง
http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/horizon-coordinates7
https://th.wikipedia.org/wiki/อง า_(มุม)
https://sites.google.com/site/sciencestars52/m2/2-4praktkarn-khxng-dwng-xathity/2-41dwng-xathity-khun-laea-tk
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เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
นาย ิท ั แก้ ดี
ครูที่ปรึก า นาง ุรีย์ เซ็นเจริญ
โรงเรียน มอนทอง ิทยา
บทคัดย่อ
การ ิจัยดารา า ตร์ครั้งนี้ เป็นการ ิจัยเรื่อง เ ลาด งอาทิตย์ขึ้นและตก มีจุดประ งค์เพื่อ ึก า ่า
ในแต่ละ ัน ด งอาทิตย์ใช้เ ลาขึ้นและตกเท่ากัน รือแตกต่างกัน เพื่อเก็บข้อมูลในการขึ้นและตกของด ง
อาทิตย์ในแต่ละ ัน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการขึ้นและตกของด งอาทิตย์ในแต่ละเดือน โดยใช้อุปกรณ์
การทดลอง คือ มุดจดบันทึก และปากกา และดาเนินการทดลองดังนี้ จดบันทึกในตอนเช้าเมื่อมีแ งของ
ด งอาทิตย์แตะขอบฟ้าในแต่ละ ัน บันทึกผล จดบันทึกในตอนเย็นเมื่อแ งของด งอาทิตย์ละขอบฟ้าในแต่
ละ ัน บันทึกผล ทาการทดลองเป็นเ ลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 - 30 ิง าคม 2559 นาผล
การทดลองมาเปรียบเทียบ และ าค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือน ่าเ ลาขึ้นและเ ลาตกของด งอาทิตย์มีค่าเท่ากัน
รือแตกต่างกัน ผลการทดลองปรากฏ ่า เดือนมิถุนายนเ ลาขึ้นของด งอาทิตย์เฉลี่ย 05.48 น. และเ ลาตก
ของด งอาทิตย์เฉลี่ย 18.43 น. เดือนกรกฎาคมเ ลาขึ้นของด งอาทิตย์เฉลี่ย 06.00 น. และเ ลาตกของ
ด งอาทิตย์เฉลี่ย 18.46 น. เดือน ิง าคม เ ลาขึ้นของด งอาทิตย์เฉลี่ย 06.03 น. และเ ลาตกของด ง
อาทิตย์ เฉลี่ย 18.37 น. รุปผลการทดลองพบ ่าเ ลาขึ้นและตกของด งอาทิตย์ ในแต่ละ ันอาจขึ้นตรงกัน
แต่ไม่เกิน 10 ัน โดยเมื่อเปลี่ยนเ ลา จะขึ้น รือตก ่างกัน 0.01 นาที และการขึ้นตกของด งอาทิตย์ในแต่
ละเดือนมีค่าเฉลี่ยไม่เท่ากัน
คาสาคัญ ขอบฟ้า มายถึงเ ้นที่แบ่งระ ่างพื้นดิน (พื้นโลก รือดา อื่น) กับท้องฟ้า รือเป็นเ ้นที่เป็น
จุดตัดระ ่าง ่ นทีม่ องเ ็นบนพื้นดินกับอีกด้าน นึ่งซึ่งมองไม่เ ็น
ความเป็นมา
ข้าพเจ้าเรียนอยู่ในโรงเรียน มอนทอง ิทยา อ.บางน้าเปรี้ย จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่
มีนักเรียนนับถือ า นาอิ ลามจาน น 99.50 เปอร์เซ็นต์ ในช่ งเปิดภาคเรียน ักระยะ นึ่ง นักเรียนทั้ง
โรงเรียนที่นับถือ า นาอิ ลามจะถือ ีลอด ทั้ง ัน โดยไม่กินและไม่ดื่มตั้งแต่เ ลา ด งอาทิตย์ขึ้นและด ง
อาทิตย์ตก บ้านข้าพเจ้าอยู่ใกล้ทุ่งนา มองเ ็นขอบฟ้า และในภาคเรียนที่ 1 ได้เรียน ิชาโลกดารา า ตร์ ได้
เรียนเกี่ย กับด งอาทิตย์ ด งดา ต่างๆ และได้เข้าค่ายในโครงการยุ ิจัยดารา า ตร์ ข้าพเจ้าจึงเกิด ง ัย
่าด งอาทิ ต ย์ ในแต่ ล ะ ั น รื อ ในแต่ ล ะเดื อ นมี ก ารขึ้ น และตกเ ลาแตกต่ างกั น รื อ ไม่ และน่ าจะน ามา
เปรียบเทียบกัน ามารถคาน ณ เปรียบเทียบกันได้
ัตถุประ งค์
1) ึก า ่าในแต่ละ ัน ด งอาทิตย์ใช้เ ลาขึ้นและตกเท่ากัน รือแตกต่างกัน
2) เพื่อเก็บข้อมูลในการขึ้นและตกของด งอาทิตย์ในแต่ละ ัน
3) ฝึกทัก ะในการคาน ณทาง ิทยา า ตร์
4) ฝึกทัก ะการเก็บข้อมูล
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ธิ ีการ ึก า
1) จดบันทึกในตอนเช้าเมื่อมีแ งของดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้าในแต่ละวัน บันทึกผล
2) จดบันทึกในตอนเย็นเมื่อแ งของดวงอาทิตย์ละขอบฟ้าในแต่ละวัน บันทึกผล
3) ทาการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 - 30 ิง าคม 2559
4) นาผลการทดลองมาเปรียบเทียบ และ าค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนว่าเวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตย์มี
ค่าเท่ากัน รือแตกต่างกัน
ผลการ ึก า
ตารางบันทึกผลเ ลาขึ้นตกข งด ง าทิตย์ เดื น มิถุนายน – ิง าคม 2559 (นา ิกา)
วันที่

มิ.ย.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เวลาขึ้น

เวลาตก

วันที่ เวลาขึ้น

เวลาตก

ของดวง
อาทิตย์

ของดวง
อาทิตย์

ของดวง
อาทิตย์

ของดวง
อาทิตย์

5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
5.52
5.54
5.54
5.54
5.55
5.55
5.56
5.56
5.57
5.58

18.47
18.47
18.47
18.47
18.47
18.46
18.46
18.46
18.46
18.45
18.45
18.48
18.47
18.47
18.47
18.46
18.46
18.46
18.46

5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.47
5.48
5.48
5.48
5.48
5.48
5.48
5.49

18.40
18.40
18.40
18.40
18.40
18.40
18.41
18.41
18.41
18.41
18.42
18.42
18.42
18.44
18.44
18.44
18.44
18.45
18.45

ก.ค.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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เวลา
วันที่ ขึ้น
ของ
ดวง
อาทิตย์
.ค.
1
6.00
2
6.01
3
6.01
4
6.01
5
6.01
6
6.01
7
6.01
8
6.02
9
6.02
10 6.02
11 6.02
12 6.02
13 6.02
14 6.03
15 6.03
16 6.03
17 6.03
18 6.03
19 6.03

เวลาตก
ของดวงอาทิตย์
18.44
18.44
18.43
18.42
18.42
18.42
18.41
18.41
18.40
18.40
18.39
18.39
18.39
18.38
18.38
18.37
18.36
18.36
18.35
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
เฉลี่ย

5.49
5.49
5.49
5.49
5.49
5.49
5.50
5.50
5.50
5.51
5.52
5.48

18.45
18.45
18.45
18.46
18.46
18.46
18.46
18.46
18.47
18.47
18.47
18.43

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5.58
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
6.00
6.00
6.00
6.00

18.46
18.46
18.46
18.45
18.45
18.45
18.44
18.45
18.44
18.44
18.44
18.46

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6.03
6.03
6.03
6.03
6.04
6.04
6.04
6.04
6.04
6.04
6.04
6.03

18.35
18.34
18.34
18.33
18.32
18.31
18.31
18.30
18.30
18.29
18.28
18.37

20

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

เวลาตก ของดวงอาทิตย์
6

0
4

เวลาขึน
้ ของดวงอาทิตย์
2

10
มิ.ย.

เวลา (นาฬิกา)

เวลาขึน้ ตกของดวงอาทิตย์ เดือนมิถุนายน

เวเลส (นาฬิกา)

เวลาขึน้ ตกดวงอาทิตย์เดือนกรกฏาคม
20
10

เวลาขึ ้น ของดวงอาทิตย์

0

เวลาตก ของดวงอาทิตย์
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

เวลา(นาฬิกา)

เวลาขึน้ ตกของดวงอาทิตย์ เดือนสิ งหาคม
20.00
เวลาขึ ้น ของดวงอาทิตย์

10.00

เวลาตก ของดวงอาทิตย์

0.00
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

ผลการทดลองปรากฏว่า เดือนมิถุนายนเวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย 05.48 น. และเวลาตกของดวง
อาทิ ตย์ เฉลี่ ย 18.43 น. เดือนกรกฎาคมเวลาขึ้นของดวงอาทิตย์เฉลี่ย 06.00 น. และเวลาตกของดวง
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อาทิตย์เฉลี่ย 18.46 น. เดือน ิง าคม เ ลาขึ้นของด งอาทิตย์เฉลี่ ย 06.03 น. และเ ลาตกของด ง
อาทิตย์ เฉลี่ย 18.37 น. แ ดง ่าเ ลาขึ้นและตกของด งอาทิตย์ในแต่ละ ันอาจขึ้นตรงกันแต่ไม่เกิน 10
ัน โดยเมื่อเปลี่ยนเ ลา จะขึ้น รือตก ่างกัน 0.01 นาที และการขึ้นตกของด งอาทิตย์ในแต่ละเดือนมี
ค่าเฉลี่ยไม่เท่ากัน
รุป
รุปผลการทดลองพบ ่าเ ลาขึ้นและตกของด งอาทิตย์ในแต่ละ ันอาจขึ้นตรงกันแต่ไม่เกิน 10 ัน
โดยเมื่อเปลี่ยนเ ลา จะขึ้น รือตก ่างกัน 0.01 นาที และการขึ้นตกของด งอาทิตย์ในแต่ละเดือนมีค่าเฉลี่ยไม่
เท่ากัน
กิตติกรรมประกา
ิจั ยเล่ มนี้ ประกอบด้ ยการดาเนิ นงาน ลายขั้นตอน นับตั้งแต่การ ึก า าข้อมูลการทดลองการ
ิเคราะ ์ผลการทดลอง การจัดทาเป็นรูปเล่ม จนกระทั่ง ิจัย าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี ตลอดจนระยะเ ลาการ
ดาเนินงานได้รับค ามช่ ยเ ลือและคาแนะนาในด้านต่างๆตลอดจนได้รับกาลังใจในการปฏิบัติ
ขอขอบคุณ อดูดา เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรร า ฉะเชิงเทรา และ บุคลากร ที่ใ ้
คาปรึก า คาแนะนา และเอื้อเฟื้อ ถานที่
ขอขอบคุณ นาย มนตรี เด ิเลาะ ผู้อาน ยการโรงเรียน มอนทอง ิทยา ที่ใ ้การ นับ นุน
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ พ่อแม่ที่รัก ที่คอยใ ้การ นับ นุน การช่ ยเ ลือ
อ้างอิง
ถาบัน ่งเ ริมการ อน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี, ถาบัน. นัง ือเรียนราย ิชาพื้นฐาน
ิทยา า ตร์ ิทยา า ตร์ 6 ชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : คุรุ ภาลาดพร้า , 2557.
. คู่มือครูราย ิชาพื้นฐาน ิทยา า ตร์ ิทยา า ตร์ 6 ชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 เล่ม 2. กรุงเทพฯ :
คุรุ ภาลาดพร้า , 2556.
https://th.wikipedia.org/wiki/
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การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวเส้นแวงในวันศารทวิษุวัติ
นาง า รัตนพร ถิ่น ถิตย์
E-mails: shertem_kup@hotmail.com
ชื่อครูที่ปรึก า นาง า ุพัตรา ืบ ี ุก
โรงเรียนกาญจนาภิเ ก ิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
บทคัดย่อ
การ ัดค ามยา เ ้น รอบ งโลกในแน เ ้นแ งของ Eratosthenes (276-194 ปีก่อน ค. .) ใช้การ
จับคู่ องตาแ น่งใดๆ ในแน เ ้นแ งเดีย กันคาน ณจากการ ัดระยะ ่างของ องตาแ น่งและผลต่างของมุม
ที่แ งอาทิตย์ตกกระทบเ ากาเนิดเงาในเ ลาเที่ยง ันด้ ย ลักการดังกล่า ใน ัน ารท ิ ุ ัต (23 กันยายน) ซึ่ง
ด งอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏตามแน เ ้น ูนย์ ูตรโลกการ ัดค ามยา เ ้นรอบ งโลก ามารถทา ได้โดยการ
ัดระยะจากตาแ น่งใดๆ เทียบกับเ ้น ูนย์ ูตรโลกและ ัดมุมที่แ งอาทิตย์ตกกระทบกาเนิดเงาในเ ลาเที่ยง
ันได้ โครงงานนี้ได้ทาการ ึก าที่โรงเรียนกาญจนาภิเ ก ิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ระ ่าง ันที่ 22-24 กันยายนา
2559โดยใช้ เ ากาเนิดเงาที่มีค าม ูงแตกต่างกัน 5 ระดับ ัดมุมที่แ งอาทิตย์ตกกระทบเ ากาเนิดเงาในเ ลา
เที่ยง ันของ ันที่ 24 กันยายน 2559 และ ัดระยะทางจากพิกัดภูมิ า ตร์โรงเรียนถึงเ ้น ูนย์ ูตรโลกด้ ย
โปรแกรม Google Earthแล้ คาน ณ า ค ามยา เ ้นรอบ งโลก ผลการ ึก าพบ ่าการคาน ณค ามยา
เ ้นรอบ งโลกใน ัน ารท ิ ุ ัต มีค่าคลาดเคลื่อนระ ่าง 0.14-7.82 % ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบ
กับค ามคลาดเคลื่อนของ Eratosthenes ที่ 15.60% ซึ่งเป็นการยืนยัน ่าการ ัดค ามยา เ ้นรอบ งโลกใน
แน เ ้นแ งของ Eratosthenes ามารถทา ได้อีก ิธี นึ่งโดยเทียบพิกัดกับ เ ้น ูนย์ ูตรโลก ใน ัน ารท ิ ุ
ัติ
คา าคัญ:ค ามยา เ ้นรอบ งโลก, Eratosthenes, เ ากาเนิดเงา
ค ามเป็นมา
ดารา า ตร์ คือ ิชา ิทยา า ตร์ที่ ึก า ัตถุท้องฟ้า (อาทิ ดา ฤก ์ ดา เคราะ ์ ดา าง
และดาราจักร) ร มทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากา ของโลก โดย ึก า
เกี่ย กับ ิ ัฒ นาการ ลั ก ณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยม ิท ยา และการเคลื่ อนที่ของ ัตถุท้ องฟ้ า
ตลอดจนถึงการกาเนิดและ ิ ัฒนาการของเอกภพ
ดารา า ตร์ เป็ น นึ่ งใน าขาของ ิท ยา า ตร์ที่ เก่าแก่ที่ ุ ดนักดารา า ตร์ใน ัฒ นธรรมโบราณ
ังเกตการณ์ด งดา บนท้องฟ้าในเ ลากลางคืนและ ัตถุทางดารา า ตร์ ลายอย่างก็ได้ถูกค้นพบเรื่อยมาตาม
ยุค มัยอย่างไรก็ตาม กล้องโทรทรร น์เป็น ิ่งประดิ ฐ์ที่จาเป็นก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็น ิทยา า ตร์
มัยใ ม่ตั้งแต่อดีตกาลดารา า ตร์ประกอบไปด้ ย าขาที่ ลาก ลายเช่น ก าร ั ด ต าแ น่ งด า ก าร
เดินเรือดารา า ตร์ ดารา า ตร์เชิง ังเกตการณ์ การ ร้างปฏิทิน และร มทั้งโ รา า ตร์ แต่ดารา า ตร์ทุก
ันนี้ถูกจัด ่ามีค าม มายเ มือนกับฟิ ิก ์ดารา า ตร์ ตั้งแต่คริ ต์ ต รร ที่ 20 เป็นต้นมา ดารา า ตร์ได้
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แบ่ ง กเป็ น ง าขาได้ แก่ ดารา า ตร์ เชิง ั งเกตการณ์ และดารา า ตร์เชิ งทฤ ฎี ดารา า ตร์เชิ ง
ังเกตการณ์จะใ ้ค าม าคัญไปที่การเก็บและการ ิเคราะ ์ข้ มูล โดยการใช้ค ามรู้ทางกายภาพเบื้ งต้นเป็น
ลัก
่ นดารา า ตร์เชิงทฤ ฎีใ ้ค าม าคัญไปที่การพัฒนาค มพิ เต ร์ รื แบบจาล งเชิง ิเคราะ ์
เพื่ ธิบาย ัตถุท้ งฟ้าและปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้ง ง าขานี้เป็น งค์ประก บซึ่งกันและกัน กล่า คื ดารา
า ตร์เชิงทฤ ฎีใช้ ธิบายผลจากการ ังเกตการณ์ และดารา า ตร์เชิง ังเกตการณ์ใช้ในการรับร งผลจาก
ทางทฤ ฎี
การ ิจัยนี้มีจุด นใจในการ ึก า าเ ้นร บ งโลกตามแน เ ้นแ ง เพื่ าค่าค ามคลาดเคลื่ นใน
การ าค ามยา เ ้นร บ งโลกตามแน เ น้ แ งข งจัง ัดฉะเชิงเทราและจัง ัดปัตตานี ซึ่งทั้ง งจัง ัดมี
ล งติจูดใกล้เคียงกัน
วัตถุประสงค์
เป้า มายข งการ ึก างาน ิจัยนี้เพื่ าค ามยา เ ้นร บ งข งโลกตามแน เ ้นแ งข งจัง ัด
ฉะเชิงเทราและปัตตานี
วิธีการศึกษา
1. การ าค่ามุมตกกระทบข งด ง าทิตย์ในเ ลาเที่ยง ุริยะ มีขั้นต นดังนี้
นั ที่ 1: ก่ น ัน ารท ิ ุ ัต ( ันที่ 22 กันยายน) 1. ติดตั้งน ม่ น (Gnomon)" ได้แก่แท่งไม้แท่ง กรูแท่ง
ตะปูเ าธง ที่มีค าม ูงต่างกัน 5 ระดับ างติดแน่น ใ ้ได้ฉากกับพื้นที่ราบเรียบตาแ น่งกลางรูป งกลมที่
าดซ้ นกัน ลาย ง ณ นาม น้าเ าธงโรงเรียนกาญจนาภิเ ก ิทยาลัย ฉะเชิงเทรา (101.4๐ E, 15.13๐
N)
2. พล ตเงาแ ง าทิตย์ (Shadow plot) เพื่ าทิ เ นื แท้โดยใช้ปากกาจุดตาแ น่งที่ย ดแ ลมข งเงา
จากแท่ง ัตถุที่ท ดไปบนรูป งกลมทุกๆ 5 นาทีระ ่างเ ลาในนา ิกาข้ มื รา 11.00-13.00 น.จะได้
จุดที่แ ดงถึงการเคลื่ นที่ ข งด ง าทิตย์ตัดผ่านรูป งกลมเ ล่านั้นจากนั้นลากเ ้นตรงผ่ านจุดที่ตัด
งกลมเดีย กัน ซึ่งจะได้แน ทิ ตะ ัน ก- ตะ ันตกแท้จากนั้นกา นดทิ เ นื แท้ รื เ ้นข งเ ลา
เที่ ย งตรงท้ งถิ่ น (solar noon)โดยลากเ ้ น จากจุ ด ที่ ติ ด ตั้ งน ม่ น (Gnomon)ไปตั้ งฉากกั บ แน ทิ
ตะ ัน ก-ตะ ันตกแท้
3. ันที่ 2 : ัน ารท ิ ุ ัต (ตร จ ัดใน ันที่ 24 กันยายน เนื่ งจาก ันที่ 23 กันยายน 2558 ท้ งฟ้าปิดและ
มีเมฆฝน)
1. นา ุปกรณ์ที่ใช้พล ตเงาแ ง าทิตย์ข ง ันที่ 1ไป ัดมุมที่ด ง าทิตย์ตกกระทบในเ ลาเที่ยง ัน
โดยนา ุปกรณ์ ไปติดตั้งใ ้ตั้งฉากกับพื้น ราบที่ตาแ น่งเดิม ช่ งเ ลา11.50-12.10 น.แล้ ระบุตาแ น่งที่
ปลายเงาทาบกับ เ ้นเ ลาเที่ยงตรง (Solar noon) พ ดีจากนั้น ัดค ามยา ข งเงาจากจุดที่ติดตั้ง น
ม่ น (Gnomon) ไปถึงตาแ น่งปลายข งเงา แล้ นามา คาน ณ ามุมที่ด ง าทิตย์ตกกระทบในเ ลา
เที่ยงตรงได้จาก ูตร “[tan a = ค ามยา ข งเงา/ ค าม ูงข งเ าโนม น]”
เมื่ a คื มุมที่ด ง าทิตย์ตกกระทบในเ ลาเที่ยงตรง
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2.ระยะทางจาก ถานที่ทา กิจกรรม นาม น้าเ าธงโรงเรียนกาญจนาภิเ ก ิทยาลัย ฉะเชิงเทราถึง
เ ้น ูนย์ ูตรโลกโดยใช้ โปรแกรม Google Earth พบ ่าได้ระยะทาง1681.88 กิโลเมตร
3. คาน ณค ามยา เ ้นรอบ งโลกตามแน เ ้นแ ง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จาก มการ
“[ค ามยา เ ้นรอบ งโลก=ระยะทางระ ่าง ถานที่ปฏิบัติการถึงเ ้น ูนย์ ูต รx (360/a)]” เมื่อ a คือ
มุมที่ด งอาทิตย์ตกกระทบในเ ลาเที่ยงตรง
4. คาน ณค่าค ามคลาดเคลื่อน ค ามยา เ ้นรอบ งโลกตามแน เ ้นแ งจาก มการ
เปอร์เซ็นต์ค ามคลาดเคลื่อน = [ค่าที่ได้จากการทดลอง-ค่าจริง] × [100/ค่าจริง] เมื่อค่าจริงของ
ค ามยา เ ้นรอบ งโลกตามแน เ ้นแ ง เท่ากับ40,008 กิโลเมตร
ผลการ ึก า
ผลการตร จ ัดค ามยา เ ้นรอบ งโลกในช่ ง ัน ารท ิ ุ ัติ (22-24 กันยายน 2559) โดยใช้ค าม ูง
ของเ า ก าเนิ ด เงาแตกต่ างกั น 5 ระดั บ ณ พิ กั ด ภู มิ า ตร์ โรงเรีย นกาญจนาภิ เ ก ิท ยาลั ย ฉะเชิ งเทรา
(101.4๐ E, 15.13๐ N) ามารถ แ ดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1แ ดงผลการ ัดค ามยา เ ้นรอบ งโลกในช่ ง ัน ารท ิ ุ ัติ (22-24 กันยายน 2559) ณ
พิกัดโรงเรียนกาญจนาภิเ ก ิทยาลัย ฉะเชิงเทรา (101.4๐ E, 15.13๐ N)
เ าที่

ค าม ูง
เ า (cm)

ค ามยา
เงา (cm)

tan A

1

411

111

0.270

15.11

2

229

64

0.279

3

8

2.0

4

6

5

4

เฉลี่ย
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มุม A
(อง า)

ระยะ ่าง
จากเ ้น
ูนย์ ูตร
(กม.)

ค ามยา
เ ้นรอบ ง
โลก (กม.)

ERROR

1681.88

40,062.06

0.14

15.61

1681.88

38,776.82

3.08

0.250

14.04

1681.88

43,136.67

7.82

1.7

0.283

15.82

1681.88

38,274.82

4.33

1.1

0.275

15.38

1681.88

39,377.40

1.58

39,925.55

3.39

(%)
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ข้อเสนอแนะ
1.การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม Google Earth ในการ ั ด ระยะทางบนโลกการเก็ บ ข้ อ มู ล ทาง
ิทยา า ตร์การ ิจัย รือ การเรียนรู้ภายใต้ข้อจากัดเรื่องงบประมาณ เป็น ิ่งที่ ามารถทาได้จริงอย่างประ บ
ค าม าเร็จ
2. กิจกรรมนี้ ามารถใช้เพื่อ ึก าค่าอื่นๆ ได้เช่น ค่ารั มีของโลก รือค ามยา เ ้นผ่าน ูนย์กลาง
โลก เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ิจั ยเล่ มนี้ ประกอบด้ ยการดาเนิ นงาน ลายขั้นตอน นั บตั้งแต่การ ึก า าข้อมูลการทดลองการ
ิเคราะ ์ผลการทดลอง การจัดทาเป็นรูป เล่ม จนกระทั่ง ิจัยนี้ าเร็จลุ ล่ งไปด้ ยดี ตลอดระยะเ ลาดังกล่า
ผู้จัดทา ิจัยนี้ได้รับค ามช่ ยเ ลือและคาแนะนาในด้านต่างๆตลอดจนได้รับกาลังใจจากบุคคล ลายๆท่าน
ผู้จัดทาตระ นักและซาบซึ้งในค ามกรุณาจากทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกา นี้ขอขอบคุณทุกๆท่าน ดังนี้
กราบขอบพระคุณ อดูดา เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรร า ฉะเชิงเทรา และบุคลากร ที่ใ ้คาปรึก า
และเอื้อเฟื้อ ถานที่เพื่อเก็บข้อมูลในการทา ิจัยในครั้งนี้
กราบขอบพระคุ ณ นายประเ ริ ฐ กุ ล พิ พั ฒ รัต น์ ผู้ อ าน ยการโรงเรี ยนกาญจนาภิ เ ก ิท ยาลั ย
ฉะเชิงเทรา ที่ นับ นุนในด้าน ิชาการเ มอมา
กราบขอบพระคุณ คุณครู ุพัฒรา ืบ ี ุก คุณครูที่ปรึก าจากภาค ิชาฟิ ิก ์ ผู้ใ ้ คาแนะนาและได้
เมตตาใ ้ค ามช่ ยเ ลือในทุกๆด้าน ในการทา ิจัยในครั้งนี้จนประ บค าม าเร็จ
กราบขอบพระคุณ คุณ ครูจุฑาทิพย์ แพลู กอินทร์ คุณ ครูผู้ค บคุมดูแลงาน ิจัย ใ ้ คาปรึก าและ
ประ านงาน ิจัยในครั้งนี้
ท้ายที่ ุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นที่รัก ผู้ใ ้กาลังใจและใ ้โอกา ทางการ ึก า
อันมีค่ายิ่ง
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ภาพปก “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 ”
ภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกในมุมมองภาพลวงตา ในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดวงจันทร์เต็มดวง
ปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนี้ ที่ระยะห่างประมาณ 356,511 กิโลเมตร และยังเป็ฯการโคจร
เข้าใกล้โลกทุ่ดในรอบ 68 ปี ดวงจันทร์ เมื่อมีวัตถุเปรียบเทียบจะทำให้คนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาด
ใหญ่กว่าดวงที่อยู่อยู่บริเวณกลางฟ้าที่ไม่มีวัตถุใด ๆ อยู่ใกล้เคียง ภาพบุคคลชูเลข 9 สื่อแทนความจงรักภักดี
ของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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