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Lunar Occultation of Venus
Wong Pro Ject, Lim Li Xiang
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Instructor: Chin Wei loon
Remote Astronomy Observation Team, Hin Hua High School, Malaysia
Abstract
On 18 September 2017, a group of 11 students from Hin Hua High School have
observed the lunar occultation of Planet Venus phenomena. The observation was
conducted at the viewing platform of Hin Hua Observatory with an 80mm diameter F7
Refraction telescope and a 102mm diameter F13 Catadioptric telescope. All image was
taken using a DSLR and a smartphone which were attached onto the telescope respectively.
The observation started at 6 a.m. and ended at 8 a.m. The observation was doing fine at
the beginning until 7:10 am, when the Venus was getting extremely close to the moon. The
clouds start forming at the line of sight and blocked the moon at about 8 a.m. The
observation can be claimed as a partially success. The data analysis results show that the
Planet Venus graze on the lunar limb and not being fully occulted by the moon. In the
future, we hope that we can get more chances to observe more such astronomical
phenomenon because we are able to learn something from the event.
Keywords: Lunar occultation, Venus, Moon, Lunar limb grazing, Hin Hua High School
Background
The moon travels on a path in our sky that is called the ecliptic. It represents the
plane of our solar system and that approximate area is where the sun, moon and planets
travel in our sky. This means that the moon can sometimes pass in front of distant planets
and stars. We called lunar occultation. Of the most interest scientifically are "grazing
occultations." These happen when the moon's visible edge, or limb, passes by a planet or
star. As the moon moves along its path during a grazing occultation, the star or the planet
can wink in and out of sight. If there are multiple people watching the grazing at the same
time, it can reveal much about the objects involved in the occultation or about general
astronomical principles. Observers can learn more about the moon's topography, which can
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help with the exact timing of solar eclipses. Such observations are useful for refining
knowledge of the positions and motions of stars, and can be used to improve parameters
such as the tilt of the Earth's equator relative to the ecliptic and even the rotation of the
Milky Way galaxy.
Objective
On 18 September 2017, the lunar occultation of Venus was occurred and this
phenomena is visible in Malaysia. From the calculation by local amateur astronomer with
Occult 4.2.0 software, our observing venue at Hin Hua High School is located at the edge
of the area that can observe the Venus graze along the lunar limb. Thus, the objective of
doing the observation is to observe what we can see when we are at the occultation limit
line in order to verify how good is the software calculation. Besides that, we hope to see
the Venus apparent disk would getting partially covered by the mountains on the lunar
limb. If it is, then our data can be used for research usage. Our another objective is to record
the data with some different methods.
Study Method
We implemented three methods to record the phenomena. First method was
record the data by drawing the position of Venus when it approaching to the moon. This
was visually done by observation through Vixen 8-inch telescope . The second method was
using a DSLR camera with an 80mm telescope to photograph the occultation processes.
The third method was attaching a smartphone onto a 102mm Catadioptric telescope with
a 25mm eyepiece. Images for both second and third method was taken every 30 seconds
to 1 minute interval.
Transcript
Because of the clouds, we are not able to observe the moment when Venus closest
to the lunar limb. From all the captured images, we align the moon on each images by
using PhotoShop function, lighten to stack the images to show the path of Venus movement
approaching the lunar limb.
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Conclude
This observation is a partially success. We managed to record the data on the first
half of the observation program. Even though we faced the weather problem when critical
time approached, but we were able to capture some photos before the weather turned
bad. Therefore, we only could estimate the path of the Venus movement according to
those images taken and we knew that the Venus was going to pass by the lunar limb at a
very near distance. In the future, we hope we are getting more chances like this so that we
can gain more observation experiences and further contribute useful observation data to
the astronomy community.
Reference
1.http://falakonline.net/semesta/2017/09/saksikanfenomena-penghijaban-zuhrah-olehbulan-18-sep-2017/ 2.https://www.google.com/amp/s/amp.space.com/33946occultations.html 3.https://occultations.org/occultations/what-is-an-occultation/

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

3

Astrometry observation of Asteroids at Hin Hua Observatory
Lim Ming Jie
E-mail: limm522@yahoo.com
Instructor: Chin Wei Loon
Remote Astronomy Observation Team, Hin Hua High School, Malaysia
Abstract
On 1st - 3rd October 2017, a group of student from Hin Hua High School have
observed several asteroids which is 704 Interamnia, 980 Anacostia, 433 Eros, 999 Zachia,
1285 Julietta, and 3032 Evans. The observation was conducted at the Hin Hua Observatory
that houses a 406mm diameter F6.8 S-C telescope. All image data were calibrated with
bias, dark and flat frames to reduce unwanted artifacts that recorded during data acquisition
by using Maxim DL software. Herbert Raab’s Astrometrica software was used to conduct the
astrometry measurement. We submitted the observation results to The IAU Minor Planet
Center and Hin Hua Observatory officially received an observatory code as O50 on 21th
November 2017. In future, we hope to provide useful observation data for Minor Planet
Center and also improve our observation and studies of asteroids.
Keywords: Astrometry, Asteroid, Hin Hua Observatory, Observatory code, Minor planet
Background
Astrometry is a branch of astronomy which involves precise measurements of
positions and movements of stars and other celestial bodies. We can obtain orbital
elements of minor planets from the astrometry measurement on asteroid observation.
These data can be collected by The International Astronomical Union’s Minor Planet Centre
(MPC) to compute and update the orbital elements of minor planets. Another important
point of doing astrometry measurement on asteroids is to predict the NEOs’s close
approach statistic and theirs Earth-impact threat. The light curve study on minor planets
provides the rotation rate and composition of them which helps to study the origin of solar
system. Lastly, we can compete our results with central data and improve our observations
depends on the factors which cause errors in measurement.
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Objective
The main objectives of this asteroid observation is to study the positions determination
method and the attempt to plot the light curve of the observed asteroids which are 704
Interamnia, 980 Anacostia, 433 Eros, 999 Zachia, 1285 Julietta, and 3032 Evans. The brightness
change of an asteroid is due to its irregular shape reflects light differently as it rotates and the
distance changes from the asteroid to us. We can obtain the rotation rate of asteroids by
analysing their light curve.
Study method
704 Interamnia, 980 Anacostia, 433 Eros, 999 Zachia, 1285 Julietta, and 3032 Evans
were observed on 1st - 3rd October 2017 at Hin Hua Observatory which is located at Klang,
Malaysia. The site has longitude of 101.4393° East of Greenwich meridian and latitude of
3.0334 North of equator with altitude of 56.2m above sea level. Meade LX200GPS 16” was
used to observed the targets. There was a 0.62x reducer between the CCD (SBIG STF-8300M)
and the telescope. The observable field of view is 36.2093 x 28.7915 arc-minutes, hence
the pixel scale is equal to 1.945 arc-seconds per pixel (3x3 binning).
Each minor planet was observed over a period of an hour for three times in three
different nights. The MaxIm DL 5 software was used to capture 240 image data for each
target each night by using luminance filter. The exposure time of each image data is 15
seconds. All image data was calibrated with calibration frames to reduce the thermal noise
signals and readout noise signals. By stacking the image data for each asteroid, we can see
the ‘star-trail’ form by the movement of the asteroid relative to the background stars.
Three target asteroids which were 704 Interamnia, 980 Anacostia, 999 Zachia have been
observed for an hour. The stacked images show the motion path of each asteroid in one
hour.

Few image data of each observation in an hour were selected to be analysed.
Herbert Raab’s Astrometrica software was used to conduct the astrometry measurement
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namely the plate constants solving and position determination. First, a number of
comparison stars (at least three comparison stars) which have known position refer to UCAC
4 catalogue were selected to determine the plate constants of the system. These constants
define how the (x,y) coordinates of stars in the image relate to real RA and Dec position in
the sky. After the plate constants were solved, we can easily determine the position of
target asteroid along with the measured coordinates of comparison stars. By a mouse click
on the asteroid in the image data, the measurements was done and being recorded in a
text file according to MPC format. After that, the data was reported via e-mail to
obs@cfa.havard.edu. The astrometry results were compared with the astrometry position
prediction in the NASA JPL HORIZONS web-interface to determine the measurement error.
The measurements have error of ±0.02 arc-seconds on the axis of Right Ascension and ±0.2
arc-seconds on the axis of declination.

Astrometry report of observation from 1st - 3rd October 2017 in MPC format.
Astrometry report in MPC format contain the observatory’s address, the details of telescope
setup used and the observation details such as date of observation, observed RA and Dec,
observed magnitude and band, and also observatory code.
On 2nd June 2018 (19:16:31 UTC), 120 image data of 407 Arachne was captured in
30 second exposure time each in photographic R filter to plot the light curve.

However, nothing can be determined due to the long rotation period (22.62 hours) of 407
Arachne.
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Conclude

1.
2.
3.
4.

As a result of reporting the astrometry report of observation in Hin Hua observatory
from 1st - 3rd October 2017, Hin Hua observatory was assigned an observatory code as O50
in 21th November 2016. There were error measurements on the plotting of the light curve
and clearly one hour observation time was not enough to determine the rotation period of
407 Arachne. There are still a lot more to improve in observation equipment and the error
measurements due to the light pollution and weather condition is unavoidable. We must
do our best in everything no matter observation ways or data analysing to produce good
astrometry outcome.
Reference
https://www.minorplanetcenter.net/iau/info/Astrometry.html
https://lco.global/education/resources/plotting-an-asteroid-light-curve/
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top
https://www.astroshop.eu/cameras/sbig-camera-stf-8300m/p,47233
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Astrophotography with short DSLR lenses
C. J. Koo, H. W. Kim, K.C. Chin*
*E-mail: kcchin@schs.edu.my
Plenty Out There Astronomy Club, Sabah Chinese High School, Tawau, Sabah, Malaysia.
Abstract
This paper reports the astrophotos captured by our astronomy club’s members to
image the beautiful night sky by using short focal length lenses on a DSLR camera. Besides
mastering our astrophotography skills, this paper also aims to increase the awareness of the
public towards the global light pollution problems. The focal length of the lenses used in
this paper are 18 mm, 50 mm and 105 mm. During exposure, the camera was attached on
a Star Adventurer (Sky-Watcher) tracker in order to compensate the movement of the stars
due to the Earth’s rotation. Some of the regions that had been imaged in this work include
the Carina constellation, the summer Milky Way and the Orion Nebula. The pictures were
then stacked with Starry Sky Stacker while Adobe Photoshop CS6 was applied to enhance
the saturation and contract. In conclusion, we show that amazing astrophotography is
possible with short focal length lenses or even with kit lens. Some deep sky objects (DSO)
such as nebulae and galaxies can be clearly seen after stack. We believe that this technique
can bring astronomy closer to the community.
Introduction
The universe contains countless stars but most of them are beyond the focus of
the human eye. Although the human eye is an excellent organ, it lacks the vision to observe
faint stars or nebula. Therefore, people invented the telescope. With telescopes, people
could widen their vision, seeing more stars and celestial phenomena which they had not
seen before. However, the human eye cannot accumulate enough light. Hence,
astrophotography is formed.
In the mid-19th century, astronomers thought of using photography to capture the
stars; thus astrophotography is borned. Since then, the quality of the images are getting
better. Thus, the status of astrophotography has become more and more important. In
today’s astronomy, there is a big desire to do astronomical research with the photography
technology.
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With the increasing popularity of the camera and the advancement of the
technology, the field of astrophotography has emerged as a popular astronomy
phenomenon worldwide. We believe that this technique can promote astronomy closer to
the community. This paper also aims to show the possibility of capturing faint stars and the
nebulae by using DSLR kit lens.
Experimental details
A Nikon D5200 DSLR camera and a Canon 650D DSLR camera together with SkyWatcher Star Adventurer tracker are set on tripods respectively. The Sky-watcher Star
Adventurer tracker is used to track the movement of the celestial objects due to the Earth’s
continuous rotation. The Canon 650D camera with a 18 mm, F3.5 kit lens were used to
capture the summer Milky Way. The exposure time was set to 5 minutes. The Nikon D5200
camera with a 50 mm, F1.8 lens were used to capture the Carina Nebula, the Andromeda
Galaxy and the Nebulae in Cygnus. Each exposure was limited to 90 seconds while the
photo of the Orion Nebula was taken with lens of 105 mm focal length, F2.8 attached on
the Nikon D5200 camera. The exposure time was set at 60 seconds each.
For the post-processing of the photos, the computer software Starry Sky Stacker was
used to stack multiple photos into one single picture. By stacking the photos, we can
significantly reduce the noise and increase the amount of photons of the photos. The
Adobe Photoshop CS6 was then applied to enhance the brightness and the colour
saturation of the photos.
Result and Discussion
The processed images of the summer Milky Way, the Carina Nebula, the Andromeda
Galaxy, the Orion Nebula and the Nebulae in Cygnus were shown in Figure 1, 2, 3, 4 and 5.

Figure 1 The summer Milky Way after postprocessing, single frame with 5 minutes
exposure.
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Figure 2 Photo of the Carina Nebula with Crux Constellation after post-processing. Total exposure
time = 30 minutes.

Figure 3 Photograph of the Andromeda Galaxy after post-processing and cropped. Total
exposure time = 30

10
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Figure 4 Photo of the Orion Nebula after
post-processing and cropped. Total exposure
time = 17 minutes.

Figure 5 Photo of Nebulae in Cygnus after postprocessing and cropped. Total exposure time = 30
minutes.

The images in Figures 1 to 5 show that astrophotography of various types of celestial
objects including faint nebulae and galaxies is possible with short DSLR lenses or even with
kit lenses. The advanced development of image sensor in camera industry has opened up
a new window for the growth of astrophotography. Astrophotography is a great way to teach
science in a visual hands-on manner. It also provides a breakthrough to mathematicalphobia that many non-science majors are having. Through these images, we can learn the
meaning of the colours of the celestial objects. We can also review some of the fainter
objects like outer deep space galaxies and these could tell us of their innate structures.
Conclusion
This paper shows that the DSLR with short lenses is sufficient for amateur
astronomers to encapsulate the beauty of our night stars. This technique can be a useful
tool to promote astronomy and bring the community closer to the wonders of our universe.

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

11

ชุมนุมนักดาราศาสตรdรุeนเยาวd โรงเรียนปากชeอง
นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ|และนายกรวิวัฒน| เธียรวิสวัสดิ์
E-mail: orapinprommakun@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางอรพินท| พรหมคุณ
โรงเรียนปากชìอง จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดยeอ
ชุมนุมนักดาราศาสตร|รุìนเยาว| โรงเรียนปากชìอง เปóนการรวมตัวกันของคณะครูและนักเรียนที่มีความ
สนใจในการศึกษาดาราศาสตร| มีการทำกิจกรรม ที่มีรูปแบบการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อการศึกษา
ความรูùพื้นฐานทางดาราศาสตร| และการใชùความรูùขั้นสูงในการศึกษาโครงงานดาราศาสตร|เขùารìวมการแขìงขัน
และเผยแพรìความรูùสูìชุมชน เนื่องดùวยสมาชิกในชุมนุมทุกคนไดùเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาดาราศาสตร|วìา
เปóนพื้นฐานที่ดีในการสรùางเจตคติที่ดีตìอการศึกษาวิทยาศาสตร| ของประเทศ
คำสำคัญ: นักดาราศาสตร|รุìนเยาว| หมายถึง คณะครูนักเรียนโรงเรียนปากชìองที่มีความสนใจดาราศาสตร|
การดำเนินงานกิจกรรมของชุมนุมดาราศาสตรd มีกิจกรรมหลัก 5กิจกรรม อันไดyแกe
กิจกรรมที่ 1 กระจายโอกาสการเรียนรูùดาราศาสตร|สูìชุมชน
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมคìายดาราศาสตร|ใหùกับโรงเรียนที่สนใจ
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการตั้งกลùองโทรทรรศน|สังเกตจุดดับดวงอาทิตย| ตìอโมเดลดาวเคราะห|ใน
ระบบสุริยะ เผยแพรìสื่อที่ไดùรับจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร| กิจกรรม มุมดาราศาสตร| ในงานมหกรรม
วิชาการ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคìายปฎิบัติการทางดาราศาสตร| สำหรับนักเรียน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสìงเสริมนักเรียนชุมนุมเขùารìวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการดาราศาสตร|แหìง
ประเทศไทย
และเขùาแขìงขันโครงงานดùานวิทยาศาสตร| สาขาดาราศาสตร|
จากการดำเนินงานไดùรับความสนใจและเปóนโรงเรียนแกนนำในการทำกิจกรรมทางดùานดารา
ศาสตร|ไดùรับรางวัลจากการแขìงขันในระดับจังหวัด, ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักเรียนสามารถ
เผยแพรìความรูùไดùเปóนอยìางดี
ความเป|นมา
ชุมนุมนักดาราศาสตร|รุìนเยาว|โรงเรียนปากชìองไดùเริ่มทำกิจกรรมทางดùานดาราศาสตร| ตั่งแตì พ.ศ
2540 จนถึงป®จจุบัน โดยมีผูùรับผิดชอบกิจกรรมคือ ครูอรพินท| พรหมคุณ กลุìมสาระการเรียนรูùวิทยาศาสตร|
โรงเรียนปากชìอง ป®จจุบัน ดำรงตำแหนìง ครูชำนาญพิเศษ (master teacher) สาขาดาราศาสตร| สังกัด
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สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา เขตมั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 นครราชสี ม า และไดù เ ชิ ญ ชวนครู ก ลุ ì ม สาระ
วิทยาศาสตร|โรงเรียนปากชìองที่มีความสนใจดาราศาสตร|รวมถึงนักเรียนที่ศึกษาดาราศาสตร| มารìวมทำ
กิจกรรมและเผยแพรìความรูùอยìางตìอเนื่อง
วัตถุประสงคd
เพื่อทำกิจกรรมสìงเสริมศักยภาพทางดาราศาสตร|และเผยแพรìความรูùสูìชุมชน
วิธีการศึกษา
1.จัดตั้งชุมนุมนักดาราศาสตร|รุìนเยาว| โรงเรียนปากชìอง
2.ประชาสัมพันธ|เผยแพรìความรูùและจัดกิจกรรมอยìางตìอเนื่อง
3.สìงเสริมศักยภาพผูùเรียนและพัฒนาเปóนแกนนำดùานดาราศาสตร|เผยแพรìความรูùและแขìงขัน
4.กระจายโอกาสการเรียนรูùดาราศาสตร|สูìชุมชน เปóนประจำ
5.สรùางเครือขìาย พัฒนานักเรียนแกนนำ กับ โครงการพัฒนากำลังคนสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติและ
ภาควิชาฟ™สิกส|และวิทยาศาสตร|ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผลการทำกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กระจายโอกาสการเรียนรูùดาราศาสตร|สูìชุมชน
ภารกิจ – ใหùบริการชุมชนดùวยการจัดกิจกรรมตั้งกลùองโทรทรรศน|ดอปโซเนียนที่ไดùรับจากสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร|แหìงชาติ และใหùความรูùทางดาราศาสตร| ใหùแกìประชาชน ในงานประเพณีลอยกระทง วัดหนอง
สาหรìายวัดจันทึก ซึ่งเปóนวัดที่อยูìในชุมชนใกลùโรงเรียน บริการใหùนักทìองที่ยวบนอุทยานแหìงชาติเขาใหญì
ผลที่ไดùรับ - ประชาชนใหùความสนใจ อยìางมาก เชìน นักทìองเที่ยว ผูùสูงอายุ หนุìมสาว เด็ก รวมทั้งพระภิกษุ
สงฆ|
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมคìายดาราศาสตร|ใหùกับโรงเรียนที่สนใจ
ภารกิจ - เปóนการใหùบริการใหùความรูùและบริการสื่อและกลùองโทรทรรศน|สามารถใชùโปรแกรมทางดารา
ศาสตร|เผยแพรìความรูùแกìโรงเรียนที่สนใจโรงเรียนที่
ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ|ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร| โดยใชùแหลìงเรียนรูùในทùองถิ่น เชìน อุทยาน
แหìงชาติเขาใหญì ผากระดาษ ,ปากชìองแคมปØ
ผลที่ไดùรับ - นักเรียนแกนนำไดùฝ±กเผยแพรìความรูù ทางดาราศาสตร|เปóนผูùนำ
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการตั้งกลùองโทรทรรศน|สังเกตจุดดับดวงอาทิตย| ตìอโมเดลดาวเคราะห|ใน
ระบบสุริยะเผยแพรìสื่อที่ไดùรับจาก กิจกรรม มุมดาราศาสตร| ในงานมหกรรมวิชาการ ประกวดภาพถìาย
พระจันทร|สีเลือด ไดùรับความสนใจจากนักเรียนจากโรงเรียนประถมที่รìวมกิจกรรมงานวิชาการ เป™ดโลกการ
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เรียนรูùใหùนùองที่ขาดโอกาส รวมทั้งไดùรับความสนใจจากผูùบริหารโรงเรียนที่มารìวมงานและสนใจที่จะขอ
สนับสนุนสื่อจากสถาบันวิจัยทางดาราศาสตร|
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคìายปฎิบัติการทางดาราศาสตร| สำหรับนักเรียน ชุมนุมนักดาราศาสตร| ทำ
ใหùนักเรียนมีทักษะการใชùเครื่องมือทางดาราศาสตร| จาก โครงการพัฒนากำลังคน สถาบันวิจัยดาราศาสตร|
แหìงชาติ และจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสìงเสริมนักเรียนชุมนุมเขùารìวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการดาราศาสตร|แหìง
ประเทศไทย
และเขùาแขìงขันโครงงานดùานวิทยาศาสตร| สาขาดาราศาสตร| ไดùรับรางวัลระดับจังหวัดและระดับภาค
สรุปผล
จากผลการดำเนินงาน สามารถพัฒนานักเรียนและเผยแพรìความรูùรวมทั้งสìงเสริมศักยภาพใหùครูและ
นักเรียนสามารถเปóนผูùนำในการทำกิจกรรมดùานดาราศาสตร| ไดùเปóนอยìางดี
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดกิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร|รุìนเยาว|ครั้งนี้ ดำเนินไปดùวยดีเพราะความอนุเคราะห|ของคุณครู
อรพินท| พรหมคุณ ครูที่ปรึกษากิจกรรม ซึ่งใหùความรูù คำแนะนำ ตลอดเวลาของการทำกิจกรรมนี้
ขอขอบคุณทìานผูùอำนวยวิลาศ ดวงเงิน ผูùอำนวยการโรงเรียนปากชìอง และผูùบริหารโรงเรียนทุกฝ≤าย ที่ใหù
การสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุลìวงไปดùวยดี
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การศึกษาคeาสัมประสิทธิ์สมการขนาดของจุดบนดวงอาทิตยdที่มีผลตeออายุจุดบนดวงอาทิตยd
(Sunspots)
นางสาววรรษชล คำมีมูลและนางสาวนันท|นภัส รอดแกùว
E-mail: wassachon13tonliw@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวกิตติยา ประวัง
โรงเรียนปรินส|รอยแยลส|วิทยาลัย
บทคัดยeอ
จุดบนดวงอาทิตย| (Sunspots) เปóนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกวìาผิวดวงอาทิตย|รอบขùาง ทำใหùเห็นสี
มืดกวìาบริเวณรอบขùาง ซึ่งเกิดจากเสùนแรงแมìเหล็กซùอนทับกันมาก จากการสังเกตดวงอาทิตย|ผìานกลùอง
โทรทรรศน|และพบจุดบนดวงอาทิตย|มีหลายขนาด จึงเกิดขùอสงสัยวìาขนาดของจุดบนดวงอาทิตย|มีผลตìอ
อายุของจุดบนดวงอาทิตย|หรือไมì และนำไปสูìการศึกษาหาคìาสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน โดยนำภาพจาก
ฐานขùอมูลกลùองโทรทรรศน|อวกาศโซโฮ (SOHO) ชìวง Solar Maximum ในวันที่ 4-12 มกราคม ค.ศ.2013
เลื อ กจุ ด ที ่ ส ามารถสั ง เกตตั ้ ง แตì เ ริ ่ ม เกิ ด จุ ด บนดวงอาทิ ต ย| จ นกระทั ่ ง จุ ด นั ้ น ๆไดù ห ายไป คื อ จุ ด
1645,1646,1648, และ 1657 และนำภาพมาหาขนาดจริงของจุดบนดวงอาทิตย|โดยเทียบอัตราสìวนจุดนั้น
กับโลกเปóนพิกเซลและนำอัตราสìวนที่ไดùมาหาขนาดจริงของจุดจากขนาดจริงของโลก (สมมติใหùโลกมี
สัณฐานกลม) และบันทึกเวลา (อายุ) ของจุดบนดวงอาทิตย|แตìละจุดตั้งแตìเริ่มเกิดจนหายไป จากนั้นนำ
ขù อ มู ล ขนาดจริ ง และอายุ ข องจุ ด บนดวงอาทิ ต ย| แ ตì ล ะจุ ด คำนวณหาสมการการแปรผั น และคì า ของ
สัมประสิทธิ์การแปรผันซึ่งสัมประสิทธ|ของการแปรผันนี้สามารถนำมาหาสนามแมìเหล็กบนจุดบนดวง
อาทิตย|ไดùจากการศึกษาพบวìาขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| ( km2 ) แปรผันตรงกับอายุของจุดนั้น ๆ (วัน)
โดยมีสมการการแปรผันคือ ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| (km2) = 5,751,088.80 × อายุของจุด (วัน) มี
สัมประสิทธิ์ของการแปรผันคือ 5,751,088.80 หรือประมาณ 5.75 × 106 และสนามแมìเหล็ก (T)
แปรผกผันกับ อายุของจุดบนดวงอาทิตย| (วัน) ในสภาวะที่เสùนแรงแมìเหล็กเทìากัน
คำสำคัญ: จุดบนดวงอาทิตย| (Sunspots), สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน
ความเป|นมา
ดวงอาทิตย|เปóนดาวฤกษ|ที่อยูìใจกลางของระบบสุริยะ ซึ่งถือวìาเปóนดาวฤกษ|ที่อยูìใกลùโลกมากที่สุด
จึงสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ|ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย|ไดùงìาย จุดบนดวงอาทิตย| (Sunspots) ก็เปóน
ปรากฏการณ|หนึ่งที่สามารถสังเกตไดùผìานกลùองโทรทรรศน| จุดบนดวงอาทิตย|เกิดจากการที่เสùนแรงแมìเหล็ก
ซùอนทับกันเปóนจำนวนมากและมีการพุขึ้นของเสùนแรงแมìเหล็ก ทำใหùพลาสมา ที่เดินทางผìานเสùนแรง
แมìเหล็กลดนùอยลงเนื่องจากเคลื่อนที่ผìานเขùามาในลักษณะตัดขวาง จึงทำใหùบริเวณนั้นไดùรับพลังงานนùอยลง
มากและที่มีอุณหภูมิต่ำกวìาผิวดวงอาทิตย|รอบขùางประมาณ 1,000 เคลวิน
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จากการสังเกตดวงอาทิตย|ผìานกลùองโทรทรรศน| พบวìาจุดบนดวงอาทิตย|มีหลายขนาด เคลื่อนที่ไป
เรื่อยๆ และเปลี่ยนรูปรìางตลอดเวลา จึงเกิดขùอสงสัยวìาขนาดของจุดบนดวงอาทิตย|มีผลตìออายุของจุดบน
ดวงอาทิตย|หรือไมì อยìางไร และนำไปสูìการศึกษาหาคìาสัมประสิทธิ์ของการแปรผันระหวìางขนาดและอายุ
ของจุดบนดวงอาทิตย| เพื่อสามารถนำไปใชùในการหาขนาดหรืออายุของจุดบนดวงอาทิตย|ไดùเมื่อรูùเพียงคìาใด
คìาหนึ่งและใชùเพียงคìาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณ
วัตถุประสงคd
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางขนาดและอายุของจุดบนดวงอาทิตย| ซึ่งนำไปสูìการหาสมการการแปรผัน
และสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน
2. เพื่อประยุกต|ใชùสัมประสิทธิ์สมการการแปรผันขนาดที่มีผลตìอจุดบนดวงอาทิตย|ในการหาหรือทำนาย
ขนาดของสนามแมìเหล็กบริเวณจุดบนดวงอาทิตย|จากอายุของจุดบนดวงอาทิตย|
วิธีการศึกษา
1. บันทึกภาพดวงอาทิตย|จากฐานขùอมูลกลùองโทรทรรศน|อวกาศโซโฮ (SOHO) ในชìวง Solar Maximum
ในวันที่ 4-12 มกราคม ค.ศ.2013 ( https://sohowww.nascom.nasa.gov/ )
2. เลือกศึกษาจุดที่สามารถสังเกตตั้งแตìเริ่มเกิดจุดบนดวงอาทิตย|จนกระทั่งจุดนั้นๆไดùหายไป คือ จุด
1645, 1646, 1648 และ 1657
3. หาขนาดจริงขอจุด 1645, 1646, 1648 และ 1657 จากขนาดจริงของโลก
3.1 หาขนาดของพิกเซลเมื่อเทียบเปóน km2 โดยเทียบกับขนาดจริงของโลก ดังนี้
3.1.1 วัดพิกเซลของโลกที่ใชùเปรียบเทียบจุดบนดวงอาทิตย|จากภาพดวงอาทิตย|จากฐานขùอมูล
กลùองโทรทรรศน|อวกาศโซโฮ (SOHO) ซึ่งไดùคìาพิกเซลของโลกคือ 22 พิกเซล

3.1.2 หาขนาดของโลก (สมมติใหùโลกมีสัณฐานกลม ) ดังนี้
Equatorial radius ( R ) = 6378.137 km
Area = !" # = 127,801,973.349 km2

3.2 เทียบขนาดจริงของโลกเปóนพิกเซลโดยแทนขนาดของโลกเปóน E จะไดù
E = 22 px. = 127,801,973.349 km2
4. หาขนาดของจุดบนดวงอาทิตย|เมื่อเทียบกับขนาดของโลกดังนี้
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ชื่อจุด
1645
1646
1648
1657

ขนาด (Pixel)
1
6
2
0.5

ขนาด (เท5าของโลก)
0.045
0.27
0.09
0.0227

อายุ (วัน)
1
6
2
0.5

จากตารางจะเห็นไดùวìา ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย/แปรผันโดยตรงกับอายุของจุดบนดวง
อาทิตย/และสามารถแสดงเปóนกราฟเสùนตรงไดùดังนี้
กราฟแสดงขนาดเริ่มต0น(px.)ต6ออายุ(วัน) ของจุดบนดวงอาทิตย@

อายุ (วัน)

10

1646

5

1657 1645

1648

0
0

1

2

3

4

5

6

7

ขนาด (Pixel)

5. หาสัมประสิทธิ์ของสมการการแปรผันโดยตรงดั้งนี้
กำหนดใหù อายุของจุดบนดวงอาทิตย| คือ D
วัน
ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| คือ A
km 2
และขนาดของโลก คือ
E
km2
เนื่องจาก ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย|แปรผันโดยตรงกับอายุของจุดบนดวงอาทิตย| หรือ A α D
เมื่อคิดจากจุด 1645 จะไดùวìา
! = #$
0.045) = #(1)
$%&
# = ',)))
#=

$%('#+,,)',-+...$-)
',)))

# = 5,751,088.800705
! = 5,751,088.800705 $

จะไดùสมการของการแปรผันคือ
โดยมี 5,751,088.800705 เปóนสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน
6. นำสัมประสิทธ|ของการแปรผันมาประยุกต|ใชùในการทำนายขนาดของสนามแมìเหล็กของจุดบนดวง
อาทิตย|ในกรณีทขี่ นาดฟลักซ|แมìเหล็กที่ผìานพื้นที่มีขนาดเทìากันทุกจุด
จากสมการ

! × 10. (2# ) = #$
12

เมื่อ
และสมการ

—①
! คือ ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| (m2)
K คือ สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน มีคìาเทìากับ 5,751,088.800705
D คือ อายุของจุดบนดวงอาทิตย| (วัน)
! = ')))

ɸ

3=4
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เมื่อ

B คือ ความหนาแนìนฟลักซ|แมìเหล็ก หรือขนาดของสนามแมìเหล็ก (Tesla)
ɸ คือ ขนาฟลักซ|แมìเหล็กที่ผìานพื้นที่ (Weber)
A คือ พื้นที่ที่ตั้งฉากกับฟลักซ|แมìเหล็ก (m2)
เนื่องจาก
A = ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| =พื้นที่ที่ตั้งฉากกับฟลักซ|แมìเหล็ก
แทนสมการ ① ใน ②จะไดùวìา
6=

ɸ
1000ɸ
=
89
89
1000

ในกรณีทขี่ นาดฟลักซ|แมìเหล็กที่ผìานพื้นที่มีขนาดเทìากันทุกจุด จะไมìคำนึงถึง ɸ จะไดùวìา
6=

')))
12

หมายความวìา

'

3 (4) 5 2

โดยที่ 1000/k คือ สัมประสิทธิ์ของสมการการแปรผกผัน

อายุของจุดบนดวงอาทิตย์
(วัน)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวìาขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| ( km2 ) แปรผันตรงกับอายุของจุดนั้นๆ (วัน) โดย
มีสมการการแปรผันคือ ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| (km2) = 5,751,088.80 × อายุของจุด (วัน) มี
สั ม ประสิ ท ธิ ์ ข องการแปรผั น คื อ 5,751,088.80 หรื อ ประมาณ 5.7 × 106 และสนามแมì เ หล็ ก (T)
แปรผกผันกับอายุของจุดบนดวงอาทิตย| (วัน) ในสภาวะที่เสùนแรงแมìเหล็กเทìากัน
กราฟแสดงขนาด(ตร.กม.)ตQออายุ(วัน) ของจุดบนดวงอาทิตย[
2
1
0
0

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000

ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย์ (ตร.กม.)

สรุปผล
การศึกษาพบวìาขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| ( km2 ) แปรผันตรงกับอายุของจุดนั้นๆ (วัน) โดยมี
สมการการแปรผันคือ ขนาดของจุดบนดวงอาทิตย| (km2) = 5,751,088.80 × อายุของจุด (วัน) มี
สัมประสิทธิ์ของการแปรผันคือ 5,751,088.80 หรือประมาณ 5.7× 106
เอกสารอ>างอิง

วิภู รุจิโรปการ. เอกภพ เพื่อความเข@าใจในธรรมชาติและจักรวาล. พิมพJครั้งที่15. กรุงเทพฯ:
นานมีบุRคสJพับลิเคชั่นสJ, 2557.
Earth Fact Sheet. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html
(27 พฤษภาคม 2561)
SOHO. https://sohowww.nascom.nasa.gov/ (27 พฤษภาคม 2561)
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การศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางอายุขัยของจุดดำบนดวงอาทิตย/กับพื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย/
นางสาวป™ยธิดา ดุลยมา
E-mail: s34244@siya.ac.th
ครูที่ปรึกษา นายชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ| จันทบุรี
บทคัดยEอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางเวลาอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับ
ขนาดพื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย| ซึ่งในการศึกษานั้นมี 2 ขั้นตอนหลัก คือศึกษาความสัมพันธ|ระหวìาง
อายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่มากที่สุด และศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางอายุขัยของจุดบนดวง
อ า ท ิ ต ย | ก ั บ ข น า ด พ ื ้ น ท ี ่ เ ร ิ ่ ม ต ù น โ ด ย ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก จ ุ ด บ น ด ว ง อ า ท ิ ต ย | จ า ก ฐ า น ข ù อ มู ล
https://www.spaceweatherlive.com/en/archive ตั้งแตìปπ ค.ศ. 2001 – 2015 และทำการเลือกศึกษา
จุดบนดวงอาทิตย|ที่เปóนลักษณะจุดเดี่ยวๆ ไมìไดùเปóนกลุìมจุดบนดวงอาทิตย| จากนั้นทำการบันทึกอายุขัยและ
ขนาดพื้นที่มากที่สุดและขนาดพื้นที่เริ่มตùน แลùวนำขùอมูลมาหาความสัมพันธ|ในรูปของสมการ จาก
การศึกษาพบวìา อายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่มากที่สุดจะมีความสัมพันธ|ในรูปสมการ
Y =1.1486 X 0.4385 โดยมีคìาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ| R2 = 0.97 และเมื่อนำสมการนี้ไปคำนวณหาอายุขัย
ของจุดบนดวงอาทิตย|แลùวทำการเปรียบเทียบกับอายุขัยที่บันทึกไดùจริงผลปรากฏวìาไดùคìาเปอร|เซ็นต|ความ
แตกตìางเฉลี่ยเทìากับ 6.84 และ ความสัมพันธ|ระหวìางอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่เริ่มตùน
สามารถสรùางความสัมพันธ|ในรูปสมการ Y =1.7728 ln( x) + 0.5407 โดยมีคìาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ| R2
= 0.97 เมื่อนำสมการนี้คำนวณหาอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|แลùวทำการเปรียบเทียบกับอายุขัยที่บันทึก
ไดùจริงผลปรากฏวìาไดùคìาเปอร|เซ็นต|ความแตกตìางเฉลี่ยเทìากับ 6.30
คำสำคัญ จุดบนดวงอาทิตย|,อายุขัย ,สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ|
บทนำ
จุดบนดวงอาทิตย| (Sunspot) คือ พื้นที่สìวนหนึ่งบนชั้นโฟโตสเฟπยร|ของดวงอาทิตย|ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ
กวìาบริเวณโดยรอบ และมีสนามแมìเหล็กที่มีป®∫นป≤วนสูงมาก ซึ่งไดùทำใหùเกิดการขัดขวางกระบวนการพา
ความรùอนบนพื้นผิวดวงอาทิตย| เกิดเปóนพื้นที่ที่มีความเขùมของแสงต่ำกวìาบริเวณโดยรอบ ตัวการที่ทำใหùเกิด
จุดบนดวงอาทิตย| คือ สนามแมìเหล็กบนดวงอาทิตย| เนื่องจากอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย|ที่ไมì
เทìากัน โดยเฉพาะบริเวณศูนย|สูตรจะมีอัตราการหมุนที่เร็วกวìาบริเวณขั้วดวงอาทิตย| ความเร็วการหมุนที่
แตกตìางกันนั้นสìงผลใหùสนามแมìเหล็กบิดเบี้ยวไปจากเดิม บริเวณเสùนศูนย|สูตรเสùนแรงแมìเหล็กยืดตัวออก
เสùนแรงแมìเหล็กยกตัวสูงเปóนหìวงขึ้นอยìางฉับพลัน ขัดขวางการนำความรùอนภายใตùผิว เปóนผลใหùบริเวณนั้น
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มีอุณหภูมิต่ำ ปรากฏเห็นเปóนจุดดำๆ ในที่สุดหìวงขากออกจากกัน ทำใหùสนามแมìเหล็กคลายตัวออกกìอน
จากเริ่มตùนใหมìอีกครั้ง
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย|พื้นที่
มากที่สุดและ ขนาดพื้นที่เริ่มตùนพรùอมสรùางสมการแสดงความสัมพันธ|
2. เพื่อนำสมการที่สรùางขึ้นทำนายอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|แลùวเปรียบเทียบกับอายุจริงที่มีการบันทึก
ไดù
วิธีการศึกษา
การศึกษาตอนที่1 การศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย/กับขนาดพื้นที่มากที่สุด
การศึกษาในขั้นตอนนี้เริ่มตùนจากการเก็บขùอมูลอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่มาก
ที่สุดขนาดตìางๆ จากฐานขùอมูล https://www.spaceweatherlive.com/en/archive โดยทำการเลือก
ศึกษาจุดบนดวงอาทิตย|ที่เปóนลักษณะจุดเดี่ยวๆ โดยเริ่มตั้งแตìปπ ค.ศ. 2001 – 2015 โดยทำการเก็บขùอมูล
อายุขัยของพื้นที่มากที่สุดจำนวน 10 จุดของแตìละขนาดพื้นที่ แลùวทำการหา คìาเฉลี่ย และสìวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของอายุขัยแลùวนำขùอมูลที่ไดùมาสรùางกราฟเพื่อหาความสัมพันธ|ระหวìางอายุขัยของจุดบนดวง
อาทิตย|กับขนาดพื้นที่มากที่สุดจากนั้นทำการศึกษาแนวโนùมของความสัมพันธ| โดยการสรùางสมการแสดง
ความสัมพันธ|ในรูปแบบตìาง ๆ แลùวคัดเลือกสมการแสดงความสัมพันธ|ที่มีคìา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ| ( R2)
ที ่ มี คì า ใกลù เ คี ยง 1 แลù วนำสมการแสดงความสั มพั นธ| ของอายุ ขั ยจากขนาดพื ้ นที ่ มากที ่ สุ ดที ่ สรù างขึ้ น
คำนวณหาอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|ชุดใหมìจากฐานขùอมูลทำการเปรียบเทียบกับอายุจริงที่บันทึกไดùจริง
เพื่อหาเปอร|เซ็นต|ความแตกตìาง
การศึกษาตอนที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย/กับขนาดพื้นที่เริ่มต>น
การศึกษาขั้นตอนนี้เริ่มตùนจากทำการเก็บขùอมูลอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่เริ่มตùน
ขนาดตìางๆ จากฐานขùอมูล โดยทำการเก็บขùอมูลอายุขัยของพื้นที่เริ่มตùน จำนวน 10 จุดของแตìละขนาด
พื้นที่ แลùวนำขùอมูลที่ไดùมาสรùางกราฟเพื่อหาความสัมพันธ|ระหวìางอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาด
พื้นที่เริ่มตùน จากนั้นศึกษาแนวโนùมของความสัมพันธ| โดยการสรùางสมการแสดงความสัมพันธ|ในรูปแบบตìาง
ๆ แลùวคัดเลือกสมการแสดงความสัมพันธ|ที่มีคìา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ| ( R2) ใกลùเคียง 1 แลùวนำสมการที่
ไดùคำนวณหาอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|จากขนาดพื้นที่เริ่มตùนของจุดบนดวงอาทิตย|ชุดใหมìที่ไมìใชìขùอมูล
เดิมจากฐานขùอมูลแลùวเปรียบเทียบกับขùอมูลจริงเพื่อหาเปอร|เซ็นต|ความแตกตìาง
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตอนที่ 1 ความสัมพันธ/ระหวEางอายุขัยของจุดดำบนดวงอาทิตย/กับขนาดพื้นที่มากที่สุด

จากกราฟดังภาพที่ 1 ไดùความสัมพันธ|ในรูปสมการ Y =1.1486 X 0.4385 โดยมีคìาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ| R2 = 0.97 และจากการนำสมการที ่ ส รù า งขึ ้ น นี้ ค ำนวณหาอายุ ข ั ย ของจุ ด ดำแลù ว ทำการ
เปรียบเทียบกับอายุจริงที่บันทึกผลปรากฏดังภาพที่ 2
ผลการศึกษาตอนที่ 2 ความสัมพันธ/ระหวEางอายุขัยของจุดดำบนดวงอาทิตย/กับขนาดพื้นที่เริ่มต>น
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จากกราฟดั ง ภาพที ่ 3 ไดù ค วามสั ม พั น ธ| ใ นรู ป สมการ Y =1.7728 ln( x) + 0.5407 โดยมี คì า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ| R2 = 0.97 และจากการนำสมการที่สรùางขึ้นคำนวณหาอายุขัยของจุดดำแลùวทำ
การเปรียบเทียบกับอายุจริงที่บันทึกไดùผลดังภาพที่ 4
สรุปผล
จากการศึกษาพบวìา ความสัมพันธ|ระหวìางอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่มากที่สุดจะ
มีความสัมพันธ|ในรูปสมการ Y =1.1486 X 0.4385 โดยมีคìาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ| R2 = 0.97 และจากการ
นำสมการแสดงความสัมพันธ|ของอายุขัยจากขนาดพื้นที่มากสุดที่สรùางขึ้นคำนวณหาอายุขัยของจุดบนดวง
อาทิตย|แลùวทำการเปรียบเทียบกับอายุขัยที่บันทึกไดùจริงผลปรากฏวìาไดùคìาเปอร|เซ็นต|ความแตกตìางเฉลี่ย
เทìากับ 6.84 และ จากความสัมพันธ|ระหวìางอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย|กับขนาดพื้นที่เริ่มตùน สามารถ
สรùางความสัมพันธ|ในรูปสมการ Y =1.7728 ln( x) + 0.5407 โดยมีคìาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ| R2 = 0.97
และจากการนำสมการแสดงความสัมพันธ|ของอายุขัยจากขนาดพื้นที่มากสุดที่สรùางขึ้นคำนวณหาอายุขัยของ
จุดบนดวงอาทิตย|แลùวทำการเปรียบเทียบกับอายุขัยที่บันทึกไดùจริงผลปรากฏวìาไดùคìาเปอร|เซ็นต|ความ
แตกตìางเฉลี่ยเทìากับ 6.30
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จลุลìวงไดùดùวยความกรุณาและความชìวยเหลือจากครูชาญ เถาวันนี และคุณพิสิฏฐ
นิธินานันท| ที่ไดùกรุณาใหùคำปรึกษา คำแนะนำ และตรวจสอบแกùไขขùอบกพรìองทุกขั้นตอนของการจัดทำ
โครงงาน คณะผูùจัดทำโครงงาน ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อนนักเรียน ตลอดจนผูùที่เกี่ยวขùองทุกทìานที่
ไมìไดùกลìาวนามไวù ณ ที่นี้ที่ไดùใหùกำลังใจและมีสìวนชìวยเหลือใหùโครงงานฉบับนี้สำเร็จลุลìวงไดùดùวยดี ผูùจัดทำ
โครงงานหวังวìาโครงงานฉบับนี้จะเปóนประโยชน|กับผูùสนใจไมìมากก็นùอย
เอกสารอ>างอิง
ประณิตา เสพป®นคำ.2556. การหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย/:สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ
(องค|การมหาชน)
ระวิ สงวนทรัพย|.2550. ปริทรรศแหEงเอกภพ.กรุงเทพ:ฯภาควิชาวิทยาศาสตร|ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร|
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รัชนีกร นำชัย. การศึกษาจุดดำบนดวงอาทิตย/ด>วยกล>องโทรทรรศน/ชนิดสะท>อนแสง. รายงานการคùนควùา
อิสระเชิงวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเชียงใหมì.2550
The Astro Event Group vzw. Sunspot regions. [Online] สืบคùนจาก:
https://www.spaceweatherlive.com/en/archive (23 ธันวาคม 2560)
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การศึกษาชนิดของจุดบนดวงอาทิตย/ที่มีผลตEอการลุกจ>า
นางสาวรัญชิดา พลวงศา
E-mail: aomsin2608@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายนิวัฒน| วรสาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
บทคัดยEอ
โครงงานเรื่องการศึกษาชนิดของจุดบนดวงอาทิตย|ที่มีผลตìอการลุกจùา มีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ|ของจุดบนดวงอาทิตย|ในวัฏจักรสุริยะที่ 24 (ค.ศ. 2008 – 2018) กับการลุกจùา (Flares) และ
ศึกษาความสัมพันธ|ระหวìาง Hale class ตำแหนìงละติจูด และพื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย|ที่มีผลตìอการลุกจùา
โดยใชù ข ù อ มู ล จาก www.Solarmonitor.org ในวั ฏ จั ก รสุ ร ิ ย ะที ่ 24 (ค.ศ. 2008 – 2018) มาวิ เ คราะห|
ความสัมพันธ|ระหวìางจุดบนดวงอาทิตย|ที่สìงกับการลุกจùา
ผลการศึกษาพบวìาจำนวนจุดบนดวงอาทิตย|มีแนวโนùมแปรผันตรงกับการลุกจùาที่เกิดขึ้นในแตìละปπ
เมื่อจุดบนดวงอาทิตย|มีขนาดใหญìขึ้นจะมีโอกาสเกิดการลุกจùาที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในแตìละ Hale class
การลุกจùาเกือบทั้งหมดจะที่ละติจูด 10 – 20 องศาเหนือและใตù โดยไมìพบวìาเกิดที่บริเวณเสùนศูนย|สูตรของ
ดวงอาทิตย| ใน Hale class βγδ มีการลุกจùารุนแรงมากกวìา Hale class อื่น ซึ่งการลุกจùาใน Hale class
βδ, Hale class βγ และ Hale class βγδ แปรผันตรงกับขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย| แตìการลุกจùาใน
Hale class α และ Hale class β นั้นแปรผกผันกับขนาดพื้นที่จดุ บนดวงอาทิตย|
คำสำคัญ: จุดบนดวงอาทิตย| (Sunspots), การลุกจùา (Flares), ระดับการลุกจùา, Hale class
ความเป]นมา
ดาวอาทิตย|เปóนดาวฤกษ|ที่เปóนแหลìงพลังงานสำคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลก แตìในขณะเดียวกันรังสีที่แผì
ออกมาจากดวงอาทิตย|ก็สìงผลกระทบตìอโลกอยìางไมìอาจหลีกเลี่ยงไดù การลุกจùาที่เกิดจากดวงอาทิตย|เปóน
ตัวอยìางหนึ่งที่สìงผลกระทบตìอบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟπยร| (Ionosphere) ของโลก จนเกิดความเสียหายตìอ
ดาวเทียมสìงผลตìอการสื่อสารดùวยคลื่นวิทยุระยะไกล และมีผลกระทบตìอการดำเนินชีวิตของมนุษย|ไดù เมื่อ
ผูùจัดทำไดùศึกษาการเกิดการลุกจùา พบวìาการลุกจùานั้นเกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสนามแมìเหล็กซึ่งแบìงตาม
ลักษณะสนามแมìเหล็กที่เรียกวìา Hale class ไดùเปóน 5 ประเภท คือใน Hale class α, Hale class β, Hale
class βδ, Hale class βγ และ Hale class βγδ โดยสìวนใหญìแลùวสนามแมìเหล็กดังกลìาวเกิดความ
แปรปรวนขึ้นในบริเวณจุดบนดวงอาทิตย| ผูùจัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาชนิดของจุดบนดวงอาทิตย|ที่มีผลตìอการ
ลุกจùา เพื่อใชùเปóนขùอมูลในการปøองกันผลกระทบจากการลุกจùาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดù
วัตถุประสงค/
1). เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ของจุดบนดวงอาทิตย|ในวัฏจักรสุริยะที่ 24 (ค.ศ. 2008 – 2018) กับการลุกจùา
2). เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìาง Hale class ตำแหนìงละติจูด และพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|ที่มีผลตìอการลุกจùา
3). เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|กับโอกาสเกิดการลุกจùา ในระดับการลุกจùา
3 ระดับ คือ C , M และ X
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วิธีการศึกษา
1). ใชùขùอมูลของจุดบนดวงอาทิตย|และการลุกจùาจากเว็บไซต| www.solarmonitor.org มาแยกวิเคราะห|ขùอมูลตามตัว
แปรที่ศึกษา ดังนี้
1.1 ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย/ จำแนกตามขนาดพื้นที่จดุ บนดวงอาทิตย|
1.2 Hale class การจำแนกคุณลักษณะของสนามแมìเหล็กที่แตกตìางกันออกเปóน 5 ประเภท คือ α,
β, βδ, βγ และ βγδ

1.3 ละติจูด จำแนกตามละติจูดบนดวงอาทิตย| ตั้งแตìละติจูดที่ 35 องศาเหนือถึง
ละติจูดที่ 35 องศาใตù
2). นำขùอมูลการลุกจùาที่เกิดจากจุดบนดวงอาทิตย|แตìละขนาดมาเปรียบเทียบความสัมพันธ|เปóนรายปπ
3). วิเคราะห|ความสัมพันธ|ระหวìางขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|กับโอกาสเกิดการลุกจùา ในระดับการลุกจùา 3
ระดับ คือ C , M และ X
4). วิเคราะห|ความสัมพันธ|ระหวìาง ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|, Hale class และละติจูดของจุดบนดวง
อาทิตย|ที่มีผลตìอการลุกจùา
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ความสัมพันธ/ของจุดบนดวงอาทิตย/ในวัฏจักรสุริยะที่ 24 (ค.ศ. 2008-2018) กับการลุกจ>า
กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางจำนวนจุดบนดวงอาทิตย|โดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแตìละปπกับการลุกจùา
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จากกราฟที่ 1แสดงวìาจำนวนจุดบนดวงอาทิตย|มีแนวโนùมแปรผันตรงกับการลุกจùา
กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|กับการลุกจùา ในปπ 2015
การลุกจyา (Flares)
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จากกราฟที่ 2 แสดงวìาขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|ที่แตกตìางกันไมìมีผลตìอการลุกจùา
กราฟที่ 3 แสดงการลุกจùาของแตìละ Hale class โดยเฉลี่ย ในปπ 2010, 2014 และ 2016 โดยที่ 2010 และ
2016 เปóนปπที่มีจุดบนดวงอาทิตย|นùอย และปπ 2014 เปóนปπที่มีจุดบนดวงอาทิตย|มาก
24

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)
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จากกราฟที่ 3 แสดงวìาเมื่อจำนวนจุดบนดวงอาทิตย|มากขึ้นทำใหù Hale class สìวนใหญìเกิดการลุกจùาที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น
ตอนที่ 2 ความสัมพันธ1ระหว5าง Hale class ตำแหน5งละติจูด และพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย1ที่มีผลต5อการลุกจKา
กราฟที่ 4 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางขนาดพื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย|กับการลุกจùา
x10-6 W/m2
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จากกราฟที่ 4 แสดงวìาเมื่อจุดบนดวงอาทิตย|มีขนาดใหญìขึ้นจะมีโอกาสเกิดการลุกจùาที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น
กราฟที่ 5 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางละติจูดของจุดบนดวงอาทิตย|กับการลุกจùา ใน Hale class α
การลุกจyา(Flares)
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จากกราฟที่ 5 แสดงวìา การลุกจùาสìวนใหญìเกิดขึ้นประมาณละติจูดที่ 10 – 20 องศาเหนือและใตù
กราฟที่ 6 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางขนาดพื้นที่ของจุดบนดวงอาทิตย|กับการลุกจùา ใน Hale class α
และHale class βγδ
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จากกราฟที่ 6 แสดงวìาความรุนแรงของการลุกจùาเพิ่มมากขึ้นโดย Hale class βγδ จะมีการ
กระจายตัวของการลุกจùามากกวìา Hale class α
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กราฟที่ 7 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางละติจูดของจุดบนดวงอาทิตย|กับการลุกจùา Hale class βγδ
การลุกจyา(Flares)
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จากกราฟที่ 7 แสดงวìาการลุกจùามักเกิดขึ้นที่ละติจูด 10-20 องศาเหนือและใตù
สรุปและอภิปราย
จากการศึกษาความสัมพันธ|ของจุดบนดวงอาทิตย|ในวัฏจักรสุริยะที่ 24 (ค.ศ. 2008-2018) กับ
ระการลุกจùา พบวìาจำนวนจุดบนดวงอาทิตย|มีแนวโนùมแปรผันตรงกับการลุกจùาที่เกิดขึ้นในแตìละปπที่มี
จำนวนจุดบนดวงอาทิตย|ตìางกัน ซึ่งอาจเปóนเพราะ จุดบนดวงอาทิตย|สìงผลใหùเกิดการแปรปรวนของ
สนามแมìเหล็กในปπที่มีจุดบนดวงอาทิตย|มากทำใหùสนามแมìเหล็กมีความแปรปรวนมาก ซึ่งอาจสìงผลตìอระ
การลุกจùามาก ในทำนองเดียวกันถùาจุดบนดวงอาทิตย|ระการลุกจùาก็จะนùอยตาม
เมื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìาง Hale class ตำแหนìงละติจูด และพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|ที่มีผลตìอ
การลุกจùา พบวìา เมื่อจุดบนดวงอาทิตย|มีขนาดใหญìขึ้นจะมีโอกาสเกิดการลุกจùาที่มีความรุนแรงมากขึ้นใน
แตìละ Hale class การลุกจùามักเกิดที่ละติจูด 10 – 20 องศาเหนือและใตùโดยไมìพบวìาเกิดที่บริเวณเสùนศูนย|
สูตรของดวงอาทิตย| ใน Hale class βγδ มีการลุกจùารุนแรงมากกวìา Hale class อื่น ซึ่งอาจเปóนเพราะ
Hale class βγδ มี ค วามซั บ ซù อ นของสนามแมì เ หล็ ก มากวì า Hale class อื ่ น ทำใหù ม ี แ ปรปรวนของ
สนามแมìเหล็กมากจึงทำใหùเกิดการลุกจùามีความรุนแรงมากกวìา การลุกจùาใน Hale class βδ, Hale
class βγ และ Hale class βγδ แปรผันตรงกับขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย| แตìการลุกจùาใน Hale
class α และ Hale class β นั้นแปรผกผันกับขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย| และเมื่อพิจารณาเฉพาะในแตì
ละระดับการลุกจùา พบวìาเมื่อขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย|ใหญìขึ้นสìงผลใหùการลุกจùาในระดับ M และ X จะ
มีโอกาสเกิดมากขึ้น แตìการลุกจùาในระดับ C จะมีโอกาสเกิดนùอยลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากขนาดจุดบนดวง
อาทิตย|ที่ใหญìขึ้นทำใหùสนามแมìเหล็กมีความซับซùอนสìงผลใหùการลุกจùามีความรุนแรงมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำครั้งนี้สำเร็จลุลìวงไปดùวยดีดùวยคำแนะนำจาก คุณครูนิวัฒน| วรสาร ขอขอบพระคุณผูùอำนวยการ
ชาตรี ประดุจชนม| คุณพิสิฏฐ นิธินานันท| คุณมติพล ตั้งมติธรรม และเจùาหนùาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร|
แหìงชาติ (องค|การมหาชน) ที่ใหùคำแนะนำจนโครงงานเสร็จลุลìวงดùวยดี
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.คูìมือการศึกษาดาราศาสตร|เชิงปฏิบัติการ.สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทางดารา
ศาสตร|.กันยายน 2556
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หารัศมีของโลกจากภาพถEายจันทรุปราคาเงามืด
ลักคณา แซìหลีแ่ ละอาฟู≤ แซìหลิว
E-mail: daengnoi55@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นาย อภิรัก อภิวงค|งาม
โรงเรียนแกนùอยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมì
บทคัดยEอ
งานวิ จ ั ย นี ้ ไ ดù ศ ึ ก ษาการหารั ศ มี ข องโลก โดยอาศั ย ภาพถì า ยจั น ทรุ ป ราคาเงามื ด ในวั น ที ่ เ กิ ด
ปรากฏการณ|จันทรุปราคาเต็มดวง Super Blue Blood Moon วันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งไดùทำการ
บันทึกภาพจันทรุปราคาที่โดนเงามืดของโลกบัง โดยใชùกลùองสมาร|ทโฟน ตìอเขùากับกลùองโทรทรรศน|ดอปโซ
เนียนขนาด 10 นิ้ว บันทึกภาพในเวลาที่ตìางกัน 5 ภาพ ทำการปริ้นท|ภาพและคำนวณความยาวรัศมีความ
โคùงดวงจันทร| และรัศมีความโคùงของเงามืดจากภาพ โดยวิธีสามเหลี่ยมพิธากอรัส จากนั้นคำนวณหาขนาด
รัศมีเงามืดของโลกจริง โดยการเทียบอัตราสìวนกับขนาดรัศมีของดวงจันทร|มาตรฐาน นำคìารัศมีเงามืดของ
โลกที่ไดùมาคำนวณดùวยวิธีตรีโกณมิติและสามเหลี่ยมคลùาย โดยใชùขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย| 0.54 องศา
สามารถคำนวณขนาดรัศมีของโลกไดùเฉลี่ย 5,722.1 km มีความคลาดเคลื่อนจากคìามาตรฐาน 6,371 km
อยูì 10.2 % ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเปóนผลมาจากการวัดขนาดรัศมีดวงจันทร| และรัศมีเงามืดจาก
ภาพถìาย ที่ไมìสามารถเห็นขอบเขตของความโคùงวงกลมไดùอยìางชัดเจน โดยเฉพาะความโคùงวงกลมเงามืด
คำสำคัญ: รัศมีของโลก, รัศมีเงามืดของโลก, จันทรุปราคาเงามืด, สามเหลี่ยมคลùายและตรีโกณมิติ
ความเป]นมา
ปรากฏการณ|จันทรุปราคา เปóนปรากฏการณ|ทางดาราศาสตร|ที่นìาสนใจ เกิดเนื่องจากการที่โลก
ดวงจันทร| และดวงอาทิตย|โคจรมาอยูìในแนวเสùนตรงเดียวกัน ทำใหùเงาของโลกนั้นทอดไปบดบังดวงจันทร|
จึงทำใหùคนบนโลกสังเกตเห็นดวงจันทร|เวùาแหวìงไป เนื่องจากดวงจันทร|โคจรเขùาไปอยูìในเงามืดของโลก
และสำหรับการเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคาในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 เปóนการเกิดจันทรุปราคา
แบบเต็มดวง(Total Lunar Eclipse) และเกิดในชìวงที่ดวงจันทร|อยูìใกลùโลกมากที่สุด อีกทั้งในครั้งนี้เปóนการ
เกิดใชìชìวงที่เปóน ทุติยเพ็ญ(Blue Moon) เราเรียกรวมวìาปรากฏการณ| Super Blue Blood Moon จาก
ปรากฏการณ|นี้ที่ดวงอาทิตย| โลกและดวงจันทร|อยูìในตำแหนìงเรียงเปóนแนวเดียวกัน เราสามารถหารัศมี
ของโลกไดù โดยอาศัยภาพถìายจันทรุปราคา เพื่อหาขนาดรัศมีเงามืดของโลก นำมาคำนวณทางเรขาคณิต
โดยวิธีตรีโกณมิติและสามเหลี่ยมคลùาย จะสามารถหาขนาดรัศมีของโลกไดù จึงเปóนที่มาของงานวิจัยนี้
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วัตถุประสงค/
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค| เพื่อหาขนาดรัศมีของโลก จากภาพถìายจันทรุปราคาเงามืด ดùวยวิธี
ตรีโกณมิติและสามเหลี่ยมคลùาย
วิธีการศึกษา
1. จัดอุปกรณ|การเก็บขùอมูล โดยตั้งกลùองโทรทรรศน| Dobsonian แบบสะทùอนแสง ขนาด 10 นิ้ว รับแสง
จากดวงจันทร| ปรับโฟกัสใหùภาพดวงจันทร|สังเกตไดùชัดจากเลนส|ใกลùตา ในชìวงเวลากìอนการเกิด
ปรากฏการณ|จันทรุปราคาเต็มดวง Total Lunar Eclipse (Super Blue Blood Moon) คืนวันที่ 31
มกราคม พ.ศ.2561 ณ จุดสังเกตการณ|โรงเรียนแกนùอยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมì
2. เมื่อดวงจันทร|เคลื่อนเขùาสูìเงามืดของโลก ทำการบันทึกภาพจันทรุปราคา โดยใชùสมาร|ทโฟนตìอเขùากับ
เลนส|ใกลùตาของกลùองโทรทรรศน| บันทึกภาพอยìางนùอย 5 ภาพ ในชìวงเวลาที่ตìางกันตลอดชìวงเวลา
ของการเกิดอุปราคา
3. นำภาพถìายจันทรุปราคาที่ถìายไดù มาปริ้นท|ลงกระดาษ โดยใชùขนาดครึ่งA4 และทำการวัดดùวยเวอร|
เนียร|คาลิปเปอร| และคำนวณรัศมีของดวงจันทร|(A) และรัศมีเงามืดโลก(B) โดยใชùวิธีสามเหลี่ยมพิธา
กอรัส ดังตัวอยìางรูปที่ 1 แสดงการวัดและคำนวณรัศมีดวงจันทร|

2X

รูปที่ 1 แสดงการวัดและการคำนวณรัศมีดวงจันทร| และรัศมีเงามืดโลก
4. จากนั้นคำนวณเทียบอัตราสìวนกับขนาดรัศมีดวงจันทร|มาตรฐาน( Rm ) เพื่อหาขนาดรัศมีเงามืดของ
โลก( r ) จากสมการ (1) เมื่อ Rm = 1,737.1 km
=>
4
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5. นำขนาดรัศมีเงามืดของโลก ( r ) ที่คำนวณไดùจากขùอ 4. มาคำนวณหารัศมีของโลก ( R ) โดยใชù
สามเหลี่ยมคลùายและตรีโกณมิติ จากสมการ (2) ดังรูปที่ 2
+,-

B
#

=

?

C

=

=

DEC

………..(2)

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงตำแหนìงการเกิดจันทรุปราคา
ผลการศึกษา
1. ภาพถìายจันทรุปราคาเงามืดที่ถìายในชìวงเวลาที่ตìางกัน จำนวน 5 ภาพ
ภาพที่ 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 4
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ภาพที่ 3

ภาพที่ 5
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2. ตารางผลการศึกษา

สรุปและอภิปรายผล
จากการหารัศมีของโลก จากภาพถìายจันทรุปราคาเงามืด ในวันที่เกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคา
เต็มดวง Super Blue Blood Moon วันที่ 31 มกราคม 2561 ดùวยวิธีตรีโกณมิติและสามเหลี่ยมคลùาย
สามารถคำนวณขนาดรัศมีของโลกไดùเฉลี่ย 5,722.1 km มีความคลาดเคลื่อนจากคìามาตรฐาน 6,371 km
อยูì 10.2 % ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจเปóนผลมาจากการวัดขนาดรัศมีดวงจันทร| และรัศมีเงามืด
จากภาพถìาย ที่ไมìสามารถเห็นขอบเขตความโคùงวงกลมไดùอยìางชัดเจน โดยเฉพาะความโคùงวงกลมเงามืด จึง
ทำใหùไมìสามารถวัดขนาดไดùอยìางแมìนยำ
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยดาราศาสตร|นี้ ไดùรับการผลักดันและพัฒนาตìอเนื่องจากโครงการอบรมครูเชิง
ปฏิบัติการดùานดาราศาสตร|ขั้นสูง สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) ขùอมูลความรูùจาก
เฟสบุ¬คเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ ขอขอบคุณอาจารย|ที่ปรึกษา คุณครู อภิรัก อภิวงค|งาม
โรงเรียนแกนùอยศึกษา ที่คอยชìวยเหลือเปóนอยìางดี ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆนùองๆ ชมรมยุวชนดาราศาสตร| ที่
รìวมจัดกิจกรรมสังเกตการณ|และคอยเปóนกำลังใจในการดำเนินงาน
เอกสารอ>างอิง
- สมเกียรติ์ ลอเลาะ “ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย|และระยะหìางจากโลกไปถึงดวง
อาทิตย|” THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) : p5 – 8
- Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ Fan Page
- www.timeanddate.com
-https://drive.google.com/drive/folders/1RLZHOBbBBxOXnDxvCQkTeDjLdUKnEOqq?
usp=sharing
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การหารัศมีโลกจากภาพถEายปรากฏการณ/จันทรุปราคา
นางสาวณิชาภัทท| พลอยพลาย
E-mail: nichaphatployplai7@gmail.com
ครูที่ปรึกษา วìาที่รùอยตรี วีระชัย จิบทอง
โรงเรียนพรหมานุสรณ| จังหวัดเพชรบุรี
บทคัดยEอ
โครงงานเรื่อง การหารัศมีโลกจากภาพถìายปรากฏการณ|จันทรุปราคา นี้ มีจุดมุìงหมายเพื่อ
คำนวณคìารัศมีโลกในหนìวยกิโลเมตรจากขùอมูลภาพถìายจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2561
ซึ ่ ง บั น ทึ ก ผì า นเลนส| ต ากลù อ งโทรทรรศน| Meade LX90-ACF 8" f/10 ณ หอชั ช วาลเวี ย งชั ย อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร|พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี โดยใชùวิธีศึกษาทางเรขาคณิตวิเคราะห|ผìานโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad (GSP) พิจารณาจากระยะหìางเชิงมุมของดวงอาทิตย|, ระยะหìางระหวìางดวง
จันทร|กับโลก ณ เวลานั้น และขนาดของเงามืดที่ปรากฏในภาพถìาย จากความสัมพันธ|ตรีโกณมิติ พบวìา
รัศมีโลกเฉลี่ยที่ไดùคือ 6376.002 กิโลเมตร คลาดเคลื่อนจากคìารัศมีโลกตามแนวศูนย|สูตร (Equatorial
radius 6378.137 km.) รùอยละ 0.33
คำสำคัญ : รัศมีโลก, จันทรุปราคา, เงามืด
ความเป]นมา
จันทรุปราคา เปóนปรากฏการณ|ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ ขณะที่ดวงจันทร| โลก และดวงอาทิตย| อยูì
บนระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยูìระหวìางดวงอาทิตย|กับดวงจันทร| ทำใหùแสงจากดวงอาทิตย|ที่สะทùอนผิวของ
ดวงจันทร|มืดหรือจางลงในชั่วเวลาหนึ่ง ซึ่งระยะเวลานี้จะสัมพันธ|กับระยะทางระหวìางโลกกับดวงจันทร|ที่
โคจรดùวยวงโคจรรูปวงรีรอบโลก ทำใหùผูùสังเกตบนโลกมองเห็นดวงจันทร|เปóนสีคล้ำออกแดงหรือสีน้ำตาล
จากปรากฏการณ| จ ั น ทรุ ป ราคาเต็ ม ดวงเมื ่ อ วั น ที ่ 31 มกราคม 2561ที ่ ผ ì า นมานี ้ ผู ù จ ั ด ทำไดù
บันทึกภาพจันทรุปราคาจากกลùองถìายรูป ยี่หùอ Sony รุìน DSC nex-3 ขนาดเลนส| 18-55 ผìานกลùอง
โ ท ร ท ร ร ศ น | ร ุ ì น Meade 8-Inch LX90-ACF UHTC Advanced Coma Free Schmidt Cassegrain
telescope system with UHTC Coatings ตั้งแตì 18.30 น. - 20.50 น. ณ หอชัชวาลเวียงชัย (กระโจม
แกùว) บนพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี จนเกิดแนวคิดวìา ถùาทราบระยะหìางเชิงมุมของดวงอาทิตย| ระยะหìาง
ระหวìางดวงจันทร|กับโลก ณ เวลานั้น และขนาดของเงามืดที่ปรากฏในภาพถìายที่บันทึกไวù แลùวอาศัย
ความสัมพันธ|ตรีโกณมิติ จะสามารถคำนวณหารัศมีของโลกไดù จึงเกิดโครงงานนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค/
เพื่อคำนวณหารัศมีของโลกในหนìวยกิโลเมตร โดยอาศัยภาพถìายปรากฏการณ|จันทรุปราคา
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วิธีการศึกษา
1. ตั้งกลùองโทรทรรศน| ณ หอชัชวาลเวียงชัย ตั้งแตìเวลา 17.30 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2561
2. เริ่มบันทึกภาพจันทรุปราคาตั้งแตìเวลา 18.00 ถึง 20.50 น. โดยบันทึกภาพหìางกันทุกๆ 10 นาที
3. นำรูปถìายจากขùอ 2 ที่เรียงตามเวลาที่บันทึกมาเลือกรูปที่มีเงาของโลกปรากฏบนดวงจันทร|อยìางสังเกต
ไดùชัดเจน
4. เป™ดภาพในคอมพิวเตอร|ดùวยโปรแกรมดูรูปถìาย แลùวใชù Snipping Tool ตัดมาเฉพาะสìวนดวงจันทร|และ
เงามืดที่ปรากฏ แลùวคัดลอกมาวางใน GSP
5. หาขนาดของเงามืด โดยลงจุดบนภาพแลùววัดคอร|ดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปเทียบอัตราสìวน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการหานาดของเงามืดจากโปแกรม GSP

c2

h

6. หารัศมีโลก โดยใชùโปรแกรม Microsoft excel 2010 ชìวยคำนวณตามสูตร r = +
8h 2
โดยที่ r คือ รัศมีของวงกลม (ขนาดของเงามืด) c คือ ความยาวคอร|ด h คือ ระยะหìางจากคอร|ดไปเสùน
รอบวงของวงกลม และสูตร
θ

r

2

tan 2

R= (tan ) .

θ

+d/ โดยที่ R คือ รัศมีของโลก d คือ ระยะหìางระหวìางโลกกับดวงจันทร|
θ คือ ขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย| และ r คือ ขนาดของเงามืด

7. วิเคราะห|ขùอมูลที่ไดùและสรุปผล
ผลการศึกษา
ภาพถìายที่บันทึกไวùตลอดกิจกรรมมี 12 ภาพ ผูùจัดทำจึงเลือกบางภาพมาคำนวณ และคำนวณซ้ำใน
บางภาพเพื่อหาสาเหตุที่บางภาพมีความคลาดเคลื่อนจากคìารัศมีโลกเฉลี่ยสูง เมื่อนำคìาที่คลาดเคลื่อนจาก
รัศมีโลกเฉลี่ย(6731km.) นùอยกวìารùอยละ 1 มาหารัศมีโลกเฉลี่ยที่ไดù มีคìา 6376.002 km. ซึ่งคลาดเคลื่อน
จากคìารัศมีโลกตามแนวศูนย|สูตร(6378.137 km.) รùอยละ 0.33 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการคำนวณหารัศมีโลก
ครั้งที่

ขนาดเงาที่คำนวณ
ได@ (กิโลเมตร)

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
29
30

1734.379
1862.658
1968.459
2556.662
2124.254
3131.696
3610.124
3851.312
4881.390
4681.065
4003.107
3986.601
4343.059
4725.315
4055.116
4122.776
4667.670
4494.292
4621.691
4521.220
4176.809
4866.256
4222.690
4209.628
4184.086
4651.102
4698.966
4596.381
4664.663
4401.696

รัศมีโลกที่
คำนวณได@
(กิโลเมตร)
3455.876
3584.154
3689.956
4278.158
3845.751
4853.193
5331.621
5572.808
6602.886
6402.562
5724.603
5708.098
6064.555
6446.812
5776.613
5844.273
6389.166
6215.788
6343.187
6242.717
5898.305
6587.753
5944.187
5931.125
5905.583
6372.598
6420.462
6317.878
6386.159
6123.193
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คvารัศมีโลกเฉลี่ย
(กิโลเมตร)
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371
6371

ร@อยละของคvา
คลาดเคลื่อนจาก
รัศมีโลกเฉลี่ย
45.756
43.743
42.082
32.849
39.637
23.824
16.314
12.529
3.640
0.495
10.146
10.405
4.810
1.190
9.330
8.268
0.285
2.436
0.437
2.014
7.419
3.402
6.699
6.904
7.305
0.025
0.776
0.834
0.238
3.890

33

รัศมีโลกที่คำนวณไดù (R)

เมื่อนำคìาที่ไดùมาสรùางแผนภูมิพบวìาขนาดเงาที่ไดùมีความสัมพันธ|แบบแปรผันตรงกับกับคìารัศมีโลกที่คำนวณ
ไดù ดังแสดงในภาพที่ 2

ขนาดของเงามืด (r)
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางขนาดของเงามืดกับรัศมีของโลก
สรุปผล
รัศมีโลกที่คำนวณไดùมีคìาเฉลี่ย 6376.002 กิโลเมตร ซึ่งคลาดเคลื่อนจากรัศมีโลกตามแนวศูนย|สูตร
(Equatorial radius 6378.137 km.) รùอยละ 0.33 อภิปรายไดùวìา ความคลาดเคลื่อนของรัศมีที่คำนวณไดù
เทียบกับรัศมีโลกเฉลี่ยที่เกิดขึ้นสìวนมาก เกิดจากความเคลื่อนทางสายตาของผูùศึกษา ในขั้นตอนการลงจุด
บนภาพถìายในโปรแกรม GSP และอาจมาจากการบีบอัดของรูปภาพ เมื่อผìานการใชùโปรแกรมหลาย
โปรแกรม และสาเหตุที่ทำใหùคìารัศมีที่คำนวณไดùจากภาพถìายในชìวงแรก มีความคลาดเคลื่อนสูงมาก มาจาก
ขนาดเงาที่เกิดขึ้น มีขนาดเล็ก เมื่อนำมาลงจุดเพื่อวัดความยาวคอร|ดทำใหùเกิดความคลาดเคลื่อนจากความ
จริงสูงมาก สำหรับผูùที่สนใจศึกษาโครงงานนี้ ควรมีทักษะการถìายภาพ และเลือกกลùองโทรทรรศน|ที่สามารถ
เชื่อมตìอกับอุปกรณ|ถìายภาพที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้การศึกษานี้สนับสนุนวìา โลกมีความแปøน เราะเงาที่ไดù
ไมìใชìวงกลมอยìางสมบูรณ|
เอกสารอ>างอิง
Tony Miller. (2017). How do I calculate the diameter of the shadow (umbra) cast
by the Moon to the Earth's surface during a solar eclipse?. Retrieved March
27, 2018, from https://www.quora.com/How-do-I-calculate-the-diameter-of-theshadow-umbra-cast-by-the-Moon-to-the-Earths-surface-during-a-solar-eclipse
Total lunar eclipse on January 31 2018 (Thailand). (2016). Retrieved January 20,
2018, from https://www.vercalendario.info/en/moon/thailand-31-january- 2018.html
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การศึกษาการเทียบสีและความสวEางของดวงจันทร/เมื่อเกิดปรากฏการณ/จันทรุปราคาโดยใช>การ
ประมาณคEาตามทฤษฎีของ Danjon Scale
นางสาวเพ็ญพิชชา โลìห|สุวรรณและนางสาวศุภิสรา หกกำป®ง
E-mail : orapinprommakun@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางอรพินท| พรหมคุณและนายนันทวัฒน| จิระวัฒนพงศ|
โรงเรียนปากชìอง อำเภอปากชìอง จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดยEอ
ปรากฏการณ| Super Blue Blood Moon เปó น ปรากฏการณ| ท ี ่ ป ระกอบดù ว ย ปรากฏการณ|
จันทรุปราคาเต็มดวงหรือที่เรียกกันวìาพระจันทร|สีเลือด (Blood Moon) ปรากฏการณ| Super Moon และ
ปรากฏการณ| Blue Moon เกิดขึ้นพรùอมกัน ซึ่งเปóนปรากฏการณ|ที่มีโอกาสเกิดไดùยาก โดยปรากฏการณ|นี้ผูù
สังเกตการจะเห็นจันทรุปราคาที่มีขนาดใหญìและสวìางกวìาปกติ
โครงงานนี้เปóนการศึกษาการเปรียบเทียบสีและความสวìางของดวงจันทร|ขณะเกิดปรากฏการณ|
จันทรุปราคาโดยใชùการประมาณคìาตามทฤษฎีของ Danjon Scale โดยสังเกตและเก็บขùอมูลภาพถìายจาก
กลùองโทรศัพท|มือถือผìานกลùองโทรทรรศน|แบบดอปโซเนียน(Dobsonian Telescope)จากปรากฏการณ|
Super Blue Blood Moon ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ หนùาอาคารหอศิลปØ โรงเรียนปากชìอง พบวìา
ชìวงเวลา18:10น.-18:48น. สังเกตเห็นสีและความสวìางของดวงจันทร|เปóนไปตามทฤษฎีแตìไมìสามารถ
บันทึกภาพไดù เวลา 19:19น. สังเกตเห็นวìาที่ขอบดวงจันทร|มีความสวìางมาก แตìอาจจะมองไมìเห็นสีทองแดง
หรือสีสùม เวลา 19:51น. จันทรุปราคาเต็มดวงมีความสวìางนùอยเห็นเปóนสีเทาหรือสีน้ำตาลอìอน เวลา 20:29
น. จันทรุปราคาเต็มดวงเห็นเปóนสีแดงอิฐชัดเจนแตìอาจจะไมìเห็นเงามัวหรือขอบสีเหลือง เวลา 21:07น.
สังเกตเห็นเงามัวมีขอบสีเหลืองสดใสแตìอาจจะไมìเห็นเปóนสีแดงอิฐ เวลา 22:11น. เห็นเปóนสีแดงเขùมหรือสี
สนิมคราสบริเวณศูนย| และเวลา 23:08น. สังเกตเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงมีความสวìางมาก ผลการ
สังเกตที่ไดùทุกชìวงเวลาเปóนไปตามทฤษฎีแตìรูปที่บันทึกไดù ณ เวลาตìางๆนี้อาจจะเห็นสีไมìชัดเจนเนื่องจาก
ป®จจัยทางธรรมชาติ เชìน มีเมฆมาบดบังทำใหùสังเกตเห็นสีของดวงจันทร|ไมìชดั เจน
คำสำคัญ: Super Blue Blood Moon, Blue Moon, Blood Moon, Super Moon, Danjon Scale
ความเป]นมา
จันทรุปราคาคือปรากฏการที่ดวงจันทร|เคลื่อนที่เขùามาในเงามืดของโลกหรือในจุดที่แสงจากดวง
อาทิตย|ไมìสามารถสะทùอนใหùเห็นดวงจันทร|ไดùปรากฏการณ|เชìนนี้จะเกิดขึ้นในคืนพระจันทร|เต็มดวงเปóน
ปรากฏการณ|ทางดาราศาสตร|ที่โลก ดวงจันทร| และดวงอาทิตย| มาอยูìในแนวเดียวกันพอดี โดยในวันพุธ
ที่ 31 มกราคม 2561 จะมี ป รากฏการณ| จ ั น ทรุ ป ราคาเต็ ม ดวงครั ้ ง แรกของปπ 2561 และในการ
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เกิดปรากฎการณ|จันทรุปราคาครั้งนี้จะเปóนปรากฏการณ| Super Blue Blood Moon ซึ่งประกอบดùวย 3
ปรากฏการณ|ไดùแกì 1.ปรากฏการณ|จันทรุปราคาเต็มดวงหรือที่เรียกกันวìาพระจันทร|สีเลือด (Blood
Moon) ซึ่งสีเลือดหรือสีแดงอิฐเกิดจากแสงจากดวงอาทิตย|ผìานบริเวณชั้นบรรยากาศโลกทำใหùแสงที่มีความ
ยาวคลื่นสั้นอยìางแสงสีฟøาถูกกระเจิงออกไปหมดเหลือแตìแสงที่มีความยาวคลื่นยาวอยìางแสงสีสùมหรือแดง
หักเหไปตกกระทบบนดวงจันทร| 2.ปรากฏการณ| Super Moon เปóนชìวงที่ดวงจันทร|โคจรเขùาใกลùโลกที่ใหù
สังเกตเห็นดวงจันทร|มีขนาดใหญìขึ้นและสวìางกวìาปกติ 3.ปรากฏการณ| Blue Moon เปóนปรากฏการณ|
ดวงจันทร|เต็มดวง รอบที่สองในเดือนเดียวกันเพราะปกติปรากฏการณ|ดวงจันทร|เต็มดวง (Full Moon) จะ
เกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งเทìานั้น ปรากฏการณ| Super Blue Blood Moon นี้เปóนปรากฏการณ|ที่มีโอกาสเกิด
ไดùยากมาก โดยเกิดขึ้นกìอนหนùานี้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2409 หรือประมาณ 152 ปπกìอนหนùา ทำใหùนักดารา
ศาสตร|และผูùสังเกตการณ|ทั่วไปเกิดความสนใจและรอชมปรากฏการณ|นี้ในวันที่ 31 มกราคม 2561 พื้นที่
ที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ|ดาราศาสตร|ครั้งนี้ไดùแกì ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ทวีปยุโรป
และทวีปเอเชีย
ประเทศไทยสามารถมองเห็นปรากฏการณ|จันทรุปราคาครั้งนี้ไดùดùวยตาเปลìาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ทางทิศตะวันออกในชìวงหัวค่ำ ตั้งแตìเวลาประมาณ 18:30น. เปóนตùนไป ดวงจันทร|จะเริ่มเขùาสูìเงามัวของโลก
จากนั ้ นคì อยๆเคลื ่ อนเขù าสู ì เ งามื ดของโลก เกิ ดเปó นจั นทรุ ปราคาบางสì วนในเวลา 18:48น. และเขù าสูì
จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแตìเวลา 19:51น.-21:07น. โดยจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนาน 1ชั่วโมง16นาที
ชìวงเวลาดังกลìาวดวงจันทร|อยูìในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร|เปóนสีแดงอิฐทั้งดวง
จากปรากฏการณ|นี้ผูùทำการศึกษาไดùทำการศึกษาสีและความสวìางของดวงจันทร|เมื่อเกิดจันทรุปราคา
โดยใชùการประมาณคìาตามทฤษฎีของ Danjon Scale ซึ่งเปóนมาตราวัดความสวìางและสีของดวงจันทร|ขณะ
เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง และใชùวิธีการสังเกตโดยตาเปลìา
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาสีและความสวìางของดวงจันทร|ขณะเกิดจันทรุปราคาโดยใชùทฤษฎีของ Danjon Scale ใน
วันที่ 31 มกราคม 2561
วัตถุประสงค/
1. เพื ่ อเปรี ยบเที ยบสี และความสวì า งของดวงจั นทร| ขณะเกิ ด จั นทรุ ปราคาโดยใชù ทฤษฎี ข อง
Danjon Scale
2. เพื่อศึกษาและเก็บขùอมูลไวùเนื่องจากเปóนปรากฏการณ|ทางดาราศาสตร|ที่สำคัญ
วิธีการศึกษา
1.สืบคùนขùอมูลที่เกี่ยวขùองกับการเกิดจันทรุปราคา เวลา และสถานที่

36

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

2.เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับการตั้งกลùองโทรทรรศน|
3.ดำเนินการตั้งกลùองโทรทรรศน|และเตรียมเก็บขùอมูลตามเวลาที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร|
แหìงชาติกำหนดวìาจันทรุปราคาจะเกิดเมื่อใด
4.เมื่อถึงเวลาที่กำหนดทำการบันทึกภาพจันทรุปราคาดùวยกลùองจากโทรศัพท|มือถือผìานเลนส|ใกลù
ตาของกลùองโทรทรรศน|
5.สังเกตสี ความสวìางและรูปรìางลักษณะของดวงจันทร|ในเวลาตìางๆ
5.1 เวลา 18.10น.
(ดวงจันทร|ขึ้น)
5.2 เวลา 18.48น.
(เริ่มเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคาบางสìวน)
5.3 เวลา 19.19น.
(เกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคาบางสìวน)
5.4 เวลา 19.51น.
(เริ่มเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคาเต็มดวง)
5.5 เวลา 20.29น.
(กึ่งกลางคราส)
5.6 เวลา 21.07น.
(สิ้นสุดปรากฏการณ|จันทรุปราคาเต็มดวง)
5.7 เวลา 22.11น.
(สิ้นสุดปรากฏการณ|จันทรุปราคาบางสìวน)
5.8 เวลา 23.08น.
(สิ้นสุดปรากฏการณ|จันทรุปราคาเงามัว)
ผลการศึกษา
เวลาและเหตุการณC

19:51 น.
เริ่มเกิดจันทรุปราคา
เต็มดวง

20:29 น.
กึ่งกลางคราส

21:07 น.
สิ้นสุดปรากฎการณC
จันทรุปราคาเต็มดวง

รูปภาพที่สังเกตไดK ผลการสังเกตโดยใชKการเทียบ
จากทฤษฎี
L=1
จันทรุปราคาเต็มดวงมีความมืด
เห็นเป~นสีเทาหรือสีน้ำตาลอvอน
ในการแยกนั้นคvอนข@างลำบาก

ผลการสังเกตสีและความสว5าง

เป~นไปตามทฤษฎีเพราะจากที่
สังเกตเห็นรูปเป~นไปตามข@อมูล
ของทฤษฎี

L=3
จันทรุปราคาเต็มดวงเห็นเป~นสี
แดงอิฐ เงามัวมักจะมีขอบหรือ
สีเหลืองสดใส

เป~นไปตามทฤษฎีเพราะ
จันทรุปราคาเต็มดวงเห็นเป~นสี
แดงอิฐชัดเจน แตvอาจจะไมvเห็น
เงามัวหรือขอบสีเหลืองสดใส
เพราะปÅจจัยทางสภาพอากาศ
L=3
เป~นไปตามทฤษฎีเพราะเงามัวมี
จันทรุปราคาเต็มดวงเห็นเป~นสี ขอบหรือสีเหลืองสดใสแตv
แดงอิฐ เงามัวมักจะมีขอบหรือ อาจจะไมvเห็นเป~นสีแดงอิฐ
สีเหลืองสดใส
เพราะปÅจจัยทางสภาพอากาศ
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22:11 น.
สิ้นสุดปรากฎการณC
จันทรุปราคาบางส5วน

23:08 น.
สิ้นสุดปรากฎการณC
จันทรุปราคาเงามัว

L=2
จันทรุปราคาเต็มดวงเห็นเป~นสี
แดงเข@มหรือสีสนิมคราส
บริเวณศูนยJกลาง เงาสีเข@มมาก
ในขณะที่ขอบนอกของเงามัว
คvอนข@างสดใส
L=4
จันทรุปราคาเต็มดวงที่เห็นจะ
สวvางมาก มีสีทองแดงหรือสีส@ม
เงามัวมีสีฟÉา ขอบของดวง
จันทรJมีความสวvางมาก

เป~นไปตามทฤษฎีเพราะเห็นเป~น
สีแดงเข@มหรือสีสนิมคราส
บริเวณศูนยJกลาง เงาสีเข@มมาก
ในขณะที่ขอบนอกของเงามัว

เป~นไปตามทฤษฎีเพราะเห็น
จันทรุปราคาเต็มดวงมีความ
สวvางมาก

สรุปผล
การศึกษาการเทียบสีของดวงจันทร|เมื่อเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคาโดยใชùการประมาณคìาตาม
ทฤษฎีของDanjon Scale โดยสังเกตจากตาเปลìาไดùผลการทดลองวìา เวลา 19:51น. เริ่มเกิดจันทรุปราคา
เต็มดวง ดวงจันทร|มีความสวìางคìอนขùางนùอยมีสีออกไปทางน้ำตาลแดง L = 1 เวลา 20:29น. ดวงจันทร|อยูì
ในตำแหนìงกึ่งกลางจันทรุปราคาเต็มดวง สีของดวงจันทร|มีสีแดงอิฐทั้งดวง L = 3 เวลา 21:07น. ดวงจันทร|
เมื ่ อออกจากจั นทรุปราคาเต็มดวง สี ของดวงจันทร|มี สีแดงคìอนขùางสวìาง L=4 เวลา 22.11น. สิ ้ นสุ ด
ปรากฏการณ|จันทรุปราคาบางสìวน สีแดงบนดวงจันทร|เริ่มหายไปดวงจันทร|สวìางมากขึ้นL=2 เวลา23.08น.
สิ้นสุดปรากฏการณ|จันทรุปราคาเงามัว ดวงจันทร|กำลังจะสวìางเต็มดวง
จากผลการศึกษาจึงสรุปไดùวìาสีของดวงจันทร|ขณะเกิดจันทรุปราคาเปóนไปตามทฤษฎีของ Danjon
Scale
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทำโครงงานดาราศาสตร|ครั้งนี้ โครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ|ไดùเพราะความอนุเคราะห|ของ
คุณครูอรพินท| พรหมคุณ และคุณครูนันทวัฒน| จิระวัฒนพงศ| ครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งใหùความรูù คำแนะนำ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกùไข ขùอบกพรìองตìางๆ ตลอดเวลาของการทำโครงงานนี้
ขอขอบคุณทìานผูùอำนวยวิลาศ ดวงเงิน ผูùอำนวยการโรงเรียนปากชìอง ที่ใหùการสนับสนุนการจัดทำ
โครงงานในครั้งนี้จนสำเร็จลุลìวงไปดùวยดี
เอกสารอ>างอิง
กลùองโทรทรรศน|แบบดอปโซเนียน(Dobsonian Telescope)
เอกสารขùอมูลปรากฏการณ| Super Blue Blood Moon ในวันที่ 31 มกราคม 2561
จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ
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การเปลี่ยนแปลงความเข>มแสงขณะเกิดจันทรุปราคา
นางสาวจิดาภา อรรคสังข|
E-mail: kimblyakkhasang123@gmail.com
นางสาวนันทัชพร จันทร|เผือก
E-mail: seed4969@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวทัศติมา เนตรคุณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
บทคัดยEอ
โครงงานดาราศาสตร|เรื่องการเปลี่ยนแปลงความเขùมแสงขณะเกิดจันทรุปราคาเพื่อศึกษาคìาความ
เขù มของแสงแตì ละจุ ดที ่ เ ปลี ่ ยนแปลงไปหาคì าเฉลี ่ ยคì าความเขù มแสงที ่ เ พิ ่ มขึ ้ นหรื อลดลง และเพื ่ อหา
ความสัมพันธ|ระหวìางความเขùมแสงแตìละจุด จากดวงจันทร|กìอนเกิดจันทรุปราคา ขณะเกิดจันทรุปราคา
และหลังเกิดจันทรุปราคาโดยทางกลุìมผูùจัดทำไดùใชùกลùอง DSLR ติดกับกลùองโทรทัศน|และถìายภาพดวง
จันทร|ทุก 5 นาที ตั้งแตìเวลา 17.51 น. ถึง 23.08 น. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 บริเวณโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดจุดและใชùโปรแกรม iris ในการหาคìาความเขùมแสงเพื่อเขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธ|
ผลการศึกษาพบวìากราฟในชìวงตìางๆของปรากฏการจันทรุปราคานั้นสามารถคาดคะเนถึงตำแหนìง
ของตัวจันทร|ไดùวìาอยูìในชìวงไหนของเงาโลก และพบวìากìอนเกิดจันทรุปราคาคìาความเขùมแสงแตìละจุด
เพิ่มขึ้น ทุกๆจุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5335.38 ขณะเกิดจันทรุปราคาคìาความเขùมแสงแตìละจุดเพิ่มขึ้น ทุกๆจุด
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3209.44 และหลังเกิดจันทรุปราคาคìาความเขùมแสงแตìละจุดเพิ่มขึ้น ทุกๆจุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
4593.95
คำสำคัญ : ปรากฏการณ|จันทรุปราคา, จุดที่วัดความเขùมแสง, คìาความเขùมแสง
ความเป]นมา
จันทรุปราคาสìวนใหญìจะเกิดปπละ 2 ครั้ง ในแตìละครั้งจะสังเกตเห็นสีของจันทรุปราคาที่แตกตìาง
กัน เนื่องจากดวงจันทร|โคจรเขùาไปอยูìในเงาของโลก ทำใหùแสงขาวที่มาตกกระทบกับดวงจันทร| สะทùอนและ
หักเหเปóนสีตìางๆ ปรากฏการณ|จันทรุปราคาลìาสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 มีรายงานเกี่ยวกับการ
เกิ ด ปรากฏการณ| จ ั น ทรุ ป ราคาสี เ ลื อ ดซึ ่ ง ในครั ้ ง นี ้ เ กิ ด การการสะทù อ นและหั ก เหของสี แ ดงมากที ่ สุ ด
จันทรุปราคาครั้งนี้มีความพิเศษกวìาครั้งไหนๆ เนื่องจากเกิดในชìวงดวงจันทร|โคจรอยูìใกลùโลกและเกิด
จันทรุปราคาไดùชัดเจนสามารถมองเห็นไดùยาวนาน ทำใหùกลุìมผูùจัดทำสังเกตเห็นความแตกตìางของความเขùม
แสงสีแดง
โครงงานนี้ทางกลุìมผูùจัดทำไดùทำการศึกษาปริมาณและความสัมพันธ|ความเขùมแสงแตìละจุดกìอนเกิด
ปรากฏการณ|จันทรุปราคา ขณะเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคา และหลังเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคา
ตั้งแตìเวลา17.51 น. ถึง 23.08 น. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณภายในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหา
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วัตถุประสงค/
1.
2.

เพื่อศึกษาคìาความเขùมของแสง จากดวงจันทร|ขณะเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ของความเขùมแสง ณ จุดใดๆของดวงจันทร|ขณะเกิดจันทรุปราคา
วิธีการศึกษา

ตอนที่ 1 การหาคEาความเข>มแสงแตEละจุด
1.
ติดตั้งกลùอง DSLR เขùากับกลùองโทรทัศน| ปรับความเขùมแสงที่ 100 กìอนเกิดจันทรุปราคา ตั้งเวลา
ถìายรูปทุกๆ 5 นาที ตั้งแตìเวลา 17.51 น. ถึง 20.20 น. ปรับความเขùมแสง 80 ขณะเกิดจันทรุปราคา ตั้งเวลา
ถìายรูปทุกๆ 5 นาที ตั้งแตìเวลา 20.20 น. ถึง 21.07 น. และสิ้นสุดจันทรุปราคา ตั้งเวลาถìายรูปทุกๆ 5 นาที
เชìนกัน ตั้งแตìเวลา 21.07 น. ถึง 23.08 น.
2.
นำรูปภาพทั้งหมดที่ไดùไปกำหนดจุดวัดความเขùมแสงทั้งหมด 16 จุดทั่วดวงจันทร| โดยเวùนระยะหìาง
เทìาๆกัน และกำหนดจุดไปตามทิศทางการเขùาและออกของจันทรุปราคา
3.
ใชùโปรแกรม iris วัดคìาความเขùมแสงแตìละจุด โดยไลìตามทิศทางการเขùาและออกของจันทรุปราคา
4.
ใชùโปรแกรม Excel บันทึกคìาในจุดตìางๆ และนำมาเขียนกราฟหาความสัมพันธ| กìอนเกิด
จันทรุปราคา ขณะเกิดจันทรุปราคา และหลังเกิดจันทรุปราคา
ตอนที่ 2 หาคEาเฉลี่ยคEาความเข>มแสงที่เพิ่มขึ้นแตEละจุด
1.
หาคìาเฉลี่ยความเขùมแสงแตìละจุดที่กำหนดไวùบนดวงจันทร| ในชìวงเวลากìอนเกิดปรากฏการณ|
จันทรุปราคา ขณะเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคา และหลังเกิดจันทรุปราคา (เชìนในชìวงเวลาขณะเกิด
ปรากฏการณ|จันทรุปราคา ตั้งแตìเวลา 20.20 – 21.07 ณ ตำแหนìงที่ 1 มีคìาเฉลี่ยเทìากับ 34213)
2.
นำคìาความเขùมแสงที่ไดùในแตìละจุดมาทำตามสมการ
กำหนดใหù m คือ คìาความเขùมแสง
n คือ ลำดับคìาความเขùมแสงรองสุดทùาย
k คือ ลำดับคìาความเขùมแสงสุดทùาย
(|AG HAI |E|AI HAJ |E⋯E|AL HAM |)

= คìาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชìวงเหตุการณ|นั้น
นำคìาที่ไดùมาเขียนลงตารางและวิเคราะห|ผล
1H'

3.

40

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การหาคEาความเข>มแสงแตEละจุด
ผลการศึกษาพบวìาความเขùมแสงแตìละจุดของดวงจันทร|ที่เกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคาแตกตìางกัน

กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธCระหว5างความเขKมแสงและตำแหน5งจุดบนดวงจันทรCก5อนเกิดปรากฏการณCจันทรุปราคา
19.09

40000

19.1

19.11

30000
20000
10000
0
จุ ด ที& (

จุ ด ที& )

จุ ด ที& *

จุ ด ที& +

จุ ด ที& ,

จุ ด ที& -

จุ ด ที& .

จุ ด ที& /

จากกราฟแสดงใหùเห็นวìา บริเวณที่มีปริมาตรพื้นที่ใตùกราฟนùอย คือสìวนของดวงจันทร|ที่กำลังจะเขùา
ไปอยูìในเงามัวของโลก และบริเวณที่มีปริมาตรพื้นที่ใตùกราฟมาก คือสìวนของดวงจันทร|ที่ยังไมìเขùาไปในเงา
ของโลก
กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธCระหว5างความเขKมแสงและตำแหน5งจุดบนดวงจันทรCขณะเกิดปรากฏการณCจันทรุปราคา

20.2

20.27

20.32

20.37

20.41

20.47

20.52

20.57

21.02

21.07

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
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50000
0
จุ ด ที& (

จุ ด ที& )

จุ ด ที& *

จุ ด ที& +

จุ ด ที& ,

จุ ด ที& -

จุ ด ที& .

จุ ด ที& /

จากกราฟแสดงใหùเห็นวìา บริเวณที่มีปริมาตรพื้นที่ใตùกราฟนùอย คือสìวนของดวงจันทร|ที่มีสีแดงและ
อยูìในเงามืดของโลก และบริเวณที่มีปริมาตรพื้นที่ใตùกราฟมาก คือสìวนของดวงจันทร|ที่อยูìในเงามัวของโลก
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กราฟที่ 3 แสดงความสัมพันธCระหว5างความเขKมแสงและตำแหน5งจุดบนดวงจันทรCหลังเกิดปรากฏการณCจันทรุปราคา
21.08

21.13

21.18

21.23

21.29

21.34

21.53

21.59

22.03

22.08

22.18

22.27

22.32
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23.07

23.13

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
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จุ ด ที& ,

จุ ด ที& -

จุ ด ที& .

จุ ด ที& /

จากกราฟแสดงใหùเห็นวìา บริเวณที่มีปริมาตรพื้นที่ใตùกราฟนùอย คือสìวนของดวงจันทร|ที่อยูìในเงามืด
ของโลก และบริเวณที่มีปริมาตรพื้นที่ใตùกราฟมาก คือสìวนของดวงจันทร|ที่ไมìไดùอยูìในเงาของโลก
ตอนที่ 2 หาคEาเฉลี่ยคEาความเข>มแสงที่เพิ่มขึ้นแตEละจุด
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
คeาเฉลี่ยรวม

กราฟที่ 1
9180.25
8502
7735
6709
7848
1268.25
1354.75
85.75
5335.38

คeาเฉลี่ย
กราฟที่ 2
2803.17
4271.11
2929.56
5104.44
2906.5
2453.94
2169
3037.78
3209.44

กราฟที่ 3
1920.44
2882.56
3365.31
3856.94
9293.94
7234.75
5101.13
3096.5
4593.95

จากการสังเกตการเกิดปรากฏจันทรุปราคา ผลการศึกษาพบวìา ในชìวงกìอนเกิดปรากฏการณ|
จันทรุปราคามีอัตราการเปลี่ยนแปลงความเขùมแสงมากที่สุดมีคìาเฉลี่ยเทìากับ 5335.38 รองลงมาคือ ชìวง
หลังเกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคามีคìาเฉลี่ยเทìากับ 4593.95 และสุดทùายคือ ชìวงขณะเกิดปรากฏการณ|
จันทรุปราคามีคìาเฉลี่ยเทìากับ 3209.44
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณครูทัศติมา เนตรคุณ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ผูùอำนวยการชาตรี ประดุจชนม| ตลอดจนคณะครู
ทุกทìานที่ใหùการสนับสนุน จนกระทั่งโครงงานดาราศาสตร|สำเร็จลุลìวงไดùดี
เอกสารอ>างอิง
วรเชษฐ| บุญปลอด. จันทรุปราคาเต็มดวง 31 มกราคม 2561. (ออนไลน|). เขùาถึงไดùจาก :
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/201801-lunareclipse/
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การเปรียบเทียบสีของดวงจันทร/ในเวลากลางวันและกลางคืน
และในระดับมุมเงยที่แตกตEางกันในเวลากลางคืน
น.ส. ภัทรธิดา ปุญญฤทธิ์
E-mail: minddizza@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย|บุญสìง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยEอ
โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค|เพื่อเปรียบเทียบสีของดวงจันทร|ในเวลากลางวันและกลางคืน และใน
ระดับมุมเงยที่แตกตìางกันในเวลากลางคืน ซึ่งการเปรียบเทียบสีของดวงจันทร|ในเวลากลางวันและกลางคืน
นั้น ดำเนินการศึกษาโดยถìายภาพดวงจันทร|ในระดับมุมเงยที่เทìากัน ในเวลากลางวันและกลางคืน แลùวนำ
ภาพที่ไดùมาเปรียบเทียบสี การเปรียบเทียบสีของดวงจันทร|ในระดับมุมเงยที่แตกตìางกันในเวลากลางคืนนั้น
มีหลักการดำเนินการคือ ถìายภาพดวงจันทร|ในเวลากลางคืนในมุมเงยชìวง 30-90 องศา จากผลการศึกษา
พบวìาในเวลากลางวันดวงจันทร|มีสีเทาฟøาออกไปทางสวìาง ในเวลากลางคืนดวงจันทร|มีสีขาวเทา และใน
เวลากลางคืนมุมเงยที่ใกลùเสùนขอบฟøาดวงจันทร|มีสีเทาออกเหลือง ในขณะที่มุมเงยที่ใกลùกับจุด Zenith ดวง
จันทร|จะมีสีขาวเทาออกไปทางสวìาง
คำสำคัญ: ดวงจันทร| กลางวัน กลางคืน มุมเงย
ความเป]นมา
ดวงจันทร|เปóนวัตถุดาราศาสตร|ที่โคจรรอบโลก เปóนดาวบริวารถาวรดวงเดียวของโลก และเปóนดาว
บริวารใหญìที่สุดอันดับที่ 5 ในระบบสุริยะ มีขนาดเล็กกวìาโลก คือ มีเสùนผìานศูนย|กลาง 3,476 กิโลเมตร มี
พื้นผิวที่เปóนของเข็ง เต็มไปดùวยหลุมอุกกาบาตมากมาย ดวงจันทร|ไมìมีแสงสวìางในตนเอง แตìที่มีแสงสìอง
สวìางอยìางที่เราเห็นกันนั้น เปóนเพราะไดùรับแสงสะทùอนมาจากดวงอาทิตย| จากการสังเกตดวงจันทร|ของ
ผูùจัดทำในชìวงเวลาตìางๆนั้น ทำใหùเกิดขùอสงสัยวìาดวงจันทร|ในเวลากลางวันและกลางคืนมีสีแตกตìางกัน
หรือไมì และสีของดวงจันทร|มีความสัมพันธ|กับมุมเงยอยìางไร จึงเปóนที่มาของการทำโครงงานนี้
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาสีของดวงจันทร|ในเวลากลางวันและกลางคืน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางมุม altitude กับสีของดวงจันทร|

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

43

วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการเก็บข>อมูล (ดวงจันทร/ที่ระดับมุมเงยแตกตEางกัน)
1.ตรวจสอบเวลาและมุมเงยของดวงจันทร| โดยใชùโปรแกรม Stellarium
2.ถìายภาพดวงจันทร|ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ตั้งแตìระดับมุมเงย 30-60
โดยตั้งคìา shutter speed 1/60 ISO 100 แลùวนำรูปภาพที่ไดùไปวิเคราะห|สี
ขั้นตอนการเก็บข>อมูล (ดวงจันทร/ในเวลากลางวันและกลางคืน)
1.ตรวจสอบเวลาของดวงจันทร|ที่มุมเงยระดับเทìากันในเวลากลางวันและกลางคืน
โดยใชùโปรแกรม Stellarium
2.ถìายภาพดวงจันทร|ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 01.32 น. และ 6.03 น.
โดยตั้งคìา shutter speed เปóน 1/60 ISO 100 แลùวนำรูปภาพที่ไดùไปวิเคราะห|สี
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การศึกษาสีของดวงจันทร|ในระดับมุมเงยที่แตกตìางกัน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
(เปรียบเทียบเฉพาะจุด โดยเลือกบริเวณ Tycho Crater เนื่องจากสามารถสังเกตสีไดùชัด)
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ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบสีของดวงจันทร|ในเวลากลางวันและกลางคืน
เวลา มุมเงย
ภาพ
(°)
01.32 น. 55

06.03 น.
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวìาระดับมุมเงยที่แตกตìางกันมีผลกับสีของดวงจันทร| โดยในระดับมุมเงยที่ 34°
และ 40° ดวงจันทร|จะมีสีเทาและออกเหลืองจางๆเล็กนùอย เนื่องมาจากการกระเจิงของแสง เมื่อดวงจันทร|
ทำมุมลาดกับพื้นโลก แสงตùองเดินทางผìานบรรยากาศเปóนระยะยาว แสงสีมìวง คราม และน้ำเงิน มีความ
ยาวคลื่นสั้นไมìสามารถเดินทางผìานไปไดù จึงกระเจิงไปทั่วทùองฟøา แตìแสงสีเหลือง สùม และแดง มีความยาว
คลื่นมาก สามารถเดินทางผìานไปไดù ทำใหùเรามองเห็นดวงจันทร|เปóนสีออกเหลืองกวìาตอนที่ดวงจันทร|ทำมุม
ชันกับพื้นโลก ในเวลากลางวันดวงจันทร|จะมีสีคลùายเวลากลางคืน แตìจะออกไปทางสีฟøากวìาเล็กนùอย
เอกสารอ>างอิง
วีทิต วรรณเลิศลักษณJ. (2560). ดวงจันทรJ (Moon). (ออนไลนJ). แหลvงที่มา:
http://www.scimath.org/lesson- physics/item/7294-moon สืบค@นข@อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน 2561
วิภู รุโจปการ. (2554). เอกภพเพื่อความเข@าใจในธรรมชาติของจักรวาล. (พิมพJครั้งที่ 12). กรุงเทพมหานคร: นานมีบุRคสJพับ
ลิชั่น.
ศูนยJการเรียนรู@วิทยาศาสตรJโลกและดาราศาสตรJ. (2557). การกระเจิงของแสง. (ออนไลนJ). แหลvงที่มา:
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/phenomenon/scattering สืบค@นข@อมูลเมื่อ 9 มิถนุ ายน 2561
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การศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางความสวEาง และ เฟสของดวงจันทร/
นางสาวนาฏ เนื่องจำนงค|
E-mail: nardtha@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย|บุญสìง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยEอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค|เพื่ออธิบายความสัมพันธ|ของคìาความสวìางดวงจันทร|เมื่อเฟสเปลี่ยนไป
ซึ่งทำการศึกษาโดยวัดคìาความสวìางของดวงจันทร|ในแตìละวัน พิจารณาที่ตำแหนìง 40 องศาขึ้นไป ใชù lux
meterตìอกับกลùองโทรทรรศน|ขนาด 8 นิ้ว แลùวนำขùอมูลมาวิเคราะห| โดยการพล็อตกราฟของความสวìาง
ดวงจันทร| และ เฟสที่เปลี่ยนไป จากนั้นนำไปเทียบขùอมูลในโปรมแกรม Stellarium เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตùองของขùอมูล
จากการศึกษาพบวìา ความสวìางของดวงจันทร| และ เฟสที่เปลี่ยนไป มีความสัมพันธ|กันในเชิง
ฟ®งค|ชั่นแบบพาราโบลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขùอมูลในโปรมแกรม Stellarium พบวìามีความสัมพันธ|ใน
ลักษณะเดียวกัน
คำสำคัญ : ดวงจันทร| เฟส ความสวìาง
ความเป]นมา
ดวงจันทร| (The Moon) เปóนบริวารดวงเดียวของโลกและมีขนาดเล็กกวìาโลกมาก เนื่องจากดวง
จันทร|มีรูปรìางเปóนทรงกลม ไมìมีแสงในตัวเอง แตìสะทùอนแสงที่มาจากดวงอาทิตย| โดยดùานสวìางไดùรับแสง
จากดวงอาทิตย| และดùานตรงขùามดวงอาทิตย|จะถูกบังดùวยเงาของตัวเอง ประกอบกับการที่ดวงจันทร|โคจร
รอบโลก ทำใหùมุมระหวìางดวงอาทิตย|-ดวงจันทร|-โลก เปลี่ยนแปลงไปวันละประมาณ 12 องศา ดังนั้นเมื่อ
มองดูดวงจันทร|จากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร|มีขนาดเปลี่ยนไปเปóนไมìเหมือนกันในแตìละคืน
โครงงานฉบับนี้จึงจะนำความรูùตìางๆทางคณิตศาสตร| และ วิทยาศาสตร| มาวิเคราะห|ความสัมพันธ|ระหวìาง
ความสวìาง และ เฟสของดวงจันทร|เพื่อที่จะนำความรูùนี้ไปประยุกต|ใชùกับดาวอื่นๆไดùตìอไป
วัตถุประสงค/
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางและเฟสของดวงจันทร|
วิธีการศึกษา
ตอนที่ 1 การทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางความสวEางและเฟสของดวงจันทร/
1.ทำการถìายภาพดวงจันทร|ดùวย smartphone ผìานกลùองโทรทรรศน|สะทùอนแสงขนาด 8 นิ้วแลùว
นำเซนเซอร|ของ lux meter แทนที่ในชìองเลนส|ตาของกลùองโทรทรรศน|เพื่อวัดความสวìางของดวงจันทร| ทำ
การบันทึกเวลาเก็บขùอมูลและความสวìางที่วัดไดù (การเก็บขùอมูลนี้จะทำตอนที่ดวงจันทร|มีมุม altitude
มากกวìา 30 องศาขึ้นไปโดยตรวจสอบเวลาและตำแหนìงของดวงจันทร|ดùวยโปรแกรม Stellarium )
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2.คำนวณหาเฟสของดวงจันทร| จาก

6ℎ89: = (1 − <=9>)/2
โดยที่ > = 180 − ∅

และ
(อùางอิงคìาพิกัด RA และ Dec ของดวงจันทร|
และดวงอาทิตย|จากโปรแกรม Stellarium)
3.นำเฟสและความสวìางที่ไดùไป plot
กราฟเพื่อดูความสัมพันธ|
ตอนที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางเฟสและความสวEางของดวงจันทร/ด>วยข>อมูลจากโปรแกรม
Stellarium
1.บันทึกคìา magnitude และ Phase ของดวงจันทร| ตั้งแตìชìวง full moon จนถึงวัน full moon
จากโปรแกรม Stellariumแลùวเปลีย่ นคìา magnitude เปóน lux จากสมการ
2. plot กราฟระหวìางเฟสและความสวìางในหนìวย lux นำไปเปรียบเทียบกับขùอมูลที่เก็บไดù
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 การทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางความสวEางและเฟสของดวงจันทร/
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กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ/ระหวEางความสวEางและเฟสของดวงจันทร/จากการทดลอง
brightness
brightness (Lux)
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ตารางที่ 2 การศึกษาความสัมพันธCระหว5างเฟสและความสว5างของดวงจันทรCดKวยขKอมูลจากโปรแกรม Stellarium

กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธCระหว5างความสว5างและเฟสของดวงจันทรCดKวยขKอมูลจากโปรแกรม Stellarium
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางเฟสและความสวìางของดวงจันทร| พบวìาเฟสและความสวìาง
ของดวงจันทร| มีความสัมพันธ|กันในเชิงฟ®งค|ชั่นแบบพาราโบลา คือเมื่อเฟสเพิ่มขึ้น ความสวìางก็เพิ่มขึ้นตาม
โดยเมื่อเทียบกับกราฟของขùอมูลจากเฟสและความสวìางที่ไดùจากโปรแกรม Stellarium ก็พบวìามีลักษณะ
ของความสัมพันธ|กันในเชิงฟ®งค|ชั่นแบบพาราโบลาเชìนเดียวกัน
อภิปรายผลการทดลอง
จากการศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางและเฟสของดวงจันทร| ซึ่งทำการถìายภาพ และวัด
ความสวìางดวงจันทร|ในแตìละวัน ที่ altitude 30 องศาขึ้นไป คำนวณเฟสดวงจันทร|ในวันนั้นๆ พรùอมทั้งทำ
การทดสอบความถูกตùองของขùอมูลโดยการนำคìา magnitude ของดวงจันทร| 1 รอบ ( full moon – full
moon ) ในโปรมแกรม stellarium มาแปลงเปóนหนìวยคìา lux แลùวplot กราฟเปรียบเทียบ พบวìา กราฟ
ทั้งสองขùางตùนมีลักษณะเดียวกัน คือความสวìาง และ เฟสของดวงจันทร|สัมพันธ|กันในเชิงฟ®งค|ชั่นแบบ
พาราโบลา แตìมีขùอมูลบางตัวแตกตìางออกมาจากขùอมูลตัวอื่นๆมาก ทั้งนี้อาจเปóนเพราะ มีความผิดพลาด
มาจากการวัดคìาความสวìางของดวงจันทร| ซึ่งอาจเกิดจากสภาพทùองฟøาในวันที่เก็บขùอมูลไมìโปรìงใส การมี
เมฆ และ การดูดซับแสงของกลùองโทรทรรศน|
ป®ญหาความคลาดเคลื่อนที่พบจากสภาพของทùองฟøาในวันที่เก็บขùอมูล ซึ่งทำใหùคìาที่เก็บไดùอาจ
คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงควรเก็บขùอมูลนานขึ้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร|เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางเฟสและความสวìางของดวง
จันทร| สำเร็จลุลìวงไปดùวยดีดùวยความอนุเคราะห|จาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย|บุญสìง เห็นงาม ที่ปรึกษาโครงงาน และ ผศ.ดร.ศิรามาศ- โกมล
จินดา อ.ศักดาวุฒิ เมืองกùอน และ นายศิรวิทย| คุววัฒนานนท| ที่กรุณาใหùคำปรึกษา แนะแนววิธีคิดการ
จัดทำโครงงานนี้ ดùวยความเอาใจใสìอยìางดียิ่งผูùจัดทำโครงงานขอกราบพระคุณเปóนอยìางสูง
เอกสารอ>างอิง
(Jan van Gastel)./ (2009)./ Formulae for converting to and from astronomy-relevant units./
/2018 June 12,/Available:http://members.ziggo.nl/jhm.vangastel/Astronomy/Formules.pdf
พิกัดศูนย|สูตร./ 10 มิถุนายน 2561,/ จากเว็บไซต|: http://www.lesa.biz/astronomy/celestialsphere/equatorial-coordinates
ขùางขึ้นขùางแรม./ 10 มิถุนายน 2561,/ จากเว็บไซต|:http://www.lesa.biz/astronomy/astroevents/moon-phases
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การศึกษาเฟสของดวงจันทร/กับปรากฎการณ/แสงโลก
นางสาวสุดารัตน| อุìนลุม
E-mail: beautysudarat2001@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายนิวัฒน| วรสาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
บทคัดยEอ
โครงงานเรื่องการศึกษาเฟสของดวงจันทร|กับปรากฎการณ|แสงโลก มีวัตถุประสงค|เพื่อหาคìาความเขùม
แสง (Intensity) ของปรากฏการณ|แสงโลก (Earthshine) ที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร| ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความ
เขùมแสงของปรากฏการณ|แสงโลกในแตìละเฟสของดวงจันทร| โดยการถìายภาพดวงจันทร| ในชìวงขùางแรม 10 14 ค่ำ และ ขึ้น 1 - 5 ค่ำ ที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ|แสงโลกไดù จากนั้นนำมาวิเคราะห|คìาความเขùมแสง
ดùวยโปรแกรม Iris ดùวยการกำหนดจุด บริเวณที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลก แลùวจึงวิเคราะห|ความสัมพันธ|
ระหวìางเฟสของดวงจันทร|กับปรากฏการณ|แสงโลก
ผลการศึกษาพบวìา ความสัมพันธ|ระหวìางผลตìางความเขùมแสงดùานที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลกกับพื้น
หลังในแตìละเฟสของดวงจันทร| โดยกำหนดใหùเฟสของดวงจันทร|เปóนคìารùอยละของพื้นที่ดùานของดวงจันทร|ที่
เกิดปรากฏการณ|แสงโลก มีลักษณะของกราฟเปóนเสùนตรง ซึ่งแสดงใหùเห็นวìาคìาความเขùมแสงกับคìาเฟสที่เปóน
คìารùอยละพื้นที่ของดùานดวงจันทร|ที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลกมีคìาแปรผันตรงกัน โดยหากคìารùอยละพื้นที่มีคìา
เพิ่มขึ้น จะสìงผลใหùคìาความเขùมแสงเพิ่มขึ้น และพบวìาคìาความเขùมแสงมีคìานùอยที่สุดเมื่อคìารùอยละของพื้นที่มี
คìา 60-65 และกราฟแสดงความสัมพันธ|ระหวìางความเขùมแสงของดùานดวงจันทร|ทเ่ี กิดปรากฏการณ|แสงโลกกับ
เฟสที่เปóนคìามุมของแสงที่เกิดจากปรากฏการณ|แสงโลกมีลักษณะเปóนเสùนตรง ซึ่งแสดงใหùเห็นวìาคìาความเขùม
แสงกับเฟสที่เปóนคìามุมของแสง มีคìาแปรผกผันกันโดยหากมุมของแสงมีคìาเพิ่มขึ้นจะสìงผลใหùความเขùมแสงมี
คìาลดลง และพบวìาคìาความเขùมแสงมีคìานùอยที่สุดเมื่อทำมุม 60-70 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยูìกับคìาความเร็วชัตเตอร|
และคì า ISO ของภาพ อี กทั ้ งยั งพบวì า ภาพที ่ ใชù ความเร็ วชั ตเตอร| และคì า ISO สู งจะทำใหù เกิ ดคì าความ
คลาดเคลื่อนในการวิเคราะห|ผลมากขึ้นดùวย
คำสำคัญ: ปรากฏการณ|แสงโลก (Earthshine), เฟสของดวงจันทร|, ความเขùมแสง (Intensity)
ความเป]นมา
หากสังเกตดวงจันทร|ในแตìละคืนจะพบวìาดวงจันทร|มีเฟสตìางกัน อันเนื่องมาจากตำแหนìงปรากฏของ
ดวงจันทร|ขณะโคจรรอบโลก โดยดวงจันทร|และโลกตìางไดùรับแสงสวìางจากดวงอาทิตย| ทำใหùเกิดดùานมืดและ
ดùานสวìางอยูìตลอดเวลา ทั้งนี้ ดวงจันทร|นอกจากจะไดùรับแสงโดยตรงจากดวงอาทิตย|แลùว ก็ยังไดùรับแสงของ
ดวงอาทิตย|ที่สะทùอนจากโลก เราเรียกปรากฏการณ|ที่เกิดขึ้นนี้วìา“ปรากฏการณ|แสงโลก” ซึ่งปรากฏการณ|แสง
โลกที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร| ในแตìละเฟส จะมีคìาความเขùมแสงตìางกันไปตามตำแหนìงปรากฏของดวงจันทร|
ผูùจัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางเฟสของดวงจันทร|กับปรากฏการณ|แสงโลก
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วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขùมแสงของปรากฏการณ|แสงโลกในแตìละเฟสของดวงจันทร|
วิธีการศึกษา
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข>มแสงของปรากฏการณ/แสงโลกในแตEละเฟสของดวงจันทร/
1. ถìายภาพดวงจันทร| และพื้นหลังดùวยกลùอง Cannon EOS 1100D ที่ตìอกับกลùองโทรทรรศน|แบบผสม
MEADE LXD75 เสùนผìานศูนย|กลาง 0.2 เมตร และ Reducer Lens 0.63x ทำการถìายภาพดวงจันทร|ดùวย
ความเร็วชัตเตอร|(Speed Shutter) 2.5 วินาที 3.2 วินาที และ 4 วินาที โดยปรับคìา ISO เปóน 400 800
1600 3200 และ 6400 โดยใชùคìาเดียวกันนี้ในทุกคìาความเร็วชัตเตอร|
ภาพที่ 1 Cannon EOS 1100D ที่ตvอกับกล@องโทรทรรศนJ
แบบผสม MEADE LXD75 และ Reducer Lens

ภาพที่ 2 ภาพดวงจันทรJที่ถvายได@จากกล@องโทรทัศนJ

2. กำหนดจุดบนภาพดวงจันทร|ที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลก และภาพพื้นหลังที่เกิดจากการตั้งกลùองถìายภาพ
คìาเดียวกัน ในแตìละภาพจำนวน 20 จุด โดยกระจายใหùทั่วทั้งพื้นที่ของดวงจันทร|ที่เกิดจากปรากฏการณ|
แสงโลก
ภาพที่ 3 ภาพดวงจันทรJ ที่ถูกกำหนดจุด
ด@วยโปรแกรม PowerPoint

ภาพที่ 4 ภาพพื้นหลัง ที่ถูกกำหนดจุด
ด@วยโปรแกรม PowerPoint

3. หาคìาความเขù มแสงโดยใชùโปรแกรม Iris แลù วนำคì าที ่ ไดù มาเฉลี ่ ย เพื ่ อใชù แทนคì าความเขù มแสงของ
ปรากฏการณ|แสงโลกในดวงจันทร|แตìละเฟส
4. คำนวณคìาผลตìางระหวìางความเขùมแสงบนดวงจันทร|ในบริเวณที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลก และความเขùม
แสงของพื้นหลังในภาพถìายที่ตั้งคìากลùองถìายรูปคìาเดียวกัน
5. จากคìาที่ไดùในขùอ 4. นำมาทำเปóนผลตìางกับความเขùมแสงของดùานที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลกสูงที่สุด
6. วิเคราะห|ความสัมพันธ|ระหวìางความเขùมแสงของปรากฏการณ|แสงโลกกับเฟสของดวงจันทร| โดยหาคìา
เฟสของดวงจันทร|จากการคำนวณรùอยละของพื้นที่ที่เกิดปรากฏการ|แสงโลกกับพื้นที่ทั้งหมดของดวงจันทร|
7. วิเคราะห|ภาพของดวงจันทร|ที่ถìายไดùเพื่อหาคìาตำแหนìงปรากฏของดวงจันทร| โลก และดวงอาทิตย
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Moon

Earth

Sun

ภาพที่ 5 ภาพแสดงมุมของแสงที่เกิดจากปรากฏการณJแสงโลก

0 = 300°, 60° แรม 10 ค่ำ

0 = 60° ขึ้น 5 ค่ำ

0 = 180° ขึ้น 15 ค่ำ

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตัวอยvางมุมของแสงที่เกิดจากปรากฏการแสงโลก

เมื่อ N = มุมของแสงทีเ่ กิดจากปรากฏการณJแสงโลก

จากสมการ

(องศา)

ผลการศึกษา

ความเข^มแสง

ตอนที่ 1 ผลการเปลี่ยนแปลงของความเข7มแสงของปรากฏการณ;แสงโลก (Earthshine) ตามเฟสของดวง
จันทร;

y = 1123.7x - 74146

y = 1378x - 90033 .
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%พื้นที่ดวงจันทร[ด^านที่เกิดปรากฏการณ[แสงโลก
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3.2 ISO 1600

Linear (2.5 ISO 400)

Linear (2.5 ISO 1600)

Linear (3.2 ISO 400)

กราฟที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธJระหวvางความเข@มแสง กับร@อยละพื้นที่ดวงจันทรJด@านที่เกิดปรากฏการณJแสงโลก

จากกราฟที่ 1 ที่ความเร็วชัตเตอร| 2.5 วินาที ISO 400 และ1600 มีคìาความเขùมแสงต่ำสุด (คìาความเขùม
แสงมีคìา = 0 หรือ จุดตัดแกน X ) เมื่อรùอยละพื้นที่มีคìา 60.65 และ65.34 ตามลำดับ ที่ความเร็วชัตเตอร|
3.2 วินาที ISO 400 และ1600 มีคìาความเขùมแสงต่ำสุด เมื่อรùอยละพื้นที่มีคìา 65.98 และ67.85 ตามลำดับ
และที่ความเร็วชัตเตอร| 4 วินาที ISO 400 มีคìาความเขùมแสงต่ำสุด เมื่อรùอยละพื้นที่มีคìา 64.95
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ความเข^มแสง

y = -624.25x + 38220

y = -765.58x + 47771
y = -828.53x + 47938

y = -403.47x + 25458
0

10
2.5 ISO 400
4 ISO 400

20

30
40
มุม (องศา)
2.5 ISO 1600
Linear (2.5 ISO 400)

y = -384.07x + 27205
50
60
3.2 ISO 400
Linear (2.5 ISO 1600)

70
3.2 ISO 1600
Linear (3.2 ISO 400)

กราฟที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธJระหวvางความเข@มแสง กับมุมของแสงที่เกิดจากปรากฏการณJแสงโลก

จากกราฟที่ 2 ที่ความเร็วชัตเตอร| 2.5 วินาที ISO 400 และ1600 มีคìาความเขùมแสงต่ำสุด (คìาความเขùมแสงมี
คìา = 0 หรือ จุดตัดแกน X) เมื่อมุมของแสงมีคìา 70.83 และ 62.40 ตามลำดับ ที่ความเร็วชัตเตอร| 3.2 วินาที
ISO 400 และ1600 มีคìาความเขùมแสงต่ำสุด เมื่อมุมของแสงมีคìา 61.23 และ57.86 ตามลำดับ ที่ความเร็วชัต
เตอร| 4 ISO 400 มีคìาความเขùมแสงต่ำสุด เมื่อมุมของแสงมีคìา 63.10
สรุป และอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวìา ความสัมพันธ|ระหวìางผลตìางความเขùมแสงดùานที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลกกับพื้น
หลังในแตìละเฟสของดวงจันทร| โดยกำหนดใหùเฟสของดวงจันทร|เปóนคìารùอยละของพื้นที่ดùานของดวงจันทร|ที่
เกิดปรากฏการณ|แสงโลก มีลักษณะของกราฟเปóนเสùนตรง ซึ่งแสดงใหùเห็นวìาคìาความเขùมแสงกับคìาเฟสที่เปóน
คìารùอยละพื้นที่ของดùานดวงจันทร|ที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลกมีคìาแปรผันตรงกัน โดยหากคìารùอยละพื้นที่มีคìา
เพิ่มขึ้น จะสìงผลใหùคìาความเขùมแสงเพิ่มขึ้น และพบวìาคìาความเขùมแสงมีคìานùอยที่สุดเมื่อคìารùอยละของพื้นที่มี
คìา 60-65 และกราฟแสดงความสัมพันธ|ระหวìางความเขùมแสงของดùานดวงจันทร|ที่เกิดปรากฏการณ|แสงโลกกับ
เฟสที่เปóนคìามุมของแสงที่เกิดจากปรากฏการณ|แสงโลกมีลักษณะเปóนเสùนตรง ซึ่งแสดงใหùเห็นวìาคìาความเขùม
แสงกับเฟสที่เปóนคìามุมของแสง มีคìาแปรผกผันกันโดยหากมุมของแสงมีคìาเพิ่มขึ้นจะสìงผลใหùความเขùมแสงมี
คìาลดลง และพบวìาคìาความเขùมแสงมีคìานùอยที่สุดเมื่อทำมุม 60-70 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยูìกับคìาความเร็วชัตเตอร|
และคì า ISO ของภาพ อี กทั ้ งยั งพบวì า ภาพที ่ ใชù ความเร็ วชั ตเตอร| และคì า ISO สู งจะทำใหù เกิ ดคì าความ
คลาดเคลื่อนในการวิเคราะห|ผลมากขึ้นดùวย
กิตติกรรมประกาศ
การจั ดทำโครงงานนี ้ สำเร็ จลุ ล ì วงไดù ด ù วยดี ดù วยการแนะนำจากคุ ณครู น ิ ว ั ฒน| วรสาร ขอขอบพระคุ ณ
ผูùอำนวยการชาตรี ประดุจชนม| คุณฟøาประกาย เจียรคุปต| คุณมติพล ตั้งมติธรรม และเจùาหนùาที่สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) ที่ใหùแนะนำจนโครงงานสำเร็จลุลìวงเปóนอยìางดี
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. คูEมือการศึกษาดาราศาสตร/เชิงปฏิบัติการ. สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทางดารา
ศาสตร|. กันยายน 2556
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การศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร/ในแตEละเดือน ณ ละติจูดตEางๆ
นางสาวเสาวลักษณ| บุญโนนแตù
E-mail: saowaluk984@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายจักรกฤษณ| วงษ|วิทยานันท|
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสพม. 30
บทคัดยEอ
การศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ในแตìละเดือน ณ ละติจูดตìางๆ มีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษามุม
เอียงของเฟสดวงจันทร|ที่มุมเงย 30องศาในแตìละวัน ณ ละติจูดเดียวกัน และเพื่อศึกษามุมเอียงของเฟสดวง
จันทร|ที่มุมเงย 30 องศาในวันเดียวกัน ณ ละติจูดตìางกันโดยการถìายภาพดวงจันทร|ในวันแรม 8 - 12 ค่ำ
และขึ้น 4 - 8 ค่ำดùวยกลùอง DSLR และนำภาพถìายมาหามุมเอียงมุมเอียงของเฟสผลการศึกษาพบวìาในวัน
ขùางขึ้นและวันขùางแรมในแตìละวัน มุมเอียงของเฟสดวงจันทร|มีการเปลี่ยนแปลงไป และจากการศึกษามุม
เอียงของเฟสดวงจันทร| ณ ละติจูดตìางกัน พบวìาเมื่อถìายภาพดวงจันทร| ณละติจูดที่ตìางกัน มุมเอียงของเฟส
ดวงจันทร| มีมุมเอียงที่ตìางกันตามละติจูดที่ผูùสังเกตอยูì จากการศึกษาในครั้งนี้ทำใหùทราบวìา สามารถหามุม
เอียงของเฟสดวงจันทร|ไดùโดยใชùสูตรที่ผูùศึกษาคùนพบจากการศึกษาความสัมพันธ|ของระนาบวงโคจรของดวง
จันทร| ระนาบวงโคจรของดวงอาทิตย| และ ละติจูดตìางๆ
คำสำคัญ: เฟสดวงจันทร|,มุมเงย,มุมเอียงของเฟสดวงจันทร|,ละติจูด
บทนำ
ดวงจันทร|เปóนเทหวัตถุที่เปóนบริวารเพียงดวงเดียว ของโลกที่ไมìมีแสงสวìางในตัวเอง เปóนวัตถุทึบ
แสง มีขนาดเล็กกวìาโลก 3 เทìา การที่เรามองเห็นแสงสวìางจากดวงจันทร|ไดù เพราะพื้นผิวดวงจันทร|สะทùอน
แสงอาทิตย|มาเขùาตาเรา แตìสìวนสวìางของดวงจันทร|ที่หันมาทางโลกไมìเทìากันทุกวันดังนั้นขนาดปรากฏบน
ทùองฟøาจึงเปลี่ยนแปลงไปในแตìละวัน จึงเกิดเปóน ขùางขึ้นขùางแรม หรือ ดิถีของดวงจันทร|
ในการศึกษาครั้งนี้ผูùศึกษามีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ที่มุมเงย 30 องศาในแตìละวัน
ณ ตำแหนìงเดิมทุกวัน และเมื่ออยูì ณ ละติจูดที่ตìางกัน โดยวิธีการถìายภาพดวงจันทร|จากกลùอง DSLR
Canon 70Dตามวันเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ที่มุมเงย 30 องศา ในแตìละวัน ณ ละติจูดเดียวกัน
2. เพื่อศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ที่มุมเงย 30 องศา ในวันเดียวกัน ณ ละติจูดที่ตìางกัน
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วิธีการศึกษา
ตอนที่ 1 ศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ที่มุมเงย 30 องศาในแตìละวันณ ละติจูดเดียวกัน
1. เก็บขùอมูลในวันแรม 8 - 12 ค่ำและ ขึ้น 4 - 8 ค่ำดùวยกลùอง DSLR Canon 70D หาเวลาถìายภาพ
ดวงจันทร|จากโปรแกรม Stellariumโดยหาเวลาที่ดวงจันทร| อยูìที่มุมเงย 30 องศาและละติจูดตùองเปóน
ตำแหนìงเดิม
2. ถìายภาพดวงจันทร|ตามวันเวลาที่กำหนดโดยการถìายภาพนั้นตùองตั้งกลùองใหùไดùระดับ คìา ISO 1250
คìา speed shutter เปลี่ยนตามเฟสของดวงจันทร|
3. นำภาพดวงจันทร|มาวิเคราะห|ขùอมูลโดยใชùโปรแกรม Paint เพื่อหามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|
4. นำขùอมูลที่ไดùจากการวิเคราะห|ขùอมูลไปพล็อตกราฟ เพื่อเปรียบเทียบมุมเอียงของเฟสดวงจันทร|
ตอนที่ 2 ศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ทมี่ ุมเงย 30 องศา ในวันเดียวกัน ณ ละติจูดตìางกัน
1. ถìายภาพดวงจันทร|ในวันที่ 24/3/61 ในวันขึ้น 8ค่ำ ถìายในละติจูดที่ตìางกันคือ จ.ชัยภูมิ ณ ละติจูด
16°6¢49.75²N และ จ.สงขลา ณ ละติจูด 7°9¢28.00²N เมื่อดวงจันทร|อยูìที่มุมเงย 30°
2. นำภาพถìายดวงจันทร|ทั้งสองจังหวัดมาหามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|จากโปรแกรม Paint เพื่อหา
ระยะ หลังจากนั้นคำนวณหามุมเอียงดùวยตรีโกณมิติ
3. เปรียบเทียบคìามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ของทั้งสองจังหวัด
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ที่ไดùจากภาพถìายที่มุมเงย 30 องศา ณ ละติจูดเดียวกัน
1. พล็อตกราฟระหวìางมุมเอียงของเฟสดวงจันทร| (องศา) กับเฟสของดวงจันทร| (ขùางขึ้น)
กราฟ 1 ความสัมพันธ|ระหวìางมุมเอียงของเฟสดวงจันทร| (องศา) กับเฟสของดวงจันทร| (ขùางขึ้น)
ขùางขึ้น
มุมเอียงเฟสดวงจันทร[(องศา)
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จากภาพกราฟ 1 พบวìา ในแตìละวันมุมเอียงของเฟสดวงจันทร|มีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเฟสดวงจันทร|เพิ่ม
มากขึ้นมุมเอียงของเฟสจะนùอยลง แตì เดือนมกราคมจะแตกตìางไปจากเดือนอื่นคือ เมื่อเฟสดวงจันทร|
เพิ่มขึ้นมุมเอียงของเฟสก็เพิ่มขึ้น
2. พล็อตกราฟระหวìางมุมเอียงของเฟสดวงจันทร|(องศา)กับเฟสของดวงจันทร|(ขùางแรม)
กราฟ 2 ความสัมพันธ|ระหวìางมุมเอียงของเฟสดวงจันทร| (องศา) กับเฟสของดวงจันทร| (ขùางแรม)
ข"างแรม

มุมเอียงของเฟสดวงจันทร[ (องศา)
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จากภาพกราฟ 2 พบวìาในแตìละวันเมื่อเฟสดวงจันทร|ลดลงมุมเอียงของเฟสจะเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 2 ผลการศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ที่มุมเงย 30 องศา ในวันเดียวกัน ณ ละติจูดตìางกัน

ภาพ 1 ภาพถìายดวงจันทร|ที่ จ.สงขลา
ภาพ 2 ภาพถìายดวงจันทร|ที่ จ.ชัยภูมิ
มุมเอียงของเฟส 2 องศา ที่มุมเงย 30°
เฟสมีมุมเอียง 10 องศา ที่มุมเงย 30°
ณ ละติจูดที่ 7°9¢28.00²N
ณ ละติจูดที่16°6¢49.75²N
จากภาพ 1 และ 2 พบวìา ถìายภาพดวงจันทร| ณ ละติจูดที่ตìางกัน มุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ก็ตìางกันตาม
ละติจูดที่ผูùสังเกตอยูì ถùาละติจูดผูùสังเกตอยูìใกลùเสùนศูนย|สูตรมุมเอียงของเฟสก็จะนùอยแตìถùาอยูìใกลùขั้วโลกมุม
เอียงของเฟสก็จะเพิ่มมากขึ้น
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ตอนที่ 3 ขùอคùนพบจากการศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ในแตìละเดือน ณ ละติจูดตìางๆ
1. ณ ละติจูดเดียวกันสามารถหามุมเอียงของเฟสดวงจันทร/ (q) ได>จาก
q = [(23.5-5) ± (ผลตEาง Dec sun กับ Dec moon)]
กรณี Dec sun เปóน–ใชù [(23.5-5-(ผลตìาง Dec sun กับ Dec moon)]
กรณี Dec sunเปóน + ใชù[(23.5-5)+(ผลตìาง Dec sun กับ Dec moon)]
2.
ณ ละติจูดตEางกันสามารถหามุมเอียงของเฟสดวงจันทร/ได>จาก
q = [(23.5 - Your latitude)] หรือ
กรณี Dec sun เปóน – ใชùสูตร [(23.5-5) - (Your latitude – 5)]
q = [(Your latitude – 5)] หรือ
กรณี Dec sun เปóน + ใชùสูตร [(23.5-5) + (Your latitude – 23.5)]
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ในแตìละเดือน ณ ละติจูดตìางๆ ผลการศึกษาพบวìาในแตì
ละวันที่ดวงจันทร|อยูìที่มุมเงย 30 องศามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|มีการเปลี่ยนแปลงไปและ ณ ละติจูดที่
ตìางกัน พบวìามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|ที่มุมเงย 30 องศา ในวันเดียวกัน ดวงจันทร|มีมุมเอียงที่ตìางกัน โดย
จ.ชัยภูมิ มีมุมเอียงของเฟสดวงจันทร|มากกวìา จ.สงขลา เปóนเพราะวìา จ.ชัยภูมิอยูìหìางจากเสùนศูนย|สูตร
มากกวìา จ.สงขลาจึงสรุปไดùวìามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|จะมีมุมเอียงที่ตìางกันตามละติจูดที่ผูùสังเกตอยูì
ถùาละติจูดของผูùสังเกตอยูìใกลùเสùนศูนย|สูตรมุมเอียงของเฟสก็จะนùอยแตìถùาอยูìใกลùขั้วโลกมุมเอียงของเฟสก็จะ
เพิ่มมากขึ้นและจากการศึกษาโครงงานเรื่องนี้ทำใหùทราบวìา การเอียงของเฟสดวงจันทร|นั้นขึ้นอยูìกับละติจูด
ที่ผูùสังเกตอยูìและเกิดจากการที่ระนาบวงโคจรของดวงจันทร|เอียง 5 องศาจากระนาบวงโคจรสุริยะวิถี และ
จากการศึกษาความสัมพันธ|ดังกลìาวผูùศึกษาจึงไดùคิดคùนสูตรในการคำนวณหามุมเอียงของเฟสดวงจันทร|
เพื่อเปóนแนวทางในการศึกษาในโอกาสตìอไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยนี้สำเร็จลุลìวงไปดùวยดี ผูùวิจัยขอขอบพระคุณผูùอำนวยการโรงเรียนที่ใหùการสนับสนุน
รวมทั้งคำปรึกษาที่เปóนประโยชน|และความรูùใหมìๆจากบุคลากรกลุìมสาระการเรียนรูùวิทยาศาสตร|ทุกทìาน
ขอขอบพระคุณคุณครูจักรกฤษณ| วงษ|วิทยานันท| ขอขอบคุณ คุณธนกฤต สันติคุณาภรต| และคุณธีรยุทธ|
ลอยลิบ เจùาหนùาที่สาระสนเทศดาราศาสตร|ที่ชìวยเหลือการดำเนินการโครงงานนี้มาโดยตลอด
บรรณานุกรม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ.โลก ดวงอาทิตย| และดวงจันทร|. [ออนไลน|] เขùาถึงไดùจาก
http://www.narit.or.th/index.php/162-nso/astronomy/earth-sun-and-moon.
วีทิต วรรณเลิศลักษณ|.ดวงจันทร/(moon)ทำไมจึงมีหลายรูปแบบ. [ออนไลน|] เขùาถึงไดùจาก
http://www.scimath.org/lesson-physics/item/7294-moon.
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การศึกษาแนวโน>มของอัตราการถอยหEางจากโลกของดวงจันทร/ด>วยการวิเคราะห/จากโครงสร>างแข็ง
ของซากปะการังดึกดำบรรพ/
นายจิรโชติ ริดแสดง, นายป®ณณวิชญ| เรืองไพบูลย|วัฒนา
E-mail: hikarugrize@gmail.com, rpannawit01@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายบุญสìง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยEอ
โครงงานการศึ ก ษาแนวโนù ม อั ต ราการถอยหì า งจากโลกของดวงจั น ทร| น ี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค| เ พื่ อ
การศึกษาอัตราการถอยหìางจากโลกของดวงจันทร|ตั้งแตìอดีตจนถึงป®จจุบัน ทำการศึกษาดùวยหลักฐานทาง
ชีววิทยา คือ ศึกษาจำนวนวันในหนึ่งปπโดยดูจากโครงสรùางแข็ง (Calcium Carbonate) ของซากดึกดำ
บรรพ|ปะการังในแตìละยุค จากนั้นนำขùอมูลที่ไดùมาวิเคราะห|หาอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกและ
การโคจรรอบโลกของดวงจันทร|ในแตìละยุคดùวยกฎการอนุรักษ|โมเมนตัมเชิงมุม แลùวจึงนำโมเมนตัมของดวง
จันทร|ที่โคจรรอบโลกมาหาระยะหìางจากดวงจันทร|ถึงโลกในแตìละยุค ซึ่งจากผลการศึกษาพบวìาดวงจันทร|มี
แนวโนùมของอัตราการการโคจรถอยหìางจากโลกมากขึ้นอยìางตìอเนื่องตั้งแตìอดีตจนถึงป®จจุบันและมีแนวโนùม
ที่จะถอยหìางมากขึ้นตìอไปในอนาคตจนอาจหลุดจากวงโคจรของโลกในทùายที่สุด
คำสำคัญ : อัตราการถอยหìาง, โลก, ดวงจันทร|, ซากปะการังดึกดำบรรพ/
ความเป]นมา
ในเบื้องตùน คณะผูùจัดทำมีความสนใจในเรื่องการกìอกำเนิดดวงจันทร|ของโลก จึงไดùศึกษาคùนควùา
และทราบถึงทฤษฎีการกìอกำเนิดดวงจันทร|ของโลก โดยทฤษฎีที่ไดùรับการยอมรับมากที่สุดในป®จจุบัน คือ
ทฤษฎีวìาดùวย การกìอกำเนิดดวงจันทร| อันเกิดจากการชนครั้งยิ่งใหญìในอดีตของดาวที่มีขนาดประมาณ
เทìาๆกับดาวอังคาร กับโลก แรงพุìงชนทำใหùเศษดาวสาดออกไปโคจรรอบๆ โลก แลùวจึงรวมตัวกันเปóนดวง
จันทร| จากการศึกษาทฤษฎีการกำเนิดดวงจันทร|ดังกลìาว คณะผูùจัดทำไดùตั้งขùอสงสัยวìา หลังจากเกิดการชน
ครั้งใหญìนี้แลùว เศษดาวไดùกìอตัวเปóนดวงจันทร|ดùวยระยะหìางจากโลกเทìาใด จากการหาคำตอบของป®ญหา
ดังกลìาว ไมìสามารถบอกไดùแนìชัด แตìคาดคะเนไดùวìา ดวงจันทร|ของโลก กìอกำเนิดในระยะ 9,492-384,400
กิโลเมตร จากจุดศูนย|กลางของโลก โดยมีขùอสนับสนุนดังนี้ 1.คìา Roche Limit ของโลกตìอดวงจันทร| คือ
ระยะ 9,492 กิโลเมตร จากจุดศูนย|กลางโลก โดยหากดวงจันทร|อยูìใกลùโลกมากกวìานี้ จะไมìสามารถ
กìอกำเนิดเปóนดวงจันทร|ทรงกลมเหมือนที่เห็นไดùในป®จจุบัน ตามทฤษฎีของ Roche Limit 2.ดวงจันทร|อยูì
หìางจากโลก 384,400 กิโลเมตร ในป®จจุบัน
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จากการศึกษาหาคำตอบวìาดวงจันทร|กìอกำเนิด หìางจากโลกดùวยระยะเทìาใด นำมาสูìการคùนพบ
ขùอมูลวìา ในป®จจุบันดวงจันทร|ถอยหìางจากโลกดùวยระยะทางเฉลี่ยปπละ 3.82 เซนติเมตร เมื่อนำขùอมูล
ดังกลìาวมาคำนวณ พบวìาดวงจันทร|อยูìหìางจากโลกในชìวงกำเนิดในระยะที่ไมìสามารถเปóนไปไดù คณะผูùจัดทำ
จึงตั้งสมมติฐานวìาในอดีตดวงจันทร|มิไดùถอยหìางจากโลกดùวยอัตราเทìากับป®จจุบัน ซึ่งอาจมีระยะหìางที่นùอย
กวìา และมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเทìากับในป®จจุบัน และมีแนวโนùมที่จะมากขึ้น จึงเปóนที่มาของการศึกษา
แนวโนùมของอัตราการถอยหìางจากโลกของดวงจันทร|
การศึกษาอัตราการถอยหìางจากโลกของดวงจันทร|ในครั้งนี้ ใชùกฎการอนุรักษ|พลังงาน และกฎการ
อนุรักษ|โมเมนตัมในการคำนวณ แตìสมการกฎอนุรักษ|โมเมนตัมมีความซับซùอนเกินไป จึงมีการตัดทอนบาง
ตัวแปร เพื่อใหùสามารถคำนวณไดù ขùอมูลสำคัญทั้งหมดมาจากซากปะการังดึกดำบรรพ| ในยุคตìางๆ ตั้งแตì
บรมยุค Precambrian จนถึง ยุค Permian แตìขùอมูลที่ไมìพบคือในชìวงของมหายุค Mesozoic ทำใหùขùอมูล
มีการขาดชìวงจากยุค Permian มาสูìยุคป®จจุบัน
วัตถุประสงค/
1.เพื่อศึกษาแนวของโนùมอัตราการถอยหìางจากโลกของดวงจันทร|
2.เพื่อศึกษาการคาดคะเนตำแหนìงของดวงจันทร|ในอดีตในขอบเขตที่แคบมากขึ้น
วิธีการศึกษา
การศึกษาแนวโนùมอัตราการถอยหìางจากโลกของดวงจันทร| โดยใชùโครงสรùางแข็งของซากปะการังดึกดำ
บรรพ| ใชùหลักการคำนวณ และวิเคราะห|ขùอมูลดùวยกฎการอนุรักษ|พลังงาน และกฎอนุรักษ|โมเมนตัมเชิงมุม
กฎอนุรักษ|โมเมนตัมเชิงมุม มีนิยามวìา หาก t ลัพธ|จากภายนอกมากระทำตìอวัตถุ หรือระบบมีคìา
เปóนศูนย| ผลรวมโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ หรือระบบจะมีคìาคงตัว โดยสมการกฎอนุรักษ|โมเมนตัมเชิงมุม
ของระบบโลกกับดวงจันทร| มีสมการดังนี้คือ
2
2
B& C& D& + B& CO& DO& + BA CA DPA + BA CPA DPA
5
5
QRST
2
2
= B& C& D& + B& CO& DO& + BA CA DPA + BA CPA DPA
5
5
OU??VWT

เนื่องจากสมการมีความซับซùอนจึงตัดทอนบางพจน| จนเหลือสมการ
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ขั้นตอนการคำนวณ
1.นำขùอมูลที่ไดùจากซากปะการังดึกดำบรรพ|ในอดีต ในหนìวย วัน/ปπ เปลี่ยนเปóน วินาที/รอบ ดùวย
การเทียบสัดสìวนกับในป®จจุบัน จะไดùสมการ
2.นำขùอมูลแทนในสมการหลัก จะไดùคìาโมเมนตัมของโลก และโมเมนตัมของดวงจันทร|ที่โคจรรอบ
Center of mass
3.คำนวณหาระยะหìางของโลกกับดวงจันทร|ตั้งแตìอดีตจนถึงป®จจุบัน ดùวยสมการ
4.นำระยะหìางที่ไดùมาคำนวณเปóนแนมโนùมของอัตราการถอยหìางสรùางกราฟหาคìา Solve ของกราฟ
ผลการศึกษา

อภิปราย และสรุปผลการทดลอง
จากตารางผลการทดลอง และกราฟแสดงความสัมพันธ|ของระยะหìางระหวìางดวงจันทร|จากโลกกับ
ระยะเวลา จะเห็นไดùวìาดวงจันทร|มีระยะหìางจากโลกมากขึ้นในแตìละยุค คìาความชันในแตìละยุค มีคìาไมì
เทìากัน เนื่องจากขùอมูลที่ไดùจากการคำนวณ มีชìวงระยะเวลาที่ตìางกัน แตìมีคìาแนวโนùมเพิ่มมากขึ้นเล็กนùอย
ตั้งแตìอดีตจนถึงป®จจุบันดùวยอัตราไมìเทìากัน จึงอาจสรุปไดùวìาดวงจันทร|มีอัตราการถอยหìางจากโลกที่เพิ่ม
มากขึ้นแตìเพียงเล็กนùอย
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การศึกษาธาตุองค/ประกอบของดวงจันทร/
เด็กหญิงธฤษวรรณ มาเอียด
E-mail: thridsawan1846@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวชฎาพร ชìวยชู
โรงเรียนสุราษฎร|ธานี
บทคัดยEอ
โครงงานเรื่องการศึกษาธาตุองค|ประกอบของดวงจันทร| มีวัตุประสงค| 1) เพื่อศึกษาสเปกตรัมของ
ดวงจันทร| 2) เพื่อศึกษาธาตุองค|ประกอบของดวงจันทร| 3) เพื่อศึกษาการเลื่อนทางแดง การเลื่อนทางน้ำ
เงินของความยาวคลื่นของแสง (Redshift, Blueshift) ในการการศึกษาจะทำการถìายภาพโดยใชùเครื่อง
บันทึกสเปกโตกราฟของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดย
ทำการศึกษาบริเวณออกเปóนหลุมไทโค (Tycho Crater) และหลุมโคเปอร|นิคัส (Copernicus Crater)
จากนั้นนำชุดภาพที่ไดùทำการประมวลเพื่อหาเสùนสเปกตรัมดูดกลืน เพื่อนำขùอมูลไปวิเคราะห|โดยใชù
โปรแกรม Audela เพื่อหาธาตุองค|ประกอบของดวงจันทร|จากการเปรียบเทียบเสùนสเปกตรัมประเภท
ดูดกลืนของธาตุของสเปกตรัมของดวงอาทิตย| จากการวิเคราะห|ขùอมูล พบวìา ธาตุองค|ประกอบของดวง
จันทร|ที่พบ ไดùแกì Sc, Na, Fe, Li ซึ่งมีความสอดคลùองกับธาตุองค|ประกอบของดวงจันทร|ที่ไดùมีการคùนพบ
สำหรั บ การศึ ก ษาการเลื่ อ นทางแดง การเลื ่ อ นทางน้ ำ เงิ น ของความยาวคลื ่ น ของแสงจากสเปกตรั ม
(Redshift, Blueshift) พบวìา มีการเลื่อนทางน้ำเงิน แสดงวìา ดวงจันทร|อาจจะหมุนในวงโคจรเขùาใกลùโลก
คำสำคัญ : เสùนสเปกตรัมดูดกลืน , ธาตุองค|ประกอบ
ความเป]นมา
ดวงจันทร|เปóนบริวารดวงเดียวของโลก องค|ประกอบของดวงจันทร|มีความหลากหลายที่มีความ
แตกตìางอยìางชัดเจนพื้นผิว สìวนของเปลือกและสìวนของแกน และเมื่อพิจารณารìวมกับอุณหภูมิพื้นผิวดวง
จันทร|ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยìางมาก ระหวìางดùานกลางวันกับดùานกลางคืน ดวงจันทร|มีผลตìอการเกิด
ปฏิสัมพันธ|ในระบบสุริยะหลายประการ เชìน การเกิดขùางขึ้นขùางแรม การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ดวงจันทร|จึงมี
ความนìาสนใจในการศึกษาองค|ประกอบของดวงจันทร| โดยผูùศึกษามีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษาองค|ประกอบ
ทางเคมีของดวงจันทร| เพื่อเก็บขùอมูลวìามีองค|ประกอบทางเคมี โดยมีขั้นตอนในการศึกษาคือการถìายภาพ
ดวงจันทร|ดùวยสเปกโตกราฟที่เปóนตำแหนìงของดวงจันทร| ที่เปóนหลุมไทโค (Tycho Crater) และหลุมโค
เปอร|นิคัส (Copernicus Crater) และทำการวิเคราะห|สเปกตรัมที่ไดùโดยใชùโปรแกรม Audela เพื่อนำคìา
ความยาวคลื่นที่ไดùมาเปรียบเทียบกับความยาวคลื่นมาตรฐานของสเปกตรัมดวงอาทิตย|เ พื่อหาธาตุ
องค|ประกอบของดวงจันทร|
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วัตถุประสงค/
1) เพื่อศึกษาสเปกตรัมของดวงจันทร|
2) เพื่อศึกษาธาตุองค|ประกอบของดวงจันทร|
3) เพื่อศึกษาการเลื่อนทางแดง การเลื่อนทางน้ำเงินของความยาวคลื่นของแสง (Redshift, Blueshift)
วิธีการศึกษา
1. ถìายภาพสเปกตรัมหลุมไทโค (Tycho Crater) และหลุมโคเปอร|นิคัส (Copernicus Crater) บนดวง
จันทร| โดยใชùกลùองรุìน Planewave CDK700 รìวมกับCCD รุìนQSI632 ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนพรรษา และใชù eshel spectrograph ชìวยในการเก็บขùอมูลสเปกตรัม โดยการถìายไดùทำการ
ถìายสเปกตรัมหลุมไทโค (Tycho Crater) และหลุมโคเปอร|นิคัส (Copernicus Crater) พรùอมถìาย Dark ,
Bias , Flat ของดาวเพื่อใชùสำหรับลบสัญญาณรบกวนตìางๆ ในขั้นตอนการวิเคราะห|
2.ทำการถìายสเปกตรัมของ Tungsten และ Thallium เพื่อเปóน reference
3.นำภาพถìายที่ไดùมาลงโปรแกรมที่ชื่อวìา Audela ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใชùฟ®งก|ชันวิเคราะห|ชìวงความยาว
คลื่นและสามารถบอกถึงองค|ประกอบไดù แลùววิเคราะห|ขùอมูลตìางๆ ออกมาเพื่อไดùขùอมูลองค|ประกอบทาง
เคมีที่เราตùองการทราบ โดยศึกษาองค|ประกอบจากความยาวคลื่นไปเปรียบคìามาตรฐานของธาตุตìางๆใน
NIST Atomic Spectra Database Lines Form
3.1 ขั้นแรกนำรูปถìายดาวที่ไดùมาโดยตùองมี Dark และ Bias เพื่อทำการตัดสัญญาณรบกวนจากทùองฟøาและ
เครื่องมือที่ใชùเก็บขùอมูล ที่นำไปวิเคราะห|ขùอมูลภายในโปรแกรม
3.2 ลงไฟล|รูปภาพในโปรแกรม พรùอมเช็คทีI่ mage วìารูปภาพนั้นสามารถใชùไดùหรือไมì
3.3 ตรวจสอบขùอมูลตìางๆใน Intrument Setup วìาขùอมูลและขùอมูลถูกตùองครบถùวน
3.4 ไปที่ Process Spectra เพื่อทำการ Processing ไดùภาพมาหาชìวงความยาวคลื่นโดยกดที่ปุ≤ม
Refresh รอภาพประมวลปรากฏขึ้นเมื่อครบแลùวเลือกที่ Start Processing ก็ไดùภาพดาวที่ผìานการ
ประมวลผล ตัวอยìางเชìน

ภาพที่ 1 แสดงชìวงความยาวคลื่นของสเปกตรัมของ.
ดวงจันทร|
3.5 เมื่อไดùภาพหลังจาก Processing แลùวนั้น ใหùเลือกดูแตìละ Order สังเกตกราฟที่มีจุดต่ำสุด
พรùอมดูคìาแลùวบันทึกจดตัวเลขไวù ตัวอยìาง เชìน
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3.6 ทำแบบเดิมตามขùอ 3.5 ทุก Order เพื่อดูจุดต่ำสุดของกราฟ แลùวบันทึกความยาวคลื่นไวùซึ่งจุด
ต่ำสุดของกราฟที่พบมีอยูì 5 จุด ที่กราฟลดต่ำลง
3.7 นำคìาความยาวคลื่นที่ไดùไปเปรียบคìามาตรฐานของธาตุตìางๆ กับสเปกตรัมมาตรฐานของดวง
อาทิตย|
ภาพที่ 2 แสดงกราฟสังการประมวลภาพดวงจันทร|

4.นำคìาความยาวคลื่นที่ศึกษาไดùนั้น มาทำการหาการเคลื่อนที่ของดวงจันทร| การเลื่อนแดง การเลื่อนทาง
น้ำเงินของความยาวคลื่นของแสง (Redshift, Blueshift)
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ชุดขùอมูลชìวงความยาวคลื่น และธาตุที่พบใน หลุมโคเปอร|นิคัส (Copernicus Crater) และ
หลุมไทโค (Tycho Crater) จากการวิเคราะห|ขùอมูล
ตำแหนeงที่

1
2
3

ความยาวคลื่น
มาตรฐาน
(hm)
597.36
568.61
541.20

หลุมโคเปอร[นิคัส
(Copernicus Crater)
ความยาวคลื่นที่ศึกษา
ธาตุที่พบ
(hm)
597.41
Na
568.59
Fe
541.26
Fe

หลุมไทโค (Tycho Crater)
ความยาวคลื่นที่ศึกษา
(hm)
597.41
568.59
541.26

ธาตุที่พบ
Na
Fe
Fe

จากตารางที่ 1 จากการศึกษาองค|ประกอบทางเคมีของหลุมโคเปอร|นิคัส (Copernicus Crater)
หลุมไทโค (Tycho Crater) บนดวงจันทร| พบวìา ชุดขùอมูลความยาวคลื่นจุดต่ำสุดของกราฟทั้งหมด 5 จุด
โดยความยาวคลื่นที่พบมีคìาอยูìในชìวง 541.26 – 597.41hm ประกอบดùวยธาตุ Na, Fe เปóนองค|ประกอบ
ในชìวงความยาวคลื่นที่วิเคราะห|ออกมา
ตารางที่ 3 ชุดขùอมูลชìวงความยาวคลื่น เพื่อวิเคราะห|หาการเลื่อนแดง การเลื่อนทางน้ำเงินของความยาว
คลื่นของแสง (Redshift, Blueshift)
ตำแหนeง
1
2
3

ความยาวคลื่นที่ศึกษา
(hm)
597.41
568.60
541.26

ความยาวคลื่นมาตรฐาน
(hm)
597.36
568.58
541.20

ผลตeางความยาว
คลื่น

การเลื่อนของสเปกตรัม

0.05
0.02
0.06

เลื่อนทางแดง
เลื่อนทางแดง
เลื่อนทางแดง

จากตารางที ่ 3 การศึ กษาการเลื ่ อนแดง การเลื ่ อนทางน้ ำเงิ นของความยาวคลื ่ นของแสง (Redshift,
Blueshift) พบวìา มีการเลื่อนทางแดง แสดงวìาดวงจันทร|มีการเคลื่อนที่ในวงโคจรออกหìางโลก
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สรุปผล
จากการศึ ก ษากาหาธาตุ อ งค| ป ระกอบของดวงจั น ทร| โดยการถì า ยภาพโดยใชù เ ครื ่ อ งบั น ทึ ก
สเปกโตกราฟของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา เลือกตำแหนìงที่
ทำการศึ ก ษา 2 ตำแหนì ง คื อ ตำแหนì ง บริ เ วณหลุ ม ไทโค (Tycho Crater) และตำแหนì ง บริ เ วณหลุ ม
โคเปอร|นิคัส (Copernicus Crater) จากนั้นนำชุดภาพที่ไดùทำการประมวลเพื่อหาเสùนสเปกตรัมดูดกลืน
เพื ่ อ นำขù อ มู ล ไปวิ เ คราะห| โ ดยใชù โ ปรแกรม Audela เพื ่ อ หาธาตุ อ งค| ป ระกอบของดวงจั น ทร| จ ากการ
เปรียบเทียบเสùนสเปกตรัมประเภทดูดกลืนของธาตุของสเปกตรัมของดวงอาทิตย| จากการวิเคราะห|ขùอมูล
พบวìาธาตุองค|ประกอบของดวงจันทร|ที่พบ ไดùแกì Na, Fe ซึ่งมีความสอดคลùองกับธาตุองค|ประกอบของ
ดวงจันทร|ที่ไดùมีการคùนพบ สำหรับการศึกษาการเลื่อนทางแดง การเลื่อนทางแดงของความยาวคลื่นของ
แสงจากสเปกตรัม (Redshift, Blueshift) พบวìา มีการเลื่อนทางแดง แสดงวìา ดวงจันทร|มีการเคลื่อนที่ใน
วงโคจรออกหìางโลก
กิตติกรรมประกาศ
ในการจั ด ทำโครงงานเรื ่ อ งการศึ ก ษาธาตุ อ งค| ป ระกอบของดวงจั น ทร| น ี ้ ขอขอบคุ ณ
นางสาวชฎาพร ชìวยชู อาจารย|ที่ปรึกษา นายกฤษณะ ลìามสมบัติ และ นายสมานชาญ จันทร|เอี่ยม
เจùาหนùาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) และนายมติพล ตั้งมติธรรม ผูùเชี่ยวชาญทาง
ดาราศาสตร| จ าก Michigan Technological University สำหรั บ การใหù ค ำแนะนำ การใหù ค วามรู ù ที่
จำเปó น ตù อ งใชù ใ นการทำโครงงาน สุ ด ทù า ยนี ้ ขอขอบคุ ณ คณะผู ù บ ริ ห าร คณะครู ก ลุ ì ม สาระการเรี ย นรูù
วิทยาศาสตร| โรงเรียนสุราษฎร|ธานี ที่สนับสนุนในการจัดทำโครงงาน คุณครูและเพื่อนๆ ที่รìวมโครงการที่
ใหùคำแนะนำการใชùโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห|ขùอมูล และขอขอบคุณ คุณพìอ คุณแมì และเพื่อนๆ อันเปóนที่
รัก ผูùใหùกำลังใจในการดำเนินงานครั้งนี้ใหùสำเร็จลุลìวงไปดùวยดี
บรรณานุกรม

มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู5มือการศึกษาดาราศาสตรCเชิงปฏิบัติการ. ศูนย:บริการวิชาการและสื่อสาร
ทางดาราศาสตร: สถาบันวิจัยดาราศาสตร:แหIงชาติ (องค:การมหาชน).
ศูนย:การเรียนรู"วิทยาศาสตร:โลกและดาราศาสตร:. ดวงจันทรC. [ออนไลน:] เข"าถึงได"จาก
http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/earth/moon.
ศูนย:การเรียนรู"วิทยาศาสตร:โลกและดาราศาสตร:. สเปกตรัมของดาว. [ออนไลน:] เข"าถึงได"จาก
http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/stellar-spectrum.
ศูนย:การเรียนรูว" ิทยาศาสตร:โลกและดาราศาสตร:. ดวงจันทรC. [ออนไลน:] เข"าถึงได"จาก
http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/earth/moon.
สถาบันวิจัยดาราศาสตร:แหIงชาติ(องค:กรมหาชน). ธรณีวิทยาดวงจันทรCเบื้องตKน. [ออนไลน:]
เข"าถึงได"จาก http://www.narit.or.th/index.php/nso/987-introduction-to-lunar-geology-5
F. Cochard& O. Thizy. Echelle spectrograph (ออนไลนC). เข"าถึงได"จาก https://www.shelyak.com.
The Institute for Green and Sustainable Science. The Sun's Continuous Spectrum.
URL: http://igss.wikidot.com/the-sun-s-continuous-spectrum.
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การหาคEาความแบนและความหนาแนEนของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร/และดาวยูเรนัส
นายคุณานนต| จำปาแกùว
E-mail: kunanon267@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายธวัชชัย สุวรรณวงศ|
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บทคัดยEอ
โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการหาคìาความแบน (flattening) และนำคìาความแบนที่ไดùไปหาคìา
ความหนาแนìนของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร|และดาวยูเรนัส โดยถìายภาพดาวพฤหัสบดี จากกลùองโทรทรรศน|
ดอปโซเนียนและภาพถìายดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร|และดาวยูเรนัสจากฐานขùอมูลอินเทอร|เนต แลùวใชùโปรแกรม
photoshop เพื่อวัดขนาดในแกนตìางๆ ของดาวเคราะห|และใชùสูตร F = RHX
เพื่อคำนวณ พบวìา เมื่อใชù
R
ภาพถìายที่ถìายจากกลùองดอปโซเนียน ดาวพฤหัสบดีมีคìาความแบนเฉลี่ย 0.0650 เมื่อใชùภาพถìายจากอินเทอร|
เนต ดาวพฤหัสบดีมีคìาความแบนเฉลี่ย 0.0648 ดาวเสาร|มีคìาความแบนเฉลี่ย 0.0932 ดาวยูเรนัสมีคìาความ
แบนเฉลี ่ ย 0.0242 และเมื ่ อ นำคì า ความแบนที่ ไ ดù ไ ปคำนวณหาความหนาแนì น ของดาวโดยใชù ส ู ต ร
Y=

)* -.
+, /0

.
.*
2 3
'E 1 Z'H.[ . \]
45

พบวìาดาวพฤหัสบดีมีความหนาแนìนเฉลี่ย 1,270.88 kg/m3 คลาดเคลื่อน 4.16%

ดาวเสาร|มีความหนาแนìน 653.22 kg/m3 คลาดเคลื่อน 5.33% และดาวยูเรนัสมีคìาความหนาแนìน 1,070.16
kg/m3 ความคลาดเคลื่อน 17.04% โดยป®จจัยที่มีผลตìอความแบนคืออัตราการหมุนรอบตัวเอง ความหนาแนìน
และโมเมนต|ความเฉื่อยของดาวเคราะห|
คำสำคัญ: ความแบนของดาวเคราะห|, flattening, ความหนาแนìนของดาวเคราะห|
ความเป]นมา
ดาวเคราะห|แก¬ส เปóนดาวเคราะห|ที่มีคาบการหมุนรอบตัวเองสั้นกวìาดาวเคราะห|หิน ซึ่งเซอร|ไอแซค
นิวตัน ไดùอธิบายไวùในหนังสือ principia ซึ่งตีพิมพ|เมื่อปπ พ.ศ.2230 (ค.ศ.1687) เกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเอง
ของวัตถุที่เปóนของไหลในสภาพสมดุลจะมีรูปรìางแบบ oblate ellipsoid (oblate spheroid) โดยคìาความ
ความแบนนี้จะขึ้นอยูìกับป®จจัยทางกายภาพของดาว ซึ่งทางผูùทำโครงงานมีความสนใจวìาลักษณะสัณฐานของ
ดาวเคราะห|แก¬สมีความสัมพันธ|กับสมบัติทางกายภาพของดาวเคราะห|นั้นๆ อยìางไรบùาง โดยจากการสืบคùน
ขù อมู ลพบวì าลั กษณะรู ปรì างสั ณฐานที ่ เปó นของดาวเคราะห| คื อลั กษณะทรงกลมแปø นหรื อทรงรี (oblate
spheroid หรือ ellipsoid) ซึ่งมีสมการทางคณิตศาสตร|ที่สามารถใชùในการคำนวณและหาคìาความแบนของดาว
เคราะห|ไดù เมื่อสามารถคำนวณหาคìาความแบนของดาวเคราะห|ไดùแลùวทางผูùทำโครงงานไดùพยายามคùนควùาหา
ขùอมูลเพิ่มเติมวìาลักษณะความแบนนี้มีความสัมพันธ|เกี่ยวขùองกับสมบัติทางกายภาพของดาวเคราะห| อยìางไร
บùาง
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วัตถุประสงค/
โครงงาน การหาคìาความแบนและความหนาแนìนของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร|และดาวยูเรนัสมีวัตถุประสงค|เพื่อ
1. วัดและคำนวณหาคìาความแบนของดาวเคราะห| จากการใชùโปรแกรม photoshop
2. คำนวณคìาความหนาแนìนจากความแบนที่คำนวณไดù
3. ศึกษาความสัมพันธ|ของสมบัติทางกายภาพของดาวเคราะห|กับคìาความแบน
วิธีการศึกษา
1. ถìายภาพดาวพฤหัสบดีโดยใชùกลùองโทรทรรศน|ดอปโซเนียน
2. คùนหาภาพถìายดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร|และดาวยูเรนัส จากฐานขùอมูลในอินเทอร|เนต
3. หาคìาความยาวเฉลี่ยของแกน , และแกน 1 จากรูปภาพหลายๆ ภาพ ดùวยโปรแกรม
photoshop โดยกำหนดใหù , คือ คìารัศมีตามแนวศูนย|สูตร และ 1 คือ คìารัศมีตามแนวขั้วเหนือ-ใตù

(a)

(b)

(c)
(d)
รูปที่ 1 ตัวอยìางวิธีการวัดคìาแกน ^ และ แกน _ ของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร|และดาวยูเรนัส
(a) ดาวพฤหัสบดีถìายภาพจากกลùองดอปโซเนียน (b) ดาวพฤหัสบดีจากอินเทอร|เนต ค.ศ.2017
(c) ดาวเสาร|จากอินเทอร|เนต ค.ศ.2009
(d) ดาวยูเรนัสจากอินเทอร|เนต ค.ศ.2007
RHX
4. คำนวณคìาความแบนของดาวเคราะห|จากภาพถìายโดยใชùสูตร ` = R
5. ทดลองคำนวณคìาความหนาแนìนของดาวเคราะห|จากคìาความแบน โดยดัดแปลงจากสมการของ
Sir Harold Jeffreys

`=

*
A
.
.
.*
2 3
'E 1 Z'H.[ .\]
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และ a = $b de
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เมื่อกำหนดใหù

คือ คìาความหนาแนìนของดาว (#H/2.)
I
คือ คìาคงที่โนùมถìวงสากล = 6.672 x 10-11 (2. /#H. 9 # )
F
คือ คìาความแบนของดาว
J
คือ คìาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห| (K8L/9)
JfUQgTV? = 1.773 x 10-4 K8L/9 JhRTU?W = 1.636 x 10-4 K8L/9 Ji?RWUS = 1.041 x 10-4 K8L/9
O
คือ คìาอัตราสìวนของโมเมนต|ความเฉื่อยของดาวเคราะห|
AR.
O
MAR! N
= 0.254 MARO !N
= 0.210 MARO !N
= 0.225
G

fUQgTV?

hRTU?W

i?RWUS

6. เปรียบเทียบคìาความหนาแนìนของดาวเคราะห|จากฐานขùอมูล
ผลการศึกษา
ตารางคEาความยาวแกน a และแกน b และคEาความแบนของดาวเคราะห/
ความยาวแกน a และ แกน b ภาพถ5ายดาวเคราะหCจากกลKองดอปโซเนียนและฐานขKอมูลในอินเทอรCเนต (mm)
Jupiter (ดอปโซ
Jupiter
Saturn
Uranus
เนียน)
ที่
a
b
a
b
a
b
a
b
1
9.70
9.08
99.30
92.95
91.20
82.00
23.35
22.80
2
9.13
8.55
91.25
85.00
298.35 271.10
23.45
22.85
3
10.25
9.56
65.50
61.50
114.00 103.50
10.95
10.70
เฉลี่ย
9.69
9.06
85.35
79.82
167.85 152.20
19.25
18.78
ความแบน
0.0650
0.0648
0.0932
0.0242
RHX
`= R

ตารางเปรียบเทียบ คEาความหนาแนEนจริง กับความหนาแนEนที่คำนวณได>จากคEาความแบน
ความหนาแน5น (

8j/a. )

ข"อมูลที่คำนวณได"จากคIาความแบน
ข"อมูลจากอินเทอร:เนต
คลาดเคลื่อน (%)

68

ดาวเคราะหC
Jupiter(ดอปโซ
เนียน)
1,274.33
1,326.00
3.90

Jupiter

Saturn

Uranus

1,267.42
1,326.00
4.42

653.22
687.00
4.92

1,070.16
1,290.00
17.04
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สรุปผล
จากการศึกษาการหาคìาความแบนและความหนาแนìนของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร|และดาวยูเรนัส
พบวìา เมื่อใชùภาพถìายจากกลùองดอปโซเนียน ดาวพฤหัสบดีมีคìาความแบนเฉลี่ย 0.0650 เมื่อใชùภาพถìาย
จากอินเทอร|เนต ดาวพฤหัสบดีมีคìาความแบนเฉลี่ย 0.0648 ดาวเสาร|มีคìาความแบนเฉลี่ย 0.0932 ดาว
ยูเรนัสมีคìาความแบนเฉลี่ย 0.0242 และเมื่อนำคìาความแบนที่หาไดùไปคำนวณหาคìาความหนาแนìนของดาว
จากสมการ

G=

"# &!
$% '(

!
!#
* +
'E Z'H [ ! \]
)
! ,-

พบวì า ดาวพฤหั ส บดี ม ี ค วามหนาแนì น เฉลี ่ ย 1,267.42 #H/2.

คลาดเคลื่อน 4.42% ดาวเสาร|มีความหนาแนìนเฉลี่ย 653.22 #H/2. คลาดเคลื่อน 4.92% ดาวยูเรนัสมี
ความหนาแนìนเฉลี่ย 1,070.16 #H/2. คลาดเคลื่อน 17.04% ซึ่งป®จจัยที่มีผลตìอความแบนคืออัตราการ
หมุนรอบตัวเอง คìาความหนาแนìนและโมเมนต|ความเฉื่อยของดาวเคราะห| โดยคìาความแบนจะแปรผันตรง
กับอัตราการหมุนรอบตัวเอง แตìจะแปรผกผันกับความหนาแนìนและโมเมนต|ความเฉื่อยของดาวเคราะห|
กิตติกรรมประกาศ
ผูùจัดทำขอขอบคุณคุณครูธวัชชัย สุวรรณวงศ| คุณครูที่ปรึกษาโครงงานและพี่เลี้ยงจากสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร| แ หì ง ชาติ (คุ ณ พิ ส ิ ฏ ฐ นิ ธ ิ ย านั น ท| ) สำหรั บ ขù อ เสนอแนะ คำแนะนำ เทคนิ ค วิ ธ ี ต ì า งๆ
ขอขอบพระคุณทìานผูùอำนวยการ ชูรัฐ ระหวìางบùาน ผูùอำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีที่
ใหùการสนับสนุนการเดินทางในการเขùารìวมอบรมและนำเสนอผลงาน ขอขอบคุณ คุณครูศลิดดา จุติเวช ที่
ใหùกำลังใจและขùอคิดตìางๆ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพìอ คุณแมìที่ดูแลและสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง
เอกสารอ>างอิง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ. ระบบสุริยะ (SOLAR SYSTEM).
http://www.cambridge.org/core/terms, The shapes of planets and moons. สืบคùนเมื่อ 15
มีนาคม 2561
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/jupiterfact.html, สืบคùนเมื่อ 5 มกราคม 2561
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/saturnfact.html, สืบคùนเมื่อ 7 มกราคม 2561
http://thaiastro.nectec.or.th/library/solarsystem/planets.html, สืบคùนเมื่อ 3 มีนาคม 2561
https://en.wikipedia.org/wiki/Flattening, สืบคùนเมื่อ 10 มีนาคม 2561
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คาบการโคจรของบริวารดาวยูเรนัสกับเสียงดนตรี
นางสาวนิศาชล คำลือ
E-mail: nisachon.kumlue@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายมนตรี นันตา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนìาน
บทคัดยEอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค|เพื่อหาคาบการโคจรของบริวารดาวยูเรนัสและเพื่อแปลงคาบการโคจร
เปóนเสียงดนตรี โดยถìายภาพบริวารดาวยูเรนัสดùวยกลùองโทรทรรศน|ชนิดสะทùอนแสงขนาดเสùนผìานศูนย|กลาง
0.5 เมตรจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ใชùเวลาเก็บขùอมูล 24 วัน ตั้งแตì
วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 จากนั้นนำภาพมาวัดระยะที่เปลี่ยนไปในแตìละวันโดยใชù
โปรแกรม DS9 แลùวนำมาพล็อตกราฟความสัมพันธ|ระหวìางตำแหนìงที่เปลี่ยนไปกับเวลาเพื่อหาคาบการโคจร นำ
คาบการโคจรแปลงเปóนความถี่ในชìวงที่มนุษย|สามารถไดùยิน แลùวจึงนำไปแทนในโปรแกรม Mixcraft8 ตาม
อัตราสìวนอยìางงìายของคาบการโคจร จากการศึกษาพบวìาไดùคาบการโคจรของอัมเบรียล ไทเทเนียและโอเบรอน
เปóน 4.29 ± 3.66 วัน, 8.27 ± 5.05% วัน และ 11.63 ±13.60 วัน ตามลำดับ และสรùางโนùตเสียงดนตรีของโอเบ
รอนไดùเปóนโนùต C3 ไทเทเนียเปóน F#3 และอัมเบรียลเปóน G4 สìวนโนùตจากฐานขùอมูลมิแรนดùาเปóน D#6 แอเรียล
เปóน F5 อัมเบรียลเปóน G#4 ไทเทเนียเปóน G#3 โอเบรอนเปóน C3 ดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี ไดùแกì ไอโอ ยูโร
ปøา แกนีมีด และคาลิสโต ไดùโนùต D#6 D#5 D#4 และ C3 ตามลำดับ ดาวบริวารของดาวเสาร| ไดùแกì มิมาส เอน
ซาลาดุส เททิส ดิโอนี่ รี และไททัน ไดùโนùต C#7 G6 C#6 C#6 A#4 และ C3 ตามลำดับ และเมื่อนำมาแทนใน
โปรแกรม Mixcraft8 ตามอัตราสìวนอยìางงìายของคาบแลùวนั้นทำใหùไดùดนตรีที่ไพเราะและมีจังหวะสม่ำเสมอ
คำสำคัญ: บริวารดาวยูเรนัส
ความเป]นมา
ดนตรีแหìงจักรวาล แนวคิดเกี่ยวกับความงดงามระหวìางศิลปะและอัตราสìวนพื้นฐานของคาบการโคจร
ที่มนุษย|คùนพบมานานตั้งแตìยุคเรเนซองต| โดยนักดนตรีพบวìาเมื่อใดก็ตามที่ตัวโนùตเหลìานั้นมีความถี่ที่เปóน
สัดสìวนงìายๆ กัน จะเกิดความไพเราะขึ้นและนักปรัชญาในยุคนั้นไดùสังเกตวìาอัตราสìวนระหวìางคาบการโคจร
ของดาวเคราะห| กับโนùตดนตรีนี้ มีลักษณะเปóนอัตราสìวนงìายๆ เชìนเดียวกัน ดนตรีแหìงจักรวาลที่วìาจึงถูกมอง
ในมุมมองของคณิตศาสตร|มากกวìา ผูùศึกษาจึงเกิดความสงสัยวìาเราจะสามารถเปลี่ยนคาบการโคจรของบริวาร
ดาวยูเรนัสใหùเปóนดนตรีไดùหรือไมì และสามารถทำไดùอยìางไร จากการศึกษาทำใหùพบวìาเราสามารถแปลงคาบ
เปóนความถี่ในชìวงที่มนุษย|สามารถไดùยินไดùและนั่นก็จะเปóนหนทางไปสูìเสียงดนตรีนั่นเอง ผูùศึกษาจึงขอความ
รìวมมือจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ในการถìายภาพบริวารดาวยูเรนัส
เพื่อสังเกตคาบการโคจรเปóนเวลาทั้งหมด 24 วัน นับตั้งแตìวันที่ 21พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง 23 ธันวาคม
พ.ศ.2560
70
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วัตถุประสงค/

ตำแหนIงของดวงจันทร:
บนพิกัดแกน x (phy)

1. เพื่อหาคาบการโคจรของบริวารดาวยูเรนัส
2. เพื่อแปลงเสียงดนตรีจากคาบดาวบริวารของดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร|
วิธีการศึกษา
1. ถìายภาพบริวารดาวยูเรนัสดùวยกลùองโทรทรรศน|ชนิดสะทùอนแสงขนาดเสùนผìานศูนย|กลาง 0.5 เมตรจาก
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา จำนวน 24 ภาพมาเทียบหาดาวบริวารดùวย
โปรแกรม sky chart
2. นำรูปถìายที่ไดùไปอัพโหลดในเว็บไซด| www.astrometry.com เพื่อใหùรูปมี wcs แลùวนำมา matchใน
โปรแกรม DS9 จากนั้นวัดพิกัดในระนาบแกน x ของดาวยูเรนัสและดาวบริวารในแตìละวันในโปรแกรม DS9
แลùวนำพิกัดของดาวบริวารมาลบกับพิกัดดาวยูเรนัส นำคìาที่ไดùมาพล็อตกราฟระหวìางระยะของดาวบริวาร
บนพิกัดแกน x กับวันเพื่อหาคาบการโคจร
3. นำคาบการโคจรของแตìละดวงมาหาอัตราสìวนอยìางงìาย แลùวนำคาบการโคจรของแตìละดวงในหนìวย
วินาทีมาแปลงเปóนความถี่จาก f=1/T
4. กำหนดใหùความถี่ในชìวงที่มนุษย|ไดùยินของบริวารดวงนอกสุดเปóน 130.81 Hz หรือเทìากับโน¬ต C3 เพื่อหา
คìา K (คìาคงที่) จะไดùสมการ fm=Kf เมื่อ fm คือ ความถี่ในชìวงที่มนุษย|ไดùยิน และ f คือ ความถี่ของดวงจันทร|
บริวาร จากนั้นนำคìาคงที่ K ที่ไดùมาคูณกับความถี่ของบริวารดวงอื่น ๆ เพื่อหาความถี่ในชìวงที่มนุษย|ไดùยิน
ของดาวบริวารแตìละดวง
5. นำความถี่จากขùอ 5. มาเทียบกับตารางความถี่ของโนùตแตìละตัวเพื่อหาโนùตดนตรีของแตìละดวง
6. นำโนùตแตìละดวงมาแทนในโปรแกรม Mixcraft 8 Recording Studio ตามอัตราสìวนอยìางงìายที่หาไดùใน
ขùอ3. เมื่อใดที่ดาวเคลื่อนมาครบรอบพรùอมกันก็แทนดùวยเสียงเครื่องดนตรีตามความเหมาะสม
7. ทำตามขùอ 3. –6. แตìใชùคาบการโคจรของบริวารดาวยูเรนัสจาก https://airandspace.si.edu
8. ทำตามขùอ 2.- 6. โดยใชùคาบการโคจรของบริวารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร|จาก https://solarsystem.
nasa.gov/moons
ผลการศึกษา
1.จากการวัดระยะของดาวบริวารแตìละดวงที่เปลี่ยนไปในแตìละวันแลùวนำมาพล็อตกราฟไดùดังนี้
200

กราฟแสดงคาบการโคจรของดวงจันทร์ Umbriel

เวลา(วัน)

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

-200

รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ|ระหวìางตำแหนìงของดวงจันทร|บนพิกัดแกน x
ของอัมเบรียลที่เปลี่ยนไปในแตìละวันกับเวลา ไดùคาบเฉลี่ย 4.29 ± 3.66 % วัน
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กราฟแสดงคาบการโคจรของดวงจันทร/ Titania

ตำแหนIงของดวงจันทร:

100
50

เวลา(วัน)

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
-50
-100

รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ|ระหวìางตำแหนìงของดวงจันทร|บนพิกัดแกน x ของไทเทเนียที่เปลี่ยนไปในแตìละ
วันกับเวลาไดùคาบเฉลี่ย 8.27 ± 5.05% วัน
กราฟแสดงคาบการโคจรของดวงจันทร/ Oberon
200
150
100
50
0
-50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

เวลา(วัน)

-100
-150

รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ|ระหวìางตำแหนìงของดวงจันทร|บนพิกัดแกน x ของโอเบรอนที่เปลี่ยนไปในแตìละ
วันกับเวลาไดùคาบเฉลี่ย 11.63 ±13.60 % วัน
2. จากคาบดาวบริวารของดาวยูเรนัสที่ไดùจากกราฟและฐานขùอมูลนำมาหาโนùตดนตรีไดùดังตาราง
ดาว

มิแรนด"า

แอเรียล

โน"ตจากกราฟ

-

-

โน"ตจากฐานข"อมูล

D#6
(1244.5 Hz)

F5
(698.5 Hz)

อัมเบรียล
F4
(349.2Hz)
G#4
(415.3 Hz)

ไทเทเนีย
F#3
(185.0 Hz)
G#3
(207.7 Hz)

โอเบรอน
C3
(130.8 Hz)
C3
(130.8 Hz)

3. จากคาบดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี ที่ไดùจากฐานขùอมูลนำมาหาโนùตดนตรีไดùดังตาราง
ดาว
โน"ตจากฐานข"อมูล

ไอโอ
D#6
(1244.5Hz)

ยูโรปäา
D#5
(622.2 Hz)

แกนีมีด
D#4
(311.1Hz)

คาลิสโต
C3
(130.8Hz)

4. จากคาบดาวบริวารของดาวเสาร| ที่ไดùจากฐานขùอมูลนำมาหาโนùตดนตรีไดùดังตาราง
ดาว
โน"ตจาก
ฐานข"อมูล
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มิมาส
C#7
(2217.4Hz)

เอนซาลาดุส
G6
(1567.9Hz)

เททิส
C#6
(1108.7Hz)

ดิโอนี่
G5
(783.9Hz)

รี
A#4
(466.1Hz)

ไททัน
C3
(130.8Hz)
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สรุปผล
จากการหาคาบวงโคจรของดาวบริวารพบวìา ไดùคาบการโคจรของอัมเบรียล ไทเทเนียและโอเบรอน
เปóน 4.29 ± 3.66 วัน, 8.27 ± 5.05% วัน และ 11.63 ±13.60 วัน ตามลำดับ และสรùางโนùตเสียงดนตรี
ของโอเบรอนไดùเปóนโนùต C3 ไทเทเนียเปóน F#3 และอัมเบรียลเปóน G4 สìวนโนùตจากฐานขùอมูลมิแรนดùาเปóน
D#6 แอเรี ยลเปó น F5 อั มเบรี ยลเปó น G#4 ไทเทเนี ยเปó น G#3 โอเบรอนเปó น C3 ดาวบริ วารของดาว
พฤหัสบดี ไดùแกì ไอโอ ยูโรปøา แกนีมีด และคาลิสโต ไดùโนùต D#6 D#5 D#4 และ C3 ตามลำดับ ดาวบริวาร
ของดาวเสาร| ไดùแกì มิมาส เอนซาลาดุส เททิส ดิโอนี่ รี และไททัน ไดùโนùต C#7 G6 C#6 C#6 A#4
และ C3 ตามลำดับ และเมื่อนำมาแทนในโปรแกรม Mixcraft8 ตามอัตราสìวนอยìางงìายของคาบแลùวนั้นทำ
ใหùไดùดนตรีที่ไพเราะและมีจังหวะสม่ำเสมอ
อภิปรายผล
จากผลการหาคาบการโคจรของบริวารดาวยูเรนัสสามารถหาไดùแคìสามดวงไดùแกì อัมเบรียล ไทเท
เนีย และโอเบรอน ดùวยความสวìางของยูเรนัสที่คìอนขùางมากทำใหùไมìสามารถเห็นมิแรนดùาจากรูปถìายไดùเลย
สìวนแอเรียลนั้นมีใหùเห็นบùางในบางวันแตìไมìสามารถนำมาพล็อตกราฟไดùเนื่องจากขùอมูลขาดหายในบางชìวง
สì วนคาบที ่ ไดù จากดาวทั ้ งสามดวงขù างตù นมี ความคลาดเคลื ่ อนเนื ่ องจากวงโคจรไมì เปó นวงกลมรอบจุ ด
ศูนย|กลาง แตìทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถสรùางเปóนเสียงดนตรีไดùแตìโนùตจากฐานขùอมูลใหùเสียงดนตรีมีความ
หลากหลายมากกวìาเนื่องจากมีหลายความถี่ และพบวìาดาวดวงใดก็ตามที่มีดาวบริวารโคจรรอบ ๆ และดาว
บริวารแตìละดวงมีความถี่ที่เปóนอัตราสìวนอยìางงìายกันก็จะสามารถนำมาสรùางเปóนเสียงดนตรีไดù
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จลุลìวงมาไดùดùวยความเชื่อเหลือและคำปรึกษาจากครูมนตรี นันตา ครูที่ปรึกษาและ
นายธนกฤต สันติคุณาภรณ| ที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|การมหาชน) และทั้งนี้ตùอง
ขอขอบคุณนายกฤษณะ ลìามสมบัติ เจùาหนùาทีส่ ถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|การมหาชน) และหอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.(2556). คูìมือการศึกษาดาราศาสตร|เชิงปฏิบัติการ. พิมพ|ครั้งที่ 3. เชียงใหมì: สำนัก
บริการวิชาการและสารสนเทศน|ดาราศาสตร| สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|การมหาชน).
Note names of music [ออนไลน|] สืบคùนจาก: http://www.sengpielaudio.com/calculatornotenames.htm (2 ตุลาคม 2560)
THE MOONS OF URANUS [ออนไลน|] สืบคùนจาก: https://airandspace.si.edu/exhibitions/
exploring-the-planets/online/solar-system/uranus/moons.cfm (30 ตุลาคม 2560)
TRAPPIST Sounds: TRAPPIST-1 Planetary System Translated Directly Into Music [ออนไลน|]
สืบคùนจาก: http://www.system-sounds.com/trappist-sounds/ (2 ตุลาคม 2560)
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การศึกษาหาสมบัติทางกายภาพของ WASP -19b
นางสาวญาดานันท| อินถา
E-mail: yadanan34@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายมนตรี นันตา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนìาน
บทคัดยEอ
โครงงานการศึกษาสมบัติทางกายภาพของ WASP-19b โดยใชùภาพถìายจากกลùอง Cerro Tololo
Inter-American Observatory (prompt 8) ทำการศึ ก ษา รั ศ มี ด าวเคราะห| คาบ และระยะหì า งของ
ดาวฤกษ|กับดาวเคราะห|โดยวิธีการผìานหนùา (Transit) เมื่อเราไดùขùอมูลแลùวนำมาทำการ Photometry โดย
ใชùวิธี aperture photometry เทียบกับดาวอùางอิงสี่ดวงเพื่อสรùางกราฟแสง นำขùอมูล HJD_UTC และ
Magnitude มาสรùางกราฟเพื่อหาจุดต่ำสุดโดยการ Differentiation สมการโพลิโนเมียล(อันดับ2) ก็จะไดù
คìา HJD และหาคìา epoch จากสมการ HJD=HJD0+PE โดยหลังการแปลงขùอมูลทางอินเตอร|เน็ตแลùวจะไดù
สมการ y = 54772 +0.7903x เมื่อไดùคìา epoch แลùวนำมาสรùางกราฟระหวìาง HJD ที่มีคìาความสวìาง
ต่ำสุดกับคìา Epoch ก็จะไดùคาบออกมา หาคìา a หรือระยะหìางระหวìางดาวเคราะห|กับดาวฤกษ|และรัศมี
!
ของดาวเคราะห| จ ากสมการ 8. = l d(mEA)
(กฎขù อ ที ่ ส ามของเคปเลอร| ) และจากโปรแกรม
$b!
AstroImageJ ตามลำดับ จากการศึกษาพบวìาไดùรัศมีดาวเคราะห|เปóน 1.38 Rjup ± 1.08% และหลังจาก
วิเคราะห|ขùอมูลหาคาบแลùวพบวìาคาบการโคจรมีคìา 0.79 วัน ± 0.14% เมื่อนำคาบการโคจรไปแทนในกฎ
ขùอที่สามของเคปเลอร|จะไดùวìาระยะหìางระหวìางดาวเคราะห|และดาวฤกษ|มีคìาเทìากับ 0.016 AU± 2.36%
คำสำคัญ: Photometry , epoch , exoplanet
ความเป]นมา
ในเอกภพของเรานั้นไมìไดùมีดาวเคราะห|แคìเพียงในระบบสุริยะเทìานั้น ยังมีดาวเคราะห|นอกระบบ
สุริยะ(exoplanet) อีกดùวย ดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะนั้นมีมากมายโดยระบบที่ผูùจัดทำเลือกคือ wasp19 และมีดาวเคราะห|เพียงดวงเดียวโคจรรอบอยูìคือ wasp-19b ดùวยขนาดของดาวเคราะห|และดาวฤกษ|มี
ขนาดใกลùเคียงกับดาวพฤหัสบดีและดวงอาทิตย| ผูùจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาสมบัติกายภาพ
เบื้องตùนไดùแกì รัศมีดาวเคราะห| คาบ ระยะหìางของดาวฤกษ|กับดาวเคราะห| โดยวิธีการผìานหนùา (Transit)
และคำนวณตามกฎขùอที่สามของเคปเลอร|
วัตถุประสงค/
เพื่อศึกษาหาลักษณะทางกายของ WASP-19b ไดùแกì รัศมีดาวเคราะห| คาบ ระยะหìางของดาว
ฤกษ|กับดาวเคราะห| โดยคำนวณดùวยกฎขùอที่สามของเคปเลอร| photometry และการสรùางกราฟแสง
74
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วิธีการศึกษา
1. เลือกดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะที่สนใจสั่งถìายดùวยfilter R เปóนเวลา 3 ชั่วโมงและเป™ดหนùากลùองนาน
10 วินาทีดùวยกลùองที่ Cerro Tololo Inter-American Observatory (prompt 8) เมื่อไดùขùอมูลแลùวนำมา
เขùากระบวนการลบสัญญาณรบกวน(reduction) ที่โปรแกรม AstroImageJ
2. เมื่อนำภาพถìายที่ผìานกระบวนการรบกวนสัญณาณแลùวไปสรùางกราฟแสงที่โปรแกรม AstroImageJ โดย
มีดาวอùางอิงคือ TYC 8181-2204-1 (High proper-motion Star) ในตำแหนìง ในตำแหนìง C3 RA มีคìา
148.35, Dec มีคìา-45.66 ในตำแหนìง C4 RA มีคìา148.48, Dec มีคìา -45.67 ในตำแหนìง C5 RA มีคìา
148.45,Dec มีคìา -45.70

รูปที่ 1 แสดงภาพถìายดาวหลังลบสัญญาณรบกวนและเลือกพิกัดดาวอùางอิง
3. นำขùอมูล HJD_UTC และ Magnitude จาก save table มาสรùางกราฟแสงที่ excel เพื่อหาจุดต่ำสุด
โดยการ differentiation สมการโพลิโนเมียล (อันดับ2) จากกราฟแสงก็จะไดùคìา HJD
4. หาคìา epoch โดยใชùสมการ HJD=HJD0+PE จากสมการ HJD = 54771.745 +0.790E ของขùอมูลใน
อดีต (Eduardo Fernández-Lajús และ Romina P. Di Sisto, 2017) เมื่อไดùคìา epoch แลùวนำมาสรùาง
กราฟระหวìาง HJD ที่มีคìาความสวìางต่ำสุดกับคìา Epoch
5. หาคìาระยะหìางระหวìางดาวฤกษ|กับดาวเคราะห|จากสมการ ,.

l I d(mEA)

=
$bI
6. หารัศมีของดาวเคราะห|จากโปรแกรม AstroImageJ จากการ fit statistics
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ผลการศึกษา
จากขùอมูลที่ไดùจากโปรแกรม AstroImageJ และการคำนวณวันถìายเราจะไดùรัศมีดาวเคราะห|สามารถนำมา
สรùางกราฟแสง เพื่อหาคาบ และคำนวณหาระยะหìางระหวìางดาวเคราะห|และดาวฤกษ|ไดùดังนี้
1.
กราฟแสงของ WASP -19b
0.234
0.232

Rel_flux

0.23
0.228
0.226
0.224
0.222
2458109.7

2458109.8

HJD

2458109.8

2458109.9

รูปที่ 2 แสดงกราฟแสงของ WASP -19b
กราฟแสงของชìวงเวลาที่แสงนùอยที่สุด
0.234
y = 4.603x2 - 534,977.820x +
0.232
15,543,716,621.258
0.23
R² = 0.83
Rel_flux
c

2.

0.228
0.226
0.224

0.222
58109.71

58109.73

58109.75

58109.77

58109.79

58109.81

HJD + 2400000
รูปที่ 3 แสดงกราฟแสงของ WASP -19b ในชìวงเวลาที่แสงนùอยที่สุด
จากสมการ y = 4.603x2 - 534,977.820x + 15,543,716,621.258 หาอนุพันธ|ของสมการเทียบกับตัว
แปร x และใหùเทìากับ 0 ไดùเวลาที่แสงนùอยที่สุดเทìากับ 2458109.761
3. กราฟแสดง HJD ที่มีคìาความสวìางต่ำสุดกับคìา Epoch
HJD (2400000 +)

59000
58000

y = 0.790x + 54771.772
R² = 1.000

57000
56000
55000
54000
0

1000

2000

3000

4000

5000

Epoch
รูปที่ 4 กราฟแสดง HJD ที่มีคìาความสวìางต่ำสุดกับคìา Epoch
ไดùสมการ Linear Ephemeris เปóน HJD = 2454771.772 + 0.790E
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4. จากการหาระยะหìางระหวìางดาวเคราะห|และดาวฤกษ|ดùวยกฎขùอที่สามของเคปเลอร|ไดùวìามีระยะหìาง
เทìากับ 0.016 AU
5. รัศมีของดาวเคราะห|หาไดùจากโปรแกรมAstroImageJ มีคìาเปóน 1.38 เทìาของ Rjup
สรุปผล
จากการทำ Photometry และกราฟแสงของ WASP-19b พบวìาไดùรัศมีดาวเคราะห|เปóน 1.38 Rjup
± 1.08% และหลังจากวิเคราะห|ขùอมูลหาคาบแลùวพบวìาคาบการโคจรมีคìา 0.79 วัน ± 0.14% เมื่อนำคาบ
การโคจรไปแทนในกฎขùอที่สามของเคปเลอร|จะไดùวìาระยะหìางระหวìางดาวเคราะห|และดาวฤกษ|มีคìาเทìากับ
0.016 AU ± 2.36%
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง การศึกษาหาสมบัติทางกายภาพของ WASP-19b สำเร็จลุลìวงไปไดù ตùองขอขอบคุณ
คุณครูมนตรี นันตา ครูที่ปรึกษา และ นางสาวศวัสกมล ป™จดี เจùาหนùาที่จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร|
แหìงชาติ(NARIT) ที่ใหùคำปรึกษา ชìวยเหลือและดูแลอยìางดีมาโดยตลอด สุดทùายนี้ก็ขอขอบคุณ บิดา มารดา
เพื่อนที่คอยสนับสนุนใหùกำลังใจในทุกๆดùานอยìางดีที่สุด ผูùจัดทำหวังเปóนอยìางยิ่งวìาโครงงานชิ้นนี้จะเปóน
ประโยชน|ตìอผูùที่ศึกษาเรื่องดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ WASP-19b หรือวìาเรื่องการทำ photometry ก็
ตาม
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.(2556). คูม; ือการศึกษาดาราศาสตรCเชิงปฏิบัติการ. พิมพCครั้งที่ 3. เชียงใหม;: สำนัก
บริการวิชาการและสารสนเทศนCดาราศาสตรC สถาบันวิจัยดาราศาสตรCแห;งชาติ (องคCการมหาชน).
สธน วิจารณCวรรณลักษณC.(ม.ป.ป.). คู;มือสื่อการสอนวิชาโลกดาราศาสตรCและอวกาศ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะวิทยาศาสตรCจุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย.
Coel Hellier และคณะ. 2011. ON THE ORBIT OF THE SHORT-PERIOD EXOPLANET WASP-19b
(10 มกราคม 2561)
Eduardo Fernández-Lajús และ Romina P. Di Sisto. (2017). Variable Star and Exoplanet
Section of Czech Astronomical Society. [Online] สืบค\นจาก: http://var2.astro.cz/ETD/
etd.php?STARNAME=WASP-19&PLANET=b (21 มกราคม 2561)
Exoplanet.eu. ข\อมูลของ Planet WASP-19 b. [Online] สืบค\นจาก: http://exoplanet.eu
(21 มกราคม 2561)
LESA. รัศมีของดาว. [Online] สืบค\นจาก: http://www.lesa.biz (11 มกราคม 2561)
Variable star and Exoplanet section of Czech Astronomical Society. รายละเอียดและค;าต;างๆ
ของ Planet WASP-19 b. [Online] สืบค\นจาก: http://var2.astro.cz (29 มกราคม 2561)
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การศึกษาสถานะของดาวเคราะห/นอกระบบสุริยะ
นายกศิเดช แสงสุวรรณ|
E-mail: Kiritoasuna788@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวชฎาพร ชìวยชู
โรงเรียนสุราษฎร|ธานี
บทคัดยEอ
จากการศึกษาโครงงานเรื่อง การศึกษาสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ มีวัตถุประสงค|เพื่อ
1) เพื่อศึกษาหลักการหาดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะดùวยวิธีการผìานหนùา (transit method) 2) เพื่อ
ทำนายสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ WASP-43b โดยอาศัยหลักการการเคลื่อนที่ผìาน (transit
method) ของดาว WASP 43b เพื่อการทำนายสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ ซึ่งเปóนการนำ
ภาพถìายมาทำการวิเคราะห|ขùอมูลโดยการทำ photometry หารัศมีจากกราฟแสงที่ไดùจากการวิเคราะห|
ขùอมูล พบวìา ดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะดวงนี้ มีรัศมีที่ไดùจากการคำนวณ มีคìาเทìากับ 1.19RJUPITER และ
เมื่อนำขùอมูลรัศมีมาวิเคราะห|สถานะ ขùอมูลการเขียนความสัมพันธ|ระหวìางมวลกับรัศมีนั้น พบวìา ดาว
เคราะห|ดวงนี้มีสถานะเปóนดาวเคราะห|หิน
คำสำคัญ: exoplanet , transit method , WASP-43b
ความเป]นมา
ดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ เปóนดาวเคราะห|ที่โคจรรอบดาวฤกษ|ดวงอื่นที่ไมìใชìดวงอาทิตย|
ป®จจุบันมีการศึกษาและคùนพบดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะเปóนจำนวนมาก และการคùนควùาที่นìาสนใจ ดùวย
ดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะเปóนดาวเคราะห|ที่อยูìไกลออกไปจากโลกของเรามา การไดùมาซึ่งขùอมูลตìางๆ
ของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะนั้น จำเปóนตùองใชùอุปกรณ|และวิธีการที่ซับซùอน ซึ่งป®จจุบบันที่มีการคùนพบ
นั้น สìวนใหญìจะใชùวิธีการตรวจวัดดùวยวิธีความเร็วแนวเล็งและกระบวนการทางอùอมตìาง ๆ มากกวìาวิธีการ
ถìายภาพโดยตรง จากฐานขùอมูลดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ พบวìา มีการกลìาวถึงสถานะของดาวเคราะห|
นอกระบบสุริยะดùวยวิธีการทางดาราศาสตร| เปóนสิ่งที่นìาสนใจมาก ผูùศึกษาจึงสนใจที่จะคùนควùาและศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนที่ผìานหนùา (Transit Method) โดยเลือกดาว WASP-43b เปóนอีกหนึ่งดาวเคราะห|
นอกระบบสุริยะที่นìาสนใจในการนำภาพถìายมาทำการวิเคราะห|ดùวยโปรแกรม AstroImageJ และใชùขùอมูล
จากฐานขùอมูลรìวมในการวิเคราะห| เพื่อตรวจสอบผลของการใชùวิธีการในการทำนายสถานะของดาวเคราะห|
นอกจากภาพถìายของดาวดùวยวิธีการเคลื่อนที่ผìานหนùา (transit method)
วัตถุประสงค/
เพื่อศึกษาหลักการหาดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะดùวยวิธีการผìานหนùา (transit method)
เพื่อทำนายสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ WASP-43b

1.
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วิธีการศึกษา
การศึกษาดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ WASP-43b เพื่อทำนายสถานะของดาว ดùวยวิธีการเคลื่อนที่
ผìานหนùา (transit method) มีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อศึกษา ดังนี้
1.
การเก็บรวบรวมขùอมูล
1.1 เลือกดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ ไดùแกì ดาว WASP-43b
1.2 ทำการศึกษาขùอมูลของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะจากฐานขùอมูลผìานเว็บไซต|
http://exoplanet.eu เพื่อตรวจสอบขùอมูลขนาด คาบ ของดาวเพื่อการเตรียมขùอมูลในการถìายภาพ
1.3 ตรวจสอบขùอมูลเพื่อกำหนดวันและเวลาการเคลื่อนที่ผìานหนùาดาวฤกษ|จากเว็บไซต|
http://var2.astro.cz/ETD/ (ETD – Exoplanet Transit Database)
1.4 ประสานงานถìายภาพดùวยกลùองโทรทรรศน|ของหอดูดาวของอเมริกา
2.
การวิเคราะห|ขùอมูล
2.1 ทำการเตรียมขùอมูลภาพถìายเพื่อการวิเคราะห|ดùวยโปรแกรม AstroimageJ
นำภาพถìายที่ไดùมาเขùาโปรแกรม AstroimageJ เพื่อทำการลดสัญญาณรบกวน(Reduction)
2.2 นำภาพถìายที่ไดùไปตรวจสอบขùอมูลตำแหนìงดาวผìานโปรแกรม Aladin
2.3 นำภาพถìายที่ไดùมาผìานกระบวนการ Photometry
2.4 ดึงขùอมูลที่ไดùจากการทำ photometry ของดาวจากโปรแกรม AstroImageJ เพื่อทำการ
วิเคราะห|ขùอมูลหาคìารัศมีของดาวเคราะห| โดยใชùสมการ คือ
Dept = (RP/Rstar)2 RP
= Rstar6Dept
กำหนดใหù DEPT = ความลึกของกราฟ, RP = รัศมีของดาวเคราะห|, Rstar = รัศมีของดาวฤกษ|
3.
การตรวจสอบขùอมูลอื่นๆ เพื่อนำมาใชùในการทำนายสถานะของดาว จากฐานขùอมูลในเว็บไซต|
http://exoplanet.eu เชì น คì า มวลของดาวเคราะห| น อกระบบสุ ร ิ ย ะ WASP-43 คื อ 2.052MJupiter
การทำนายสถานะของดาว ดùวยการนำคìารัศมีและคìามวลมาเปรียบเทียบกับกราฟ
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเพื่อทำนายสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ WASP-43 มีขùอมูลดังนี้
1.
การวิเคราะห|ขùอมูลจากกราฟที่ผìานการทำ Photometry

ภาพที่ 1 การเลือกดาวและดาวอùางอิง

ภาพที่ 2 ตัวอยìางกราฟที่ไดùจากการทำ Photometry
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2.
ผลการศึกษารัศมีของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ WASP-43
การคำนวณหารัศมีของดาวเคราะห|
Dept = (RP/Rstar)2
RP
= Rstar6Dept
RP
= 1.19RJUPITER
3.
ผลการศึกษาขùอมูลเกี่ยวกับรัศมีและมวลของดาว WASP-43b เทียบกับรัศมีและมวลของโลก
3.1 ขùอมูลรัศมี (Radius : EU)
R/RE = 1.19RJUPITER/REARTH = (1.19X69,911)/6,371 = 13.06
3.2 ขùอมูลมวล (Mass : EU)
M/ME = 2.034MJUPITER/MEARTH
= (2.034X1.898x1027) / (5.972x1024) = 646.4
4.
การทำนายสถานะของดาวเคราะห| WASP-43b

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ|ระหวìางรัศมี (Radius : EU) และมวล (Mass : EU)
สรุปผล
จากการศึกษาโครงงานเรื่อง การศึกษาสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ WASP-43 ดùวย
วิธีการเคลื่อนที่ผìานหนùา Transit method ผลจากการวิเคราะห|พบวìา ดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะ
WASP-43 ดวงนี้มีรัศมี 1.19RJUPITER ดาวเคราะห|นอกระบบนี้ เปóนดาวเคราะห|ที่มีสถานะเปóนดาวเคราะห|
หิน มีลักษณะคลùายโลก

80

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทำโครงงานเรื่อง การศึกษาสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะนี้ ขอขอบคุณ
นางสาวชฎาพร ชì ว ยชู อาจารย| ท ี ่ ป รึ ก ษา นางสาวศวั ส กล ป™ จ ดี เจù า หนù า ที ่ ส ารสนเทศดาราศาสตร|
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) และนายมติพล ตั้งมติธรรม ผูùเชี่ยวชาญทางดารา
ศาสตร| จาก Michigan Technological University สำหรับการใหùคำแนะนำ การใหùความรูùที่จำเปóนตùองใชù
ในการทำโครงงาน อีกทั้งยังไดùรับการสนับสนุนการใชùกลùองโทรทรรศน|จากหอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ
ฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณการสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดùานดาราศาสตร|ขั้นสูงจากสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) รìวมกับ สถาบันสìงเสริมการสอนวิทยาศาสตร|และเทคโนโลยี
(สสวท.) และกระทรวงวิทยาศาสตร|และเทคโนโลยี สุดทùายนี้ ขอขอบคุณคณะผูùบริหาร คณะครูกลุìมสาระ
การเรียนรูùวิทยาศาสตร| โรงเรียนสุราษฎร|ธานี ที่สนับสนุนในการจัดทำโครงงาน คุณครูและเพื่อนๆ ที่รìวม
โครงการที่ใหùคำแนะนำการใชùโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห|ขùอมูล และขอขอบคุณ คุณพìอ คุณแมì และเพื่อนๆ
อันเปóนที่รัก ผูùใหùกำลังใจในการดำเนินงานครั้งนี้ใหùสำเร็จลุลìวงไปดùวยดี
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คูEมือการศึกษาดาราศาสตร/เชิงปฏิบัติการ. ศูนย|บริการวิชาการและสื่อสาร
ทางดาราศาสตร| สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน).
ศูนย|การเรียนรูùวิทยาศาสตร|โลกและดาราศาสตร|. สเปกตรัมของดาว. [ออนไลน|] เขùาถึงไดùจาก
http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/stellar-spectrum.
https://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/tutorial/tutorial.html [online]
https://wasp-planets.net/tag/wasp-43b/ [online]
http://exoplanet.eu/catalog/wasp-43_b/ [online]
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ศึกษาคาบการโคจรของดาวเคราะห/นอกระบบ WASP-11b/HAT-P-10b
นางสาววิจิตตรา ศรีวะรมย|
E-mail: fay.wijittra.2544@gmail.com
ครูที่ปรึกษา วìาที่ ร.ต.จันทร|เพ็ง อังฉกรรจ|
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
บทคัดยEอ
โครงงานการศึกษาคาบการโคจรของดาวเคราะห|นอกระบบของดาว WASP-11b/HAT-P-10b ใชù
วิธีการศึกษาคาบโดยวิธีการผìานหนùา (Transit) โดยใชùกลùองโทรทรรศน|ขนาด 0.7 เมตรของหอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในการเก็บภาพ จากนั้นนำภาพที่ไดùมาลบสัญญาณรบกวน
แลùวนำมาทำการ Photometry นำมาเทียบกับดาวอùางอิงสี่ดวง เพื่อสรùางกราฟแสง จากนั้นนำคìา HJD และ
คìา rel_fiux นำมาสรùางกราฟ เพื่อคìาต่ำสุดโดยการ differebtiation จึงจะไดùคìา HJD เมื่อไดùคìา HJDแลùวนั้น
ตùองทำการหาคìา Epoch และนำมาสรùางกราฟระหวìาง HJD และ Epoch เพื่อจะไดùคาบการโคจรของดาว
เคราะห|นอกระบบของดาว WASP-11b/HAT-P-10b ซึ่งผูùจัดทำไดùคาบของดาวเคราะห| WASP-11b/HATP-10b 3.721±0.02687% วัน
คำสำคัญ:ดาวเคราะห|นอกระบบ, คาบการโคจร, Magnitude, กราฟแสง(light curve)
ความเป]นมา
ในป®จจุบันการคùนหาและเรียนรูùเกี่ยวกับดาวเคราะห|นอกระบบ ทำใหùทราบถึงคุณสมบัติทาง
กายภาพและวิวัฒนาการของดาวเคราะห| ซึ่งจะชìวยในการตอบคำถามเกี่ยวกับการกำเนิดของระบบสุริยะ
และโอกาสในการคùนพบสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ โดยในป®จจุบันมีการคùนพบดาวเคราะห|นอกระบบแลùว
มากกวìา 3,200ดวง โดยที่ดาวเคราะห|นอกระบบที่ถูกคùนพบมากกวìา 2,600 ดวงนั้นถูกคùนพบดùวยวิธีการ
ผìานหนùา (Transit) ซึ่งเปóนวิธีการที่วัดการลดลงของแสงของดาวฤกษ| เนื่องจากการผìานหนùาของดาว
เคราะห|ในระบบ
ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาคาบการโคจรของดาวเคราะห|นอกระบบ WASP-11b/HAT-P-10b ซึ่ง
เปóนดาวเคราะห|นอกระบบที่ถูกคùนพบรìวมกันระหวìางโครงการ HATNet (Hungarian-made Automated
Telescope Network) และ WASP (Wide Angle Search for Planets) เมื่อปπ พ.ศ. 2551 - 2552
(Westet al. 2008 และ Bakos et al. 2009) ซึ่งจากการศึกษาดาวเคราะห|นอกระบบดùวยวิธีการผìานหนùา
(Transit) จากการศึกษากราฟแสง ที่แสงลดลงในชìวงขณะหนึ่ง เนื่องจากดาวเคราะห| WASP-11b/HAT-P10b โคจรผìานหนùาดาวฤกษ| WASP-11/HAT-P-10 การผìานหนùาในครั้งนี้จะทำใหùดาวฤกษ| WASP-11/HATP-10 มีความสวìางลดลง เราสามารถนำขùอมูลการผìานหนùาและความสวìางที่ลดลงมายืนยันไดùวìามีดาว
เคราะห| WASP-11b/HAT-P-10b จริง และสามารถนำคìาที่ไดùมาคำนวณหาคุณสมบัติทางกายภาพตìางๆ
ของดาวไดù เชìน ระยะหìางระหวìางดาวฤกษ| และดาวเคราะห|
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วัตถุประสงค/
1.เพื่อเรียนรูùวิธีการหาคาบของดาวเคราะห|นอกระบบและเพื่อศึกษาวิธีการหาคุณสมบัติทาง
กายภาพของดาว
2.เพื่อศึกษาคาบการโจรของดาวเคราะห|นอกระบบ WASP-11-b/HAT-P-10b
3.เพื่อยืนยันขùอมูลวìามีดาว WASP-11-b/HAT-P-10b โคจรรอบดาวฤกษ| WASP-11/HAT-P-10b
วิธีการศึกษา
1.ถìายภาพดาวฤกษ| WASP-11/HAT-P-10b ใชùfilter R โดยตั้งกลùองที่ทางกลุìมดาว Perseus (คìา
Declination +30:40:25.2 และคìา Right ascension 03:09:28.5) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2016
2.เมื่อไดùภาพมาแลùวเราจะนำมาลบสัญญาณรบกวน Dark Fiat Bias
3.เมือ่ ไดùขùอมูลแลùวนำมาทำการ photometry โดยวิธี aperture photometry เทียบกับดาว
อùางอิง 5 ดวง เพื่อนำมาสรùาง light curve
4.เมื่อไดùกราฟแสง และเก็บขùอมูลที่ save table ที่หนùาตìางmuti-plot
5.นำขùอมูล HJD_UTC และ Rel_fiux จากตารางขùอมูลมาสรùางกราฟและหาจุดต่ำสุด โดยการ
differentiation จะไดùคìา HJD

0.665
0.66
0.655
0.65
0.645
0.64
0.635
0.63
2457745

2457745.1

2457745.1

2457745.2

2457745.2

2457745.3

6.หาคìา Epoch โดยนำคìา HJD ที่ไดùจากสมการ HJD = HJD0 + PE หาคìา Epoch เพื่อนำมาสรùางกราฟ
ระหวìาง HJD ที่มีคìาสวìางต่ำสุดกับคìา Epoch เมื่อสรùางกราฟเสร็จจะไดùสมการ y=ax + c ซึ่งคìา a เปóนตัว
บอกคาบ
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ผลการศึกษา
1.กราฟแสงของดาว WASP-11b/HAT-P-10b
0.665
0.66

Magnitude

0.655
0.65
0.645
0.64
0.635
0.63
2457745

2457745.1

2457745.1

HJD

2457745.2

2457745.2

2457745.3

รูปแสดงกราฟแสงของดาว WASP-11b/HAT-P-10b
2.กราฟแสดง Magnitude ของดาวที่นùอยที่สุด (จุดต่ำสุดของกราฟ)

รูปแสดงกราฟ Magnitude ของดาวที่นùอยที่สุด
จากสมการ y = 5.2373x2 – 604857x + 2E+10 สามารถหา Magnitude คìานùอยที่สุดหรือจุดต่ำสุดของ
กราฟไดùเทìากับ 2457745.1168
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3.กราฟแสดง HJD ที่มีคìาความสวìางต่ำสุดกับคìา Epoch
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y = 3.721x + 54731
R² = 1
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รูปแสดงกราฟ HJD ที่มีคìาความสวìางต่ำสุดกับคìา Epoch
สรุปผล
หลังจากนำขùอมูลที่เก็บไดùในวันที่ 22 ธันวาคม 2016 นำมาลบสัญญาณรบกสน Dark flat bias ทำ
การ photometry และหากราฟแสงออกมาปรากฎวìาไดùคาบของดาว WASP-11b/HAT-P-10b เทìากับ
3.721±0.02687% วัน
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทำโครงงานวิจัยทางดùานดาราศาสตร| เรื่องศึกษาคาบการโคจรของดาวเคราะห|นอกระบบ
ผูùศึกษาขอขอบคุณ วìาที ร.ต.จันทร|เพ็ง อังฉกรรจ| อาจารย|ที่ปรึกษา นายสุวนิตย| วุฒสังข| เจùาหนùาที่
สารสนเทศน|ดาราศาสตร|ชำนาญการ นางสาวศวัสกมล ป™จดี นายมติพล ตั้งมติธรรม ผูùเชี่ยวชาญทางดารา
ศาสตร| และคณะ ที่คอยสนับสนุน ชìวยเหลือการดำเนินโครงงานนี้มาโดยตลอด
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.(2556). คูìมือการศึกษาดาราศาสตร|เชิงปฏิบัติการ. พิมพ|ครั้งที่ 3. เชียงใหมì: สำนัก
บริการวิชาการและสารสนเทศน|ดาราศาสตร| สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|กรมหาชน).
ขùอมูลของกลุìมดาวAries
https://en.wikipedia.org/wiki/Aries_(constellation)
ขùอมูลของกลุìมดาว Perseus
https://en.wikipedia.org/wiki/Perseus_(constellation)
ฐานขùอมูลของดาว “WASP-11/HAT-P-10b”
http://www.ucolick.org/~cmorley/Thesis-cmorley-2010.pdf
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การศึกษาอุณหภูมิของดาวโดยใช>ภาพถEายจากกล>อง DSLR
นางสาวพณิชา มัชฌิมา
E-mail: paniwatnuttacha@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายนิวัฒน| วรสาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
บทคัดยEอ
โครงงานดาราศาสตร| เ รื ่ อ งการศึ ก ษาอุ ณ หภู ม ิ ข องดาวโดยใชù ภ าพถì า ยจากกลù อ ง DSLR มี
วัตถุประสงค|เพื่อสรùางH-R Diagram จากภาพถìายโดยกลùองDSLR โดยตั้งคìา iso 800 และความเร็วชัตเตอร|
30 วิ น าที และใชù โ ปรแกรม Iris เพื ่ อ แยกภาพออกเปó น ฟ™ ล เตอร| Red Green และ Blue และทำ
Photometry โดยใชùโปรแกรม APT เพื่อบันทึกคìาพิกัดของดาวในรูปโดยการเลือกดาวและคìา Intensity
ของดาว จากนั้นทำการระบุดาวอùางอิง และนำคìาพิกัดของดาวอùางอิงที่ไดùเทียบกับขùอมูลที่เราบันทึกไวù เพื่อ
นำคìาที่ไดùมาคำนวณหาคìาแมกนิจูดที่แทùจริงจากนั้นนำคìาที่ไดùนั้นมาสรùาง H-R Diagram โดยกำหนดแกน y
ใหùเปóนคìาแมกนิจูด G และแกน x เปóนคìาแมกนิจูด B-G แทนการใชù B-V (ดัชนีสี) เพื่อสรùาง H-R Diagram
ดùวยภาพถìายโดยกลùองDSLRและเปรียบเทียบกับ H-R Diagram มาตราฐาน
จากการศึกษาสามารถสรุปไดùวìา H-R Diagram ที่สรùางดùวยภาพจากกลùองDSLR มีความแตกตìาง
จาก H-R Diagram ที่สรùางจากภาพถìายโดยใชùกลùองโทรทรรศน| โดยดาวใน H-R Diagram ที่ใชùกลùองDSLR
ถìายนั้น มีอุณหภูมิสูงกวìาดาวที่อยูìใน H-R Diagram จากกลùองโทรทรรศน| ซึ่งสาเหตุความคลาดเคลื่อนนี้
อาจมาจากดาวที่ถìายมาเปóนคนละดวงกันทำใหùดาวมีอุณหภูมิตìางกันและความยาวชìวงคลื่นที่ถìายมีความ
แตกตìางกันในฟ™ลเตอร| V และ G โดยในฟ™ลเตอร| V ของกลùองโทรทรรศน|นั้นมีความยาวคลื่นประมาณ 550
nm แตìความยาวคลื่นในฟ™ลเตอร| G ของกลùองDSLR คือ 450 nm ซึ่งอาจทำใหùเกิดความแตกตìางของ
อุณหภูมิไดù
คำสำคัญ: H-R diagram, แมกนิจูด, อุณหภูมิของดาว
ความเป]นมา
มนุษย|ไดùทำการศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร|มากมายซึ่งรวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับดาวฤกษ|เราจึง
จำเปóนตùองรูùเกี่ยวกับขùอมูลพื้นฐานของดาวซึ่ง H-R diagram ไดùถูกสรùางเพื่อบอกความสัมพันธ|ระหวìางคìา
ดัชนีสีซึ่งไดùจากผลตìางจากคูìตัวกรองและอุณหภูมิโดยตัวกรองจากกลùองโทรทรรศน|คือ UBVRI ซึ่งตìางจาก
ตัวกรองในกลùองDSLR คือ RGB คือชìวงความคลื่นในการรับแสงแตกตìางกันแตìชìวงความยาวคลื่นที่ใชùรับ
ความเขùมแสงสูงสุดใกลùเคียงกันเชìนเมื่อใชùฟ™ลเตอร| B หรือ Blue light ที่เปóนชìวงความยาวคลื่นที่ตามองเห็น
เปóนสีน้ำเงินประมาณ 445 nm และคìาความยาวคลื่นฟ™ลเตอร|เดียวกัน ในกลùองDSLR ประมาณ 400 nm
ซึ่งผูùศึกษาไดùเกิดความสนใจที่จะสรùาง H-R Diagram จากภาพถìายโดยใชùกลùอง DSLR และเปรียบเทียบกับ
H-R Diagram มาตราฐาน เพื่อสรùางH-R Diagramภาพจากภาพที่ถìายโดยกลùอง DSLR
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วัตถุประสงค/
1.

เพื่อสรùาง H-R DiagramจากภาพถìายโดยกลùองDSLR
วิธีการศึกษา

1. เลือกกระจุกดาวที่ตùองการถìาย12 กระจุกดาวไดùแกì M34, M35, M36, M37, M48, M46, M93, M46,
M47, NGC2232, NGC2244 และ NGC2281
2. ถìายภาพดาวโดยใชùกลùอง Canon EOS 1000D ตìอเขùากับกลùองโทรทรรศน|โดยใชùอุปกรณ| reducer lens
เพื่อถìายกระจุกดาวที่ตùองการโดยการตั้งคìา iso 800 และความเร็วชัตเตอร| 30 วินาที
3. นำภาพที ่ ไดù มาตรวจสอบโดยการอั ปโหลดใน nova.astrometry.net วì าเปó นกระจุ กดาวที ่ ตù องการ
เรียบรùอยแลùว นำภาพไฟล| raw เขùาโปรแกรม iris โดยภาพเดียวจะถูกทำใหùแยกเปóน 3 ภาพโดยแยก
ออกเปóน Red Green และ Blue ทำแบบนี้จนครบทุกภาพ
4. นำภาพที่ไดùมาทำการโดยใชùวิธี aperture photometry โดยใชùโปรแกรม APT ซี่งเปóนการเลือกดาวเอง
และบันทึกขùอมูลที่ไดùจากแตìละดาวในโปรแกรม Microsoft Office Excel ไดùแกìคìาพิกัดและคìา intensity
ของดาวนั้นๆ
5. หาดาวอùางอิงโดยใชùโปรแกรม SAO imageDS9 โดยใชùขùอมูลดาวจากแคตตาล็อก simbad และเทียบ
พิกัดดาวในขùอที่ 5
6. แทนคìาแมกนิจูดและคìาintensity ในสมการ m1-m2 = -2.5*log(F1/F2)
โดยที่ m1 คือคìาแมกนิจดู ที่ตùองการหา
m2 คือแมกนิจูดของดาวอùางอิง
F1 คือคìา Intensity ของดาวที่ตùองการ
F2 คือคìา Intensity ของดาวอùางอิง เพื่อหาคìาแมกนิจูดที่แทùจริงของดาว

ภาพที่ 1 ภาพ file raw ของกระจุกดาว M37
ภาพที่ 2 กลùอง sierra
(ที่มแาภาพ
7. นำคìาแมกนิจูดมาทำการสรùาง H-R Diagram โดยกำหนดใหù
กน :xhttps://www.sierra-remote.com/)
เปóนคìา magnitude B-G และแกน
y เปóนคìาแมกนิจูด G เนื่องจากกลùองที่ใชùมีตัวกรอง G ที่ตìอเนื่องกันซึ่งทำใหùไดùคìาที่แมìนยำ
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8. นำภาพถìายจากกลùองโทรทรรศน|มาทำ aperture photometry โดยทำการเลือกดาวและบันทึกขùอมูล
ที่ไดùจากแตìละดาวในโปรแกรม Microsoft Office Excel
9. จากนั้นทำการหาดาวอùางอิงโดยใชùโปรแกรม SAOimageDS9 และคำนวณหาคìาแมกนิจูดที่แทùจริง
เชìนเดียวกันกับขùอที่ 6
10. สรùาง H-R Diagram โดยทำเชìนเดียวกันกับกลùองDSLR แตìใชùเปóนคìา B-V magnitude เปóนแกน x
และใหù B magnitude เปóนแกน y
ผลการศึกษา
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวìาง H-R Diagram ที่สรùางโดยใชùภาพถìายกระจุกดาว M37จาก
กลùองDSLR(สีแดง) และ H-R Diagram ที่สรùางโดยใชùกลùองโทรทรรศน|(สีน้ำเงิน)ถìายกระจุกดาวเดียวกันโดย
ใหùแกน x คือคìา B-V(G) และแกน y คือคìา V(G) magnitude จะเห็นไดùวìาจากกราฟเมื่อนำ H-R Diagram
ทั้งสองนี้เทียบกับแบบมาตราฐาน พบวìาดาวในกระจุกดาว M37นั้น สìวนใหญìเปóนดาวแคระขาวทั้งนี้มี
บางสìวนที่เปóนดาวในแถบลำดับหลักที่กำลังจะหมดอายุขัย โดยที่จุดสีแดงเมื่อเทียบกับตัวมาตราฐานแลùว
พบวìาดาวมีอุณหภูมิสูงกวìาดาวที่ถìายโดยใชùกลùองโทรทรรศน|
สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ไดù ว ì า H-R Diagram ที ่ ส รù า งดù ว ยภาพจากกลù อ งDSLR มี ค วาม
แตกตìางจาก H-R Diagram ที่สรùางจากภาพถìายโดยใชùกลùองโทรทรรศน| โดยดาวใน H-R Diagram ที่ใชù
กลùองDSLRถìายนั้น มีอุณหภูมิสูงกวìาดาวที่อยูìใน H-R Diagram จากกลùองโทรทรรศน| ซึ่งสาเหตุความ
คลาดเคลื่อนนี้อาจมาจากดาวที่ถìายมาเปóนคนละดวงกันทำใหùดาวมีอุณหภูมิตìางกันและความยาวชìวงคลื่นที่
ถìายมีความแตกตìางกันในฟ™ลเตอร| V และ G โดยในฟ™ลเตอร| V ของกลùองโทรทรรศน|นั้นมีความยาวคลื่น
ประมาณ 550 nm แตìความยาวคลื่นในฟ™ลเตอร| G ของกลùองDSLR คือ 450 nm ซึ่งอาจทำใหùเกิดความ
แตกตìางของอุณหภูมิไดù
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานดาราศาสตร|เรื่องการศึกษาอุณหภูมิของดาวโดยใชùภาพถìายจากกลùอง DSLR ใน
ครั้งนี้สำเร็จลุลìวงไดù ดùวยคำแนะนำและการใหùความชìวยเหลือจาก คุณครูนิวัฒน| วรสาร คุณครูที่ปรึกษา
โครงงานที่ไดùใหùคำปรึกษาและการชìวยเหลือทั้งยังชìวยแกùไขสìวนที่บกพรìองตìางๆเปóนอยìางดีตลอดการทำ
โครงงาน
ขอขอบพระคุณผูùอำนวยการชาตรี ประดุจชนม| ผูùอำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร คุณธฤษพงศ| ศิริบูรณ| พี่เลี้ยงโครงงาน และคุณป™ยะพงศ| หิรัญรัตน| ที่ไดùใหùคำปรึกษาและคอย
ชìวยเหลือในการถìายภาพกระจุกดาวและใหùคำแนะนำเรื่องการถìายภาพมาโดยตลอด คุณมติพล ตั้งมติธรรม
และเจùาหนùาที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|การมหาชน)ที่ใหùคำแนะนำจนโครงงานสำเร็จลุลìวง
ดùวยดี
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. คูEมือการศึกษาดาราศาสตร/เชิงปฏิบัติการ. สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง
ดาราศาสตร|. กุมภาพันธ| 2559
ดัชนีสี.(ออนไลน|). เขùาถึงไดùจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Color_index
แผนภาพแฮรท/สชปรุง-รัสเซลล/.(ออนไลน|). เขùาถึงไดùจาก :
http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/hr-diagram
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การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ/ในกลุEม Supergiant , Giant และ Main Sequence
นางสาวพิชญธิดา ศรีไพร
E-mail: gampitchy@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ| จันทบุรี
บทคัดยEอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค| เพื่อศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ|ในที่จัดอยูìในประเภท Supergiant,
Giant และ Main Sequence เพื่อทำการวิเคราะห|ธาตุองค|ประกอบทางเคมีและความเร็วในการเคลื่อนที่
ของดาวฤกษ| ดำเนินการโดยการใชùเครื่องบันทึก สเปกโทรกราฟ ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ถìายภาพดาวฤกษ| จากนั้นนำชุดภาพที่ไดù ทำการประมวลผลเพื่อหาเสùน
สเปกตรัม ดูดกลืน โดยใชùโปรแกรม AudeLa และนำคìาความยาวคลื่นที่ไดùไปเทียบกับความยาวคลื่น
มาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบวìาความยาวคลื่นของเสùนดูดกลืนอยูìในชìวง 500 - 700 nm เมื่อนำไป
วิเคราะห|หาธาตุองค|ประกอบพบวìาดาวฤกษ|ที่อยูìในประเภท Supergiant , Giant และ Main Sequence
จะมีธาตุองค|ประกอบบางอยìาง และความเร็วในการเคลื่อนที่แตกตìางกัน
คำสำคัญ : สเปกตรัม , องค|ประกอบทางเคมี , Redshift , Blueshift
ความเป]นมา
ดาวฤกษ| คือวัตถุทùองฟøาที่เปóนกùอนพลาสมาสวìางขนาดใหญìที่คงอยูìไดùดùวยแรงโนùมถìวง ดาวฤกษ|ถือ
กําเนิดขึ้น จากโมเลกุลที่ยุบตัวโดยมีไฮโดรเจนเปóนสìวนประกอบหลักรวมไปถึงฮีเลียมและธาตุหนักอื่นๆอีก
จำนวนหนึ่ง เมื่อแกนของดาวฤกษ|มีความหนาแนìนมากเพียงพอ ไฮโดรเจนบางสìวนจะถูกเปลี่ยนเปóนฮีเลียม
ผìานกระบวนการนิวเคลียร| ฟ™วชั่นอยìางตìอเนื่อง ตลอดจนอายุขัยสìวนใหญìของดาวฤกษ| มันจะเปลìงแสงไดù
เนื่องจากปฏิกิริยาเทอร|โมนิวเคลียร| ฟ™วชั่นทีแกนของดาว ซึ่งจะปลดปลìอยพลังงานจากภายในของดาว
จากนั้นจึงแผìรังสีออกไปสูìอวกาศ ธาตุเกือบทั้งหมด เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และการกําเนิดของดาวฤกษ|นั้น
จะมีสìวนประกอบของธาตุตìางๆ ซึ่งนักดาราศาสตร|สามารถระบุ ขนาดของมวล อายุ องค|ประกอบทางเคมี
อุณหภูมิและคุณสมบัติของดาวฤกษ|อีกหลายประการไดùจากการสังเกตสเปกตรัม
วัตถุประสงค/
เพื่อทำการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ|ในกลุìม Supergiant , Giant และ Main Sequence เพื่อ
วิเคราะห|ธาตุองค|ประกอบ ความเร็วในการเคลื่อนที่ ของดาวฤกษ|
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วิธีการศึกษา
1. ถì า ยภาพสเปกตรั ม ดาวฤกษ| ใ นกลุ ì ม Supergiant , Giant และ Main Sequence โดยใชù ก ลù อ งรุì น
Planwave CDK700 รìวมกับ CCD รุìน QSI632 ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดนครราชสีมา และทั้งใชù eshel spectrograph ชìวยในการเก็บขùอมูลสเปกตรัม
2. ทำการถìายสเปกตรัมของ Tungsten และ Thallium เพื่อใชùเปóนตัว reference image
3. นำขùอมูลที่ไดùวิเคราะห|เสùนสเปกตรัมโดยโปรแกรม AudeLA เมื่อทำการ Process Spectra เสร็จสิ้น ทำ
การตรวจสอบวìาตำแหนìง order ใดเกิดสเปกตรัมเสùนดูดกลืนแลùวเขùาไปเลือก order ที่เกิดเสùนสเปกตรัม
ดูดกลืนเพื่อหาความยาวคลื่นของเสùนดูดกลืน

ภาพที่ 1 การเลือก order ที่เกิดเสùนสเปกตรัมดูดกลืนเพื่อหาความยาวคลื่นของเสùนดูดกลืน
4. ทำการวิเคราะห|ตามวิธีการเดิมใน ขùอ 3 ทุก order เพื่อดูจุดต่ำสุดของกราฟ แลùวบันทึกความยาวคลื่นที่
ชìวงจุดต่ำสุดของกราฟ
5. นำคìาความยาวคลื่นไดùไปเปรียบเทียบกับคìามาตรฐานของธาตุตìางๆในเว็บไซต|ที่ชื่อวìา
NIST Atomic Spectra Database Lines Form แลùวนำคìาความยาวคลื่นที่ไดù, มาคำนวณหาคìาการ Shift
และคำนวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ|จากสมการ
Z=2

lHln
3
ln

และ Z »

o
p

โดย Z คือ การเลื่อนทางแดงหรือการเลื่อนทางน้ำเงิน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห/ สเปกตรัมของดาว Rigel Type B
ตำแหนIง
34
35
38
41
42

ความยาว
คลื่นที่ศึกษา
(nm)
656.23
655.99
636.96
634.67
587.53
546.03
528.58

ความยาวคลื่น
มาตรฐาน (nm)
656.27
656.02
637.01
634.71
587.56
546.07
528.63
เฉลี่ย

ธาตุ
องค:ประกอบ

ผลตIางความ
ยาวคลื่น

H-alpha
He II
Ca III
Si II
He I
Hg
Mg III

0.04
0.03
0.05
0.04
0.03
0.04
0.05
0.04
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ความเร็วในการ Redshift –
เคลื่อนที่ (Km/s) Blueshift
18.41
13.71
23.54
18.90
15.31
21.97
28.37
20.03

Blueshift
Blueshift
Blueshift
Blueshift
Blueshift
Blueshift
Blueshift
Blueshift
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ผลการวิเคราะห/สเปกตรัมของดาว Pollux Type K
ตำแหนIง
34
38
43

ความยาวคลื่น
ที่ศึกษา (nm)
656.24
589.55
517.27

ความยาวคลื่น
มาตรฐาน (nm)
656.27
589.59
517.30
เฉลี่ย

ธาตุ
องค:ประกอบ
H-alpha
Na I
Mg I

ผลตIางความ
ยาวคลื่น
0.03
0.04
0.03
0.03

ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ (Km/s)
13.71
20.37
17.39
17.16

Redshift –
Blueshift
Blueshift
Blueshift
Blueshift
Blueshift

ผลตIางความ
ยาวคลื่น
0.04
0.03
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04

ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ (Km/s)
18.41
13.10
18.41
17.97
18.26
25.52
18.61

Redshift –
Blueshift
Redshift
Redshift
Redshift
Redshift
Redshift
Redshift
Redshift

ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ (Km/s)

Redshift –
Blueshift

18.28
25.44
15.26
28.93
21.97

Redshift
Redshift
Redshift
Redshift
Redshift

ผลการวิเคราะห/ สเปกตรัมของดาว Bellatrix Type B
ตำแหนIง
33
34

38

ความยาวคลื่นที่ ความยาวคลื่น
ศึกษา (nm) มาตรฐาน (nm)
656.31
656.27
686.54
686.51
651.78
651.74
667.76
667.72
657.17
657.13.
587.61
587.56
เฉลี่ย

ธาตุ
องค:ประกอบ
H-alpha
Ca
H-alpha
Ar I
B II
3He I

ผลการวิเคราะห/ สเปกตรัมของดาว Betelgeuse Type M
ตำแหนI
ง
34
37
38
42

ความยาวคลื่นที่
ศึกษา (nm)
656.31
585.94
589.62
518.41

ความยาวคลื่น
มาตรฐาน (nm)
656.27
589.59
589.59
518.36
เฉลี่ย

ธาตุ
องค:ประกอบ
H-alpha
Na I
Na I
Mg I

ผลตIาง
ความยาว
คลื่น
0.04
0.05
0.03
0.03
0.03

สรุปผล
ผลจากการศึกษาพบวìาความยาวคลื่นของเสùนดูดกลืนอยูìในชìวง 500 - 700 nm เมื่อนำไป
วิเคราะห|หาธาตุองค|ประกอบพบวìา ดาว Rigel Type B ประกอบดùวยธาตุ H-alpha , He II , Ca III , Si
II , He I , Hg , Mg III เสùนสเปกตรัมเกิด Blueshift ความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาว 20.03 Km/s ดาว
Pollux Type K ประกอบดùวยธาตุ H-alpha , Na I , Mg I เสùนสเปกตรัมเกิด Blueshift ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของดาว 17.16 Km/s ดาว Bellatrix Type B ประกอบดùวยธาตุ H-alpha , Ca , Ar I , B II ,
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3He I เสùนสเปกตรัมเกิด Redshift ความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาว 18.61 Km/s และ ดาว Betelgeuse
Type M ประกอบดùวยธาตุ H-alpha , Na I , Mg I เสùนสเปกตรัมเกิด Redshift ความเร็วในการเคลื่อนที่
ของดาว 21.97 Km/s
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ|ในกลุìม Supergiant , Giant และ Main Sequence
สำเร็จลุลìวงไดùดùวยความกรุณาและความชìวยเหลือจาก คุณครูชาญ เถาวันนี คุณกฤษณะ ลìามสมบัติ หอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และสถาบันวิจัยดาราศาสตร| (องกรมหาชน) ที่
ไดùกรุณาใหùคำปรึกษาคำแนะนำ และตรวจสอบแกùไขขùอบกพรìองทุกขั้นตอนของการจัดทำโครงงาน ผูùจัดทำ
โครงงานขอขอบพระคุณ เปóนอยìางสูง ตลอดจนผูùที่เกี่ยวขùองทุกทìานที่ไมìไดùกลìาวนาม ไวù ณ ที่นี้ ที่ไดùใหù
กำลังใจและมีสìวนชìวยเหลือใหùโครงงานฉบับนี้สำเร็จลุลìวงไดùดùวยดีคณะผูùจัดทำโครงงานหวังวìาโครงงาน
ฉบับนี้จะเปóนประโยชน|กับผูùสนใจไมìมากก็นùอย
เอกสารอ>างอิง
บุญรักษา สุนทรธรรม. ดาศาสตร/ฟ¢สิกส/ (พิมพ/ครั้งที่ 1). หนìวยพิมพ|เอกสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร|
มหาวิทยาลัยเชียงใหมì, 2550.
รณกฤต รัตนมาลา และวันธนา ศิลปวิลาวัณย|. การคำนวณอุณหภูมิยังผลของดาวฤกษ/บางดวงใน
กระจุกดาว M67. รายงานการคùนควùาแบบอสิระเชิงวิทยานิพนธ|มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ยุพยงค| สินทมครบุรี. การวิเคราะห/คุณสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวเป¢ด M41 โดยเทคนิค
ซีซีดีโฟโตเมตรี. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมì, 2541.
LESA, Main sequence stars, (online), Available from: URL:
http://www.lesa.biz/astronomy/ star/main-sequence. ( April 19 2018).
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การหาคEาพารามิเตอร/ของดาวคูEอุปราคา DF CVn จากการวิเคราะห/ข>อมูลในโปรแกรม PHOEBE
นายคชานนท| ไชยชะนะ
E-mail: mooearth2545@hotmail.co.th
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.35
บทคัดยEอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษากราฟแสงของดาวคูìอุปราคา DF CVn หาคìาพารามิเตอร|ของดาวคูì
อุปราคา DF CVn เก็บขùอมูลโดยการขอความอนุเคราะห|จาก เจùาหนùาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|การ
มหาชน) เปóนผูùถìายภาพ จากกลùองโทรทรรศน|ขนาด 7 นิ้ว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
นครราชสีมา โดยใชù filter B V และ R ทำการเป™ดหนùากลùอง 60 s 30 s และ 15 s ตามลำดับ วิเคราะห|ขùอมูล
ดùวยการทำ Aperture Photometry วัดหาคìา Magnitude นำคìาที่ไดùสรùางกราฟแสง ในการทำกราฟแสงใชù GSC
03021-00451 เปóนดาว Comparison มี declination +38◦ 42' 20.0" right ascension 12h 43m 07.72s และ TYC
3021-2613-1 เปó นดาว Check มี declination +38◦ 42' 22.276" right ascension 12h 43m 45.3614s นำกราฟ
แสงไปวิเคราะห|หาคìาพารามิเตอร| โดยใชùโปรแกรม PHOEBE จากการศึกษาพบวìา ดาวคูìอุปราคา DF CVn มี
คาบการโคจรประมาณ 0.36689 วัน อัตราสìวนมวลประมาณ 0.367 ความเอียงของระนาบวงโคจรประมาณ
76.42 องศา ดาวปฐมภูมิมีอุณหภูมิประมาณ 5297 K ดาวทุติยภูมิมีอุณหภูมิประมาณ 4806 K และ Primary
star surface potential และ Secondary star surface potential มีคìาเทìากับ 2.55 และ 2.65 ตามลำดับ
ซึ่งมีความใกลùเคียงกับฐานขùอมูล
บทนำ
DF CVn (Declination= +38◦44'15.620" Right Ascension=12h43m37.241s) ม ี ค า บ ก า ร โ ค จ ร
ประมาณ 0.327 วัน ไดùรับการคùนพบ โดย Weber (1963) ในระหวìางการสำรวจภาพถìายของพื้นที่หนึ่งในซีก
โลกเหนือ Kholopov (1982) พบวìามีการเปลี่ยนแปลงของแสง ซึ่งถูกจัดเปóนดาวแปรแสงที่นìาสนใจดวงใหมì ปπ
ค.ศ. 1995 สมาชิกสมาคม GEOS ของสภาพยุโรป สามารถยืนยันการแปรแสงและระบุชนิดของดาวแปรแสงไดù
จัดเปóนดาวคูìอุปราคา ประเภทดับเบิลยูเออร|ซาเมเจอริส (W UrsaMajoris) ซึ่งกราฟแสงที่ปรากฏจะแสดงใหù
เห็นถึงความลึกของอุปราคาปฐมภูมิและอุปราคาทุติยภูมิมีขนาดความลึกเกือบเทìากัน จัดเปóนระบบดาวคูìแบบ
แตะกัน (Contact Binary Systems) จากเหตุผลดังกลìาวทำใหùผูùจัดทำสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกราฟแสง
คìาพารามิเตอร|ของระบบดาวคูìและสรùางแบบจำลองของระบบดาวคูì DF CVn ซึ่งไดùรับการอนุเคราะห|ภาพถìายจาก
เจùาหนùาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) เปóนผูùถìายภาพ จากกลùองโทรทรรศน|ขนาด 7 นิ้ว ณ หอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา โดยใชù filter B V และ R โดยเป™ดหนùากลùอง 60 30
และ 15 s ตามลำดับ
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วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษากราฟแสงของดาว DF CVn
2. เพือ่ ศึกษาคìาพารามิเตอร|ตìางๆและสรùางแบบจำลองของระบบดาวคูì DF CVn
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาขùอมูลของดาวแปรแสง ประเภทของดาวแปรแสงอุปราคา และรายละเอียดของระบบดาวคูì
DF CVn ซึ่งเปóนดาวคูìอุปราคา ชนิด W UrsaMajoris และหาขùอมูลของ Check และ Comparison
Star
ตารางที่ 1 แสดงข\อมูล DF CVn ดาวตรวจสอบ และดาวเปรียบเทียบ
Star

RA

DF CVn
12h 43m 37.2401s
TYC 3021-2613-1
12h 43m 45.3614s
(Check)
GSC 03021-00451
12h 43m 07.72s
(Comparison)

Dec

Magnitude B Magnitude V

+38◦ 44' 15.62"

11.89

11.03

+38◦ 44' 22.276"

12.38

11.80

+38◦ 42' 20.0"

14.50

Magnitude
R
10.81

13.20

ภาพที่ 1 ตัวอย;างแสดงตำแหน;ง DF CVn
ดาวตรวจสอบ และดาวเปรียบเทียบ

2. นำภาพที่ถìายโดย เจùาหนùาที่ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา มาหาคìา
Magnitude ของดาวทั้งหมด 3 ดวง โดยการทำ Aperture Photometry ดùวยโปรแกรม iris
3. นำขùอมูลไปวิเคราะห|คำนวณหาความสวìางปรากฏโดยเปรียบเทียบกับดาวอùางอิง
4. นำคì า Magnitude ของ DF CVn มาสรù า งกราฟแสงโดยแกน X เปó น JD และแกน Y เปó น คì า
Magnitude ดùวยโปรแกรม Microsoft Excel
5. แปลงคìา JD เปóน HJD จากนั้นเปลี่ยนคìา HJD เปóน Phase โดยสมการ
6ℎ89: = OP<QR=S T8KQ =F (

UV$ − )T=<ℎ
)
6:KR=L

6. ทำการสุìมคìาพารามิเตอร|ตìางๆโดยอùางอิงจากงานวิจัยของ C. BARANI (2005) ซึ่งโปรแกรมจะนำ
คìาพารามิเตอร| ที่สุìมไปคำนวณเปóนคìาพารามิเตอร|ของระบบดาวคูìสังเคราะห|และสรùางกราฟแสงสังเคราะห|เพื่อ
นำไปเทียบกับกราฟแสงตùนแบบและสรùางแบบจำลองของระบบดาวคูì DF CVn
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ภาพที่ 2 ตัวอยQางกราฟแสง ขณะปรับคQาพารามิเตอร[

ผลการศึกษา
กราฟแสงของทั้ง 3 Filter
Filter V

Filter B

Filter R

ภาพที่ 3 กราฟแสงของทั้ง 3 filter

จากการหาคìาพารามิเตอร|ตìาง ๆ ของดาวคูìอุปราคา DF CVn ในโปรแกรม Phoebe ไดùชุดพารามิเตอร| ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค;าพารามิเตอรCของดาวคู; DF CVn

Parameter
i(◦)
q=MS/MP
TP(K)
TS(K)
WP
WS

96

ผลลัพธ|
76.425
0.3675
5297
4806
2.5495
2.6950

สรุปผลการศึกษา
ภาพที่ 4 แบบจำลองของระบบดาวคู; DF CVn
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จากการศึกษากราฟแสง ไมìสามารถระบุไดùวìาเปóนระบบดาวคูìประเภทใด เนื่องจากไมìสามารถเก็บขùอมูลไดù
ครบคาบ ซึ ่ ง จากการศึ ก ษาคù น ควù า พบวì า ระบบดาวคู ì DF CVn เปó น ระบบดาวคู ì อ ุ ป ราคา ชนิ ด W
UrsaMajoris และการศึกษาคìาพารามิเตอร|ของดาวคูì DF CVn ในโปรแกรม PHOEBE มีคาบการโคจร
ประมาณ 0.36689 วัน อัตราสìวนมวลประมาณ 0.367 ความเอียงของระนาบวงโคจรประมาณ 76.42
องศา ดาวปฐมภูมิมีอุณหภูมิประมาณ 5297 K ดาวทุติยภูมิมีอุณหภูมิประมาณ 4806 K และ Primary
star surface potential และ Secondary star surface potential มีคìาเทìากับ 2.55 และ 2.65 ตามลำดับ
และจากการสรùางแบบจำลองพบวìาระบบดาวคูìนี้เปóนระบบดาวคูìแบบแตะกัน ซึ่งเปóนไปตามฐานขùอมูล
กิตติกรรมประกาศ
ผูùจัดทำขอขอบพระคุณทุกๆทìาน ดังนี้ ขอขอบพระคุณ คุณครูอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ครูที่ปรึกษา
โครงงาน ที่คอยใหùคำปรึกษาในการทำงานวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุลìวงไปไดùดùวยดี
ขอขอบพระคุณ นายเจษฎา กีรติภารัตน| นายกฤษณะ ลìามสมบัติ และนางสาวนภาพร อะทะโน
เจùาหนùาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|การมหาชน) ในการใหùคำแนะนำในการใชùโปรแกรม ขั้นตอน
การทำงานในการทำวิจัย และใหùการอนุเคราะห|ภาพถìายดาว สุดทùายนี้ ทางผูùจัดทำขอกราบขอบพระคุณ
คุณพìอและคุณแมì ผูùเปóนที่รัก ผูùใหùกำลังใจและใหùโอกาสในการศึกษาอันมีคìายิ่ง
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. คูìมือการศึกษาดาราศาสตร|เชิงปฏิบัติการ : ศูนย|บริการและการสื่อสารทาง
ดาราศาสตร| สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน)
ขùอมูลของระบบดาวแปรแสง (Variable Stars). (ออนไลน|) เขùาถึงจาก:
http://www.narit.or.th/index.php/nso/1330-variable-star
ขùอมูลของดาวคูìอุปราคา DF CVn. (ออนไลน|) เขùาถึงจาก:
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?protocol=html&Ident=DF%20CVn&NbIdent
ฐานขùอมูล epoch HJD. (ออนไลน|) เขùาถึงจาก:
http://www.as.up.krakow.pl/minicalc/CVNDF.HTM
ตัวอยìางงานวิจัย. (ออนไลน|) เขùาถึงจาก:
http://www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2558/sci/sci_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2.14.pdf
2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
2010 Elsevier B.V. All rights reserved. doi:10.1016/j.newast.2010.09.005
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การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดาวคูE CRTS J232608.9+383526
นางสาวนันท|นภัส ป®ญญา
E-mail: alright123412@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายมนตรี นันตา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนìาน
บทคัดยEอ
ระบบดาวคูìอุปราคา CRTS J232608.9+383526 เปóนระบบดาวคูìประเภทดับเบิลยูเออร|ซา เมเจอริส
(W Ursa Majoris) ผูùคùนพบคือ Catalina Real-time Transient Survey ซึ่งมีการศึกษาแคìเพียงคาบการ
แปรแสงของดาว ผู ù ศึ กษาจึ งตù องการเช็ คคาบและหาคì าพารามิ เตอร| โ ดยทำการเก็ บขù อมู ลดù วยกลù อง
PROMPT8 (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ หอดูดาว
Cerro Tololo Inter-American Observatory ประเทศชิลี โดยใชùฟ™ลเตอร|I ในการถìายภาพ และวัดความ
สวìางดùวยวิธีโฟโตเมตรี (photometry)โดยใชùโปรแกรมAstro ImageJ จากการศึกษาหาคาบการโคจรไดù
ประมาณ 11.37ชั ่ ว โมง หรื อ 0.47 ± 4.91% วั น และศึ ก ษาสมบั ต ิ ท างกายภาพโดยใชù โ ปรแกรม
Phoebe0.31a ไดùอัตราสìวนมวล M1/M2 คือ 0.21 และอัตราสìวนรัศมี R1/R2 คือ 0.51
คำสำคัญ: ดาวคูEอุปราคา W Ursa Majoris
บทนำ
ระบบดาวคูìอุปราคาเปóนระบบดาวคูìที่ระนาบวงโคจรอยูìในแนวสังเกตการณ|จากโลกทำใหùสามารถวัด
คìาการเปลี่ยนแปลงของความสวìางที่เกิดจากการบังกันของดาว ที่เรียกวìาการเกิดอุปราคา (Eclipse) เมื่อนำ
คìาความสวìางที่สังเกตการณ|มาพล็อตกราฟจะพบวìามีการเพิ่มขึ้นและลดลงของคìาความสวìางอยìางสม่ำเสมอ
เรียกวìากราฟแสง (light curve) ซึ่งระบบดาวคูìอุปราคาที่ผูùศึกษาเลือกคือ CRTS J232608.9+383526
เนื่องจากมีการศึกษาแคìเพียงคาบการโคจร ผูùศึกษาจึงตùองหาคìาพารามิเตอร|ของระบบดาวคูìและศึกษา
สมบัติทางกายภาพตìาง ๆ เพื่อใหùเปóนประโยชน|ตìอการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของ
ระบบดาวคูìนี้หรือระบบดาวคูìที่มีลักษณะใกลùเคียงกัน
วัตถุประสงค/
1.
เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของดาวคูì CRTS J232608.9+383526 ไดùแกì คาบ รัศมีของดาวคูì
มวลของดาวทั้งสอง
2.
เพื่อสรùางแบบจำลองการโคจรของดาวคูìโดยใชùโปรแกรม PHOEBE 0.31a
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วิธีการศึกษา
1.
ถìายภาพดาวดùวยกลùอง PROMPT8 ณ หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory
ประเทศชิลี ดùวย filter I และนำภาพมาทำการลบสัญญาณรบกวนออกจากภาพถìาย (reduction)
2.
ทำการหา photometry ของดาวที่ตùองการโดยโปรแกรม AstroImageJ จะไดù light curve ออกมา
จากนั้นทำการวิเคราะห|เพื่อหาคาบการโคจรจากขùอมูลที่ไดùจากกราฟ

รูปที่ 1 แสดงกราฟแสงของระบบดาวคูìเทียบกับดาวอùางอิงจากโปรแกรม AstroImageJ
3.
ใชùโปรแกรม phoebe 0.31a โดยการใสìคìาพารามิเตอร|เริ่มตùนของดาวคูìในการสรùางกราฟแสงและ
แบบจำลองสังเคราะห|เพื่อหาคìาพารามิเตอร|อื่นๆ ไดùแกì รัศมีของดาวคูìและมวลของดาวคูìทั้งสอง
ผลการศึกษา
1.
กราฟแสงของระบบดาวคูì CRTS J232608.9+383526
Ref_Flux_T1

0.055
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
58041.5

58041.6

58041.7

58041.8

HJD + 2400000

58041.9

รูปที่ 2 แสดงกราฟแสงของระบบดาวคูì CRTS J232608.9+383526
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rel_flux_T1

0.046
0.044
0.042
0.04
0.038
0.036
0.034

y = 2.24E-06x2 - 2.76E-04x + 4.46E-02
R² = 9.48E-01

0.032
0.03
0

50

100

150

HJD+2400000

rel_flux_T1

รูปที่ 3 แสดง JD ตอนที่เกิด primary eclipse คือ 3:50:24 UT
0.051
0.049
0.047
0.045
0.043
0.041
0.039
0.037
0.035

y = 7.83E-07x2 - 1.59E-04x + 4.98E-02
R² = 9.62E-01

0

50

100

150

200

250

HJD+2400000

รูปที่ 4 แสดง JD ตอนที่เกิด secondary eclipse คือ 9:31:36 UT
เอาคìา JD ทั้งสอง จากรูปที่ 3 และ 4 มาลบกันไดù 5:41:12 UT ดังนั้น ไดùคาบประมาณ 11.37 ชั่วโมง หรือ
0.47วัน
2.
คìาพารามิเตอร|ของดาวคูìที่ไดùจากโปรแกรม Phoebe 0.31a
ตาราง แสดงคìา Results summary ของพารามิเตอร|ที่ดีที่สุด
Parameter
Ω(L₁)
Ω(L₂)
Mass 1
Mass 2
Radius 1
Radius 2
Mbol 1
Mbol 2
Log(g) 1
Log(g) 2
Surf.Bright.1
Suft.Bright.2

100

Value
8.885914
8.249349
0.011428
0.054578
0.274015
0.536881
6.633645
6.546684
3.620272
3.715111
0.122256
0.030121
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3.

แบบจำลองการโคจรของดาวที่ไดùจากโปรแกรม Phoebe 0.31a

รูปที่ 5 แสดงแบบจำลองการโคจรของระบบดาวคูì CRTS J232608.9+383526
สรุปผล
จากการทำ photometry จะไดùคาบการโคจรมีคìาประมาณ 11.37 ชั่วโมงหรือ 0.47 ± 4.91% วัน
และหาคìาพารามิเตอร|จากโปรแกรม Phoebe 0.31a ไดùคìาอัตราสìวนมวล M1/M2 คือ 0.21 และไดùคìา
อัตราสìวนรัศมี R1/R2 คือ 0.51 สรùางแบบจำลองการโคจรของระบบดาวคูìไดùเปóนแบบติดกันประเภทดับเบิล
ยูเออร|ซาเมเจอร|(W Ursa Majoris)
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุลìวงไดùดùวยดีดùวยความชìวยเหลือจากนายมนตรี นันตา อาจารย|ที่
ปรึกษา ขอขอบคุณนางสาวประณิตา เสพป®นคำ พี่เลี้ยงจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การ
มหาชน) และ ดร.ศุภชัย อาวิพนั ธุ| ที่คอยใหùคำแนะนำและใหùการสนับสนุนการทำโครงงานในครั้งนี้
เอกสารอ>างอิง
ระบบดาวคูI.[Online] สืบค"นจาก: http://www.narit.or.th/index.php/nso/2504-exotic-binarySystems (สืบค"นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561)
CRTS J232608.9+383526. [Online] สืบค"นจาก: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/simid?Ident=%4010111448&Name=CRTS%20J232608.9%2B383526&submit=submit (สืบค"นเมื่อวันที่ 20
มกราคม 2561)
W Ursa Majoris. [Online] สืบค"นจาก: https://www.aavso.org/vsots_wuma (สืบค"นเมื่อวันที่ 20
มกราคม 2561)
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การหาระยะทางของดาวแปรแสงเซฟ¢อิด (Cephied variables)
นายวชิรพล คำแกùว
E-mail: nexvachirapon@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวชฎาพร ชìวยชู
โรงเรียนสุราษฎร|ธานี
บทคัดยEอ
โครงงานเรื่อง การหาระยะทางของดาวแปรแสงเซฟ™อิด (Cephied variables) มีวัตถุประสงค| 1)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ของกราฟแสง 2) เพื่อศึกษาหาระยะทางของดาวแปรแสง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ไดù
เลือกดาวที่ตùองการศึกษา คือ ดาว BZ Tuc โดยใชùการวิเคราะห|จากรูปถìายทางดาราศาสตร| และใชùวิธี
Aperture Photometry ดù ว ยโปรแกรม AstroImageJ เพื ่ อ สรù า งกราฟแสงและหาคาบของดาว โดย
การศึกษาคาบมีคìาเทìากับ 170 วัน เมื่อนำขùอมูลที่ไดùมาเขียนกราฟแสง มาวิเคราะห|ขùอมูลและใชùสมการใน
การวิเคราะห|จากสมการ Mv = -1.64logP + 0.05 สามารถคำนวณหาระยะทางของดาวแปรแสง ไดù
ระยะทาง 234,422.86 พาร|เซค (parsec) หรือ 764,593.67 ปπแสง
คำสำคัญ: ดาวแปรแสง , กราฟแสง , การวัดระยะทางทางดาราศาสตร|
ความเป]นมา
ดาวแปรแสงเปóนดาวฤกษ|ที่มีความสวìางเปลี่ยนไปหรือความสวìางไมìคงที่ตามแตìเวลาของผูùสังเกต
ซึ่งการที่ดาวแปรแสงมีความสวìางไมìคงที่นั้น ทำใหùเราสามารถหาคาบการแปรแสงเพื่อใชùเปóนขùอมูลใน
การศึกษาทางดาราศาสตร|อีกหลายดùาน ดาวแปรแสงเซฟ™อิด (Cephied variables) เปóนหนึ่งในเทียน
มาตรฐานโดยเปóนดาวขนาดใหญìที่มีการเปลี่ยนแปลงของธาตุฮีเลียมบนพื้นผิว ดาวมีลักษณะทึบแสงและ
สามารถดูดกลืนแสงไดùงìาย การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวที่เปลี่ยนซ้ำไปซ้ำมา ทำใหùดาวแปรแสงแบบเซฟ™อิด
(Cephied variables) นี้มีความสัมพันธ|กับคาบ ที่เกิดการแปรแสงที่สม่ำเสมอและมีกำลังสìงสวìางที่ชัดเจน
จึงเปóนอีกหนึ่งดาวที่ใชùในการวัดระยะหìางระหวìางโลกกับวัตถุทùองฟøาในอวกาศ
วัตถุประสงค/
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ของกราฟแสง
2) เพื่อศึกษาหาระยะทางของดาวแปรแสง
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วิธีการศึกษา
โครงงานเรื ่ อ ง การศึ ก ษาหาระยะทางของดาวแปรแสงเซฟ™ อ ิ ด (Cephied variables) มี ข ั ้ น ตอนการ
ดำเนินงานเพื่อศึกษา ดังนี้
1.
การเก็บรวบรวมขùอมูล
1.1 เลือกดาวแปรแสงที่ตùองการจะศึกษา เพื่อดูวìาดาวแปรแสงดาวไหนที่สามารถใชùกลùองถìายไดù และ
อยูìในเวลากลางคืนเปóนเวลานาน โดยดาวที่เราจะศึกษาคือ BZ Tuc
1.2
ประสานงานการถìายภาพกับเจùาหนùาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน)
2.
การวิเคราะห|ขùอมูล
2.1 ใชùโปรแกรม Iris เพื่อตรวจสอบขùอมูลตำแหนìงดาว
2.2 นำภาพถìายที่ไดùมาทำการ Photometry ดùวยโปรแกรม AstroImageJ
2.3 นำขù อ มู ล ที ่ ไ ดù ม าจากการทำ Photometry มาสรù า งกราฟแสง (Light Curve) และคำนวณ
หาคาบ
2.4 วิเคราะห|ขùอมูลเพื่อหาคาบและหาระยะทางของดาวแปรแสง โดยใชùสมการ
Mv = -1.64logP + 0.05
ผลการศึกษา
ในการศึกษาหาระยะทางของดาวแปรแสงเซฟ™อิด (Cephied variables) มีผลการศึกษา ดังนี้
1.
การวิเคราะห|ขùอมูลดùวยการทำ pPhotometry ดùวยโปรแกรม AstroImage

ภาพที่ 1 ตัวอยìางการทำ Photometry ผìานโปรแกรม AstroImageJ
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ภาพที่ 2 ตัวอยìางกราฟแสงที่ไดùจากการทำ Photometry
2.
การหาคาบของดาวแปรแสงเซฟ™อิด (Cephied variables) จากการเขียนกราฟแสง พบวìา คาบ
ของดาวแปรแสงมีคìา 170 วัน

T

3.
การหาแมกนิจูดสัมบูรณ|ของดาวแปรแสงเซฟ™อิด
Mv = -1.64logP + 0.05
Mv = -1.64log170 + 0.05
Mv = -1.64 x (2.23) + 0.05
Mv = -3.61
4.
การหาระยะทางของของดาวแปรแสงเซฟ™อิด
M – m = 5log(d) – 5
D = 234,422.86
ระยะทางของดาวแปรแสง ในหนìวย พาร|เซค มีคìาเทìากับ 234,422.86 พาร|เซค (parsec)
ระยะทางของดาวแปรแสง ในหนìวย ปπแสง มีคìาเทìากับ 764,593.67 ปπแสง
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สรุปผล
จากการศึกษาการหาระยะทางของดาวแปรแสงเซฟ™อิด (Cephied variables) มีระยะทางเทìากับ
234,422.86 พาร|เซค (parsec) หรือ 764,593.67 ปπแสง
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทำโครงงานเรื่อง การศึกษาสถานะของดาวเคราะห|นอกระบบสุริยะนี้ ขอขอบคุณ
นางสาวชฎาพร ชìวยชู อาจารย|ที่ปรึกษา นางสาวประณิตา เสพป®นคำ นักวิชาการสถาบันวิจัยดาราศาสตร|
แหìงชาติ (องค|การมหาชน) และนายมติพล ตั้งมติธรรม ผูùเชี่ยวชาญทางดาราศาสตร| จาก Michigan
Technological University สำหรับการใหùคำแนะนำ การใหùความรูùที่จำเปóนตùองใชùในการทำโครงงาน
ขอขอบคุณ การสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดùานดาราศาสตร|ขั้นสูงจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร|
แหìงชาติ (องค|การมหาชน) รìวมกับ สถาบันสìงเสริมการสอนวิทยาศาสตร|และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
กระทรวงวิทยาศาสตร|และเทคโนโลยี สุดทùายนี้ ขอขอบคุณคณะผูùบริหาร คณะครูกลุìมสาระการเรียนรูù
วิทยาศาสตร| โรงเรียนสุราษฎร|ธานี ที่สนับสนุนในการจัดทำโครงงาน คุณครูและเพื่อนๆ ที่รìวมโครงการที่ใหù
คำแนะนำการใชùโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห|ขùอมูล และขอขอบคุณ คุณพìอ คุณแมì และเพื่อนๆ อันเปóนที่รัก
ผูùใหùกำลังใจในการดำเนินงานครั้งนี้ใหùสำเร็จลุลìวงไปดùวยดี
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คูEมือการศึกษาดาราศาสตร/เชิงปฏิบัติการ. ศูนย|บริการวิชาการและสื่อสาร
ทางดาราศาสตร| สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน).
ศูนย|การเรียนรูùวิทยาศาสตร|โลกและดาราศาสตร|. สเปกตรัมของดาว. [ออนไลน|] เขùาถึงไดùจาก
http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/stellar-spectrum.
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน). ดาวแปรแสง.[ออนไลน|] เขùาถึงไดùจาก
http://www.narit.or.th/index.php/nso/1330-variable-star
ศูนย|การเรียนรูùวิทยาศาสตร|โลกและดาราศาสตร|. การหาระยะทางด>วยดาวแปรแสง [ออนไลน|] เขùาถึงไดù
จาก
http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/cepheid
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2008MNRAS.384.1444A/abstract [online]
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การหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเป¢ด M50 โดยใช> H-R Diagram
นางสาวอารียา กาวิน
E-mail: arisa-25441@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.เขต 35
บทคัดยEอ
งานวิจัยฉบับนี้เปóนงานวิจัยเชิงวิเคราะห|ขùอมูล เพื่อหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเป™ด M50
โดยสั่งถìายภาพกระจุกดาวในฟ™ลเตอร|B และฟ™ลเตอร|V ผìานกลùอง Prompt8 ขนาด 0.6 m ประเทศชิลี
เป™ดหนùากลùองนาน 30 วินาที นำภาพที่ไดùมาวิเคราะห|ขùอมูลดùวยโปรแกรม Aperture Photometry Tool
(APT) จากนั้นหาคìาแมกนิจูดปรากฏที่แทùจริงของดาวแตìละดวงจากสูตร 2' − 2# = −2.5log (ss"!)
และหาดาวอù า งอิ ง จากโปรแกรม DS9 นำขù อ มู ล ที ่ ไ ดù ม าสรù า ง H-R Diagram และนำมาเที ย บกั บ H-R
Diagramมาตรฐาน เพื ่ อ หาคì า แมกนิ จ ู ด สั ม บู ร ณ| ( M) จากนั ้ น นำไปคำนวณหาระยะทางโดยใชù ส มการ
,./0#
)
#

และคำนวณหาอายุของกระจุกดาวเป™ด M50 จากสมการ t = 10') years[tt123]H#.%
พบวìากระจุกดาวเป™ด M50 มีระยะหìางจากโลกประมาณ 847 พาร|เซก และมีอายุประมาณ 1,724 ลùานปπ
ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนคìอนขùางมาก ทั้งนี้ผูùศึกษาคาดวìานìาจะเกิดจากภาพถìายที่นำมาวิเคราะห|ขùอมูลเก็บ
ภาพกระจุกดาวเป™ด M50 ไดùไมìเพียงพอและการนำคìาระยะทางมาคำนวณหาอายุโดยใชùสมการlog ตìอเนื่อง
หลายสมการทำใหùอายุของกระจุกดาวเป™ด M50 ที่ผูùศึกษาคำนวณไดùมีความคลาดเคลื่อนสูง
L = 10(

ที่มาและความสำคัญ
นับตั้งแตìมีมนุษย|อยูìบนโลกการศึกษาดวงดาวหรือวัตถุตìางๆบนทùองฟøาก็เกิดขึ้น เชìน การศึกษา
เกี่ยวกับกระจุกดาว กระจุกดาว (Star Cluster) คือ กลุìมของดาวฤกษ|ที่อยูìดùวยกันดùวยแรงดึงดูดจากความ
โนùมถìวง สามารถแบìงไดùเปóนสองประเภทใหญìๆ คือ กระจุกดาวทรงกลมและกระจุกดาวเป™ด แตìสิ่งที่
นìาสนใจไปมากกวìานั้นเกี่ยวกับกระจุกดาว คือการที่ดาวในกระจุกดาวมีคุณสมบัติตìางๆคลùายกัน
กระจุกดาวเป™ด M50 เปóนกระจุกดาวเป™ดอยูìในกลุìมดาวมùายูนิคอร|น (Monoceros) มีคìาแมกนิจูด
ปรากฏ 5.9 Right Ascension 07h 03.2m และ Declination -08°20' มี ช ื ่ อ เรี ย กอี ก อยì า งวì า
“NGC2323” ผูùศึกษาจึงสนใจศึกษาหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเป™ด M50 โดยใชù H-R Diagram

รูปที่ 1 กระจุกดาวเป®ด M50 ในฟ®ลเตอร: B และฟ®ลเตอร: V ตามลำดับ
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วัตถุประสงค/
1. เพื่อหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเป™ด M50 โดยใชù H-R Diagram
2. เพื่อเปรียบเทียบ H-R Diagram ของกระจุกดาวเป™ด M50
วิธีการศึกษา
1. ถìายภาพกระจุกดาวเป™ด M50 ในฟ™ลเตอร|Bและฟ™ลเตอร|V โดยใชùกลùอง Prompt8 ขนาด 0.6 m ประเทศ
ชิลี เป™ดหนùากลùองนาน 30 วินาที
2. นำภาพที่ไดùไปวิเคราะห|ดùวยโปรแกรม Aperture Photometry Tool (APT) และหาดาวอùางอิง
จากโปรแกรม DS9 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
RA
Dec
Main ID
OTYPE
Flux_B
Flux_V
105.725329 -8.183675 TYC 5381-16-2
Star
12.24
12.00
3. นำขùอมูลที่ไดùมาหาคìาแมกนิจูดปรากฏที่แทùจริงของดาวในฟ™ลเตอร|Bและฟ™ลเตอร|V จากสมการ
u

m' − m# = −2.5log (u" )
!

4. หาคìาดัชนีสี B-V โดยนำคìาแมกนิจูดปรากฏที่แทùจริงของฟ™ลเตอร|B มาลบกับฟ™ลเตอร| V
5. สรùาง H-R Diagram ของกระจุกดาวเป™ด M50 โดยใหùแกน x เปóนคìา B-V และแกน y เปóนคìาแมกนิจูด V
รìวมกับ H-R Diagram มาตรฐาน ซึ่งแกน x เปóนคìา B-V และแกน y เปóนคìาแมกนิจูดสัมบูรณ|
6. สรùางเสùนขนานที่ลากผìานขùอมูลของกระจุกดาวเป™ด M50 และกระจุกดาวมาตรฐาน เลือกจุดพùนลำดับ
หลักและสรùางเสùนเชื่อมระหวìางเสùนขนาน เพื่อหาคìา m-M
,./0#
7. คำนวณหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวจากสมการ L = 10( # ) และ
t = 10') years[

M H#.%
]
Mvwx

8. เปรียบเทียบ H-R Diagram ของกระจุกดาวเป™ด M50
ผลการศึกษา
จากการนำขùอมูลมาสรùาง H-R Diagram ของกระจุกดาวเป™ด M50 โดยใหùแกน x เปóนคìา B-V
และแกน y เปóนคìาแมกนิจูด V และนำมาสรùางแผนภาพรìวมกับ H-R Diagram มาตรฐานของกระจุกดาว
ลูกไกì ซึ่งแกน x เปóนคìา B-V และแกน y เปóนคìาแมกนิจูดสัมบูรณ| ไดùดังรูป
รูปที่ 2 H-R Diagram
ของกระจุกดาวเป®ด M50
และกระจุกดาวมาตรฐาน
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M = 2.20

จุดวกกลับ m=
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จากรูปที่ 2 จุดพùนลำดับหลัก(Turnoff point)มีคìา m=11.84 และ M=2.20 สามารถคำนวณหาระยะทาง
ไดùดังนี้
d = 10(

4.50#
)
#

= 10(

"".$).!.!70#
)
#

= 847.23

ดังนั้น คำนวณหาระยะทางไดùประมาณ 847 พาร|เซก
ทำการวิเคราะห|หาอายุของกระจุกดาวเป™ด M50ไดùจากความสัมพันธ| t = 10') years[tt123]H#.%
โดยเปลี่ยนคìาแมกนิจูดปรากฏใหùเปóนมวลของดาวฤกษ| อาศัยความสัมพันธ|ระหวìางมวลกับกำลังสìองสวìาง
โดยคำนวณหาอัตราสìวนกำลังสìองสวìางของดาวเทียบกับดวงอาทิตย| ดังนี้
L dA
m − mA = −2.5log [( )( )J ]
LA d

โดย m คือ แมกนิจูดปรากฏ,
my คือ แมกนิจูดปรากฏของดวงอาทิตย| เทìากับ -26.7
L คือ กำลังสìองสวìางของดาว, Ly คือ กำลังสìองสวìางของดวงอาทิตย|
d คือ ระยะทางของดาว (เมตร),dy คือ ระยะทางของดวงอาทิตย| เทìากับ 1,496 × 10, เมตร
L

M

m − mA = −2.5log [( )( ! )J ]
L!
L

M

11.84 − (−26.7) = −2.5log [( )(
*$.#)

z
z8

O,PQR×OT"

UPV×W.TU×OT#$

L!

= 10( .!.# ) × (

)J ]

,$+×..),×')"9 #
)
',$-|×')$
,$+×..),×')"9

z
z8

= 10(H'%.$'|) × M

คำนวณหาอัตราสìวนมวลของดาวกับมวลของดวงอาทิตย|ไดùจากสมการ
z

',$-|×')$

N

#

≈ 11.67

t

log Mz N = 3.5log (t )
8

8

t

คำนวณอายุไดùจากสมการ

Mt N ≈ 2.02
8

t

Q = 10') j:8K9[t

123

]H#.%

Q = 10') j:8K9 (2.02)H#.% = 1,724,334,733.6788

ดังนั้น กระจุกดาวเป™ด M50 มีอายุประมาณ 1,724 ลùานปπ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนคìอนขùางมาก ผูù
ศึกษาจึงคùนควùาหาขùอมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกตùองของขùอมูลและกราฟที่ไดù จนพบงานวิจัยของ
Jasonjot Singh Kalirai และ Monica Tosi (2004) ที ่ ท ำการวิ เ คราะห| colour–magnitude diagrams
ของกระจุกดาวเป™ดโดยใชùแบบจำลองเชิงตัวเลข ซึ่งมีการสรùางกราฟความสัมพันธ|ระหวìางดัชนีสี(B-V) และ
แมกนิจูด V ผูùศึกษาจึงนำกราฟนี้มาเปรียบเทียบกับ H-R Diagram ของกระจุกดาวเป™ด M50 ดังรูป
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบกราฟของ Jasonjot Singh Kalirai และ Monica Tosi กับ H-R Diagram ของกระจุก
ดาวเป™ด M50
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขùอมูลระหวìางขùอมูลของ Jasonjot Singh Kalirai และ Monica Tosi และงานวิจัยฉบับนี้
ข"อมูล
งานวิจัยของ Jasonjot Singh
Kalirai และ Monica Tosi
งานวิจัยฉบับนี้

B-V แมกนิจูด V m-M
0.22
8.00
10±0.17
0.20

11.73

9.53

ระยะทาง(pc)
1,000

อายุ(ล"านป©)
130

847

1,724

ดังนั้นผูùศึกษาจึงคาดวìาอายุที่คาดเคลื่อนคìอนขùางมากนั้นเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ (1)ภาพถìายที่
นำมาวิเคราะห|ขùอมูลเก็บภาพกระจุกดาวเป™ด M50 ไดùไมìเพียงพอ เนื่องจากแมกนิจูดต่ำสุดที่กลùองสามารถ
ถìายไดùอยูìที่ประมาณแมกนิจูด 16 (2)การนำคìาระยะทางมาคำนวณหาอายุโดยใชùสมการlog ตìอเนื่องหลาย
สมการทำใหùอายุของกระจุกดาวเป™ด M50 ที่ผูùศึกษาคำนวณไดùมีความคลาดเคลื่อนสูง
สรุปผล
จากการสรùาง H-R Diagram ของกระจุกดาวเป™ด M50 เทียบกับ H-R Diagram มาตรฐาน ทำการ
4.50#

วิเคราะห|ขùอมูลและคำนวณหาระยะทางจากสมการ d = 10( # ) และคำนวณหาอายุของกระจุกดาว
เป™ด M50 จากสมการ Q = 10') j:8K9[tt123]H#.% พบวìา กระจุกดาวเป™ด M50 อยูìหìางจากโลกประมาณ
847 พาร|เซก และมีอายุประมาณ 1,724 ลùานปπ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนคìอนขùางมาก ทั้งนี้ผูùศึกษาคาดวìา
นìาจะเกิดจากภาพถìายที่นำวìาวิเคราะห|ขùอมูลเก็บภาพกระจุกดาวเป™ด M50 ไดùไมìเพียงพอ และการนำคìา
ระยะทางมาคำนวณหาอายุโดยใชùสมการlog ตìอเนื่องหลายสมการทำใหùอายุของกระจุกดาวเป™ด M50 ที่ผูù
ศึกษาคำนวณไดùมีความคลาดเคลื่อนสูง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ประกอบดùวยการดำเนินงานหลายขั้นตอน จนกระทั่งงานวิจัยสำเร็จลุลìวง ไปไดù
ดùวยดีตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยผูùจัดทาไดùรับความชìวยเหลือและคำแนะนำในดùานตìางๆ ตลอดจนไดùรับ
กำลังใจจากบุคคลหลายทìาน ผูùจัดทำตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาของทุกๆทìาน ขอขอบคุณ นายป™
ยะพงศ| หิรัญรัตน| และนางสาวประณิตา เสพป®นคำ เจùาหนùาที่สารสนเทศ ดาราศาสตร| ที่ใหùคำปรึกษาและ
คำแนะนาตลอดการศึกษาขùอมูลและการวิเคราะห|ขùอมูล ขอขอบคุณคุณครูอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล คุณครูที่
ปรึกษา ที่ใหùคำปรึกษา แนะนำ พรùอมทั้งแกùไขขùอบกพรìองตìางๆ ดùวยความเอาใจใสìอยìางดียิ่งตลอดมา
ขอบคุณเพื่อนทุกทìานที่คอยชìวยเหลือและเปóนกำลังใจแกìผูùจัดทำตลอดระยะเวลาในการทำวิจัย สุดทùายนี้
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและญาติผูùเปóนที่รัก ที่คอยใหùกำลังใจและใหùโอกาสการศึกษาอันมีคìายิ่ง
เอกสารอ>างอิง
Jasonjot Singh Kalirai & Monica Tosi.(2004). Interpreting the colour–magnitude
diagrams of open star clusters through numerical simulations
Messier 50.[ออนไลน|].เขùาถึงไดùจาก http://www.messier.seds.org/m/m050.html
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การศึกษา HR-Diagram ของกระจุกดาวทรงกลม NGC2298 M12 และ M79
เพื่อหาระยะทางถึงโลกและอายุ
นางสาวภาวิณี นกแกùว
E-mail: pawinee.n0307@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายธวัชชัย สุวรรณวงศ|
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บทคัดยEอ
โครงงานนี ้ จ ั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ ศึ ก ษาอายุ ข องกระจุ ก ดาวทรงกลม NGC2298 M12 และ M79
ทำการศึกษาโดยการเก็บขùอมูลจากการถìายภาพดùวยกลùองซีซีดีโฟโตมิเตอร| ผìานแผìนกรองแสงสีน้ำเงิน
(filter B) และแผìนกรองแสงสีที่ตามองเห็น (filter V) ถìายภาพกระจุกดาวทรงกลม NGC2298 M79 ดùวย
กลùองโทรทรรศน|ขนาด 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา
ถìายภาพกระจุกดาวทรงกลม M12 จากกลùอง Prompt 8 ประเทศชิลี แลùวนำภาพที่ไดùไปวิเคราะห|ขùอมูลใน
โปรแกรม Aperture Photometry Tool เพื่อหาคìา Magnitude และใชùดาวอùางอิงจากโปรแกรม DS9
เพื่อนำขùอมูลไปพล็อตเปóนแผนภาพ HR-Diagram จากนั้นนำแผนภาพที่ไดùไปเปรียบเทียบกับแผนภาพ HR
Diagram มาตรฐาน เพื่อหาจุดพùนลำดับหลัก (Turn off Point) หาคìาความสวìางสัมบูรณ| แลùวนำคìาที่ไดùไป
,./0#
\
#

หาระยะทางของกระจุกดาวทรงกลมโดยใชùสมการ L = 10[
H#.%

และนำไปหาอายุของกระจุกดาวโดย

ใชùสมการ 4mh = 10') kmm:;<l ผลการศึกษา สามารถคำนวณหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวทรง
กลม NGC2298 ไดù ค ì า ประมาณ 9,549.93 พาร| เ ซก หรื อ ประมาณ 31,132.77 ปπ แ สง มี อ ายุ ป ระมาณ
13,000 ลùานปπ กระจุกดาวทรงกลม M12 ไดùคìาประมาณ 4,742.42 พาร|เซกหรือประมาณ 15,460.29 ปπ
แสง มีอายุประมาณ 12,600 ลùานปπ และกระจุกดาวทรงกลม M79 ไดùคìาประมาณ 12,941.96 พาร|เซกหรือ
ประมาณ 42,190.78 ปπแสง มีอายุประมาณ 11,000 ลùานปπ
คำสำคัญ: NGC2298, M12, M79, HR-Diagram
ความเป]นมา
กระจุกดาวทรงกลมหรือกระจุกดาวป™ด (Globular Cluster) เปóนกลุìมดาวที่มีอายุมาก มีแรงโนùม
ถìวงดึงดูดตìอกันคìอนขùางมาก ทำใหùมีการรวมตัว เปóนกลุìมทรงกลม (Karttunen et al, 1987) โดยคุณสมบัติ
ตìางๆ ของดาวแตìละดวงในกระจุกจะคลùายกันมาก อยìางไรก็ตามพบวìา มวลของดาวฤกษ|ในกระจุกดาวนั้น
ไมìเทìากัน เปóนผลใหùวิวัฒนาการของดาวแตìละดวงแตกตìางกันไป ดาวที่มีมวลมากจะมีอัตราการเผาผลาญ
พลังงานมาก ทำใหùอายุขัยของดาวนùอยลง และเนื่องจากระยะทางระหวìางดาวสมาชิกในกระจุกดาวมีนùอย
มาก เมื่อเทียบกับระยะทางจากกระจุกดาวถึงโลก ดังนั้นจึงถือวìา ดาวสมาชิกในกระจุกดาวอยูìหìางจากโลก
หรือดวงอาทิตย|เทìากันทุกดวง ดùวยคุณสมบัติตìาง ๆ เหลìานี้สามารถนำมาหาระยะทางและอายุของกระจุก
ดาวไดù
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ในการหาระยะทางถึงโลกและอายุของกระจุกดาวจะใชùวิธีศึกษาจาก HR-Diagram ของกระจุกดาว
ทรงกลมโดยการหาจุดเบนออกจากลำดับหลัก (turnoff point) แลùวนำไปคำนวณ

NGC2298

M12

M79

http://www.astrophoton.com/NGC2298.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_12#/
media/File:ESO-Messier_12-Phot-04a-06.jpg

http://www.mistisoftware.com/astronomy/
Clusters_m79.htm

กลุIมดาวท"ายเรือ
RA 06h 48m 59.20s
DEC -36° 00′ 19.2″

กลุIมดาวคนแบกงู
RA 16h 47m 14.52s
DEC -01° 56′ 52.1″

กลุIมดาวกระตIายป´า
RA 05h 24m 10.59s
DEC -24° 31′ 27.3″

วัตถุประสงค/
1. เพื่อหาอายุของกระจุกดาวทรงกลม NGC2298 M12 และ M79
2. เพือ่ หาระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม NGC2298 M12 และ M79
วิธีการศึกษา
1. สั่งถìายภาพกระจุกดาวทรงกลม NGC 2298 M12 และ M79 ผìานกลùอง CCD Photometer 0.7 โดยสั่ง
ถìายผìานฟ™ลเตอร| B และ V
2. นำภาพไปวิเคราะห|ดùวยโปรแกรม Aperture Photometry Tool (APT) เพื่อใหùไดùคìาความสวìางปรากฏ
(Apparent Magnitude)
3. หาคìาแมกนิจูดที่แทùจริงของดาวทั้ง 2 ฟ™ลเตอร| แลùวนำคìาแมกนิจูดที่แทùจริงในฟ™ลเตอร| B มาลบกับคìา
แมกนิจูดที่แทùจริงในฟ™ลเตอร| V จะไดùคìาของ B-V
4. พล็อตกราฟ HR-Diagram โดยใชùคìา Magnitude B-V (แทนดัชนีสี) เปóนแกน X และคìา Magnitude V
(แทนความสวìางสัมบูรณ|) เปóนแกน Y
5. จากนั้นนำกราฟที่ไดù ไปเปรียบเทียบกับแผนภาพ H-R Diagram มาตรฐาน เพื่อหาคìาความสวìางสัมบูรณ|
4XYZ*
\
*

6. นำคìาที่ไดùไปหาระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม จากสมการ } = 10[
7. นำไปหาอายุของกระจุกดาวโดยใชùสมการ

m

4mh = 10') km
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ผลการศึกษา
กระจุกดาวทรงกลม NGC2298 M12 และ M79 เมื่อนำมาวัดคìาแมกนิจูดที่แทùจริงจากการคำนวณ
และคìาของ B–V นำมาเขียนแผนภาพ H-R Diagram โดยใชùคìา Magnitude B-V (แทนดัชนีสี) เปóนแกน X
และคìา Magnitude V (แทนความสวìางสัมบูรณ|) เปóนแกน Y จะไดùแผนภาพ H-R Diagram ดังนี้
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2.5

0.8

1

1.2

ระยะทาง (parsec)
9,549.33
4,742.42
12,941.96

1.4

1.6

1.8

ระยะทาง (ปàแสง)
31,132.77
15,460.29
42,190.78

2

2.2

อายุประมาณ (ลKานปà)
13,000
12,600
11,000
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สรุปผล
การศึกษา HR-Diagram ของกระจุกดาวทรงกลม NGC2298 M12 และ M79 เพื่อหาระยะทางถึง
โลกและอายุพบวìา กระจุกดาวทรงกลม NGC2298 มีระยะทางจากโลก 9,549.33 พาร|เซก กระจุกดาวทรง
กลม M12 มีระยะทางจากโลก 4,742.42 พาร|เซก และกระจุกดาวทรงกลม M79 มีระยะทางจากโลก
12,941.96 พาร|เซก และเมื่อพิจารณาอายุของกระจุกดาวทรงกลมทั้ง 3 กระจุกดาวที่ทำการศึกษา พบวìามี
อายุมากกวìา 10,000 ลùานปπขึ้นไป ซึ่งเปóนหลักฐานที่แสดงใหùเห็นวìาอายุของเอกภพนั้นมีคìามากกวìา 10,000
ลùานปπ แตìมีขùอมูลบางสìวนที่อาจจะยังไมìครบถùวนหรือยังมีคìาคลาดเคลื่อนจากฐานขùอมูล จึงอาจจะตùองใชù
ขùอมูลภาพถìายที่มากขึ้น เพื่อใหùไดùขùอมูลที่สมบูรณ|มากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานดาราศาสตร|นี้ไดùรับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดùานดาราศาสตร|
ขั้นสูงสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) ขอขอบคุณคุณสาวิตรี เดชศรีมนตรี และคุณ
ประณิตา เสพป®นคำ เจùาหนùาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ ที่สนับสนุนขùอมูลกระจุกดาว และใหù
คำปรึ ก ษาจนโครงงานประสบความสำเร็ จ ขอขอบพระคุ ณ ทì า นผู ù อ ำนวยการ ชู ร ั ฐ ระหวì า งบù า น
ผูùอำนวยการโรงเรียน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีที่ใหùการสนับสนุนคìาเดินทางในการเขùารìวมอบรม
และนำเสนอผลงาน ขอขอบคุณอาจารย|ที่ปรึกษา อาจารย|ธวัชชัย สุวรรณวงศ| และ อาจารย|ศลิดดา จุติ
เวช ที่คอยใหùคำปรึกษา ชìวยเหลือ คอยดูแลเอาใจใสì ชี้แนะแนวทางและสนับสนุนใหùงานวิจัยนี้สำเร็จ
ลุลìวงไปดùวยดี
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คูìมือการศึกษาดาราศาสตร|เชิงปฏิบัติการ.พิมพ|ครั้งที่3.
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน), เชียงใหมì
ศูนย|การเรียนรูùวิทยาศาสตร|โลกและดาราศาสตร|. H-R Diagram (ออนไลน|).
สืบคùนจาก http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/hr-diagram
Nullzerobot. (2556). รายชื่อกระจุกดาวทรงกลม (ออนไลน|).
สืบคùนจาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อกระจุกดาวทรงกลม
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การศึกษาอายุของดาว NGC 4755 จาก H-R Diagram
นางสาวอธิชา ฤทธิ์เจริญ
E-mail: fah.fah2560@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวศุภมาส ดีชัง
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
บทคัดยEอ
งานวิ จ ั ย นี ้ จ ั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ ศึ ก ษาอายุ ข องดาว NGC 4755 จาก H-R Diagram เก็ บ ขù อ มู ล จาก
กลùองโทรทัศน|ขนาด 0.7 เมตร จากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยการ
ใชùสองฟ™วเตอร|ในการถìายภาพคือ ฟ™วเตอร| B และ V นำภาพเขùาโปรแกรม Aperture Photometry Tool
(APT) เพื่อคำนวณหาคìาแมกนิจูดจริงของฟ™วเตอร| B และ V และนำขùอมูลที่ไดùมาสรùางกราฟ H-R Diagram
จากนั้นนำขùอมูลไปเปรียบเทียบกับแผนภาพ H-R Diagram มาตรฐาน เพื่อคำนวณอายุของดาว จากสูตร
MS = 10^10*(M/Msun)^-2.5 จากการผลการวิ เ คราะห| ส ามารถสรุ ป ไดù ว ì า ดาว NGC 4755 มี อ ายุ
20,425,774,825 ปπ
คำสำคัญ : ดาว NGC 4755 , H-R Digram
ความเป]นมา
เนื่องจากดาวที่ปรากฎอยูìบนทùองฟøานั้นมีอายุที่แตกตìางกันไปบางดวงเกิดขึ้นมานานแลùว แตìบาง
ดวงเกิดขึ้นมาไดùไมìนาน ดังนั้นเราไมìสามารถไดùเลยวìาดาวแตìละดวงเกิดมานานแคìไหนหรือมีอายุเทìาไหรì
จากป®ญหาดังกลìาวผูùจัดทำจึงไดùคิดทำงานวิจัยเรื่องนี้โดยไดùมีการทำ H-R Diagram เพื่อศึกษาอายุของดาว
NGC 4755 ซึ่งเปóนดวงดาวหนึ่งในกลุìมดาวหญิงสาว
วัตถุประสงค/
1. เพื่อหาอายุของดาว NGC 4755
2. เพื่อศึกษาวิธีการทำ H-R Diagram
3. เพื่อศึกษาการใชùเครื่องมือและโปรแกรมทางดาราศาสตร|
วิธีการศึกษา
1. ถìายภาพดาว NGC 4755 (ภาพที่ใชùเปóนฟ™วเตอร| V และ B)
2. นำภาพเขùาไปในโปรแกรม APT คำนวณหาคìาแมกนิจูดของดาวแตìละดวง
3. หาคìาแมกนิจูดจริงของดาวในฟ™วเตอร| V จะไดùเปóน B - V
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4. ทำการพล็อดกราฟ H-R Diagram ใหùแกน X เปóน B - V และแกน Y เปóนคìาแมกนิจูดที่แทùจริง
ของฟ™วเตอร| V
5. หาจุดพùนลำดับหลักจากกราฟแลùวนำคìา B - V ของจุดพùนลำดับหลักไปเทียบกับ Coior Index
เพื่อหาอุณหภูมิ และนำอุณหภูมิที่ไดùไปเทียบกับ Stellar classification เพื่อหาคìามวลตìอดวงอาทิตย|
6. นำคìามวลที่ไดùไปแทนในสูตร MS = 10^10*(M/Msun)^-2.5 เพื่อหาอายุกระจุกดาว นำคìาอายุ
ของกระจุกดาวทรงกลมที่มากที่สุดที่เราศึกษามาสรุปเปóนคìาประมาณของอายุกาแล็กซี่ทางชùางเผือก
ผลการศึกษา
กราฟแสดงแกน Y คือ ฟåวเตอรC B - V และแกน X คือ ค5าแมกนิจูด V
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สรุปผล
จากวัตถุประสงค|การศึกษาเพื่อหาอายุของดาว NGC 4755 โดยวิธีการทำ H-R Diagram พบวìา
อายุของดาว NGC 4755 เทìากับ 20,425,774,825 ปπ เมื่อเทียบกับอายุจริงของดาว NGC 4755 มีคìาความ
คลาดเคลื่อน เทìากับ 31.91%

ข>อเสนอแนะ
1. ควรคำนวณใหùเกิดความคลาดเคลื่อนนùอยที่สุด โดยการทำซ้ำหลาย ๆ ภาพ แลùวนำคìาที่ไดùมาหาคìาเฉลี่ย
2. ควรนำผลการทดลองที่ไดùไปตìอยอดเพื่อหาอายุของดาว NGC 4755
กิตติกรรมประกาศ
จากการศึกษาคùนควùางานวิจัยนี้ สำเร็จลงไดùดùวยความอนุเคราะห|จากอาจารย|ที่ปรึกษาวิจัย
นางสาวศุภมาส ดีชัง ซึ่งคอยใหùคำแนะนำเทคนิควิธีการตìาง ๆ มาสูìการวิจัย
ขอขอบพระคุณนายสมควร ฤทธิ์เจริญ และ นางสาว สุภัสสรา บุญรักษา ที่อยูìเบื้องหลังใน
ความสำเร็จ ที่ใหùความชìวยเหลือสนับสนุนและใหùกำลังใจตลอดมา
เอกสารอ>างอิง
1. https://lovely1256.wordpress.com/2013/09/21/64%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%
B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8
%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B
8%B2/
2. http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/stellar-spectrum
3. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%
B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
4. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%
B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0
%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
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การศึกษาความสัมพันธ/ของTwilightกับเวลาและการมองเห็นดวงดาว
นายวีรสิทธิ์ มะกูล
E-mail: weerasitmakul50@gmail.com
ครูที่ปรึกษา ครูจักรกฤษณ| วงษ|วิทยานันท|
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.30
บทคัดยEอ
การศึกษาความสัมพันธ|ของTwilightกับเวลาและการมองเห็นดวงดาว มีวัตถุประสงค|เพื่อ1)ศึกษา
ดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาไปแลùวจะมีผลตìอการมองเห็นดวงดาวอยìางไรและนานเทìาไรทùองฟøาจะมืด2)ศึกษา
การมองเห็นดวงดาวในวันที่มีแสงจากดวงจันทร|รบกวนและวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวน ณ จังหวัด
ชัยภูมิโดยจดบันทึกเวลาที่มองเห็นดาวที่มองเห็นตั้งแตìดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาถึงเวลาที่มองเห็นดวง
Magnitudeสูงที่สุดในคืนนั้นในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ|ในวันที่ทùองฟøาเป™ด ทั้งวันที่มีแสงดวงดวง
จันทร|รบกวนและวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวนนำขùอมูลมาสรุปเวลาและนำขùอมูลไปวิเคราะห|ทำ
ตารางขùอมูล และพล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ| โดยผลการศึกษาพบวìาณ จังหวัดชัยภูมิชìวง Civil
Twilight มองเห็นดาวถึงMagnitude 2.40ชìวง Nautical Twilight มองเห็นดาวถึงMagnitude 4.00 และ
ชìวง Astronomical Twilight มองเห็นดวงดาวถึงMagnitude 4.60 Night มองเห็นดวงดาวถึงMagnitude
4.85เวลาทùองฟøามืดในแตìละวันเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 51 นาที และความสัมพันธ|ของเวลากับMagnitudeของวันที่
มีแสงดวงจันทร|รบกวนจะมองเห็นดวงดาวไดùชùากวìาวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวน
นิยาม: ทùองฟøามืดที่สุด หมายความวìา เวลาที่เราเห็นพบเห็นดวงดาวดวงที่มีคìา Magnitude มากที่สุดที่
ปรากฏขึ้นบนทùองฟøาในคืนนั้น
คำสำคัญ Twilight , Magnitude , ทùองฟøามืด
ความเป]นมา
เมื่อเราสังเกตทùองฟøาหลังพระอาทิตย|ตกจะมองเห็นแสงบริเวณขอบฟøาตรงดวงอาทิตย|ตกนั้นคือแสง
สนธยา (Twilight) เปóนแสงที่เกิดจากการกระเจิงของแสงอาทิตย|ในบรรยากาศโลก ยิ่งดวงอาทิตย|อยูìต่ำกวìาขอบ
ฟøามากเทìาใด แสงที่กระเจิงจากบรรยากาศชั้นบนลงมายังชั้นลìางก็จะนùอยลงมากเทìานั้น ทำใหùทùองฟøาเริ่มมืดลงไป
เรื่อยๆ แสงสนธยา(Twilight) แบìงไดù 3 แบบ ดังนี้ แสงสนธยาทั่วไป (Civil Twilight) เกิดเวลา 0-24 นาที แสง
สนธยาทางทะเล (Nautical Twilight) เกิดเวลา24-48นาที แสงสนธยาเชิงดาราศาสตร| (Astronomical twilight)
เกิดเวลา1 ชั่วโมง 12นาที เมื่อดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาการกระเจิงของแสงอาทิตย|ก็เริ่มลดลงเชìนกันเราจึงเริ่ม
มองเห็นดวงดาวตìางๆปรากฏขึ้นบนทùองฟøาผูùศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเมื่อดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาไปแลùวจะ
มีผลตìอการมองเห็นดวงดาวอยìางไรและนานเทìาไรทùองฟøาจะมืด ดังนั้นผูùศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมองเห็น
ดวงดาวในวันที่มีแสงดวงจันทร|รบกวนและวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวน ณ จังหวัดชัยภูมิ
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วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาไปแลùวจะมีผลตìอการมองเห็นดาวอยìางไรและนานเทìาไรทùองฟøาจะมืด
2. เพื่อศึกษาการมองเห็นดวงดาวในวันที่มีแสงดวงจันทร|รบกวนและวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวน
ณ จังหวัดชัยภูมิ
วิธีการศึกษา
1. สังเกตจดบันทึกเวลาที่มองเห็นดวงดาวแตìละ Magnitude ตั้งแตìพระอาทิตย|ลับขอบฟøาถึงเวลาที่
มองเห็นดาว Magnitude สูงที่สุดในนั้น ดูเวลาดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาจากฐานขùอมูล เว็บไซต|สมาคม
ดาราศาสตร|ไทย และใชùโปรแกรม Stellarium ชìวยในการสังเกต
2. เก็บขùอมูลทั้งในวันที่มีแสงดวงจันทร|รบกวนและวันที่ไมìมีแสงดวงจันทร|รบกวน ชìวงเดือนมกราคมและ
เดือนกุมภาพันธ| พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ บริเวณที่มีแสงรบกวนนùอยที่สุดสìวนวันที่มีแสงดวงจันทร|
รบกวนเก็บขùอมูลในวันขึ้น 4 ค่ำ 7 ค่ำ 8 ค่ำ 13 ค่ำ 14 ค่ำ
3. สรุปเวลาตั้งดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาถึงเวลาที่มองเห็นดวงดาวในแตìละ Magnitude และเวลาที่ทùองฟøามืด
จากขùอมูลที่เก็บมาทุกวัน
4. นำขùอมูลไปวิเคราะห| โดยทำตารางความสัมพันธ|ของTwilight เวลาและการมองเห็นดาว ตารางเวลา
ทùองฟøามืดและเฉลี่ยและพล็อตกราฟความสัมพันธ|เวลากับMagnitude ของวันที่ไมìมีและมีแสงจากดวง
จันทร|รบกวน
ผลการศึกษา
ตอนที่1 เมื่อดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาไปแลùวจะมีผลตìอการมองเห็นดวงดาวอยìางไร นานเทìาไรทùองฟøาจะมืด
1. ความสัมพันธ/ของ Twilight เวลาและการมองเห็นดวงดาว
ตารางความสัมพันธ|ของ Twilight เวลา และการมองเห็นดวงดาว ณ จังหวัดชัยภูมิ
Twilight
เวลาที่เกิด Twilight (นาที)
มองเห็นดวงดาวถึง Magnitude
Civil Twilight
0-24
2.40
Nautical Twilight
24-48
4.00
Astronomical Twilight
48-72
4.60
Night
72 ขึ้นไป
4.85
จากตารางความสัมพันธ|ของ Twilight เวลา และการมองเห็ นดวงดาว ณ จังหวัดชัยภูมิCivil
Twilight มองเห็ น ดาวถึ ง Magnitude 2.40 Nautical Twilight มองเห็ น ดาวถึ ง Magnitude 4.00
Astronomical Twilight มองเห็นดาวถึงMagnitude 4.60 Night มองเห็นดาวถึง Magnitude 4.85และ
เวลาที่ทùองฟøามืดเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ| พ.ศ.2561เวลาที่ทùองฟøามืดเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 51
นาทีซึ่งเปóนชìวงที่หมดแสง Twilight จะมองเห็นดวงดาวถึงMagnitude 4
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ตอนที่ 2 การมองเห็นดวงดาวในวันที่มีแสงจากดวงจันทร|รบกวนและวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวน
ณ จังหวัดชัยภูมิ
1. ความสัมพันธ/ระหวEาง เวลากับ Magnitudeในวันที่ไมEมีแสงจากดวงจันทร/รบกวน
กราฟ 1ความสัมพันธ| เวลากับMagnitudeหลังดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาในวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวน
14/01/61

กราฟความสัมพันธCระหว5าง เวลา กับ Magnitude ในวันที่ไม5มีแสงจากดวงจันทรCรบกวน 18/01/61
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ในวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวนจังหวัดชัยภูมิพบวìา จากการศึกษาเวลามีความสัมพันธ|กับการ
มองเห็นดวงดาวตามแนวโนùมกราฟความสัมพันธ|ระหวìาง เวลากับMagnitudeดังนี้
y = 2.2202In(x) – 5.0684
เมื่อ X คือเวลานับตั้งแตìดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาหนìวย (นาที)
Y คือคìา Magnitude ของดาวที่มองเห็น
2.ความสัมพันธ/ระหวEาง เวลากับ Magnitudeในวันที่มีแสงจากดวงจันทร/รบกวน
กราฟ 2 แสดงความแตกของความสัมพันธ|ระหวìาง เวลากับMagnitude หลังดวงอาทิตย|ลับขอบฟøา
ในวันที่มีแสงดวงจันทร|รบกวน
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กราฟความสัพันธCระหว5าง เวลา กับ Magnitude ในวันที่มีแสงจากดวงจันทรCรบกวน
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จากกราฟการศึกษาเวลามีความสัมพันธ|กับการมองเห็นดวงดาวตามแนวโนùมกราฟความสัมพันธ|
ระหวìาง เวลากับMagnitude ดังนี้y = 2.2192In(x) – 5.4015
เมื่อ X คือ เวลานับตั้งแตìดวงอาทิตย|ลับขอบฟøาหนìวย (นาที)
Y คือ คìาMagnitude ของดาวที่มองเห็น
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สรุปผล
การศึกษาความสัมพันธ|ของ Twilight กับเวลาและการมองเห็นดวงดาวผลการศึกษาพบวìา
1) เมื ่ อ ดวงอาทิ ต ย| ล ั บ ขอบฟø า ไปแลù ว ณ จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ ชì ว ง Civil Twilight มองเห็ น ดาวถึ ง
Magnitude 2.40ชì ว ง Nautical Twilight มองเห็ น ดาวถึ ง Magnitude4.00 และชì ว ง Astronomical
Twilight มองเห็นดาวถึงMagnitude 4.60 ชìวงหมดแสง Twilight (Night) มองเห็นดาวถึง Magnitude
4.85 เวลาทùองฟøามืดในแตìละวันเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 51 นาที
2) ความสัมพันธ|ของเวลากับ Magnitude ของวันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวนและจากแนวโนùม
ของกราฟจะไดùสมการy = 2.2202In(x) – 5.0684 และกราฟความสัมพันธ|เวลากับ Magnitudeวันที่มีแสง
จากดวงจันทร|รบกวนและจากแนวโนùมของกราฟจะไดùสมาการ y = 2.2192In(x) – 5.4015ซึ่งเปóนสมการ
คำนวณหาคìา Magnitude ของดาวที่เวลาเปลี่ยนไป
3) จากการใชùสมาการคำนวณเวลาในการมองเห็นดวงดาวของวันที่มีแสงจากดวงจันทร|รบกวนและ
วันที่ไมìมีแสงจากดวงจันทร|รบกวนพบวìา ดาวMagnitude 0.05-1.95 มองเห็นเวลาตìางกันประมาณ 3 นาที
ดาวMagnitude 2.00-3.15 มองเห็นเวลาตìางกันประมาณ 5 นาที ดาวMagnitude 3.20-3.90 มองเห็น
เวลาตìางกันประมาณ 8 นาที ดาวMagnitude 3.95-4.45 มองเห็นเวลาตìางกันประมาณ 11 นาที ดาว
Magnitude 4.50-4.85 มองเห็นเวลาตìางกันประมาน 14 นาที
ฉะนั้นขùอมูลที่ไดùจาการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเปóนขùอมูลประกอบการศึกษาของผูùที่จะศึกษา
ทùองฟøาและเวลาที่ดวงดาว Magnitude ตìางๆ จะปรากฏใหùผูùสังเกตไดùศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
ใกลùเคียงที่มีละติจูดที่ใกลùเคียงกัน
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาโครงงานวิจัยดาราศาสตร|ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผูùอำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดง
วิทยา ที่สนับสนุนการเขùารìวมโครงการ รวมไปถึงคำปรึกษาและความรูùใหมìๆจากคุณครูบุคลากรกลุìมสาระ
วิทยาศาสตร|ทุกทìาน นอกจากนี้ตùองขอขอบพระคุณครูจักรกฤษณ| วงษ|วิทยานันท| ขอขอบคุณ คุณคมสันต|
ธุรี เจùาหนùาที่สารสนเทศดาราศาสตร| ที่ชìวยเหลือการดำเนินการโครงงานนี้มาโดยตลอดและขอขอบพระคุณ
ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร| (องค|การมหาชน) ที่ใหùโอกาสในการศึกษาครั้งนี้
เอกสารอ>างอิง
สมาคมดาราศาสตร|ไทย.เวลาดวงอาทิตย|และดวงจันทร|ขึ้น-ตก พ.ศ. 2561.[ออนไลน|]. เขùาถึงไดùจาก
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/2018/chaiyaphum.html
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ.แสงสนธยาคืออะไร?.[ออนไลน|]. เขùาถึงไดùจาก
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1697-twilight
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การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดของแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศของโลก
นางสาวนิสิตา เจริญนาน
E-mail: freshyeol61@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ| จันทบุรี
บทคัดยEอ
โครงงานนี้เปóนการศึกษาเปรียบเทียบคìาสัมประสิทธ|การลดของแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศของ
โลก ที่ตำแหนìงประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ซึ่งในการศึกษานั้นจะหาความสัมพันธ|ระหวìางคìาโชติ
มาตรของดาวกับคìามวลอากาศ ( Airmass ) ในชั้นบรรยากาศของโลก ที่มุม Altitude ตìาง ๆ เพื่อที่จะนำ
ความสัมพันธ|วิเคราะห|หาคìาสัมประสิทธ|การลดของแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศของโลก วิธีการดำเนินงาน
โดยการถìายภาพดาวที่ประเทศ และที่ประเทศไทย ซึ่งในการถìายภาพดาวนั้นจะทำการบันทึกภาพดาวที่
ตำแหนìง Altitude ตั้งแตìขอบฟøาจนถึงจุดเหนือศรีษะ (Zenith) ในคืนเดียวกัน จากนั้นนำขùอมูลมาทำ
Photometry วิเคราะห|หาคìา โชติมาตรปรากฏในฟ™ลเตอร| B , V และคำนวณหาดัชนีสี B-V จากนั้น
นำมาสรùางสมการแสดงความสัมพันธ| ระหวìาง Airmass กับคìาดัชนีสี B-V เพื่อวิเคราะห|หาคìาสัมประสิทธิ์
การลดแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศโลก ผลการศึกษาปรากฏวìาทั้งสองบริเวณนั้นเมื่อคìา Airmass เพิ่มขึ้น
คì าโชติ มาตรปรากฏของดาวจะมี แนวโนù มลดลง สามารถสรù างสมการแสดงความสั มพั นธ| และหาคì า
สัมประสิทธิ์การลดแสงดาวเนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกออกมาไดù โดยคìาสัมประสิทธิ์การลดแสงเฉลี่ยที่
ตำแหนìงประเทศออสเตรเลียมีคìาเทìากับ 0.102 และที่ประเทศไทยเทìากับ 0.134
คำสำคัญ มวลอากาศ (Airmass), ดัชนีสี B-V , สัมประสิทธิ์การลดแสงของดาว
ความเป]นมา
โลกเปóนดาวเคราะห|ที่มีชั้นบรรยากาศหìอหุùมอยูì ซึ่งชั้นบรรยากาศมีผลกระทบตìอการลดของแสง
ดาว และในการลดลงของแสงดาวจะขึ้นอยูìกับตำแหนìงของดาวที่ทำการสังเกตการณ| โดยถùาตำแหนìงของ
ดาว หรือจุดเหนือศีรษะ (Zenith) แสงของดาวก็จะใชùระยะทางนùอยกวìาขณะที่ดาวอยูìตรงตำแหนìงขอบฟøา
หรืออาจ สรุปไดùวìาถùาตำแหนìงดาวมีมุมเงย (Altitude) เพิ่มขึ้นแสงของดาวจะปรากฏสวìางขึ้น อีกทั้งสี ของ
ดาวที่ตำแหนìงขอบฟøาจะปรากฏเปóนสีแดงมากกวìาความเปóนจริงและจะลดลงเมื่อตำแหนìง ของดาวมีมุมเงย
ที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห|คìาสัมประสิทธ|การลดของแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศของโลกที่ตำแหนìงประเทศ
ออสเตรเลียและที่ประเทศไทย
2. เปรียบเทียบคìาสัมประสิทธ|การลดของแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศของโลกทั้งสองบริเวณ
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วิธีการศึกษา
1. ทำการถìายภาพและบันทึกภาพดาว Hu lup จากกลùองโทรทรรศน|ควบคุมทางไกลที่ ประเทศออสเตรเลีย
โดยการบันทึกภาพดาวตั้งแตìขอบฟøาจนถึงจุดเหนือศีรษะ (Zenith) ที่มุม Altitude ตั้งแตì 30o - 67o เปóน
จำนวน114 รูป ในคืนเดียวกัน (ถìายเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561) ซึ่งไดùรับความอนุเคราะห|จาก คุณประณิตา
เสพป®นคำ ในการถìายและบันทึกภาพในครั้งนี้
2. นำขùอมูลภาพถìายของดาวมาวิเคราะห|หาคìา โชติมาตรปรากฏของดาวในแตìละภาพ ในภาพถìาย ฟ™ลเตอร| B
และ V โดยใชùโปรแกรม ATP จากนั้นคำนวณหาดัชนีสี B-V โดยการวัดคìาโชติมาตรของดาว นั้น จะใชùดาว
ดวงเดียวกันของแตìละภาพ
3. ทำการวิเคราะห|หาคìามวลอากาศ ( airmass ) ของภาพถìายดาวที่ถìายในแตìละภาพ ตามขั้นตอน
ดังตìอไปนี้
3.1.1 วัดมุม Altitude ของดาวที่เวลาตìาง ๆ จากโปรแกรม Stellarium
3.1.2 คำนวณหา Zenith Angle จาก Altitude โดยใชùสมการ A = 90 – Z
3.1.3 คำนวณหา Air mass จากสมการ
X = sec Z - 0.001867(sec Z - 1) - 0.002875( sec Z -1) 2 - 0.0008083 (sec Z -1) 3

4.

5.
6.

7.
8.

โดย X คือ air mass และ Z คือ Zenith Angle ( Hardie,1962 )
นำคìาดัชนีสี B-V และ คìา airmass มาสรùางความสัมพันธ|กันในรูปกราฟโดยใหùแกน X เปóนคìา airmass
และ B-V เปóนแกน Y จากนั้นหาความสัมพันธ|ในรูปสมการซึ่งจะไดùคìาความชันของกราฟ ที่จะนำไปแสดง
เปóนคìา สัมประสิทธิ์การลดแสงของดาวเนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลก
ดำเนินการเชìนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 – 4 แตìเปลี่ยนเปóนดาวดวงอื่นในภาพถìาย จนครบ 5 ดวง
ทำการถìายภาพและบันทึกภาพดาวที่ตำแหนìง ตำแหนìง RA.= 03h09m 28.5s และ Dec.= +30o40/25.2//
ดùวยกลùองโทรทรรศน|ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยการบันทึกภาพ
ดาวตั้งแตìขอบฟøาจนถึงจุดเหนือศีรษะ (Zenith) ที่มุม Altitude ตั้งแตì 30o - 70 o เปóนจำนวน 120 รูป
ในคืนเดียวกัน (ถìายเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งไดùรับความอนุเคราะห|จาก คุณสุวนิตย| วุฒสังข| ใน
การถìายและบันทึกภาพในครั้งนี้
ดำเนินการเชìนเดียวกันกับขั้นตอนที่ 2 – 5 ของการศึกษาตอนที่ 1
ทำการเปรียบเทียบคìาสัมประสิทธิ์การลดแสงดาวทั้งบริเวณที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาค5าสัมประสิทธิ์การลดแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศโลกที่ประเทศออสเตรเลีย

ผลการศึกษาค5าสัมประสิทธิ์การลดแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศโลก ที่ประเทศไทย
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สรุปผล
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห/คEาสัมประสิทธิ์การลดแสงดาวเนื่องจากบรรยากาศโลก
object
1
2
3
4
5

สมการแสดงความสัมพันธ@
ออสเตรเลีย
y = 0.154x + 0.463
y = 0.088x + 0.316
y = 0.134x + 0.578
y = 0.061x + 0.387
y = 0.077x + 0.435

สัมประสิทธิ์การลดแสงดาว

ไทย
y = 0.145x + 0.624
y = 0.138x + 0.632
y = 0.134x + 0.578
y = 0.124x + 0.489
y = 0.131x + 0.482
เฉลี่ย

ออสเตรเลีย
0.154
0.088
0.134
0.061
0.077
0.102

ไทย
0.145
0.138
0.134
0.124
0.131
0.134

( B-V )0
ออสเตรเลีย
0.463
0.316
0.578
0.387
0.435

ไทย
0.624
0.632
0.578
0.489
0.482

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ สำเร็ จ ลุ ล ì ว งไปไดù ด ù ว ยดี ต ù อ งขอขอบพระคุ ณ ผู ù อ ำนวยการโรงเรี ย นศรี ย านุ ส รณ|
นายประชง วัฒนชัย ที่สนับสนุนการเขùารìวมโครงการนอกจากนี้ตùองขอขอบพระคุณอาจารย|ที่ปรึกษา
โครงงาน นายชาญ เถาวันนี คุณประณิตา เสพป®นคำ ที่ชìวยเหลือการดำเนินการการทำโครงงานนี้มาโดย
ตลอด และคุณสุวนิตย| วุฒสังข| เจùาหนùาที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
ที่ชìวยอนุเคราะห|ไฟล|ภาพดาว สุดทùายขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร (องค|กรมหาชน) โดยเฉพาะ
คุณมติพล ตั้งมติธรรม ที่ใหùโอกาสในการศึกษาและจัดทำโครงงานครั้งนี้
บรรณานุกรม
มติพล ตั้งมติธรรม.(2559).คูEมือการศึกษาดาราศาสตร/เชิงปฏิบัติการ.ศูนย|บริการวิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร| สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|กรมหาชน).
บุญรักษา สุนทรธรรม.ดาราศาสตร|ฟ™สิกส|.ภาควิชาฟ™สิกส| คณะวิทยาศาสตร|มหาวิทยาลยัเชียงใหมì.2550.
Simbad Astronomical Database. [online]. Available: URL:http://simbad. ustrasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=Hu Lup&submit=SIMBAD+search. [2018,March 22]

124

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

การหาคEาคงที่ฮับเบิล ด>วย supernova type Ia
นายชาติตระการ ธรรมเดช
kaitong2544@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
บทคัดยEอ
โครงงานนี้เปóนการหาคìาคงที่ฮับเบิลจากวิธีหาความสัมพันธ|ของระยะทางและความเร็ว โดยใชùคìา m และ
M จากซุปเปอร|โนวาชนิด Ia ดùวยขùอมูลภาพถìายจากกลùอง prompt8 ที่ควบคุมดùวยระบบคอมพิวเตอร|ระยะไกล
ขนาดเสùนผìานศูนย|กลาง 0.6 m ณ หอดูดาว Cerro Tololo ประเทศชิลี ในฟ™วเตอร| B ความเร็วชัตเตอร| 100 s และ
นำขùอมูลจากฐานขùอมูลมาวิเคราะห|ในกระบวนการทางแสง จากการเก็บคìา m และ M ของซุปเปอร|โนวา AT2017ile
2017iwi และ AT2017iyb ทำใหùสามารถคำนวณระยะหìางจากโลกจนถึงซุปเปอร|โนวามีคìาเทìากับ 148.34 Mpc
93.54 Mpc และ 73.88 Mpc ตามลำดับ ผลจากปรากฏการณ|เลื่อนทางแดงของซุปเปอร|โนวาทำใหùทราบวìาซุปเปอร|
โนวามีความเร็วในแนวเล็งเทìากับ 10792.53 13790.45 3030.30 km/s ผลจากกราฟระหวìางความเร็วในแนวเล็งกับ
ระยะทางในการเก็บขùอมูลทั้ง 3 ครั้งทำใหùไดùคìาคงที่ประมาณ 86.01 km/s/Mpc มีความคลาดเคลื่อน 21.14% และ
เมื่อวิเคราะห|ผลรวมกับงานวิจัยของ ADAM G. RIESS และ Mario Hamuy พบวìามีคìาประมาณ 59.85 km/s/Mpc
มีความคลาดเคลื่อน 15.49% เมื่อเทียบกับคìาคงที่ฮับเบิล 71 km/s/Mpc
ที่มาและความสำคัญ
หนึ่งในหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญìก็คือการขยายตัวของเอกภพโดยกาแล็กซี่
ยิ่งหìางจากโลกมากจะทำใหùมีความเร็วในการถอยหìางมากขึ้นในทิศทางที่มีการเลื่อนแดงทำใหùรูùวìาเอกภพนั้น
มีการขยายตัว
จากความสัมพันธ|จะไดùวìา v แปรผันตรงกับ d โดยใหù v เปóนความเร็วถอยหìาง และ d คือระยะหìาง
จากโลกจะทำใหùไดùสมการคือ v=H๐d โดยที่ H๐ คือคìาคงที่ของฮับเบิลมีคìาประมาณ 71 km/s/Mpc ไดùมา
จากการวิเคราะห|ขùอมูลของคìาความสวìางของวัตถุบนทùองฟøาและระยะหìางของดาวที่แนìนอนหลายชนิดแลùว
นำมาวิเคราะห|การขยายตัวของเอกภพ
ในงานวิจัยผูùจัดทำมีความสนใจในการหาคìาคงที่ของฮับเบิลโดยไดùเลือกซุปเปอร| โนวาชนิด Ia
เพราะการระเบิดในแตìละครั้งเกิดในดาวที่มีมวลใกลùเคียงกัน ทำใหùความสวìางมีคìาคìอนขùางแนìนอนโดยความ
สวìางสัมบูรณ|อยูìที่ประมาณ -19.3 ทำใหùสามารถวัดระยะไดùคìอนขùางแมìนยำ และจะสามารถนำมาวิเคราะห|
หาคìาคงที่ของฮับเบิลไดù
วัตถุประสงค/
เพื่อศึกษาการหาคìาคงที่ฮับเบิล ดùวย supernova type Ia
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วิธีการดำเนินงาน
ศึกษาคùนควùาหาขùอมูลการระเบิดของซุปเปอร|โนวา type Ia จากในเว็บไซต| Rochester Academy of
Science ทำการตามซุปเปอร|โนวาชนิด Ia จนไดùซุปเปอร|โนวาชนิด Ia จำนวน 6 ซุปเปอร|โนวา ไดùแกì AT2017hx
AT2017hya AT2017ile 2017iwi AT2017iyl AT2017iyb โดยถìายภาพในชìวงฟ™ลเตอร| B 1 ภาพ ตìอหนึ่งวัน
ความเร็วชัตเตอร| 100 วินาที แตìเมื่อไดùทำการถìายภาพติดตามแลùวผลปรากฏวìาซุปเปอร|โนวา AT2017hx AT2017
AT2017iyl มีความสวìางที่ลดลง จึงไมìสามารถนำขùอมูลไปใชùทำการวิจัยไดùดังนั้นจะเหลือซุปเปอร|โนวาที่สามารถใชù
ในการวิจัยไดù คือ AT2017ile 2017iwi AT2017iyb นำขùอมูลไปวิเคราะห|คำนวณหาอันดับความสวìางโดยเทียบ
กับดาวอùางอิงวันตìอวัน และทำการเก็บขùอมูลนับจากวันที่ซุปเปอร|โนวามีความสวìางสูงสุดไปอีก 15-20 วัน
ภาพที1่ : AT2017ile
ภาพที2่ : 2017iwi
ภาพที3่ : AT2017iyb

จากนั้นทำการหาคìาอันดับความสวìางสัมบูรณ|ของซุปเปอร|โนวาโดยใชùคìาผลตìางของอันดับความ
สวìางปรากฏ(M) ณ จุดสูงสุด และ ณ จุดหลังจากจุดสูงสุดเปóนเวลา 15 วัน โดยสมการที่ไดùจากงานวิจัยของ
Mario Hamuy (1996) ที่ทำการวัดคìาอันดับความสวìางสัมบูรณ|ของซุปเปอร|โนวาในแตìละครั้งโดยไดùทำการ
เก็บขùอมูลของซุปเปอร|โนวาจนถึงผลตìาง 15 วัน ทำซ้ำหลายๆ ครั้งแลùวสรùางเสùนแนวโนùมซึ่งพบวìาอันดับ
ความสวìางสัมบูรณ|ของซุปเปอร|โนวาจะมีคìาลดลงตามคìาผลตìางของอันดับความสวìางปรากฏ ณ จุดสูงสุด
กับ อันดับความสวìางปรากฏ ณ จุดหลังจากจุดสูงสุด 15 วัน ซึ่งจะสามารถนำไปคำนวณหาคìาอันดับความ
สวìางสัมบูรณ|ไดùตามสมการ Mmax= a + b[∆m15-1.1]
∆m15 คือ ผลตìางอันดับความสวìางปรากฏ ณ จุดสูงสุด และ ณ จุดหลังจุดสูงสุด 15 วัน
Mmax คือ อันดับความสวìางสัมบูรณ|
จากตารางในภาพที่ 4 ทำใหùไดùคìา a = -19.256
และ b = 0.784
จากนั้นทำการหาระยะทางจากโลกถึงซุปเปอร|โนวา
จากสมการ m - M= 5log(d)+25
ภาพที4่ : ค;าคงที่ที่ได\จากงานวิจัยของ Mario
Hamuy
เมื่อ d คือ ระยะทางในหนìวย Mpcจากนั้นหาความเร็วของซุปเปอร|
โนวาจากสมการ z =∆λ/λ =v/c
Z หรือ Red shift ไดùจากฐานขùอมูล citebase.org และ NASA/IPAC Extragalactic Database (NED)
c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศมีคìาเทìากับ 299,792,458 m/s
นำขùอมูลความสัมพันธ|ระหวìางความเร็วของซุปเปอร|โนวา กับระยะหìางจากโลกจนถึงซุปเปอร|โนวา
มาสรùางกราฟเพื่อหาคìาคงที่ฮับเบิล และนำคìาที่ไดùมาวิเคราะห|รìวมกับงานวิจัยของ ADAM G. RIESS
จำนวน 21 ดวง และ Mario Hamuy จำนวน 28 ดวง
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห|ขùอมูล ทำใหùไดùคìาอันดับความสวìางปรากฏของซุปเปอร|โนวาเทียบกับดาวอùางอิง ดังนี้
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จากตารางที่ 1 เมื่อนำความสัมพันธ|มาทำเปóนกราฟจะทำใหùไดùกราฟดังรูป
20000
y = 86.014x

10000
0
0

20

40

60

80
ระยะทาง(Mpc)

100

120

140

160

จากกราฟแสงของซุปเปอร|โนวาทำใหùทราบระยะทางซึ่งนำไปสูìการหาความสัมพันธ|ของระยะทาง
และความเร็วของซุปเปอร|โนวาทำใหùไดùสมการและคìาคงที่ของสมการขึ้นมา คือ 86.01 km/s/Mpc ซึ่งเปóน
คìาคงที่ที่ไดùจากความสัมพันธ|ของระยะหìางและ ความเร็วของซุปเปอร|โนวาโดยมีคìาความคลาดเคลื่อนจาก
คìาคงที่ของฮับเบิลคือ 71 km/s/Mpc อยูì 21.14%
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จากการศึกษางานวิจัยของ ADAM G. RIESS 21ดวง และ Mario Hamuy 28 ดวงใหùไดùตาราง
แสดงระยะทางและความเร็ว ทำเปóนกราฟไดùดังรูป
ความเร็ว(Km/s)
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20000
10000
0
0

100

200

ระยะทาง(Mpc)

300

400

500

เมื่อนำขùอมูลจากงานวิจัยของ ADAM G. RIESS และ Mario Hamuy มาวิเคราะห|รìวมกับงานของ
ผูùวิจัยแลùวทำใหùไดùคìาคงของฮับเบิล คือ 59.85 km/s/Mpc โดยมีคìาความคลาดเคลื่อนอยูì 15.49% เมื่อ
เทียบกับคìาคงที่ของฮับเบิล 71 km/s/Mpc
สรุป
จากการเก็บขùอมูลของซุปเปอร|โนวา AT2017ile 2017iwi และ AT2017iyb ทำใหùไดùคìา m และ
M จากนั้นคำนวณระยะหìางจากโลกจนถึงซุปเปอร|โนวา มีคìาเทìากับ 148.34 Mpc 93.54 Mpc และ
73.88 Mpc ตามลำดับและผลจากปรากฏการณ|เลื่อนทางแดงของซุปเปอร|โนวาทำใหùทราบวìาซุปเปอร|โนวา
มีความเร็วในแนวเล็งเทìากับ 10792.53 13790.45 3030.30 km/s ผลจากกราฟระหวìางความเร็วในแนวเล็ง
กับระยะทางในการเก็บขùอมูลทั้ง 3 ครั้งทำใหùไดùคìาคงที่ประมาณ 86.01 km/s/Mpc มีความคลาดเคลื่อน
21.14% และเมื ่ อ วิ เ คราะห| ผ ลรวมกั บ งานวิ จ ั ย ของ ADAM G. RIESS และ Mario Hamuy พบวì า มี
คìาประมาณ 59.85 km/s/Mpc มีความคลาดเคลื่อน 15.49% เมื่อเทียบกับคìาคงที่ฮับเบิล 71 km/s/Mpc
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนางสาวประณิตา เสพป®นคำ เจùาหนùาที่สารสนเทศดาราศาสตร| ที่ใหùคำปรึกษาและคำแนะนำ
ตลอดการศึกษาขùอมูลและการวิเคราะห|ขùอมูล ขอขอบคุณคุณครูอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล คุณครูที่ปรึกษา ที่ใหù
คำปรึกษา แนะนำ พรùอมทั้งแกùไขขùอบกพรìองตìางๆ ดùวยความเอาใจใสìอยìางดียิ่งตลอดมา ขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอย
ชìวยเหลือและเปóนกำลังใจแกìผูùจัดทำตลอดระยะเวลาในการทำวิจัย สุดทùายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและ
ญาติผูùเปóนที่รัก ที่คอยใหùกำลังใจและใหùโอกาสการศึกษาอันมีคาì ยิ่ง
เอกสารอ>างอิง
Adam G. Riess. (2004). Type Ia Supernova Discoveries at z > 1 From the Hubble Space Citebase.
(Online). สืบค\นจาก : http://www.citebase.org [24 January 2018]
Mario Hamuy. THE ABSOLUTE LUMINOSITIES OF THE CAL_AN/TOLOLO TYPE Ia SUPERNOVAE.
University of Arizona University of Arizona, Steward Observatory, Tucson, Arizona 85721
Rochester astronomy supernova. (Online). สืบค\นจาก :
http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html [7 November 2013]
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การสร>าง Reticle eyepiece ต>นทุนต่ำ เพื่อการวัดขนาดของดวงดาวที่แมEนยำ
นางสาวศิรินญา ศรีดวงแปง และ นายป®ญญาวุฒิ ออประยูร
E-mail: omgfffff@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา : นายดลดนัย บรรจง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมì

บทคัดยEอ
โครงงานวิทยาศาสตร|นี้มีวัตถุประสงค|เพื่อ 1.) เพื่อสรùาง Reticle eyepiece ตùนทุนต่ำ 2.) เพื่อศึกษา
ขนาดของ Reticle eyepiece ที่ดีที่สุดในการวัดขนาดดวงดาว 3.) เพื่อนำ Reticle eyepiece ไปใชùศึกษา
ขนาดของดวงดาวตìางๆ โครงงานนี้มีวิธีการทดลอง คือ ทำการสรùางสเกลของ Reticle eyepiece ขนาดตìางๆ
ไดùแกì 12 , 25 และ 32 มิลลิเมตร แลùวนำมาทดสอบหาขนาดปรากฏของดวงจันทร|เพื่อหาขนาด Reticle
eyepiece ที่เหมาะสมที่สุด ในการวัดขนาดปรากฏของดวงดาว แลùวนำ Reticle eyepiece ที่เหมาะสมนั้นไป
วัดขนาดของดวงดาวอื่นๆ เชìน ดวงอาทิตย|ตìอไป ผลการทดลองพบวìา Reticle eyepiece ที่สรùางมี 3 ขนาด
ตามเลนส|ใกลùตา โดยแตìละขนาดสรùางไดùดùวยตùนทุนที่ต่ำ โดยขนาดของ Reticle eyepiece ที่ดีที่สุดในการ
วัดขนาดปรากฏของดวงดาวคือ 25 มิลลิเมตร โดยมีมีคìาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ|นùอยที่สุดคือ 0.050 คิด
เปóนรùอยละ 5เมื่อนำ Reticle eyepiece ขนาดที่ดีที่สุด 25 มิลลิเมตร วัดขนาดปรากฏของดวงดาวอื่น คือ
ดวงอาทิตย| คìาขนาดปรากฏที่วัดไดùเมื่อเทียบกับคìาขนาดปรากฏจริง มีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ|เฉลี่ย
0.0369 คิดเปóนรùอยละ 3.70 ซึ่งมีคìาความคลาดเคลื่อนนùอยลงกวìาเมื่อวัดขนาดของดวงจันทร| จากการ
ทดลองโครงงานนี้สามารถพัฒนา Reticle eyepiece ตùนทุนต่ำ ในการวัดขนาดปรากฏของดวงดาวที่ผูù
สังเกตบนโลกไดù และสามารถเปóนสìวนประกอบหนึ่งในการศึกษาวิชาดาราศาสตร|และพัฒนาเปóนนวัตกรรม
เชิงอุตสาหกรรมตìอไป
คำสำคัญ: Reticle eyepiece, ขนาดปรากฏ
ความเป]นมา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร|และเทคโนโลยี เป™ดโครงการ
กระจายโอกาสการเรียนรูùดาราศาสตร| “77 จังหวัด เป™ดฟøาสìองโลกดาราศาสตร| เป™ดโอกาสเรียนรูùทั่วหลùา”
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจùาฟøานักดาราศาสตร| ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มอบกลùองโทรทรรศน|และสื่อการเรียนรูùดาราศาสตร|ใหùแกìโรงเรียนทั้ง 77
จังหวัด กวìา 300 โรงเรียน โดยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมì เปóนหนึ่งในโรงเรียนที่ไดùรับคัดเลือกใหù
เปóนเครือขìายกระจายโอกาสการเรียนรูùดาราศาสตร| โดยทางโรงเรียนไดùจัดตั้งชมรมยุวชนคนดูดาวขึ้นมาไมìนานนัก
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เครื่องมือและอุปกรณ|ในการดูดาวจึงมีไมìมากเพราะมีตùนทุนในการซื้อที่สูง ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ
จึงมอบกลùองโทรทรรศน|แบบสะทùอนแสง รุìน DOB250 ขนาด 10 นิ้ว ความยาวโฟกัส 1200 มิลลิเมตร พรùอม
อุปกรณ|เลนส|ใกลùตา Plossl ความยาวโฟกัส 12 มิลลิเมตร, 25 มิลลิเมตร และ 32 มิลลิเมตร ที่ทำหนùาใน
การขยายภาพที่ไดùจากเลนส|ใกลùวัตถุใหùมีขนาดใหญìขึ้น
เลนส|ใกลùตาที่ใชùในประเทศไทยสìวนใหญìไมìสามารถหาขนาดของดวงดาวที่สังเกตผìานกลùองไดù แตìใน
ตìางประเทศสามารถผลิตเลนส|ใกลùตาที่มีสเกลการวัดขนาดของดวงดาวไดù เรียกวìา Reticle eyepieces แตìมี
ราคาที่แพงมาก เมื่อนำมาใชùในวงการศึกษาหรือในระดับโรงเรียน สìงผลใหùสูญเสียงบประมาณสูงมาก
คณะผูùจัดทำจึงมีความสนใจในการสรùาง Reticle eyepieces ตùนทุนต่ำ ที่พัฒนามาจากเลนส|ใกลùตาทั่วๆไป
เพื่อการวัดขนาดของดวงดาวที่แมìนยำ โดยคำนึงถึงตùนทุนที่ต่ำกวìาตùนทุนปกติเปóนการประหยัดงบประมาณ
สะดวก งìาย และสามารถนำไปใชùไดùจริงในโรงเรียนที่มีกลùองโทรทรรศน|แบบตìางๆ โดยการออกแบบสเกล
Reticle eyepieces ที่ผìานการคำนวณจากสมการทางฟ™สิกส| แลùวพิมพ|แบบลงในแผìนพลาสติกใสที่สามารถ
ทนความรùอนไดùและนำไปวัดขนาดดวงดาวตìางๆตìอไป
วัตถุประสงค/
โครงงานเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค|เพื่อ
1. เพื่อสรùาง Reticle eyepiece ตùนทุนต่ำ
2. เพื่อศึกษาขนาดของ Reticle eyepiece ที่ดีที่สุดในการวัดขนาดดวงดาว
3. เพื่อนำ Reticle eyepiece ไปใชùศึกษาขนาดของดวงดาวตìางๆ
วิธีการศึกษา
วิ ธ ี ก ารศึ ก ษาเริ ่ ม โดยการคำนวณหาคì า มุ ม มองจากภาพจริ ง (True field)หากำลั ง ขยายของ
กลùองโทรทัศน|แบบดอปโซเนียนและคำนวณโดยใชùสูตร magnification จากนั้นทำการวัดขนาดเสùนผìาน
ศู น ย| ก ลางชì อ งวì า งของลำเลนส| ใ กลù ต า ขนาด 12 25 และ 32 มิ ล ลิ เ มตร ทำการออกแบบ Reticles
eyepiece Scale เลือกรูปแบบ scale ที่จุดกำเนิด x , y อยูìที่จุดศูนย|กลาง reticle eyepiece กระจายไป
ถึ ง ขอบ reticle eyepiece โดยออกแบบ reticle scale ลงในโปรแกรม Adobe Illustrator จำนวน 3
รูปแบบ ไดùแกìขนาด 12 มิลลิเมตร, 25 มิลลิเมตร และ 32 มิลลิเมตร ตามลำดับ จากนั้นพิมพ| reticle
eyepiece ดù วย laser color printer ที ่ มี ความละเอี ยดสู งลงในแผì นพลาสติ กใสทนความรù อน ทำการ
ตรวจหาความขรุขระของแผìนสเกลพลาสติกใสทนความรùอนโดยใชùเครื่องมือ กลùองจุลทรรศน|แรงอะตอม
(Atomic Force Microscope)
วิธีการทดสอบโดยเลือกวางตำแหนìง reticle eyepiece ไวùหลังเลนส|ทั้ง 4 ของ eyepiece แบบ
PLOSSL นำ reticle eyepiece วางในจุดที่เห็นไดùชัดเมื่อมองผìาน eyepiece lens ตั้งกลùองโทรทรรศน|
แบบ ดอปโซเนียนสìองดูดวงจันทร|ใหùขนาดของดวงจันทร|อยูìภายในเลนส|มองเห็นเต็มดวง เก็บผลการ
ทดลองวัดคìาที่ไดùจากสเกล แลùวเทียบกับคìาจริงในเว็บไซต|ดาราศาสตร| www.heaven-above.com และ
คำนวณหาคìาคลาดเคลื่อนสัมพัทธ|ของสเกลแตìละขนาดตìอไป
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ผลการศึกษา
ผลการทดสอบขนาด Reticle eyepieceทั ้ ง หมดจำนวน 3 รู ป แบบ ไดù แ กì 12 มิ ล ลิ เ มตร 25
มิลลิเมตร และ 32 มิลลิเมตร ทดสอบโดยการใชùสเกลสìองดูขนาดเสùนผìานศูนย|กลางของดวงจันทร|แลùวนำ
คìาที่วัดไดùเทียบกับคìาจริงในเว็บไซต| จากการทดลอง พบวìาสเกลขนาด 32 มิลลิเมตรมีคìาที่วัดไดùจากสเกล
เมื่อใชùสìองกับขนาดของดวงจันทร|มากที่สุด รองลงมาคือสเกลขนาด 25 มิลลิเมตร และ 12 มิลลิเมตร
ตามลำดับ เนื่องจากสเกลขนาด 12 มิลลิเมตร มีกำลังขยายของภาพขนาด 100 เทìา ซึ่งเมื่อนำมาสìองดวง
จันทร|ทำใหùเห็นดวงจันทร|ที่มีขนาดใหญìเกินเลนส|ใกลùตาทำใหùการวัดขนาดของดวงจันทร|มีคìาตìางจากความ
เปóนจริงมาก ในทำนองเดียวกัน เลนส|ใกลùตาที่มีขนาด 32 มิลลิเมตร มีกำลังขยายของภาพขนาด 37.5 เทìา
ซึ่งเมื่อนำมาสìองดวงจันทร|ทำใหùเห็นดวงจันทร|ที่มีขนาดเล็ก ทำใหùสเกลอìานคìาไดùมากกวìาความเปóนจริงมาก
เชìนกัน จากการทดลองพบวìา เลนส|ใกลùตาขนาด 25 มิลลิเมตร มีความเหมาะสมในการอìานคìาขนาดของ
ดวงจันทร|มากที่สุด เพราะสามารถอìานคìาขนาดดวงจันทร|ใกลùเคียงกับคìาทางทฤษฎี

รูปที่ 1 แสดงตัวอยìางการวัดขนาดของดวงจันทร|จาก Reticle eyepiece ขนาด 25 mm

รูปที่ 2 แสดงคìาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ|ของสเกลแตìละรูปแบบ
จากรูปที่ 2 พบวìา คìาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ|ของสเกลรูปแบบขนาด 25 มิลลิเมตร มีคìาความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ|นùอยที่สุดคือ 0.050 คิดเปóนรùอยละ 5 ดังนั้นสเกลรูปแบบขนาด 25 มิลลิเมตร จึงมี
ความเหมาะสมมากที่สุดในการนำไปใชùสìองวัตถุบนทùองฟøาดวงอื่นๆ โดยคìาที่คลาดเคลื่อนอาจเกิดจากการป
ริ้นสกรีนของเสùนเล็งบนแผìนพลาสติกใสที่มีความคมนùอยทำใหùการเลี้ยวเบนของแสงผìานเสùนสเกลและเขùาสูì
ตาผูùสังเกตมีความคาดเคลื่อนจากเดิม ดังภาพที่ 5 และความเรียบของแผìนพลาสติกใสที่ใชùในการปริ้นสกรีน
ของเสùนเล็งก็มีผลตìอการสะทùอนของแสงเชìนกัน โดยสìงผลใหùการสะทùอนของแสงเปóนแบบกระจาย (Diffuse
reflection)
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เมื่อนำ Reticle eyepiece ทดสอบวัดคìาเสùนผìานศูนย|กลางของดวงอาทิตย|ที่วัดไดùจากสเกล
รูปแบบ ขนาด 25 มิลลิเมตร ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 16.30 – 17.00 น. พบวìา Reticle eyepiece
ขนาด 25 มิลลิเมตร เมื่อใชùสìองกับดวงอาทิตย|เพื่อวัดความแมìนยำของ Reticle eyepiece อีกครั้ง พบวìา
คìาขนาดปรากฏ ที่วัดไดùเมื่อเทียบกับคìาขนาดปรากฏจริง มีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ|เฉลี่ย 0.0369 คิดเปóน
รùอยละ 3.70 ซึ่งมี คìาความคลาดเคลื่อนนùอยลงกวìาเมื่อวัดขนาดของดวงจันทร| แสดงวìา Reticle eyepiece
ขนาด 25 มิลลิเมตร สามารถใชùสìองวัตถุบนทùองฟøาดวงอื่นๆไดù และมีความแมìนยìาในระดับดี
สรุปผล
Reticle eyepiece ที่สรùางมี 3 ขนาดตามเลนส|ใกลùตา โดยแตìละขนาดสรùางไดùดùวยตùนทุนที่ต่ำและ
ขนาดของ Reticle eyepiece ที่ดีที่สุดในการวัดขนาดปรากฏของดวงดาวคือ 25 มิลลิเมตร โดยมีมีคìาความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ|นùอยที่สุดคือ 0.050 คิดเปóนรùอยละ 5 เมื่อนำ Reticle eyepiece ขนาดที่ดีที่สุด 25
มิลลิเมตร วัดขนาดปรากฏของดวงดาวอื่น คือ ดวงอาทิตย| คìาขนาดปรากฏที่วัดไดùเมื่อเทียบกับคìาขนาด
ปรากฏจริง มีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ|เฉลี่ย 0.0369 คิดเปóนรùอยละ 3.70 ซึ่งมีคìาความคลาดเคลื่อน
นùอยลงกวìาเมื่อวัดขนาดของดวงจันทร|
เอกสารอ>างอิง
ญาณี ทำบุญ. (ม.ป.ป.). กลศาสตร/โครงสร>าง 2 (ออนไลน|). สืบคùนจาก:
http://building.cmtc.ac.th/main/images/stories/Yanee/unit_1.pdf [28 กันยายน 2560]
ปริญญา พวงนาค. (2543). ความแข็งแรงของวัสดุ. (ม.ป.ป.). กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
จุฬาลงกรณ|มหาวิทยาลัย.
ป™ยะพร ประไพพงษ|. (2552). มหัศจรรย/แหEงโครงสร>าง (ออนไลน|). สืบคùนจาก:
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/bachelor/p22552010/fulltext.
pdf
[28 กันยายน 2560]
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี. (ม.ป.ป.). ความเค>นและความเครียด (ออนไลน|). สืบคùนจาก:
http://www.stc.ac.th/stc/data/data_aum-n/1_02.pdf [11 พฤษภาคม 2560]
อาจารย|ภูวเดช วงศ|โสม.(ม.ป.ป.). ป©จจัยด>านวัสดุกEอสร>างสำหรับการออกแบบบ>านสำเร็จรูป (ออนไลน|).
สืบคùนจาก : http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTgwNzIx&method=inline
[11 พฤษภาคม 2560]
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การสร>างเครื่อง Spectrograph อยEางงEาย
นางสาวมัณธชา ชุมรัมย|
E-mail: mantacha099@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: ครูจักรกฤษณ| วงษ|วิทยานันท|
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสพม.30

บทคัดยEอ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค|เพื่อสรùางเครื่อง spectrograph อยìางงìายโดยทำการออกแบบ
และจัดตั้งระบบอุปกรณ|เครื่องมือวิเคราะห|สเปกตรัมของแสงเพื่อวิเคราะห|และดูการกระจายความเขùมของ
สเปกตรัมที่เกิดจาก spectrograph รìวมกับกลùองโทรทรรศน|แบบสะทùอนแสง โดยการรวมแสงผìานเขùา
มายังเลนส|และอาศัยหลักการหักเหของแสงผìานเกรตติง ภายในอุปกรณ|และเกิดเปóนสเปกตรัมที่มีความยาว
คลื่นตìางๆ เพื่อหาคìาความยาวคลื่นของสเปกตรัมที่เราถìายไดùเพื่อบันทึกภาพสอบเทียบโดยใชùแสงจากหลอด
มาตรฐานที่ทราบความยาวคลื่นที่แนìนอน จากผลการทดลองพบวìาสามารถใชùกลùอง DSLR บันทึกภาพถìาย
สเปกตรัมไดùอยìางชัดเจนและจากภาพที่ไดùสามารถนำไปวิเคราะห|หาความยาวคลื่นและการกระจายความ
เขùมแสงของสเปกตรัมจากแหลìงกำเนิดแสงตìางๆ
คำสำคัญ: สเปกตรัม / เกรตติง / กลùอง DSLR
บทนำ
แสงที่มองเห็นไดù (visible light) หรือแสงขาว ที่จริงแลùวประกอบขึ้นดùวยแสงที่รวมกันเรียกวìา
สเปกตรัม (Spectrum) การเกิดสเปกตรัมของแสงขาวนั้น เมื่อแสงเดินทางผìานตัวกลางที่มีดัชนีหักเห
ตìางกัน ความยาวคลื่นที่ตìางกันจะหักเหดùวยมุมที่ไมìเทìากัน เราจึงเห็นแสงขาวแยกสเปกตรัมเปóนสีตìางๆไดù
ดังนั้นผูùศึกษาจึงมีความสนใจที่อยากจะสรùางเครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อถìายสเปกตรัม โดยการสรùางเครื่อง
Spectrograph อยìางงìาย วìาสามารถถìายสเปกตรัมวัตถุบนทùองฟøาไดùหรือไมì ซึ่งเกรตติงที่เลือกใชùเปóน
เกรตติงเลี้ยวเบน ขนาด 1200 l/mm และขนาด 600 l/mm ทำใหùแสงความยาวคลื่นที่ตกกระทบเกรตติง
เกิดการเบนออกและกระทบกับฉากที่รับเกิดเห็นเปóนแถบสเปกตรัมไดùชัดเจนแลùวถìายภาพ จากนั้นนำภาพที่
ไดùมาทำการวิเคราะห|แถบสเปกตรัมและกำหนดคìาเทียบขึ้นมาเพื่อเปóนตัวเปรียบเทียบคìาความยาวคลื่น
ของสเปกตรัม
วัตถุประสงค/
เพื่อสรùางเครื่อง Spectrograph อยìางงìาย และนำไปถìายสเปกตรัมของวัตถุทùองฟøาไดù
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วิธีการศึกษา
1. ออกแบบและสร>าง Spectrograph อยEางงEาย 2 รูปแบบ
1.1 รูปแบบที่ 1 ใชùเกรตติงทีม่ ีขนาด 1200 l/mm
1) ใชù ไมùเนื้ออìอน นำมาตัดตามที่ออกแบบไวùโดยศึกษาการวางตำแหนìงที่รับแสงเขùาและความยาวโฟกัสของ
เลนส|การวางตำแหนìงของแผìนเกรตติง ตำแหนìงของเลนส|ในการรวมแสง และตำแหนìงที่แสงตกกระทบ
กลùอง DSLR ใหùมีความเหมาะสมและสะดวกตìอการใชùงาน
2) ประกอบอุปกรณ|เขùาตามตำแหนìงที่วางแผนไวùโดยใชùแผìนอะคริลิค พìนสีดำโดยดùานที่รับแสงตìอเขùากับ
กลùองโทรทรรศน| สìวนอีกดùานหนึ่งตìอเขùากับกลùอง DSLR

1.2 รูปแบบที่ 2 ใช>เกรตติงที่มีขนาด 600 l/mm
นำแผìนอะคลีลิคมาตัดตามแบบที่ออกไวù และหาตำแหนìงการวางเกรตติงและเลนส| ประกอบเขùากับแบบ ดัง
ภาพ

2. ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพและการวิเคราะห/ข>อมูล
2.1 นำเครื่อง Spectrograph อยìางงìาย ทั้ง 2 รูปแบบ ไปหาประสิทธิภาพ โดยดำเนินการดังนี้
1) นำอุปกรณ|ที่ประกอบเรียบรùอยแลùว ถìายภาพแหลìงกำเนิดแสงจากหลอดมาตรฐานที่ทราบความยาวคลื่น
ทีแ่ นìนอนคือ หลอดไฮโดรเจน หลอดฮีเลียมและหลอดปรอท นำภาพไปวิเคราะห|ตìอไป
2) นำสเปกตรัมของแสงจากการถìายภาพดùวยอุปกรณ| ใชùภาพสเปกตรัมของหลอด ไฮโดรเจน หลอดฮีเลียม
และหลอดปรอท และหาระยะของภาพโดยใชùโปรแกรม Iris แลùวใชù Microsoft office Excel ในการ
คำนวณหาความยาวคลื่นของแตìละแถบสีออกมา เพื่อเปóนตัวกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ|
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 เครื่อง Spectrograph อยEางงEายรูปแบบที่ 1 เกรตติง 1200 l/mm
กราฟที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ|ระหวìางความยาวคลื่นและคìาพิกเซลของภาพถìายจากหลอด H2 He Hg
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ความยาวคลื่น (nm)

กราฟแสดงความสัมพันธ:ระหวIางความยาวคลื่นและระยะพิกเซลของหลอด
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ไดùสมการความสัมพันธ|ของการทดลองเปóน y=0.1963x-20.141
เมื่อ y
คือ ความยาวคลื่นมีหนìวยเปóน นาโนเมตร (nm)
X
คือ คìาพิกเซล
ตอนที่ 2 เครื่อง Spectrograph อยEางงEาย รูปแบบที่ 2 เกรตติง 600 l/mm
กราฟที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ|ระหวìางความยาวคลื่นและคìาพิกเซลของภาพถìายจากหลอด H2 He Hg
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คือ คìาพิกเซล
ตอนที่ 3 นำเครื่องมือไปทดลองใช>ถEายภาพสเปกตรัมของดวงอาทิตย/ ได>ผลการทดลองดังนี้
1. เครื่อง Spectrograph อยEางงEาย รูปแบบที่ 1 เกรตติง 1200 l/mm
ถìายภาพสเปกตรัมของดวงอาทิตย|ไดùสเปกตรัมตìอเนื่อง ดังภาพ1 (ถìายเมือ 4 เมษายน 2561, 14:12:02)
เมื่อนำภาพที่ถìายไวùมาทำการวิเคราะห|ผลดùวยโปรแกรมสำเร็จรูป ไดùลักษณะของสเปกตรัมที่สามารถอìานคìา
ความยาวคลื่นไดùดังกราฟ 3 กราฟสเปกตรัมของดวงอาทิตย| (4 เมษายน 2561, 14:12:02)
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Intensity
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2. เครื่อง Spectrograph อยEางงEาย รูปแบบที่ 2 เกรตติง 600 l/mm
ถìายภาพสเปกตรัมของดวงอาทิตย|ไดùสเปกตรัมตìอเนื่อง ดังภาพ 2 (ถìายเมือ 14 มิถุนายน 2561, 13:52:02)
เมื่อนำภาพที่ถìายไวùมาทำการวิเคราะห|ผลดùวยโปรแกรมสำเร็จรูป ไดùลักษณะของสเปกตรัมที่สามารถอìานคìา
ความยาวคลื่นไดùดังกราฟ 4 กราฟสเปกตรัมของดวงอาทิตย|
สเปกตรัมของดวงอาทิตยC
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สรุปผล
ผลจากการทดลองบันทึกภาพสเปกตรัมของแสงจากหลอด H2 He Hg เพื่อนำมาวิเคราะห|หาความ
ยาวคลื่นของแตìละสีผìานโปรแกรม Iris เพื่อหาระยะpixel และคìา Intensity และโปรแกรม Microsoft
office Excel ทำใหù ไ ดù สมการเที ยบความสั มพั นธ| ร ะหวì า งความยาวคลื ่ นกั บระยะ pixel ตามสมการ
y=0.1963x - 20.141 สำหรับรูปแบบใชù เกรตติง 600 l/mm และ y=0.324x + 60.02 รูปแบบใชù เกรต
ติง 600 l/mm และ จากการนำเครื่อง Spectrograph อยìางงìาย ทั้งสองรูปแบบไปทดลองสเปกตรัมของ
ดวงอาทิตย|พบวìาลักษณะของเสùนสเปกตรัมมีลักษณะคลùายคลึงกัน
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยนี้สำเร็จลุลìวงไปดùวยดี ผูùวิจัยขอขอบคุณครูจักรกฤษณ| วงษ|วิทยานันท|และ คุณเจษฎา
กีรติภารัตน| ที่ใหùคำปรึกษาและดูแลตลอดมา และขอขอบคุณทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร|(องค|การมหาชน)
ที่ใหùโอกาสในการวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ>างอิง
กมลรัตน| สิทธินู. (2559). การสร>างเครื่อง Spectroscopy ด>วยกล>อง DSLR. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาชัยภูมิ.
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ระบบควบคุมและติดตามดาวสำหรับกล>องโทรทรรศน/แบบดอบโซเนียน
เด็กชายญาณภัทร อังฉกรรจ|
E-mail: Yannapat0298@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: วìาที่ ร.ต.จันทร|เพ็ง อังฉกรรจ|
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดยEอ
ไดùประดิษฐ|ระบบควบคุมและติดตามดาวสำหรับกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียน พรùอมทั้งสรùาง
Application บนโทรศัพท|มือถือ Smart phone สื่อสารผìานอุปกรณ|บลูทูธ (Bluetooth) เพื่อแกùไขขùอจำกัด
ของกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียน และสามารถติดตั้งระบบเขùากับกลùองโดยไมìตùองเพิ่มเติมอุปกรณ|ใด ๆ
จากการทดสอบพบวìา สามารถควบคุมกลùองผìานโทรศัพท|มือใหùชี้ไปยังตำแหนìงที่ตùองการไดùและกลùองสามารถ
ชี้ไปยังตำแหนìงที่ตùองการเมื่อระบุตำแหนìงของวัตถุในระบบพิกัดศูนย|สูตรฟøาไดù นั่นคือ ระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถใชùงานไดùจริงและอำนวยความสะดวกในการคùนหาและติดตามวัตถุทùองฟøาที่ทราบพิกัดทùองฟøาในระบบ
ศูนย|สูตร ซึ่งสามารถแกùไขขùอจำกัดของกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียนไดù
คำสำคัญ: ระบบติดตามดาว, กลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียน, ระบบพิกัดขอบฟøา, ระบบพิกัดศูนย|สูตรฟøา
ความเป]นมา
กลùองโทรทรรศน|ถือเปóนอุปกรณ|พื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งนักดาราศาสตร|ใชùในการสังเกตการณ|ทางดารา
ศาสตร| โดยทั่วไปกลùองโทรทรรศน|มี 2 ประเภท ตามอุปกรณ|ที่ใชùรวมแสง ไดùแกì กลùองโทรทรรศน|แบบหักเห
แสง (Refracting or Galilean telescope) ซึ่งรวมแสงดùวยเลนส|นูน และกลùองโทรทรรศน|แบบสะทùอนแสง
(Reflecting or Newtonian telescope) ซึ่งรวมแสงดùวยกระจกเวùา นอกจากนี้เพื่อแกùไขจุดบกพรìองของ
กลùองโทรทรรศน|แตìละประเภท ยังไดùมีการนำอุปกรณ|รวมแสงทั้งสองมาใชùรìวมกัน เรียกวìา กลùองโทรทรรศน|
แบบผสม (Catadioptric telescope) เพื่อใหùการสังเกตการณ|ดùวยกลùองโทรทรรศน|มีประสิทธิภาพ กลùอง
โทรทรรศน|จะตùองติดตั้งบนฐานยึด (Mount) ที่มั่นคง โดยทั่วไประบบฐานยึดกลùองมี 2 แบบ ไดùแกì ฐานยึด
กลùองแบบมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth mount) ซึ่งเคลื่อนที่ตามระบบพิกัดขอบฟøา (Horizon system) และ
ฐานยึดกลùองแบบพิกัดศูนย|สูตร (Equatorial mount) ซึ่งเคลื่อนที่ตามระบบพิกัดศูนย|สูตรฟøา (Equatorial
system)
กลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียน (Dobsonian telescope) เปóนกลùองโทรทรรศน|ขนาดเล็กที่มี
การใชùงานอยìางกวùางขวาง เนื่องจากเปóนกลùองโทรทรรศน|แบบสะทùอนแสงอยูìบนฐานยึดแบบมุมเงยมุมทิศ จึง
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มีน้ำหนักเบา เคลื่อนยùาย ใชùงาน และเก็บรักษาไดùงìาย อยìางไรก็ตามก็มีขùอจำกัดหลายประการ เชìน ไมì
สามารถใชùระบบพิกัดทùองฟøาระบบศูนย|สูตรชìวยในการหาวัตถุไดù การที่ฐานยึดเปóนแบบมุมเงยมุมทิศจึงทำใหù
ตùองปรับกลùองบìอย ๆ เพื่อใหùวัตถุอยูìในชìองมองภาพ (Field of view) ตลอดเวลา
ผูùทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและประดิษฐ|ระบบควบคุมและติดตามดาวเพื่อแกùไข
ขùอจำกัดของกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียนดังกลìาวขùางตùน
โดยอาศัยความเขùาใจเกี่ยวกับระบบเวลาและความสัมพันธ|ระหวìางพิกัดขอบฟøาและระบบพิกัด
ศูนย|สูตร เมื่อทราบเวลามาตรฐานทùองถิ่นและพิกดั ภูมิศาสตร|ของผูùสังเกตอาจใชùพิกัดทùองฟøาในระบบศูนย|สูตร
คำนวณหาพิกัดทùองฟøาของวัตถุในระบบขอบฟøาไดù ดังนี้
1. แปลงเวลามาตรฐาน (Standard Time) หรือ เวลามาตรฐานสุริยะเฉลี่ย (Standard Mean
Time : S.M.T.) ซึ่งก็คือเวลานา”ิกา ณ ตำบลใด ๆ ไปเปóนเวลาทùองถิ่นเฉลีย่ (Local Mean Time : L.M.T.)
L.M.T. = S.M.T. – ผลตìางของเวลาจากเสùนเวลามาตรฐาน

(1)

2. แปลงเวลาทùองถิ่นเฉลี่ยไปเปóนเวลาสากล (Universal Time : U.T.)
U.T.

= L.M.T. – Long East
= L.M.T. + Long West

(2)

3. แปลงเวลา U.T. ไปเปóนเวลาดาราคติ (Sidereal Time : S.T.) ณ ตำบลของผูùสังเกต
S.T.

= G + (0.0657098244 ´ จำนวนวันจาก 1 ม.ค.) + (1.00273791 ´ U.T.)
+ Long
(3)
G คือ คìาคงที่ของความแตกตìางระหวìางเวลาดาราคติและเวลาสุริยะคติในแตìละปπ
โดยในปπ ค.ศ. 2018 มีคìา 6.6409055

4. คำนวณหามุมชั่วโมง (Hour Angle : H.A.) ของดาว ณ ตำบลของผูùสังเกต
H.A. = L.S.T. – R.A.

(4)

5. คำนวณหามุมเงย (Altitude : Alt)
Alt

= sin-1 [sin(Dec)sin(Lat) + cos(Dec)cos(Lat)cos(H.A.)]

(5)

6. คำนวณหามุมทิศ (Azimuth : Az)
Az
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-1

= cos

sin(Dec) – sin(Alt)sin(Lat)
! cos(Alt)cos(Lat) "
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(6)

ในทางตรงขùามเมื่อทราบมุมเงยมุมทิศของวัตถุทùองฟøาก็สามารถคำนวณพิกัดทùองฟøาของวัตถุใน
ระบบศูนย|สูตรไดù ดังสมการ
7. คำนวณหามุมเงย (Altitude : Alt)
Dec

= sin-1 [sin(Alt)sin(Lat) + cos(Alt)cos(Lat)cos(Az)]

(7)

8. คำนวณหามุมทิศ (Azimuth : Az)
R.A.

-1

= L.S.T. – cos

!

sin(Alt) – sin(Dec)sin(Lat)
"
cos(Dec)cos(Lat)

(8)

วัตถุประสงค/
เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและติดตามดาวสำหรับกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียนผìานอุปกรณ|
โทรศัพท|มือถือหรือแท็ปเล็ต
วิธีการศึกษา
ไดùออกแบบใหùสามารถนำระบบควบคุมและติดตามดาวไปประกอบเขùากับกลùองโทรทรรศน|แบบ
ดอบโซเนียนที่ผูùใชùงìายมีอยูìแลùว โดยระบบที่ออกแบบประกอบดùวยสìวนประกอบสำคัญ 3 สìวน คือ หนìวยรับ
ขùอมูล (Input Unit) ประกอบดùวย โมดูลเข็มทิศ (Compass Module) เพื่อวัดมุมทิศ และโมดูลวัดความเอียง
(Acceleration Module) เพื่อวัดมุมเงย แลùวสìงขùอมูลไปยัง หนìวยประมวลผล (Processing Unit) ซึ่งเปóน
แผงวงจรรวม (Integral Circuit Broad) เพื่อควบคุมหนìวยแสดงผล (Output Unit) ซึ่งเปóน Stepper
Motors ซึ่งติดตั้งอยูìกับฐานกลùองเพื่อควบคุมกลùองใหùเคลื่อนที่ตามมุมทิศ และติดตั้งอยูìกับตัวกลùองเพื่อควบคุม
กลùองใหùเคลื่อนที่ตามมุมเงย พรùอมทั้งแสดงตำแหนìงเปóนตัวเลขบนหนùาจอโทรศัพท|
ผูùทำโครงงานไดùพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใชùในการควบคุมระบบโดยไดùออกแบบใหùสามารถใชùงาน
ไดù 2 โหมด คือ โหมดควบคุมดùวยมือ (Manual Mode) เปóนโหมดที่ใชùควบคุมกลùองใหùหมุนไปตามตำแหนìง
ที่ผูùใชùงานตùองการ และโหมดอัตโนมัติ (Automatic Mode) เปóนโหมดที่ใชùคùนหาและติดตามวัตถุทùองฟøาตาม
ตำแหนìงที่ผูùใชùงานตùองการ โดยระบุไรท|แอสเซนชัน (Right Ascension : RA) และเดคลิเนชัน (Declination
: Dec) ของวัตถุนั้น
ผลการศึกษา
ผลจากการทดสอบควบคุมกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียนในโหมดควบคุมดùวยมือพบวìา
สามารถควบคุมกลùองผìานโทรศัพท|มือถือใหùเคลื่อนที่ไปตามตำแหนìงที่ตùองการไดù และเมื่อระบุพิกัดของวัตถุ
ทùองฟøาในระบบศูนย|สูตรในโหมดอัตโนมัติ ระบบก็สามารถควบคุมใหùกลùองชี้ไปยังตำแหนìงที่ระบุไดùถูกตùอง
กลìาวคือวัตถุทùองฟøาที่ตùองการสังเกตอยูìในชìองมองภาพ
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สรุปผล
ระบบควบคุมและติดตามดาวสำหรับกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียนที่พัฒนาขึ้น สามารถใชù
งานไดùจริง ติดตั้งและใชùงานงìาย สามารถแกùไขขùอบกพรìองสำคัญของกลùองโทรทรรศน|แบบดอบโซเนียนไดù
และเมื่อไมìตìอแบตเตอรี่เขùากับระบบ ก็ยังสามารถใชùงานกลùองไดùตามปกติ
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณ วìาที่ ร.ต.จันทร|เพ็ง อังฉกรรจ| ครูที่ปรึกษาที่ใหùคำปรึกษา แนะนำ และแกùไขขùอบกพรìอง
ทุกดùานเกี่ยวกับโครงงานอยìางใกลùชิด ขอบคุณ อ.สายชล พิมพ|มงคล และ ดร.สมคิด เพ็ญชารี อาจารย|
ประจำภาควิชาฟ™สิกส| คณะวิทยาศาสตร| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไดùใหùคำปรึกษาและชìวยเหลือเกี่ยวกับ
การออกแบบและประดิษฐ|ระบบควบคุมและติดตามดาวและการเขียนโปรแกรม ขอบคุณ นายวิเชียร แสงศรี
ผูùอำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ที่ใหùการสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงงานและการเดินทางเขùา
รìวมกิจกรรม ขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (สดร.) ที่ใหùโอกาสรìวมโครงการและใหùคำแนะนำใน
การพัฒนาโครงงาน ขอบคุณคุณพìอคุณแมìที่ใหùกำลังใจ ดูแล และใหùการสนับสนุนตลอดระยะเวลาในการทำ
โครงงาน
เอกสารอ>างอิง
กันต|ธนากร นùอยเสนา. เอกสารประกอบการสอนวิชาดาราศาสตร/. ฝ≤ายวิชาการ, โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ|. นครปฐม. 2556.
จันทร|เพ็ง อังฉกรรจ|. ทรงกลมฟ™าและระบบพิกัดท>องฟ™า. กลุìมสาระการเรียนรูùวิทยาศาสตร|,
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม. อุบลราชธานี. 2560.
มติพล ตั้งมติธรรม. คูEมือการศึกษาดาราศาสตร/เชิงปฏิบัติการ. สำนักบริการวิชาการและ
สารสนเทศทางดาราศาสตร|, สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน). เชียงใหมì. 2556.
วิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน), สถาบัน. ดาราศาสตร/เบื้องต>น Introduction to
astronomy. http://www.narit.or.th/index.php/e-book.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dobsonian_telescope.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidereal_time.
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LIGHT CURVE DETERMINATION OF SU CAS BY REMOTE OBSERVATION
Chua Wei Zeh and Brian Loh Jiajun
E-mail: astronomic@hinhua.edu.my
Instructor: Chin Wei Loon
(Hin Hua High School)
Abstract
SU Cas is a Cepheid variable star in constellation Cassiopeia. Our aim is to acquire
data and analyse this Cepheid variable to determine the light curve using remote
observation. The observation was done by using 400mm F/8 R-C telescope and PIXIS 2048B
Back-illuminated CCD with sloan_g’, sloan_r’ and sloan_i’ filter. The observatory that
houses this equipment is located at YangBaJing, Tibet, China and remotely controlled from
Klang, Malaysia. All the data acquisition and analysis were done using Maxim DL 5 software.
The acquired data were calibrated by using dark frame and bias frame. The identification of
the targeted star, reference star and check star is in CSV format from AAVSO website. The
result shows that the magnitude period of the SU Cas is approximately 2 days. The highest
magnitude for each filter are 6.04mag in g’, 5.30mag in i’ and 5.48mag in r’. While the lowest
magnitude of each filter is 7.06mag in g’, 5.72mag in i’, and 5.88mag in r’. We found that
the SU Cas has apparent brightness changes from our observation.
Keywords: SU Cas, Cepheid variable star, Photometry, Remote Observation, Light Curve
Introduction (Background)
SU Cas is a Cepheid variable star in constellation Cassiopeia and it is classified as
intrinsic variable which the luminosity actually changes. SU Cas is a classical Cepheid with
an extensive history in the literature. It has a magnitude range of 5.70–6.18 in V band and
a spectral class variation of F5Ib–II to F7Ib–II (Kholopov 1985). From previous observations
and studies (photometric and spectroscopic) by E. F. MILONE (1998), Norman R. Simon
(1987) and I. A. Usenko (2012), the SU Cas has the light curve period of 1.949325 days,
1.949322 days and 1.949328 days respectively.
Objective
We are interested in the method of photometric observation, which are the
methods of data acquisition and photometry analysis of a variable star by using remote
observation. This is also our aim to have this SU Cas observation program.
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SU Cas being as our target is due to its short light curve period (1.95 days) and it is
a classical Cepheid variable star.
We also noticed that Cepheid variable star can be used to determine the expansion
of the universe by determining or verifying the Hubble constant due to its luminosity and
distance relationship.
Study Method
The data collection started from 18th - 24th November 2016. The observation was
done by using 400mm F/8 R-C telescope and PIXIS 2048B Back-illuminated CCD with sloan
filter (g’, r’, and i’). The observatory that houses this equipment is located at YangBaJing,
Tibet and remotely controlled from Klang, Malaysia. We acquired all observation data by
using Maxim DL 5 software, including bias, dark and flat-field frame.
The data was then calibrated and sorted by date. The published star magnitude
data of Sloan filter for reference stars and check stars were collected from APASS (The
AAVSO Photometric All-Sky Survey) database from AAVSO website. A CSV file was
generated that contains the coordinate and magnitude (according filter type) of reference
and check stars in the field-of-view of the telescope that was used for observation.
The photometry measurement was done by using Photometry function in Maxim
DL 5.
Figure 1: Target star, reference
star, check star labeled in photo
with number 1 – 6 = Reference
and Check Star that depending
on each filter.

Transcript
From the graph [Figure 2], the highest magnitude measured is 6.04mag in g’, 5.30mag
in i’ and 5.48mag in r’. While the lowest magnitude of each filter are 7.06mag in g’, 5.72mag
in i’, and 5.88mag in r’.
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Figure 2: Light curve of SU Cas of each filter.
From the plotted light curve [Figure 2], SU Cas has approximately 1.9 days of light
curve of magnitude period.
Conclusion
We have learnt the method of photometric observation, which are the methods of
data acquisition and photometry analysis of a variable star by using remote observation.
Throughout our observation and data analysis, the result shows that the magnitude
period of the SU Cas is approximately 2 days. The highest magnitude in all six days of
observation for each filter are 6.04mag in g’, 5.30mag in i’ and 5.48mag in r’. While the
lowest magnitude of each filter is 7.06mag in g’, 5.72mag in i’, and 5.88mag in r’
1)
2)

3)
4)

5)
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ชุมนุมดาราศาสตร/ (นักดาราศาสตร/วัยทีน)
นายภูวดล บุญชìวย, นางสาวกาญจนา ยìานนะ
E-mail: sujittra1579@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางสาวสุจิตรา สมวาส
โรงเรียนราชประชานุเคราะห| 30 จังหวัดเชียงใหมì

บทคัดยEอ
การศึกษาเปóนรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุìงเรืองของประเทศไทย วิชาวิทยาศาสตร|
มีบทบาทที่สำคัญยิ่งตìอสังคมโลกป®จจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร|เกี่ยวขùองกับชีวิตของเราทุกคน
กิจกรรมทางดาราศาสตร|จัดทำขึ้นเพื่อกระตุùนความคิดสรùางสรรค| พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร|และวิชาตìางๆ พรùอมทั้งสìงเสริมใหùนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรùางสรรค| ทำใหùนักเรียนมีเจตคติที่
ดีตìอวิชาวิทยาศาสตร| มีวิสัยทัศน|ที่กวùางไกลและนำความรูùไปใชùในชีวิตประจำวันไดùเพื่อใหùผูùเรียนมอง
วิทยาศาสตร|ใหùเปóนเรื่องสนุกและเปóนแรงบันดาลใจใหùผูùเรียนรักที่จะเรียนรูùวิทยาศาสตร|ไดùในอนาคต เป™ด
โอกาสใหùผูùเรียนไดùคิดสรùางสรรค|และเรียนรูùวิทยาศาสตร|ไปพรùอมกับความสนุกสนาน โดยดำเนินโครงการ
อยìางเปóนระบบ มีการศึกษาสภาพป®จจุบัน ป®ญหาและความตùองการ การกำหนดเปøาหมายในการพัฒนา
การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ เพื่อนำผลการประเมิน
โครงการไปใชùในการพัฒนางานอยìางตìอเนื่อง และเปóนระบบ ผลการดำเนินงานชìวยใหùโรงเรียนไดùพัฒนา
กิจกรรมที่สìงผลใหùนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูùและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร|มากยิ่งขึ้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห| 30 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจำแบบใหùเปลìาสำหรับเด็กดùอยโอกาส 10 ประเภท อัน
ไดùแกì เด็กที่ถูกบังคับใหùขายแรงงาน เด็กเรìรìอน เด็กที่อยูìในธุรกิจทางเพศ เด็กกำพรùา เด็กที่ถูกทำรùายทารุณ
เด็กยากจนมากเปóนพิเศษ เด็กในชนกลุìมนùอย เด็กที่มีป®ญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เด็กที่ไดùรับผลกระทบจาก
โรคเอดส|หรือโรคติดตìอที่สังคมรังเกียจ และเด็กที่อยูìในความดูแลของสถานพินิจและคุùมครองเด็กและ
เยาวชน โดยมีเปøาหมายสำคัญคือ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการสรùางเสริมประสบการณ|พื้นฐานการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต พึ่งพาตนเองไดù และดำรงชีวิตอยูìอยìางมีความสุขมีรายไดùที่มั่นคงสำหรับนักเรียนทุก
คน
ซึ่งสอดคลùองกับนโยบายและยุทธศาสตร| ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อใหùการศึกษา
เชื่อมโยงและสìงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลùอมของประเทศอยìางยั่งยืน
ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพจึงเปóนทั้งเปøาหมาย วิธีการ และผลลัพธ|ที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุìงหวังใหùเกิดจริงในการจัดการศึกษาของทุกโรงเรียน ชìวยเตรียมผูùเรียน

144

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

ใหùมีความรูùในการทำงานเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับหรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งพัฒนาผูùเรียนใหù
รูùเทìาทันและพรùอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสังคมยุคโลกาภิวัตน| โดยเฉพาะการพัฒนาคìานิยม การคิดที่
เปóนเหตุเปóนผล การพัฒนากระบวนการเรียนรูùที่เขùมแข็งสั่งสมความรูù และทักษะที่จำเปóนในการทำงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป]นมา
กระทรวงศึกษาธิการไดùดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห| 30 ขึ้น โดยวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2540 ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวìาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (นายสุข
วิช รังสิตพล) และ ทìานขวัญแกùว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห| พรùอม
ผูùบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ไดùเดินดูพื้นที่ที่จะกìอสรùางและไดùมีความเห็นชอบใหùจัดตั้งโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห| 30 ณ พื้นที่ ที่นายอำเภอแมìอาย ไดùเสนอไวù โรงเรียนราชประชานุเคราะห| 30 จึงถือ
กำเนิดขึ้นมาในวันพิธีวางศิลาฤกษ| วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2540 และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2541 โดยมีพื้นที่โรงเรียน จำนวน 162 ไรì 2 งาน 82.94 ตารางวา ณ หมูìที่ 2 บùานแมìแหลงใหมì อำเภอแมì
อาย จังหวัดเชียงใหมì โดยกรมสามัญศึกษา ไดùแตìงตั้งใหù นายสมพงษ/ ศรีขำ ผูùชìวยผูùอำนวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห|แมìจัน ปฏิบัติหนùาที่ผูùบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห| 30 อำเภอแมìอาย จังหวัด
เชียงใหมì เปóนคนแรก จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2545 ไดùเกษียณอายุราชการ รับนักเรียนตามความดùอย
โอกาส 10 ประการ 1.เด็กที่ถูกบังคับใหùขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 2.เด็กเรìรìอน 3.เด็กที่อยูìในธุรกิจ
บริการทางเพศ 4.เด็กที่ถูกทอดทิ้ง 5.เด็กที่ถูกทำรùายทารุณ 6.เด็กยากจน (มาก) 7.เด็กในชนกลุìมนùอย 8.
เด็กที่มีป®ญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 9.เด็กที่ไดùรับผลกระทบจากโรคเอดส| โรคติดตìอรùายแรงที่สังคมรังเกียจ 10.
เด็กในสถานพินิจและคุùมครองเด็ก กิจกรรมทางดาราศาสตร|ของทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห| 30
จังหวัดเชียงใหมìไดùเริ่มกìอตั้งปπ 2555 เปóนตùนมา จากงบประมาณเพียงเล็กนùอย แตìเราเล็งเห็นความสำคัญ
ของดาราศาสตร|ที่สามารถสรùางแรงบันดาลใจใหùกับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสìวนใหญìเปóนนักเรียนที่มีป®ญหา
ทางครอบครัวและเปóนนักเรียนดùอยโอกาส 10 ประการ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบอยูìประจำ
ซึ่งมีเวลาอยูìในโรงเรียนมากกวìาโรงเรียนปกติ
วัตถุประสงค/
เปøาหมายของการชุมนุมดาราศาสตร| (นักดาราศาสตร|วัยทีน)
๑. เพื่อสìงเสริมใหùผูùเรียนรูùจักใชùกระบวนการทางวิทยาศาสตร|ในการแกùป®ญหา
๒. เพื่อพัฒนาผูùเรียนใหùรูùจักคิดอยìางเปóนระบบ
๓. เพื่อเรียนรูùปรากฏการณ|ทùองฟøาจากประสบการณ|จริง
๔. เพื่อสรùางเจตคติที่ดีตìอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร|และวิชาโลก ดาราศาสตร|และอวกาศ
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กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให>กับนักเรียน ดังตEอไปนี้
กิจกรรมที่ ๑ : โครงการคEายดาราศาสตร/วัยทีน (กิจกรรม ตามหาฝนดาวตกในสายลมหนาว)
กิจกรรมที่ ๒ : กระจายโอกาสการเรียนรู>ดาราศาสตร/ กิจกรรม เป¢ดฟ™า ตามหาดวงดาว ณ รปค.๓๐
กิจกรรมที่ ๓ : ภาพถEายทางดาราศาสตร/ Astronomy Photo By RPK.30
หลักการและเหตุผล
วิชาวิทยาศาสตร|มีบทบาทที่สำคัญยิ่งตìอสังคมโลกป®จจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร|เกี่ยวขùอง
กับชีวิตของเราทุกคน สอนใหùเรารูùจักคิดวิเคราะห| อยìางเปóนระบบและมีเหตุผล สามารถตัดสินใจจากขùอมูล
ดùวยเหตุนี้ในการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดกระบวนการเรียนรูùวิทยาศาสตร|ใหùแกìผูùเรียนทั้งใน
เนื้อหาวิชา และกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาใหùผูùเรียนมีความรูùความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร|
ซึ่งสìงผลตìอผูùเรียนเขùาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย|สรùางขึ้นและนำไปใชùไดùอยìางมีเหตุผล มี
คุณธรรม สรùางสรรค| พรùอมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายมุìงเนùนใหùผูùเรียนรูùจักใชùกระบวนการทางวิทยาศาสตร|
เขùาไปแกùป®ญหาไดùอยìางเปóนระบบ มีเจตคติที่ดีตìอวิทยาศาสตร| พรùอมมีจิตสาธารณะ
กลุìมสาระวิทยาศาสตร| ฝ≤ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห| ๓๐ มีความตระหนัก
ในเรื่องเหลìานี้ จึงดำเนินโครงการคìายดาราศาสตร|วัยทีน เพื่อใหùนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูù
วิทยาศาสตร|ใหùแกìผูùเรียนทั้งในเนื้อหาวิชา และกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาใหùผูùเรียนมีความรูùความสามารถ
พัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร|ซึ่งสìงผลตìอผูùเรียนเขùาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย|สรùางขึ้นและ
นำไปใชùไดùอยìางมีเหตุผล มีคุณธรรม สรùางสรรค| พรùอมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายมุìงเนùนใหùผูùเรียนรูùจักใชù
กระบวนการทางวิทยาศาสตร|เขùาไปแกùป®ญหาไดùอยìางเปóนระบบ มีเจตคติทดี่ ีตìอวิทยาศาสตร| มีจิตสาธารณะ
วัตถุประสงค/
๒.๑ เพื่อสìงเสริมใหùผูùเรียนรูùจักใชùกระบวนการทางวิทยาศาสตร|ในการแกùป®ญหา
๒.๒ เพื่อพัฒนาผูùเรียนใหùรูùจักคิดอยìางเปóนระบบ
๒.๓ เพื่อเรียนรูùปรากฏการณ|ทùองฟøาจากประสบการณ|จริง
๒.๔ เพื่อสรùางเจตคติที่ดีตìอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร|และวิชาโลก ดาราศาสตร|และอวกาศ
เป™าหมาย

เป™าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห| ๓๐ จังหวัดเชียงใหมì ระดับชั้นประถมศึกษาถึงนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนโรงเรียนกลุìมเครือขìายศูนย|พัฒนาการศึกษาเวียงมะลิกา อำเภอแมìอาย
เป™าหมายเชิงคุณภาพ
๑. ผูùเรียน/ผูùเขùารìวมโครงการถìายทอดความรูùเกี่ยวกับปรากฏการณ|ทùองฟøาโดยการบรรยายไดù
รùอยละ ๘๐
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๒. ผูùเรียน/ผูùเขùารìวมโครงการออกแบบวางแผนการทำงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร|ไดùถูกตùองรùอย
ละ ๘๐
๓. ผูùเรียน/ผูùเขùารìวมโครงการเขียนลำดับกิจกรรไดùเปóนระบบรùอยละ ๘๐
๔. ผูùเรียน/ผูùเขùารìวมโครงการเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับมากรùอยละ ๘๐
ผลที่คาดวEาจะได>รับ
๑ ผูùเรียนรูùจักใชùกระบวนการทางวิทยาศาสตร|ในการแกùป®ญหา
๒ ผูùเรียนใหùรูùจักคิดอยìางเปóนระบบ
๓ ผูùเรียนไดùเรียนรูหù าประสบการณ|จริงจากกิจกรรมที่หลากหลาย
๔ ผูùเรียนสรùางเจตคติที่ดีตìอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร|
รูปภาพกิจกรรมของทางชุมนุมดาราศาสตร/ (นักดาราศาสตร/วัยทีน)
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เสลาชมเดือน
นางสาวอรัญญา เฟรùนส|, นางสาวเพชรลดา เข็มกลัด
E-mail: Name.aranya@gmail.com, aomphetlada@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางป™∫น ชìางทอง
โรงเรียนดัดดรุณี

บทคัดยEอ
Roziblix Astronomy Club ( เสลาชมเดือน ) : ชุมนุมดาราศาสตร|โรงเรียนดัดดรุณี มีความมุìง
หมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของนักเรียนที่มีความสนใจดùานดาราศาสตร|โดยผìานกิจกรรมการ
เรียนรูùตìางๆ ซึ่งนำไปบูรณาการกับ STEM Education เพื่อสìงเสริมกระบวนการคิดของสมาชิกในชุมนุม
ผìานกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และกิจกรรมที่สมาชิกในชุมนุมดาราศาสตร|โรงเรียนดัดดรุณีเขùารìวมกับ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝ®งสรùางจิตสำนึกใหùมีความเสียสละ
กลùาแสดงออก มีจิตอาสา จิตสาธารณะเห็นแกìประโยชน|สìวนรวมเปóนสำคัญ สìงผลใหùสมาชิกของชุมนุมมี
พัฒนาการ มีศักยภาพ ความสารถทั้งองค|ความรูùทางวิชาการ และการลงมือปฏิบัติจริงไดùดùวยตนเอง รวมถึง
กระบวนการทำงานรìวมกันเปóนกลุìม สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรูùประสบการณ|ตìางๆ ใหùกับผูùอื่นไดù
คำสำคัญ : STEM Education การพัฒนาศักยภาพ

ที่มาและความสำคัญ
โรงเรียนดัดดรุณี เปóนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และเปóนโรงเรียนขนาดใหญìพิเศษ
ที่กìอตั้งมาครบ 103 ปπ ป®จจุบันมีนักเรียนประมาณ 3,000 คน ซึ่งเปóนสถาบันการศึกษาที่ไดùรับการยอมรับ
จากสังคมและประชาชนวìาสามารถสìงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูùเรียนใหùสูงขึ้นเทียบเทìาโรงเรียนชั้นนำ
ของประเทศ โดยทางโรงเรียนดัดดรุณีไดùรับมอบกลùองโทรทรรศน|จากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จึงเปóนจุดเริ่มตùนของการจัดตั้งชุมนุมดาราศาสตร|โรงเรียนดัดดรุณีอยìางเปóน
ทางการ เมื่อปπพุทธศักราช 2557 โดยเริ่มตùนจากการรวมกลุìมของอาจารย|ที่ปรึกษาและนักเรียนรวม 75 คน
และในปπตìอมา ชุมนุมนี้เริ่มเปóนที่รูùจักมากขึ้น ประกอบกับการมีกิจกรรมตìางๆ ทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้น และรìวม
กิจกรรมกับหนìวยงานภายนอก จึงสìงผลใหùมีนักเรียนเขùามาเปóนสมาชิกของชุมนุมเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมในชุมนุมดาราศาสตร|โรงเรียนดัดดรุณีมีความหลากหลาย ซึ่งจะขึ้นอยูìกับสมาชิกในชุมนุม
ที่รับผิดชอบ จะนำกิจกรรมมาใหùสมาชิกในชุมนุมไดùทำ แตìดùวยการที่สมาชิกในชุมนุมที่มีทั้ง ม.ตùน และ
ม.ปลาย จึงทำใหùยากตìอการออกแบบกิจกรรมใหùเหมาะสมกับสมาชิกในชุมนุมในทุกชìวงวัย
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วิธีการดำเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมของชุมชุม Roziblix Astronomy Club ( เสลาชมเดือน ) : ชุมนุมดาราศาสตร|โรงเรียน
ดัดดรุณี สามารถแบìงลักษณะของกิจกรรมไดùดังนี้
1. การเรียนรูùผìานสื่อการเรียนรูùดาราศาสตร|
- ประดิษฐ|โมเดลจำลองการโคจรของดวงอาทิตย| โลก และดวงจันทร|
- ประดิษฐ|สเปกโตรกราฟอยìางงìาย
2. การเขùารìวมกิจกรรมกับทางหนìวยงานภายนอก
- นำนักเรียนเขùารìวมคìายชุมนุมดาราศาสตร|กับทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
- นำนักเรียนเขùารìวมจัดกิจกรรมเป™ดฟøาตามหาดาวของทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ซึ่งไดùมาจัดกิจกรรมที่หนùาโรงพยาบาลพุทธโสธร
- นำนักเรียนเขùารìวมคìายนักดาราศาสตร|สมัครเลìนกับทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
3. กิจกรรมคìาย/ทัศนศึกษา
- คìายดาราศาสตร| นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร| กิจกรรมสังเกตการณ|ฝนดาวตกเจมินิดส| ณ ผาเก็บ
ตะวัน (อุทยานแหìงชาติทับลาน) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
- คìายดาราศาสตร| นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร| กิจกรรมสังเกตการณ|พระจันทร|สีเลือด ณ โรงเรียน
ดัดดรุณี
- คìายวิทยาศาสตร|และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขùองกับอุตสาหกรรมใหมì กิจกรรมเทคโนโลยีการบินและ
อวกาศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร| จ.ฉะเชิงเทรา
4. อื่นๆ

- มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ| การเรียนรูùตìางๆ จากรุìนพี่สูìรุìนนùอง ภายในชั่วโมงชุมนุม
- จัดการติวขùอสอบโลกและดาราศาสตร| PAT ใหùกับสมาชิกในชุมนุม (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปπที่ 6)
โดยอาจารย|ที่ปรึกษา
- ฝ±กการติดตั้ง/การดูแลรักษากลùองโทรทรรศน| โดยไดùรับการฝ±กปฏิบัติจากเจùาหนùาที่ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
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(ภาพตัวอยìาง) การจัดกิจกรรมทางดùานดาราศาสตร|และการจัดคìายดาราศาสตร|
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การศึกษาหาคาบในการหมุนของดวงอาทิตย/จากสมการ SHM ของจุดดำบนดวงอาทิตย/
นางสาวนวนันท| ศรีนันทพันธ|
E-mail: nawanan2817@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นายชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ| จันทบุรี

บทคัดยEอ
โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค| เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของจุดดำบนดวงอาทิตย|ดùวยสมการเคลื่อนที่
แบบซิมเป™ลฮาร|โมนิคอยìางงìาย และ เพื่อศึกษาหาคาบในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย|จากการสังเกต
การเคลื่อนที่ของจุดดำบนดวงอาทิตย| โดยการนำชุดขùอมูลภาพ จุดดำบนดวงอาทิตย|จากเว็บเพจ Solar
and Heliospheric Observatory ซึ่ ง เปó น จุ ด ดำที่ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ผิ ว ของดวงอาทิ ต ย| ใ นชì ว ง 15 องศา
เหนื อ ถึ ง 15 องศาใตù มาทำการวิ เ คราะห| ห าคาบการหมุ น โดยการใชù เ ทคนิ ค การตั ด ตì อ ภาพดù ว ย
โปรแกรม Tracker แลù ว ทำการ track เพื่ อ วั ด ตำแหนì ง ของจุ ด ดำที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ปบนพื้ น ผิ ว ของดวง
อาทิตย| จากนั้นหาความสัมพันธ|ระหวìาง ตำแหนìงที่จุดดำเคลื่อนที่ไป กับเวลา จะพบวìาความสัมพันธ|
อยูìในรูปของสมการ การเคลื่อนที่แบบ Simple harmonic สามารถนำมาสรùางเปóนสมการไดùดังนี้คือ
x = 0.973 sin ((2.69 ´ 10 -6 )t -1.339) เมื่ อ x คื อ ตำแหนì ง ที่ จุ ด ดำเคลื่ อ นที่ ไ ปเมื่ อ เที ย บกั บ จุ ด
ศูนย|กลาง และ t คือ เวลา
คำสำคัญ: จุดดับ, การเคลื่อนที่แบบซิมเป™ลฮาร|โมนิค , คาบการหมุน , อัตราเร็วเชิมุม
บทนำ
จุดดำบนดวงอาทิตย|(sunspot) หมายถึง ลักษณะเปóนจุดสีดำขึ้นประปรายอยูìบนผิวหนùาของดวง
อาทิตย| ตัวการที่ทำใหùเกิดจุดดำบนดวงอาทิตย| คือ สนามแมìเหล็กบนดวงอาทิตย| เนื่องจากอัตราการ
หมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย|ที่ไมìเทìากัน โดยเฉพาะบริเวณศูนย|สูตรจะมีอัตราการหมุนที่เร็วกวìาบริเวณ
ขั้วดวงอาทิตย| ความเร็วการหมุนที่แตกตìางกันนั้นสìงผลใหùสนามแมìเหล็กบิดเบี้ยวไปจากเดิม บริเวณเสùน
ศูนย|สูตรเสùนแรงแมìเหล็กยืดตัวออก เสùนแรงแมìเหล็กยกตัวสูงเปóนหìวงขึ้นอยìางฉับพลัน ขัดขวางการนำ
ความรùอนภายใตùผิว เปóนผลใหùบริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำปรากฏเห็นเปóนจุดดำ บนพื้นผิวของดวงอาทิตย| เมื่อ
เราทำการสังเกตจากโลกของเรา จะเห็นวìาจุดดำจะเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวของดวงอาทิตย| ซึ่งลักษณะการ
เคลื่อนที่ดังกลìาวนั้นจะเปóนสìวนหนึ่งของวงกลม และก็มีความสัมพันธ|สอดคลùองกับการเคลื่อนที่แบบ
Simple Harmonic Motion
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วัตถุประสงค/
เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของจุดดำบนดวงอาทิตย|ดùวยการเคลื่อนที่แบบซิมเป™ลฮาร|โมนิคอยìางงìาย
วิธีการศึกษา
1.
ทำการเก็บรวบรวมขùอมูลจุดดำบนดวงอาทิตย|โดยการโหลดภาพถìายจากเว็บเพจ Solar and
Heliospheric Observatory ที่เวลา 10.30 น. ของทุกวัน เปóนเวลาทั้งสิ้น 12 – 13 วัน
2.
นำภาพถìายจุดดำบนดวงอาทิตย|จากขùอที่ 1 มาซùอนทับกัน โดยใชùโปรแกรม Tracker
3.
พิจารณาเลือกจุดดำบนดวงอาทิตย|ที่มีขอบเขตอยูìระหวìางชìวงละติจูด 15 องศาเหนือ ถึง 15 องศา
ใตù โดย
จุดดำของแตìละวันนั้นตùองเปóนจุดดำประเภทเดียวกันซึ่งพิจารณาวิเคราะห|จากภาพการจำแนกชนิดของจุด
ดำบนดวงอาทิตย|
4.
นำภาพถìายทั้งหมดที่คัดเลือกไวùจากขùอ 2 จำนวน 12 – 13 ภาพ รวบรวมไวùในแฟøมขùอมูลใน
เครื่องคอมพิวเตอร|เพื่อพรùอมใชùในการวิเคราะห|ขùอมูลตìอไป
5.
นำขùอมูลเขùาสูìโปรแกรม Tracker Version 4.80 เพื่อทำการระบุตำแหนìงของจุดดำ แลùวทำการ
สรùางกราฟระหวìาง ตำแหนìงที่เคลื่อนที่ไปกับเวลา เพื่อหาการกระจัดสูงสุดหรือแอมพลิจูด
æXö
arcsin ç ÷ ของแตìละตำแหนìงจุดดำ
è Aø
æXö
arcsin ç ÷ กับเวลา (t) ทำการวิเคราะห|หาคìาความชัน
è Aø

6.

นำคìาการกระจัดสูงสุด มาคำนวณหาคìา

7.

เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ|ระหวìาง

8.
นำหาความชันจากกราฟมาคำนวณหาคาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย| อัตราเร็วเชิงมุมใน
การหมุนของดวงอาทิตย| และเฟสเริ่มตùนในการหมุนของดวงอาทิตย|
9.
ปฏิบัติตามขùอ 1 ถึง 8 โดยเปลี่ยนตำแหนìงจุดดำอื่น ๆ อีก 4 ตำแหนìงที่ มีขอบเขตอยูìระหวìางชìวง
ละติจูด 15 องศาเหนือ ถึง 15 องศาใตùเพื่อที่จะคำนวณหาคìาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคìาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย
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ผลการศึกษา
ผลการหาคาบการหมุนจากจุดดำบนดวงอาทิตย/ที่ตำแหนEงละติจูด 13.95 องศาใต>

ผลการหาคาบการหมุนจากจุดดำบนดวงอาทิตย/ที่ตำแหนEงละติจูด 14.70 องศาใต>

ผลการหาคาบจากจุดดำบนดวงอาทิตย/ที่ตำแหนEงละติจูด 14.66 องศาใต>

ผลการหาคาบจากจุดดำบนดวงอาทิตย/ที่ตำแหนEงละติจูด14.97 องศาเหนือ

ผลการหาคาบจากจุดดำบนดวงอาทิตย/ที่ตำแหนEงละติจูด14.27 องศาเหนือ
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สรุปผล
ตารางที่ 1 ผลสรุปการหาคาบการหมุนรอบจากการสังเกตการณ|เคลื่อนที่จุดดำบนดวงอาทิตย|
ตำแหนIงจุดดำ

คาบการหมุน (วัน)

การกระจัดสูงสุด

13.95 องศาใต"
14.70 องศาใต"
14.66 องศาใต"
14.97 องศาใต"
14.27 องศาเหนือ
เฉลี่ย

26.44
26.99
26.99
26.99
27.55
26.99

0.986
0.987
0.971
0.968
0.951
0.973

อัตราเร็วเชิงมุม
(rad/s)

เฟสเริ่มต"น
-1.419
-1.282
-1.413
-1.351
-1.226
-1.339

2.69 ´ 10 -6
x = 0.973sin ((2.69 ´10 -6 ) t -1.339)

จากตาราง เมื่อนำขùอมูลมาสรùางเปóนสมการ ซิมเป™ลฮาร|โมนิคจะไดùสมการ
ซึ่งในสมการนี้เปóนสิ่งที่ยืนยันวìา การเคลื่อนที่ของจุดดำบนดวงอาทิตย| นั้นสอดคลùองกับการเคลื่อนที่แบบซิม
เป™ลฮาร|โมนิค
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จลุลìวงไปไดùดùวยดีตùองขอขอบพระคุณผูùอำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ| นายประชง
วั ฒนชั ย ที ่ สนั บสนุ นการเขù ารì วมโครงการนอกจากนี ้ ตù องขอขอบพระคุ ณอาจารย| ที ่ ปรึ กษาโครงงาน
นายชาญ เถาวันนี ที่ชìวยเหลือการดำเนินการการทำโครงงานนี้มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) ที่ใหùโอกาสในการศึกษาครั้งนี้
บรรณานุกรม
นิพนธ| วรรณเวช. (2010). การหมุนรอบตัวเองดùวยความเร็วที่แตกตìางทำใหùเกิดจุดบนดวงอาทิตย|. เขùาถึง
ขùอมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2560. จากhttp://www.thaigoodview.cm/node
ปπเตอร| สุดธนกิจ. (2010). โครงสรùางของดวงอาทิตย|. เขùาถึงขùอมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2018. จาก
www.sunflower.org/.
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การศึกษาผลของจันทรุปราคาเต็มดวงตEอแรงไทดัล
นางสาวณัฐณิชา คลùายโพธิ์ศรี, นางสาวป®ญญปก ใครìครวญ
E-mail : natnicha-time@hotmail.com, panyapokk@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นายชาญฤทธิ์ เตชา
โรงเรียนอุตรดิตถ|ดรุณี

บทคัดยEอ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของจันทรุปราคาเต็มดวงตìอแรงไทดัล ทำการศึกษาถึงความแตกตìางของ
แรงไทดัล ในวันที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงเปรียบเทียบกับวันขึ้น 15 ค่ำ วìามีความแตกตìางกันหรือไมì
อยìางไร ที่มาเกิดจากความสงสัยที่วìาในวันที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง และในวันขึ้น 15 ค่ำ ดวงอาทิตย| โลก
ดวงจันทร| มีระนาบการเรียงตัวแบบเดียวกัน แตìทุก ๆ วันขึ้น 15 ค่ำ ก็ไมìไดùเกิดจันทรุปราคาเสมอไป เพราะ
ระนาบวงโคจรของดวงจันทร|รอบโลกกับระนาบวงโคจรของโลกรอบ ดวงอาทิตย| เอียงทำมุมกันราว 5°
ซึ่งจะเกิดจันทรุปราคาก็ตìอเมื่อดวงจันทร|มีตำแหนìงอยูìใกลùจุดตัดระหวìางระนาบทั้งสอง สมมติฐานของ
คณะวิจัยมีแนวคิดวìา ระยะทางระหวìางโลกถึงดวงจันทร|
ในตำแหนìงจุดตัด นìาจะมีระยะทางนùอยกวìา
ตำแหนìงอื่น ๆ ในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งคาดวìามีความสอดคลùองกับนิยามของแรงไทดัลที่วìา แรงไทดัลจะ
แปรผกผันตามระยะหìางยกกำลังสาม โดยมีวิธีการศึกษาจากการนำคìาระยะหìางระหวìางโลกถึงดวงจันทร|
(คìา r) มาแทนคìาคำนวณในสูตรเพื่อหาแรงไทดัล โดยเก็บคìา r ของวันที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงและวันขึ้น
15 ค่ำ ของทุกเดือนในปπที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงยùอนหลังไป 3 ครั้งคือ ปπ 2554 2557 2558 และปπ
2561 นำคìาที่ไดùในแตìละปπมาเขียนกราฟ นำกราฟของแตìละปπมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาขùอสรุป
จากผลการศึกษาพบวìา การเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนั้นไมìไดùสìงผลตìอแรงไทดัลแตìอยìางใด
คำสำคัญ จันทรุปราคาเต็มดวง แรงไทดัล ระยะหìางระหวìางโลกถึงดวงจันทร|

ความเป]นมา
ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 เกิดปรากฏการณ|จันทรุปราคาเต็มดวง ทางคณะวิจัยจึงเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาผลของจันทรุปราคาเต็มดวงตìอแรงไทดัล เนื่องจากแรงไทดัลสìวนใหญìเปóนผล ที่เกิดจาก
อิทธิพลของดวงจันทร| โดยในวันที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนั้นระนาบการเรียงตัวของ ดวงอาทิตย| โลก
ดวงจันทร| มีระนาบการเรียงตัวเชìนเดียวกับวันขึ้น 15 ค่ำ แตìทุกวันขึ้น 15 ค่ำ ก็ไมìไดùเกิดจันทรุปราคาเสมอ
ไป เพราะระนาบวงโคจรของดวงจันทร|รอบโลกกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย| เอียงทำมุมกัน
ราว 5° ซึ่งจะเกิดจันทรุปราคาก็ตìอเมื่อดวงจันทร|มีตำแหนìงอยูìใกลùจุดตัดระหวìางระนาบทั้งสอง โดย
THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

155

คณะผูùวิจัยตั้งสมมติฐานวìา เมื่อดวงจันทร|อยูìใกลùจุดตัดนìาจะมีระยะหìาง นùอยกวìาตำแหนìงอื่น ๆ ในวันขึ้น
15 ค่ำ โดยคาดวìามีความสอดคลùองกับนิยามของแรงไทดัลที่วìา แรงไทดัลจะแปรผกผันตามระยะหìางยก
กำลังสาม จึงทำใหùคณะวิจัยสนใจที่จะนำประเด็นของจันทรุปราคาเต็มดวง มาศึกษาวìาจะมีผลตìอแรงไทดัล
ดùวยหรือไมì
วัตถุประสงค/
เพื่อทราบวìาจันทรุปราคาเปóนป®จจัยที่สìงผลตìอแรงไทดัลหรือไมì
วิธีการศึกษา
1. ดูกำหนดวันที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงและวันขึ้น 15 ค่ำ ของแตìละเดือนในปπ 2554 2557 2558 และ
2561
2. เก็บคìาระยะหìางระหวìางโลกถึงดวงจันทร|โดยใชùโปรแกรม Stellarium ในวันและปπที่กำหนด

3. นำคìา r ที่ไดùแทนเขùาไปในสูตร ซึ่งเปóนสูตรหาคìาแรงไทดัล โดยพิจารณาเพียงดวงจันทร|เทìานั้น
9:; )
7T = 2 # < =
'
'
4. นำคìาแรงไทดัลที่ไดùของแตìละปπมาบันทึกลงในตาราง และเขียนกราฟ เพื่อเปรียบเทียบขùอมูล
ในแตìละปπเพื่อหาขùอสรุป
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ผลการศึกษา
คìา r

กราฟแสดงข>อมูลแนวโน>มระยะหEางระหวEางโลกถึงดวงจันทร/ (คEา r)
(1027)N
10
8
6
4
2
0
2554

2557

วันที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง

2558

2561

ป≤

คìาเฉลี่ยวันขึ้น 15 ค่ำ

กราฟแสดงข>อมูลคEาแรงไทดัลในวันที่เกิดจันทรุปราคาเปรียบเทียบกับคEาเฉลี่ยวันขึ้น 15 ค่ำ
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาแรงไทดัลในปπ 2554 2557 2558 2561 ทำใหùทราบวìา การเกิดจันทรุปราคาเต็ม
ดวงไมìไดùสìงผลตìอแรงไทดัลแตìอยìางใด และพบวìาสมติฐานที่ไดùตั้งเอาไวùวìา ในวันที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง
ดวงจันทร|อยูìใกลùจุดตัดแลùวจะทำใหùมีระยะหìางจากโลกนùอยกวìาวันขึ้น 15 ค่ำนั้น เปóนสมมติฐานที่ผิด
เนื่องจากคìา r ของวันที่เกิดจันทรุปราคาไมìไดùมีคìานùอยที่สุดเสมอไป โดยจากกราฟของคìา r ในปπที่กำหนด
นั้น กราฟจะมีลักษณะขึ้น – ลง เปóนคลื่นเชìนนี้ตìอเนื่องไปเรื่อย ๆ ซึ่งทำใหùไมìสอดคลùองกับนิยามของแรง
ไทดัล
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง การศึกษาผลของจันทรุปราคาเต็มดวงตìอแรงไทดัล สำเร็จลุงลìวงไปไดùดùวยดีเนื่องจาก
ไดùรับการอนุเคราะห|จาก นายชาญฤทธิ์ เตชา ครูที่ปรึกษาโครงงาน และ ผศ.ดร.คเชนทร| แดงอุดม
อาจารย|ประจำภาควิชาฟ™สิกส| มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไดùใหùคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน เสมอมา
สุดทùายนี้ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ ที่เป™ดโอกาสใหùคณะวิจัยไดùมีโอกาสทำโครงงาน
เรื่องนี้ขึ้น และไดùนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร|แหìงประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้ง
ที่ 5 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เอกสารอ>างอิง

โปรแกรม Stellarium Version 0.18.0
ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย. การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง(OceanTides) [ออนไลน|]. เขùาถึงไดùจาก
http://www.narit.or.th/index.php/nso/96-oceantides สืบคùนวันที่ : 15 กุมภาพันธ|
2561
วรเชษฐ| บุญปลอด. จันทรุปราคาเต็มดวง : 4 เมษายน 2558 [ออนไลน|]. เขùาถึงไดùจาก
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/2015-april-lunar-eclipse/ สืบคùนวันที่ : 12
มิถุนายน 2561
วรเชษฐ| บุญปลอด. จันทรุปราคาเต็มดวง : 8 ตุลาคม 2557 [ออนไลน|]. เขùาถึงไดùจาก
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/2014-october-lunar-eclipse/ สืบคùนวันที่ :
12 มิถุนายน 2561
วรเชษฐ| บุญปลอด. จันทรุปราคาเต็มดวง : 16 มิถุนายน 2554 [ออนไลน|]. เขùาถึงไดùจาก
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/201106tle.html สืบคùนวันที่ : 12 มิถุนายน
2561
ปฏิทินไทย [ออนไลน|]. เขùาถึงไดùจาก
https://www.myhora.com สืบคùนวันที่ : 12 มิถุนายน 2561
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การเปลี่ยนแปลงความเข>มแสงสีแดง สีเขียว และสีฟ™า ในปรากฏการณ/จันทรุปราคา
เด็กหญิงกชกร คลìองแคลìว
E-mail: cherry.kodchakorn@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นายนิวัฒน| วรสาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

บทคัดยEอ
โครงงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงความเขùมแสงสีแดง สีเขียว และสีฟøา ในปรากกฏารณ|จันทรุปราคา มี
วัตถุประสงค|เพื่อวัดคìาความเขùมแสงสีแดง สีเขียว และสีฟøา และศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขùมแสงสีแดง
สีเขียว และสีฟøา ในปรากกฏารณ|จันทรุปราคา ดùวยการถìายภาพดวงจันทร|ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่ง
เปóนวันเกิดปรากฎการณ|จันทรุปราคาเต็มดวง โดยการตìอกลùอง DSLR เขùากับกลùองโทรทรรศน|ประเภทหัก
เหแสง แลùวทำการถìายภาพในชìวงเวลาที่เกิดปรากฎการณ|จากนั้นนำภาพที่ไดùมาวิเคราะห| ดùวยโปรแกม
Adobe Photoshop แลùวบันทึกคìาความเขùมแสงสีแดง (R) สีเขียว (G) และสีฟøา (B) จากนั้นนำขùอมูลที่
ไดùมาสรùางกราฟความสัมพันธ|ระหวìางตำแหนìงบนดวงจันทร|และความเขùมของแตìละสี ผลการศึกษาพบวìา
คìาความเขùมแสงทุกสีมีคìาเพิ่มขึ้น โดยแสงสีแดง มีคìามากที่สุดรองลงมาคือสีเขียว และสีฟøาตามลำดับ โดย
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปคìาความเขùมแสงแตìละสีจะมีคìาเพิ่มในอัตราที่เทìากัน
คำสำคัญ จันทรุปราคา, ความเขùมแสง, แมìสีของแสง
ความเป]นมา
ปรากฏการณ|จันทรุปราคา เปóนปรากฏการณ|ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันที่ดวงจันทร|เต็มดวง ซึ่งดวง
จันทร|วางตัวอยูìในแนวเสùนตรงเดียวกันกับโลกและดวงอาทิตย| ทำใหùดวงจันทร|สามารถเคลื่อนที่เขùาไปอยูìใน
เงามืดของโลกไดù ซึ่งปรากฏการณ|นี้มีผลใหùดวงจันทร|มีสีแดงเนื่องจากแสงขาวจากดวงอาทิตย|เมื่อหักเหผìาน
ชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดการเลี้ยวเบนออกเปóน 7 สี ไดùแกì สีแดง สีสùม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีคราม
และสีมìวง ซึ่งแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นมากจะเกิดการเลี้ยวเบนไดùมากที่สุด เมื่อแสงสีแดงเกิดการสะทùอน
แสงจากดวงจันทร|มายังโลก เราจึงมองเห็นดวงจันทร|ที่เกิดปรากฎการณ|จันทรุปราคาเปóนสีแดง แตìในการ
เกิดจันทรุปราคาในแตìละครั้งนั้นมีความเขùมแสงสีแดง สีเขียว และสีฟøา แตกตìางกันไปตามตำแหนìงของดวง
จันทร|และเวลาที่เกิดปรากฎการณ| ผูùจัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขùมของแสงสีแดง สี
เขียว และสีฟøา ในปรากฎการณ|จันทรุปราคา โดยทำการเก็บขùอมูล ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
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วัตถุประสงค/
เพื่อหาคìาความเขùมแสงสีแสง สีเขียว และสีฟøา ในปรากกฏารณ|จันทรุปราคา
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขùมแสงสีแดง สีเขียว และสีฟøา ในปรากฎการณ|จันทรุปราคา

1.
2.

วิธีการศึกษา
1.
นำกลùอง DSLR เขùากับกลùองโทรทรรศน|ประเภทหักเหแสง แลùวทำการถìายภาพในชìวงเวลาที่เกิด
ปรากฏการณ|จันทรุปราคาในวลาที่ใกลùเคียงกันจำนวน 3 ภาพ
2. นำภาพถìายที่ไดùมาหาคìาความเขùมแสงสีแดง สีเขียว และสีฟøา โดยใชù
โปรแกม Adobe Photoshop CS6
3. นำขùอมูลที่ไดùมาสรùางกราฟความสัมพันธ|ระหวìางตำแหนìงบนดวงจันทร|
และความเขùมของแตìละสี
ผลการศึกษา
กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ/ระหวEางตำแหนEงบนดวงจันทร/กับความเข>มแสงสีแดง สีเขียว และสีฟ™า
ของดวงจันทร/ภาพที่ 1

300

ความเขKมแสง

250
200
150

R

100

G

50

B

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

ตำแหน5งบนดวงจันทรC

160

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธ/ระหวEางตำแหนEงบนดวงจันทร/กับความเข>มแสงสีแดง สีเขียว และสีฟ™า
ของดวงจันทร/ภาพที่ 2
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กราฟที่ 3 แสดงความสัมพันธ/ระหวEางตำแหนEงบนดวงจันทร/กับความเข>มแสงสีแดง สีเขียว และสีฟ™า
ของดวงจันทร/ภาพที่ 3
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กราฟที่ 4 แสดงความสัมพันธ/ระหวEางตำแหนEงบนดวงจันทร/กับความเข>มแสงสีแดง สีเขียว และสีฟ™า
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โดยเฉลี่ยจากภาพดวงจันทร/ที่ 1, 2, 3
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเขùมแสงสีแดง สีเขียว และสีฟøา ในปรากฏการณ|จันทรุปราคา
พบวìาคìาความเขùมแสงทุกสีมีคìาเพิ่มขึ้น โดยแสงสีแดง มีคìามากที่สุดรองลงมาคือสีเขียว และสีฟøาตามลำดับ
โดยเมื่อเวลาเปลี่ยนไปคìาความเขùมแสงแตìละสีจะมีคìาเพิ่มในอัตราที่เทìากัน ที่เปóนเชìนนี้อาจเปóนเพราะแสง
ขาวจากดวงอาทิตย|เมื่อหักเหผìานชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดการเลี้ยวเบนออกเปóน 7 สี ไดùแกì สีแดง สีสùม
สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีคราม และสีมìวง ซึ่งแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นมากจะเกิดการเลี้ยวเบนไดùมาก
ที่สุด จึงทำใหùคìาแสงสีแดงจากการศึกษามีคìามากที่สุด รองลงมาคือสีเขียวและสีน้ำเงินตามลำดับการ
เลี้ยวเบนไดùของคลื่นแสงทั้ง 7 ความยาวคลื่นดังกลìาว
สำหรับประเด็นที่ควรไดùรับการปรับปรุงใหùดีขึ้นในการศึกษาครั้งตìอไปคือ ตำแหนìงในดวงจันทร|ที่ใชùในการ
วัดคìาความเขùมแสงทั้ง 38 ตำแหนìง ในแตìละภาพอาจเปóนตำแหนìงที่ไมìตรงกัน ซึ่งอาจสìงผลใหùคìาความเขùม
ของแตìละสีที่วัดไดùมีความคลาดเลื่อน
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุลìวงไดùดùวยดี โดยไดùรับคำแนะนำจากคุณครูนิวัฒน| วรสารขอขอบพระคุณ
ผูùอำนวยการชาตรี ประดุจชนม| ผูùอำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และคณะครูทุกทìาน
ที่ใหùความเมตตา สนับสนุน สìงเสริม เปóนกำลังใจ และขอขอบใจเพื่อนๆ เด็กชายจิรัทนิน เกษียร ผูùชìวยเหลือ
การบันทึกขùอมูล เด็กหญิงพิทยาภรณ| ดีดวงพันธ| เด็กหญิงพัทธ|ธีรา เพียรหัตถ| เด็กหญิงฉัตรชนก สิมาพันธ|
และเด็กหญิงญาณิศา แวìนระเว ที่คìอยใหùกำลังใจในระหวìางการเก็บรวบรวมขùอมูล
เอกสารอ>างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.คูìมือการศึกษาดาราศาสตร|เชิงปฏิบัติการ.สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทางดารา
ศาสตร|.กันยายน 2556.
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การหาขนาดของดวงจันทร/โดยใช>หลักการของสามเหลี่ยมคล>าย
เด็กหญิงนับทอง วรรณนิยม, เด็กหญิงแพรวนภา อรัญโสต
E-mail: jintana_mothong@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางสาวจินตนา โมùทอง
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดยEอ
ผูùวิจัยไดùทำการทดลองวัดหาขนาดของ เสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|ในคืนวันเพ็ญโดยใชùหลักการ
ของสามเหลี่ยมคลùายและเครื่องมือวัดละเอียด ซึ่งผลการสังเกตการณ|ดวงจันทร|ในคืนวันที่ 31 มีนาคม
2561 โดยทำการทดลอง 3 ครั้งแลùวนำมาเฉลี่ย ไดùขนาดเสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|คือ 3,603,602
M ซึ่งผลที่ไดùเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคìามาตรฐานพบวìามีความคลาดเคลื่อนประมาณรùอยละ 3.73 %
คำสำคัญ: ดวงจันทร| สามเหลี่ยมคลùาย
บทนำ
พวกเราชอบดูดวงจันทร|ในคืนวันเพ็ญคือพระจันทร|เต็มดวงทำใหùทùองฟøาสวìางสวยงามและพวกเรา
ไดùสังเกตเห็นพระจันทร|ในคืนวันเพ็ญบางคืนพระจันทร|ก็เล็กบางคืนพระจันทร|ก็ใหญì ดังนั้นพวกเราจึง
อยากจะวัดขนาดของดวงจันทร|ในเวลาดวงจันทร|ในคืนวันเพ็ญโดยใชùหลักการของสามเหลี่ยมคลùาย

1.
2.

วัตถุประสงค/
เพื่อศึกษาการวัดขนาดของดวงจันทร|โดยใชùสามเหลี่ยมคลùาย
เพื่อศึกษาเสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|
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ประโยชน/
1.
ไดùทราบขนาดของดวงจันทร|ที่อยูìไกลจากสายตา
2.
ไดùรูùทักษะการคำนวณและทักษะวิทยาศาสตร|
วิธีดำเนินการศึกษา
1.
สืบคùนขùอมูลเพื่อหาวันและเวลาที่เกิดพระจันทร|เต็มดวง
2.
สืบคùนขùอมูลเพื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร|และเสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|
3.
ทดลองวัดหาขนาดเสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|ที่ระยะหìางจากสายตาโดยทดลองวัดที่ระยะ
60,80และ100 เซนติเมตร ตามลำดับ ดùวยอุปกรณ|ที่สรùางขึ้น
4.
นำขùอมูลที่ไดùไปวิเคราะห|เพื่อคำนวณหาขนาดเสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|โดยใชùสามเหลี่ยม
คลùาย
5.
นำผลที่ไดùไปเปรียบเทียบกับคìามาตรฐานเพื่อหาคìาความคลาดเคลื่อนของการทดลองตìอไป

จากหลักของสามเหลี่ยมคลùายจะไดùวìา
2

กำหนดใหù L =
=
D จริง =
=
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C

=
D
~
D = เสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|
d = เสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|เมื่อวัดที่ระยะหìางตìาง ๆ จากสายตา
L = ระยะหìางระหวìางโลกกับดวงจันทร|
L = ระยะหìางจากสายตาจนถึงอุปกรณ|วัด
369,106 Km (ขùอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561)
369,106,000 m
3,474 km
3,400,000 m
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาการหาขนาดของดวงจันทร|โดยใชùหลักการของสามเหลี่ยมมีผลดังตาราง
ครั้งที่
1

l(m)
1.00
0.80
0.60

d(m)
9.81× 10-3
7.89× 10-3
5.77× 10-3

D(m)
3,620,930
3,640,308
3,549,569

เฉลี่ย(m)
3,603,602

ความคลาดเคลื่อน(%)
3.73

สรุปผลการศึกษา
ผลการทดลองวัดขนาดของเสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|ที่ระยะหìางจากสายตา 60 , 80
,100 cm. ตามลำดับ เราจะไดùขนาดของเสùนผìานศูนย|จากการทดลองเปóน 3,549, m, 3,640,308 mและ
3,620,930 m ตามลำดับ ซึ่งเมื่อนำผลการทดลองทั้ง 3 คìามาเฉลี่ยกันจะไดùเสùนผìาศูนย|กลางของดวง
จันทร|คือ 3,603,602 m จากผลการทดลองวัดขนาดนี้ เมื่อเรานำไปเปรียบเทียบกับคìาจริงของขนาดของ
เสùนผìาศูนย|กลางของดวงจันทร|ที่ไดùจากการสืบคùนขùอมูลคือ 3,474,000 m จะไดùคìาความคลาดเคลื่อนของ
การทดลองวัดครั้งนี้คือ รùอยละ 3.73
ข>อเสนอแนะ
1.
ความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองศึกษาที่เกิดขึ้นสìวนหนึ่งนìาจะมาจากสายตาของผูù
สังเกตการณ|เองโดยเฉพาะการใชùสายตาสังเกตและวัดขนาดของดวงจันทร|ซึ่งมีแสงสวìาง จะทำใหùเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการวัดไดù เพราะเราไมìสามารถเห็นขอบของดวงจันทร|ไดùชัดเจน
2.
ในการทดลองควรจะใหùมีระยะหìางจากสายตาหลาย ๆคìามากกวìานี้ แตìระยะหìางจากสายตาไมì
ควรใกลùมากเกินไป เพราะขนาดของวัตถุที่วัดจะเล็กมากจะเปóนผลทำใหùการวัดเกิดความคลาดเคลื่อนไดù
งìาย
เอกสารอ>างอิง
สามเหลี่ยมคลùาย https://www.slideshare.net/ritthinarongron/ss-11624014
www.thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/2018-shower สมาคมดาราศาสตร|ไทย ฝนดาวตกใน
ปπ2561 (เขùาถึงเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูùวิจัยโครงงานดาราศาสตร|เรื่อง “การหาขนาดของดวงจันทร|โดยใชùหลักการของ
สามเหลี่ยมคลùาย” ไดùรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาคืออาจารย|จินตนา โมùทอง โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
อาจารย|สาม ศรีสุโร และอาจารย|แปøงล่ำ เจริญจิตร| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
ผูùอำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม ที่ใหùการสนับสนุนในการจัดทำโครงงานดาราศาสตร|ในครั้งนี้ใหùสำเร็จ
ลุลìวงไปดùวยดี คณะผูùวิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกทìานที่กลìาวมาขùางตùน ณ โอกาสนี้
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ภาคผนวก
การหาคìาความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อน = ผลตìางระหวìางคìาจริงกับคìาทดลอง × 100
คìาจริง
แทนคìา
= 3,603,602 - 3,474,000 ×100
3,474,000
= 129602 × 100
3,474,000
ดังนั้นความตลาดเคลื่อน
= 0.03730 × 100
= 3.73 %

อุปกรณ|
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ไมùเมตร

วัดขนาดดวงจันทร|
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การศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาต Theophilus บนดวงจันทร/
นางสาวศิริรัตน| แกùวจีน, นางสาวหทัยรัตน| ธนสารโสภิณ, นางสาวอรทัย สุระปøอง
E-mail: siri.paew14@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางกุลวรรณ สวนแกùว
โรงเรียนผดุงนารี

บทคัดยEอ
โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาตบนพื้นผิวของดวงจันทร| ซึ่งหลุมดวง
จันทร|เปóนผลจากการพุìงชนของอุกกาบาต โดยมีวัตถุประสงค|ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความลึกของหลุม
อุกกาบาต Theophilus บนพื้นผิวของดวงจันทร|โดยใชùการคำนวณ 2) เพื่อเปรียบเทียบรùอยละความ
คลาดเคลื่อนของความลึกของหลุมอุกกาบาตเมื่อเทียบกับฐานขùอมูลบนเว็บไซต| โดยทำการการถìายภาพ
หลุมอุกกาบาต Theophilus เปóนเวลา 5 ครั้ง แลùวนำมาทำการวิเคราะห| เครื่องมือที่ใชùในการศึกษา คือ
กลùองโทรทรรศน| Dobsonian ขนาด 8 นิ้ว ถìายภาพดùวยกลùอง DSLR จากนั้นนำภาพของเงาบนหลุม
อุกกาบาต วิเคราะห|ขùอมูลโดยใชùโปรแกรม ImageJ และ Virtual Moon Atlas และทำการคำนวณโดยใชù
หลักทางตรีโกณมิติ ซึ่งจากพบการวิเคราะห|ขùอมูล พบวìา ความลึกของหลุมอุกกาบาต Theophilus บนดวง
จันทร| โดยเฉลี่ย มีคìา 3,963.050 เมตร มีคìาความคลาดเคลื่อน รùอยละ 9.924 ดังนั้น การหาความลึกของ
หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร|สามารถทำไดùโดยใชùเงาที่ทอดไปบนพื้นผิวของดวงจันทร| และคìาที่ไดùมีความ
ใกลùเคียงกับคìาจริง
คำสำคัญ : ความลึกของหลุมอุกกาบาต , Theophilus , ImageJ , Virtual Moon Atlas
ความเป]นมา
บริเวณพื้นผิวดวงจันทร|เต็มไปดùวยหลุมอุกกาบาต และเทือกเขา ซึ่งเปóนผลมาจากการพุìงชนของ
อุกกาบาต โดยหลุมอุกกาบาตมี 2 ลักษณะ คือ บริเวณที่มีพื้นผิวสีเขùม เปóนบริเวณที่มีพื้นที่กวùางใหญì พื้นผิว
คìอนขùางราบเรียบมีหลุมอุกกาบาตนùอยกวìา เรียกวìา “ทะเลบนดวงจันทร|” หรือ Maria และบริเวณที่มีสี
อìอนกวìา คือภูเขาหรือที่ราบสูงบนดวงจันทร|เรียกวìา terrae มีความสูงมากกวìาที่เปóนทะเล เมื่อดวงอาทิตย|
สìองกระทบพื้นผิวบริเวณที่เปóนหลุม หรือภูเขาจะทำใหùเกิดเงาทอดไป หากเราทราบความยาวของเงานั้น จะ
สามารถคำนวณหาความสู ง ของภู เ ขา หรื อ ความลึ ก ของหลุ ม บนดวงจั น ทร| ไ ดù โดยหลุ ม อุ ก กาบาต
Theophilus เปóนหนึ่งในหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร|ที่มีขนาดใหญì และโดดเดìน สามารถมองเห็นไดùชัดเจน
ในชìวง 5 วันหลังจากเดือนมืด (New moon) พิกัดของหลุมอุกกาบาต Theophilus มีตำแหนìงลองติจูดที่
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26.29 องศาตะวันออก ละติจูดที่ 11.45 องศาใตù มีความลึก 4,400 เมตร (ขùอมูลจาก Virtual Moon
Atlas)
ดùวยความสำคัญและความนìาสนใจดังกลìาว คณะผูùจัดทำจึงสนใจทำโครงงานเพื่อศึกษาการวัด
ความลึกของหลุมอุกกาบาต Theophilus บนดวงจันทร|ที่สามารถวิเคราะห|ไดùจากภาพถìายของเงาบนหลุม
อุกกาบาตที่มุมอัลติจูดของดวงอาทิตย|ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทำการถìายภาพหลุมอุกกาบาต และใชùวิธีการ
คำนวณทางตรีโกณมิติในการคำนวณหาความลึกของหลุมอุกกาบาต
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาต Theophilus บนพื้นผิวของดวงจันทร|โดยใชùการคำนวณ
2. เพื่อเปรียบเทียบรùอยละความคลาดเคลื่อนของความลึกของหลุมอุกกาบาตเมื่อเทียบกับฐานขùอมูลบน
เว็บไซต|
วิธีการศึกษา
1. นำภาพถìายของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร| โดยทำการถìายภาพในชìวงเวลา 20.40 - 21.00 น.
ในวันขึ้น 5 ค่ำ จำนวน 5 ครั้ง ระหวìางเดือน พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561
2. นำภาพที่ไดùไปวัดความยาวของเงาในหนìวย pixel โดยใชùโปรแกรม ImageJ
3. นำความยาวของเงาที่วัดไดùแปลงใหùเปóนหนìวยเมตร
4. นำความยาวของเงาที่ไดù มาคำนวณเพื่อแกùความคลาดเคลื่อนของเงาเนื่องจากความโคùงของผิว
ดวงจันทร| ซึ่งจะทำใหùความยาวของเงาที่ปรากฏอาจมีขนาดสั้นกวìาความยาวจริงของเงาที่ทอดลงบนหลุม
โดยใชùสมการ > =

'

Äv (~RTgTUDV)×Äv (~ÅWÇgTUDV)

เมือ่ latitude และ longitude คือ คìาละติจูดและลองติจูดของหลุมอุกกาบาตที่ทำการวัด
5. ทำการหาคìามุมอัลติจูดของดวงอาทิตย|บนหลุมอุกกาบาต (มุมα) ณ วันที่ทำการศึกษา
Sin(alpha) = Sin(Subsolar point latitude) × Sin(Latitude) + Cos(Subsolar point
latitude)XCos(Latitude) ×Sin(Co-longitude of the Sun + longitude)
เมื่อ
Subsolar point latitude คือ ละติจูดที่ดวงอาทิตย|ตั้งฉากกับผิวของดวงจันทร| ณ วันที่ทำการศึกษา
Co-longitude of the Sun คือ ลองจิจูดรìวมของดวงอาทิตย| ณ วันที่ทำการศึกษา
Latitude และ longitude คือ พิกัดทางภูมิศาสตร|ของตำแหนìงหลุมอุกกาบาตที่ศึกษา
โดยใชùขùอมูลจากโปรแกรม http://www.lunar-occultations.com/rlo/ephemeris.htm
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6. นำขนาดของเงาและมุมอัลติจูดของดวงอาทิตย|บนหลุมอุกกาบาต (มุมα) มาหาคìาความลึกของ
É

หลุมอุกกาบาต (h) ตามหลักตรีโกณมิติ ตามสมการ tan α =
S
h = tanα *s

7. เมื่อไดùขùอมูลความลึกของหลุมอุกกาบาตจาก วันที่ทำการศึกษา นำมาเปรียบเทียบกับคìาจาก
ความลึกของหลุมอุกกาบาตจากฐานขùอมูล โปรแกรม Virtual moon Atlas
ผลการศึกษา
หลุมอุกกาบาต Theophilus
มีตำแหนìงพิกัดคือ longitude 26.29 องศาตะวันออก latitude 11.45 องศาใตù
ความลึกของหลุม 4,400 เมตร (คìาจากการคำนวณโดยโปรแกรม ซึ่งนำไปใชùเปóนคìามาตรฐานใน
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน)

Subsolar
Coมุม α ความยาวเงา
Point longitude
ที่แกùความ
latitude of the Sun
คลาดเคลื่อน
(m)
23 พ.ย. 2560
1.5
332.38
14.56 16,156.35
21 ม.ค. 2561
0.4
329.76
14.64 15,089.45
19 ก.พ. 2561
-0.4 322.48
12.62 16,400.10
21 มี.ค. 2561
-1.1 327.76
15.29 14,226.38
19 เม.ย. 2561
-1.5 321.30
13.15 17,159.77
วันที่
ทำการศึกษา

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

ความลึก
H
(m)

คìาความ
คลาดเคลื่อน
(รùอยละ)

4,292.53
3,945.26
3,672.35
3,892.68
4,013.44

2.44
10.34
16.53
11.53
8.78
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สรุปผล
จากผลการศึกษา ทำใหùทราบวìาการวัดความลึก หรือความสูง ของหลุมอุกกาบาตบนพื้นผิวของดวง
จันทร| ความยาวของเงาหลุมอุกกาบาต ที่ทอดลงบนพื้นผิวของดวงจันทร| และตำแหนìงพิกัดทางภูมิศาสตร|
ของตำแหนìงที่ตùองการศึกษา โดยหลุมอุกกาบาต Theophilus สามารถหาความลึกไดùเฉลี่ย 3,963 เมตร
แลùวนำคìาที่ไดùมาเปรียบเทียบฐานขùอมูลในโปรแกรม Virtual Moon Atlas โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
คิดเปóนรùอยละ 9.924
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิทยาศาสตร|เรื่องการศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาต Theophilus บนดวงจันทร|
สำเร็จไดùดùวยดี ดùวยความชìวยเหลือและคำแนะนำตลอดจนไดùรับกำลังใจจากหลายฝ≤าย
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (Narit) ที่ไดùมอบกลùองโทรทรรศน|เพื่อเป™ดโอกาสใหù
ศึกษาดùานดาราศาสตร| ขอขอบพระคุณ ดร.มีศิลปØ ชินภักดี ผูùอำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ที่ใหùความ
อนุเคราะห|และสìงเสริมใหùเรียนรูùดùวยกิจกรรมโครงงาน ขอขอบคุณ คุณครูกุลวรรณ สวนแกùว และคุณครู
กลุìมสาระการเรียนรูùวิทยาศาสตร| โรงเรียนผดุงนารี ผูùใหùคำปรึกษาและไดùเมตตาชìวยเหลือตลอดการทำ
โครงงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จ
เอกสารอ>างอิง
Keith Burnett. (2000). Moon Ephemeris [online] from http://www.lunaroccultations.com/rlo/ephemeris.htm
n.d. (2017). Measure the Height of Lunar Craters [online] from
http://astro.physics.uiowa.edu/ITU/labs/observational-labs/studying-the-moon/measurethe-height-of-lunar/
Revission. (2012). The diameter and heights of lunar craters. [online] from
http://www.astro.ex.ac.uk/obs/experiments/lunar/script.html
Rükl, Antonín (1990). Atlas of the Moon. Kalmbach Books. [online] ISBN 0-91313517-8. from
https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/map-moon/crater-theophilus
ชานนท| ชูรัตน|. (2557). การศึกษาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจันทร/.
สืบคùนจากเว็บไซต|
http://www.narit.or.th/files/TeacherTraining/advance/project/16_full_paper-Chanon.pdf
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การจำลองพลังงานที่ทำให>เกิดหลุมอุกกาบาตไทโค
นางสาว รัชฎาภรณ| ลืมสวัสดิ์, นางสาว ญาณิศา วิมลภักตร|
E-mail: NYX.Z.rl@gmail.com, Yanisa55426@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางสาว ธัญพิมล อาภัย
โรงเรียนดัดดรุณี

บทคัดยEอ
การศึกษาพลังงานที่สìงผลทำใหùเกิดหลุมอุกกาบาตไทโค วัถุประสงค|เพื่อทราบถึงพลังงานที่ทำใหù
เกิดหลุมไทโคจากการพุìงชนบนดวงจันทร|วìามีขนาดมากนùอยเพียงใด โดยปลìอยลูกเหล็กลงบนทรายในความ
สูงตìางๆ และนำผลที่ไดùจากการทดลองมาเปรียบเทียบ พบวìาจากแบบจำลองการชน ขนาดหลุมจะใหญìขึ้น
ทุกๆ 1.07 เทìา ตùองใชùพลังงานจากการชนที่เพิ่มขึ้น 2.9406 เทìา เมื่อเปรียบเทียบขùอมูลแบบจำลอง ทำใหù
ทราบวìาการที่จะเกิดหลุมขนาดใหญìดังหลุมไทโคบนดวงจันทร|จำเปóนตùองมีพลังงานมากระทำประมาณ
208,292.5เทìา
คำสำคัญ : หลุมอุกกาบาตไทโค ,พลังงาน
บทนำ
หลุ ม อุ ก กาบาตไทโค (Tycho) เปó น หลุ ม อุ ก กาบาตบนดวงจั น ทร| ข องโลก มี ข นาดหลุ ม กวù า ง
85 กิโลเมตร ซึ่งการเกิดหลุมอุกกาบาตนั้นขึ้นอยูìกับป®จจัยตìางๆ ทั้งป®จจัยจากวัตถุที่พุìงเขùาชน สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของพื้นผิว นอกจากนี้พลังงานจลน|ของวัตุที่เขùามาพุìงชนก็เปóนอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ
พลังงานจลน|เปóนพลังงานที่มีอยูìในวัตถุเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ซึ่งในขณะที่เกิดการพุìงชน
พลังงานจลน|จากการชนของวัตถุถูกสìงผìานไปยังพื้นผิว สìงผลทำใหùพื้นผิวในบริเวณนั้นแตกและสาดเศษวัสดุ
กระเด็นไปยังบริเวณพื้นที่โดยรอบ
การจำลองพลังงานที่ทำใหùเกิดหลุมอุกกาบาตไทโค ชี้ใหùเห็นถึงความสัมพันธ|ระหวìางความเร็วของ
อุกกาบาตกับความกวùางของหลุมอุกกาบาต เพื่อนำมาเปรียบเทียบหาพลังงานที่ใชùในการเกิดหลุมอุกกาบาต
วิธีการศึกษา

ขั้นตอนการเก็บข>อมูล
1. ออกแบบและสรùางแบบจำลองโดย สรùางกระบะทรายไมù ขนาด 60 x 60 x 10 เซนติเมตร
2. นำทรายละเอียด และแหùง ใสìกระบะใหùเต็มและปาดใหùเสมอกัน
3. วัดความสูงจากผิวทราย และปลìอยลูกเหล็กลงมา ในความสูงตìางๆ กัน
4. วัดความกวùางของปากหลุม โดยใชùเวอร|เนีย
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5. ทำการทดลองในขùอที่ 3 และ4 ซ้ำอีก 5 ครั้ง
6. บันทึกขùอมูลและนำขùอมูลที่ไดùไปคำนวณ
ดำเนินการเก็บขùอมูลโดยใชùความสูงดังนี้ 0.3 ,0.6 ,0.9, 1.2 , 1.5 เมตร
ขั้นตอนการคำนวณ
1. คำนวณหาความเร็วในการตกของอุกกาบาต
โดยคำนวณจาก V2 = 2gH
เมื่อ V คือ ความเร็วขณะกระทบผิวทราย (m/s)
g คือ คìาแรงโนùมถìวงของโลก 9.802 (N)
H คือ ความสูงของการตกลงมา (m)
2.คำนวณหาพลังงานในการพุìงชนของอุกกาบาต
1

โดยคำนวณจาก Ek = mv2
2
เมื่อ Ek คือ พลังงานจลน| (J)
m คือ มวล (kg)
v คือ อัตราเร็วของวัตถุ (m/s)
ผลการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความเร็วที่คำนวณไดùจากความสูงของการตกลงมากับขนาดความ
กวùางของปากหลุม
ความสูง (เมตร)
ความเร็ว (เมตร/วินาที)
ความกวùางของปากหลุม (เมตร)
0.3
2.43
7.482
0.6
3.43
8.826
0.9
4.20
9.786
1.2
4.85
10.578
1.5
5.42
11.432
1.8
5.94
12.576
2.1
6.42
12.76
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14
12
10
8
ความกว้ างของปากหลุม (เมตร)

6
4
2
0
2.43

3.43

4.2

4.85

5.42

5.94

6.42

กราฟแสดงความสัมพันธ/ระหวEางความเร็วของอุกกาบาตและความกว>างของหลุมอุกกาบาต
สรุปผล
ผลการศึกษาการจำลองพลังงานที่ทำใหùเกิดหลุมอุกกาบาตไทโค พบวìาเมื่อพลังงานขณะกระทบ
พื้นผิวมากจะทำใหùความกวùางของหลุมอุกกาบาตเพิ่มมากขึ้น แตìการที่กราฟจากการทดลอง ณ ความสูงที่
1.8 เมตร เปóนตùนไปกราฟจะมีคìาคงที่ เนื่องจากขีดจำกัดของอุปกรณ|ที่ใชùในการทดลอง
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จไดùดùวยดีเพราะไดùรับความกรุณาชี้แนะและชìวยเหลืออยìางดียิ่งจาก นายสุวนิตย| วุฒสังข|
เจùาหนùาที่สารสนเทศทางดาราศาสตร|ชำนาญการ นายบุญสìง เห็นงาม อาจารย|โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา นายเกรียงไกร ศรีรักษา อาจารย|กลุìมสาระฯวิทยาศาสตร| นายสมชาย พิมพ|เงิน อาจารย|
กลุìมสาระฯคณิตศาสตร| และใหùคำแนะนำ ตรวจสอบ แกùไขขùอบกพรìองมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุ ณ นางปราณี ป® ‹ น บั ว ผู ù อ ำนวยการโรงเรี ย นดั ด ดรุ ณ ี นางป™ ∫ น ชì า งทอง และ
นางสาวธัญพิมล อาภัย อาจารย|กลุìมสาระฯวิทยาศาสตร| ที่ชìวยสนับสนุนงบประมาณและจัดหาวัสดุอุปกรณ|
ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่สนับสนุนและใหùกำลังใจจนโครงงานี้สำเร็จไดùดùวยดี
เอกสารอ>างอิง
พิสิฏฐ นิธิยานันท|. “ธรณีวิทยาเบื้องต>น หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร/.”[ระบบออนไลน|].
http://www.narit.or.th/index.php/nso/987-introduction-to-lunar-geology-5 (15/5/18)
National Aeronautics and Space Administration. 2010. “Tycho Crater.”[online].
https://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lola-20100326tycho.html (15/5/18)
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ความสัมพันธ/ระหวEางความสวEางของดวงจันทร/และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น – น้ำลง
กับปริมาณการจับสัตว/น้ำที่ขึ้นผEานทEาเทียบเรือประมงภูเก็ต
เด็กหญิงนันทิชา อันติมานนท|, เด็กหญิงชาลดา วายุเวช
E-mail: nattapongsongumpai@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นายนัทธพงศ| สìงอำไพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ≤ายมัธยมศึกษา

บทคัดยEอ
การศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวงจันทร|และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น – น้ำลง
กับปริมาณการจับสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต มีวัตถุประสงค|การศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษา
ขùอมูลพื้นฐานการทำประมงผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของ
ดวงจันทร|และคìาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดกับปริมาณสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมง
ภูเก็ต มีวิธีการเก็บขùอมูลโดยใชùฐานขùอมูลปริมาณสัตว|น้ำขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต องค|การสะพาน
ปลาจากเรือประมงประเภทเครื่องมืออวนลùอม ในชìวงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 แลùวนำมาสรùางกราฟ
เพื่อแสดงความสัมพันธ| ผลการศึกษาพบวìา ชìวงวันที่ 18 มกราคม – 16 เมษายน พ.ศ. 2561 มีสัตว|น้ำเฉลี่ย
ที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต ปริมาณ 2.32 ตัน คิดเปóนมูลคìา 89.63 ลùานบาท โดยมาจากเรือประมง
ประเภทเครื่องมืออวนลùอม จำนวน 388 เที่ยว และเมื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวง
จันทร|และคìาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด พบวìา ไมìมีความสัมพันธ|กับปริมาณสัตว|น้ำที่ขึ้นผìาน
ทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต
คำสำคัญ : ความสวìางของดวงจันทร|, การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น – น้ำลง, สัตว|น้ำ
ความเป]นมา
ภาคใตùมีสภาพทางภูมิศาสตร|ที่เอื้ออำนวยใหùแกìการประกอบอาชีพประมง เนื่องจากมีสภาพที่ตั้งอยูì
บนชายฝ®∫งทะเลและมีพรมแดนธรรมชาติ ที่ติดตìอกับทะเล 13 จังหวัด และมีสภาพที่มีแมìน้ำ ลำคลองที่
ออกสูìทะเล สìงผลใหùประชาชนสìวนใหญìมีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล เชìน อาชีพประมง การทìองเที่ยว เปóนตùน
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ก ารทำประมงเปó น อาชี พ หลั ก ของคนในชุ ม ชนพื ้ น บù า นและการทำประมงพาณิ ช ย|
จากรายงานทìาเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต ปπ 2560 พบวìา มีปริมาณสัตว|น้ำจากเรือประมงพาณิชย|ที่ผìาน
ทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต จำนวน 25,796 ตัน คิดเปóนมูลคìา 1,405,280,168 บาท และจำนวนเรือประมง
พาณิชย|ที่ผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ตเฉลี่ย 7,104 เที่ยวตìอเดือน สัตว|น้ำที่ทำการประมงไดùแกì กุùง หอย

174

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

ปลา ปลาหมึก ปู ในป®จจุบันเรือประมงพาณิชย|สìวนใหญì จะมีการติดตั้งหลอดไฟไวùเปóนจำนวนมาก
เพื่อประโยชน|ในการลìอสัตว|น้ำ เชìน ปลาหมึก (สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ(องค|การมหาชน),2556)
คณะผูùจัดจึงใหùความสนใจวìา นอกจากแสดงสวìางจากหลอดไฟที่สามารถใชùลìาสัตว|น้ำไดùเปóนจำนวนมากแลùว
แสงสวì า งจากธรรมชาติ เชì น ความสวì า งของดวงจั น ทร| จะสì ง ผลตì อ ปริ ม าณการจั บ สั ต ว| น ้ ำ หรื อ ไมì
อีกทั้งความสวìางของดวงจันทร|ในแตìละคืนมีความแตกตìางกันสìงผลใหùระดับน้ำทะเลในแตìละคืนมีไมìเทìากัน
(ชุมชนทùองถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) ดังนั้น คณะผูùจัดทำไดùทำการศึกษา
ความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวงจันทร|และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น – น้ำลง กับปริมาณ
การจับสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาขùอมูลพื้นฐานการทำประมงผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวงจันทร|และคìาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด
กับปริมาณสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต
วิธีการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวงจันทร|และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น – น้ำลง
กับปริมาณการจับสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต มีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาขùอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการทำการประมงในเขตทะเลอันดามัน โดยศึกษาประเภทของเรือที่ทำ
การประมง เครื่องมือทีใ่ ชùประมง ชìวงเวลาในการทำประมง และการเขùาเทียบทìา
2. ลงพื้นที่ศึกษาโดยติดตìอสำนักงานทìาเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอความอนุเคราะห|สถานที่
ทำการศึกษาและเก็บขùอมูล โดยเก็บขùอมูล ปริมาณสัตว|น้ำ มูลคìาสัตว|น้ำ ประเภทเครื่องมือของเรือ จำนวนเรือ
ที่เขùาเทียบทìาแตìละวัน
3. การกำหนดชì วงเวลาที ่ ทำการศึ กษา โดยกำหนดตามวงรอบดิ ถ ี ของดวงจั นทร| 3 รอบ ตั ้ งแตì ว ั นที่
18 มกราคม – 16 เมษายน พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 89 วัน
4. การเลือกขùอมูล เลือกขùอมูลที่สอดคลùองกับตัวแปรที่ศึกษา ไดùแกì
ตัวแปรตùน 1. ความสวìางของดวงจันทร|ในแตìละวัน
2. คìาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด
ตัวแปรตาม ปริมาณสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต ไดùแกì ปลาทูแขก ปลาลัง และปลาโอ โดย
เลือกเฉพาะขùอมูลที่ไดùจากเรือประมงที่ใชùเครื่องมืออวนลùอม เนื่องจากเปóนเรือที่ใชùระยะเวลาในการทำประมง
ในชìวงสั้นๆ โดยปกติเรือจะเขùาเทียบทìาเพื่อขนถìายสัตว|น้ำทุกวัน ไดùแกì ปลาทูแขก ปลาลัง และปลาโอ
5. การวิเคราะห|ขùอมูล นำขùอมูลปริมาณสัตว|น้ำทั้ง 3 ชนิด ในวงรอบดิถีของดวงจันทร| 3 รอบ มาหาคìาเฉลี่ย
เพื่อหาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางดวงจันทร|และคìาเฉลี่ยน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดกับปริมาณสัตว|น้ำ โดย
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อาศัยขùอมูลความสวìางของดวงจันทร|จาก www.unitarium.com และขùอมูลการคาดคะเนน้ำขึ้นสูงสุดและลง
ต่ำสุด ของกรมอุทกศาสตร| กองทัพเรือ ณ เกาะตะเภานùอย จังหวัดภูเก็ต
ผลการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวงจันทร|และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้น - น้ำลง
กั บ ปริ ม าณการจั บ สั ต ว| น ้ ำ ที ่ ข ึ ้ น ผì า นทì า เที ย บเรื อ ประมงภู เ ก็ ต จาก ในชì ว งระยะเวลาตั ้ ง แตì ว ั น ที่
18 มกราคม – 16 เมษายน พ.ศ.2561 มีผลการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาข>อมูลพื้นฐานการทำประมงผEานทEาเทียบเรือประมงภูเก็ต
1.1 การทำประมงในเขตจังหวัดภูเก็ต สามารถจำแนกไดù 2 ลักษณะ ไดùแกì การทำประมงพาณิชย|และการ
ทำประมงพื้นบùาน และมีการใชùเครื่องมือในการทำประมงที่หลากหลาย ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงกับชนิด
ของสัตว|น้ำที่จับ ไดùแกì อวนลùอม อวนลาก เบ็ดราว ไดหมึก ปลากะตัก และอื่น ๆ จึงไมìสามารถระบุจำนวน
ของเรือประมงไดù เนื่องจากเรือที่เขùาเทียบทìาในแตìละวัน มีความหลากหลายและมาจากหลายกลุìมจังหวัด
โดยอาศัยการทำประมงในชìวงเวลากลางคืนตลอดทั้งคืนเนื่องจากมีการใชùดวงไฟในการลìอสัตว|น้ำในขณะทำ
ประมง โดยมีชìวงระยะเวลาในการทำประมงขึ้นอยูìกับเครื่องมือที่ใชùในการทำประมงและปริมาณสัตว|น้ำที่
จับไดù จากผลการศึกษา พบวìา เรือประมงที่ใชùเครื่องมือประเภทอวนลùอมจะทำการประมงในชìวงระยะเวลา
สั้น และจะเขùาเทียบทìาทุกวันในชìวงเชùา โดยเลือกเขùาเทียบทìาในทìาเทียบเรือที่ใกลù ซึ่งสัตว|น้ำที่ไดùจาก
เรือประมงประเภทนี้ ไดùแกì ปลาทูแขก ปลาลัง และปลาโอ
2. การศึกษาความสัมพันธ/ระหวEางความสวEางของดวงจันทร/และคEาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้นสูงสุด
และลงต่ำสุดกับปริมาณสัตว/น้ำที่ขึ้นผEานทEาเทียบเรือประมงภูเก็ต
2.1 ความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวงจันทร|กับปริมาณสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต ไมì
มีความสัมพันธ|กัน ดังกราฟที่ 1
กราฟที่ 1 กราฟแสดงคìาเฉลี่ยความสัมพันธ|ระหวìางรùอยละความสวìางของดวงจันทร|กับปริมาณปลา

จากกราฟที่ 1 พบวìา ปริมาณปลาทูแขกที่ผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ตมีปริมาณมาก ในชìวงที่ดวงจันทร|
มีความสวìางในชìวงแรกของขùางขึ้น (Waxing Crescent) และชìวงปลายของขùางแรม (Waning Crescent)
ในขณะเดี ย วกั น ปลาโอจะมี ป ริ ม าณมากในชì ว งที ่ ด วงจั น ทร| ม ี ค วามสวì า งมาก (Waxing Gibbous)
และในชìวงความสวìางอื่น ๆ ปริมาณปลามีความใกลùเคียงกัน ซึ่งไมìมีความสัมพันธ|กัน อาจเนื่องมาจาก
ในป®จจุบันเรือประมงไมìไดùอาศัยแสงสวìางจากดวงจันทร| โดยอาศัยแสงสวìางจากหลอดไฟในการลìอสัตว|น้ำ
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ซึ่งสามารถทำประมงไดùตลอดทั้งเดือน และมีป®จจัยอื่นที่สìงผลตìอปริมาณการจับสัตว|น้ำ เชìน สภาพอากาศ
อิทธิพลจากลมมรสุม เปóนตùน
2.2 คìาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดกับปริมาณสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต ไมìมี
ความสัมพันธ|กัน ดังกราฟที่ 2
กราฟที่ 2 กราฟแสดงคìาเฉลี่ยความสัมพันธ|ระหวìางคìาเฉลี่ยน้ำขึ้นน้ำสูงสุดและต่ำสุดกับปริมาณปลา

จากกราฟที ่ 2 พบวì า ปริ ม าณปลาทู แ ขก ปลาลั ง และปลาโอ ที ่ ผ ì า นทì า เที ย บเรื อ ประมงภู เ ก็ ต
ไมìสามารถอธิบายเชิงความสัมพันธ|กับคìาเฉลี่ยน้ำขึ้น-น้ำลงเทียบกับระดับน้ำปานกลางไดù
สรุปผล
จากการศึกษาขùอมูลพื้นฐานการทำประมง และความสัมพันธ|ระหวìางความสวìางของดวงจันทร|และ
คìาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้น-น้ำลงกับปริมาณสัตว|น้ำที่ขึ้นผìานทìาเทียบเรือประมงภูเก็ต ในชìวงระยะเวลาตั้งแตì
วันที่ 18 มกราคม – 16 เมษายน พ.ศ.2561 ความสวìางของดวงจันทร|และคìาเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้น-น้ำลง
ไมìมีความสัมพันธ|กับปริมาณสัตว|น้ำที่จับไดù
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้สำเร็จดùวยดี ขอขอบคุณสำนักงานทìาเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต ที่ใหùความ
อนุเคราะห|ขùอมูลและใหùคำปรึกษา และขอขอบคุณ คุณครูนัทธพงศ| สìงอำไพ และครอบครัวผูùใหùกำลังใน
การดำเนินงานและใหùโอกาสในการศึกษาตลอดมา
เอกสารอ>างอิง
สำนักงานท+าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต. (2561) ขEอมูลสถิติสัตวIน้ำประจำปK 2561
กรมอุทกศาสตรI กองทัพเรือ.(2560) ระดับน้ำทำนายสูงสุด-ต่ำสุด ปK2561. [ออนไลนI] สืบคEนไดEจาก:
www.hydro.navy.mi.th/tide61/tn2018.pdf (29 เมษายน 2561)
The Moon Tonight. [ออนไลนI] สืบคEนไดEจาก: www.time.unitarium.com/moon/where.html (3 พฤษภาคม 2561)
พิทักษI ศิริวงศIและคณะ.(2555) วิถีชีวิตชาวประมงไดหมึก ตําบลปากน้ำปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธI. รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด3านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ประจำปC 2555.
สถาบันวิจัยดาราศาสตรIแห+งชาติ(องคIการมหาชน),(2556) ผลกระทบมลภาวะทางแสงตIอระบบนิเวศ [ระบบออนไลนI] สืบคEนไดE
จาก http://www.narit.or.th/index.php/lightpolution-9 (28 เมษายน 2561)
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การสร>างแบบจำลองวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร/กาลิเลียนด>วยโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP)
นายณัชพล เดชสำราญ
E-mail: maxnat1447@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางสาวศลิดดา จุติเวช
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

บทคัดยEอ
โครงงานนี้ไดùจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษารูปแบบวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|
กาลิเลียน และใชùโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อสรùางแบบจำลองอยìางงìายของ
รูปแบบวงโคจรดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียน โดยมีแนวคิดจากการสังเกตดาวพฤหัสบดีดùวยกลùอง
โทรทรรศน|แลùวพบวìาตำแหนìงของดวงจันทร|กาลิเลียนมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนìงไปในแตìละครั้งที่ทำการ
สังเกต และภาพที่สังเกตไดùมีการเรียงตัวกันของดวงจันทร|กาลิเลียนแตìยังระบุไมìไดùวìาเปóนดวงจันทร|ดวงใด
ทำใหùเกิดความสับสนไดùเนื่องจากตำแหนìงของดวงจันทร|ไมìไดùเรียงตามระยะหìางจากดาวพฤหัสบดี สาเหตุ
เกิดจากภาพที่สังเกตเห็นเปóนภาพ 2 มิติแตìลักษณะการโคจรจริงมีลักษณะเปóน 3 มิติ ทางผูùจัดทำจึงมี
แนวคิดที่จะใชùโปรแกรม GSP สรùางแบบจำลองอยìางงìายเพื่ออธิบายความสับสนที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
โปรแกรม GSP เปóนโปรแกรมที่สามารถสรùางรูปทางเรขาคณิต สมการและกราฟไดù โดยในการสรùาง
แบบจำลองใชùอัตราสìวนจริงของดาวพฤหัสบดีทั้งความเร็วในการโคจรและระยะหìางของดวงจันทร|แตìละดวง
และปรับลดสัดสìวนโดยใชùมาตราสìวน 1 cm : 100,000 km ใหùแสดงผลไดùชัดเจนในลักษณะ top view
และ side view ผลจากการใชùแบบจำลองวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียนดùวยโปรแกรม
GSP ไปอธิบายใหùกับผูùที่มีความสับสนเรื่องตำแหนìงของดวงจันทร|กาลิเลียน พบวìาสามารถชìวยอธิบายไดùดี
และยังทำใหùผูùจัดทำโครงงาน
มีความเขùาใจเกี่ยวกับรูปแบบการคำนวณ การใชùเครื่องมือและสัดสìวน
ของโปรแกรมเพื่อใชùในการสรùางแบบจำลองวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียน และเพื่อเปóน
พื้นฐานในการออกแบบสรùางแบบจำลองการโคจรของดาวเคราะห|ดวงอื่นตìอไป
คำสำคัญ: โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad, ดาวพฤหัสบดี, ดวงจันทร|กาลิเลียน
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ความเป]นมา
การศึกษาวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียนโดยการสังเกตจากกลùองโทรทัศน|มี
ความลำบากในการสังเกตเนื่องจากไมìสามารถเห็นรูปในมุมมอง 3 มิติ และตùองใชùเวลานานเพื่อสังเกต
ความสั มพั นธ| และถู กบั งคั บโดยมุ มมองที ่ ไมì สามารถระบุ ชื ่ อของดาวที ่ สั งเกตอยู ì ไดù ผู ù จั ดทำจึ งสรù าง
แบบจำลองการโคจรของดวงจันทร|กาลิเลียนโดยใชùโปรแกรม GSP เพื่อสังเกตการโคจร โดยการใชùขùอมูล
จริงในการสรùางแบบจำลอง ที่มีความถูกตùองชัดเจน และสามารถสังเกตไดù 2 มุมมอง ไดùแกì มุมมองจาก
ดùานบน ดùานหนùา มุม 5 องศา เพื่อเพิ่มความสามารถในการหาความสัมพันธ|ของจุดตìางๆ ของดาวแตìละดวง
ไดù ซึ่งจะเปóนประโยชน|ในการนำไปศึกษาตìอในงานวิจัยอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาเปóนรูปแบบจำลองอื่นๆ
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษารูปแบบวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร| กาลิเลียน
2. เพื่อสรùางแบบจำลองอยìางงìายของรูปแบบวงโคจรดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียน
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาคùนควùาขùอมูลที่เกี่ยวขùองกับดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียน เชìน ขนาดเสùนผìานศูนย|กลาง
เวลาที่ใชùในการโคจรรอบดาวพฤหัสบดี ความเอียงของแกน คìาเฉลี่ยระยะหìางของแกนที่หìางจากดาว
พฤหัสบดี คìาความรีของวงโคจร
2. สรุปขùอมูลที่ไดùมาโดยใชùโปรแกรม GSP เพื่อหาความสัมพันธ|ของเสùนรอบวงโคจรและขนาดของดาว
พฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียน เพื่อวางแผนในการสรùางวงโคจรในแบบจำลอง
3. คùนหาขùอมูลที่จำเปóนในการสรùางรูปเรขาคณิตในโปรแกรม GSP (เพราะโปรแกรมไมìสามารถสรùางรูป
เรขาคณิตเองไดù)
4. สรùางแบบจำลองอยìางงìายของรูปแบบวงโคจรดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียน โดยใชùโปรแกรม
GSP
ผลการศึกษา
โครงงานการสรùางแบบจำลองวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียนดùวยโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad (GSP) สามารถสรùางแบบจำลองไดùดังนี้
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รูปแบบจำลองการโคจรของดาวเคราะห|ในระบบสุริยะรอบดวงอาทิตย|

รูปแบบจำลองการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียนรอบดวงอาทิตย|

รูปแบบจำลองการโคจรของดวงจันทร|กาลิเลียนรอบดาวพฤหัสบดี (มุม front view ระนาบเอียง 5 องศา)

รูปแบบจำลองการโคจรของดวงจันทร|กาลิเลียนรอบดาวพฤหัสบดี (มุม top view)
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สรุปผล
การใชùแบบจำลองวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียนดùวยโปรแกรม GSP ไปอธิบาย
ใหùกับผูùที่มีความสับสนเรื่องตำแหนìงของดวงจันทร|กาลิเลียน พบวìาสามารถชìวยอธิบายไดùดี โดยในการสรùาง
แบบจำลองไดùใชùอัตราสìวนจริงของดาวพฤหัสบดี ทั้งความเร็วในการโคจรและระยะหìางของดวงจันทร|แตìละ
ดวงและปรับลดสัดสìวนโดยใชùมาตราสìวน 1 cm : 100,000 km ใหùแสดงผลไดùชัดเจนในลักษณะของ
top view และ side view สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ไดùในรูปแบบหลายมิติ ทำใหùสามารถเห็นภาพ
ความสัมพันธ|ของตำแหนìงมากขึ้น และยังทำใหùผูùจัดทำโครงงานมีความเขùาใจเกี่ยวกับรูปแบบการคำนวณ
การใชùเครื่องมือและสัดสìวนของโปรแกรมเพื่อใชùในการสรùางแบบจำลองวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและ
ดวงจันทร|กาลิเลียน และเปóนพื้นฐานในการออกแบบสรùางแบบจำลองการโคจรของดาวเคราะห|ดวงอื่นหรือ
วัตถุทùองฟøาอื่นตìอไป
กิตติกรรมประกาศ
แบบจำลองวงโคจรของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร|กาลิเลียน ประสบความสำเร็จไดùเปóนอยìางยิ่งไดù
ดùวยความกรุณาของ คุณครูศลิดดา จุติเวช และ คุณครูธวัชชัย สุวรรณวงศ| ที่เป™ดโอกาสใหùไดùรับทำโครงงาน
ในครั้งนี้ พรùอมทั้งยังคอยชìวยเหลือและแนะนำตั้งแตìตùนจนกระทั่งงานสำเร็จเสร็จสิ้น ขอขอบคุณพìอแมìและ
พี่ ที่คอยใหùคำปรึกษาใหùกำลังใจ และชìวยเสนอแนวคิด ขอขอบคุณนายจิรภัทร สุวรรณรัษฏากร ที่คอย
ชìวยเหลือตรวจสอบและใหùคำแนะนำในการเขียนเนื้อหา นายศร สุขฉัตรที่ชìวยเหลือดùานการหาขùอมูลและ
คอมพิวเตอร| นายภรณ|พงศ| อภิรักษ|วงศ|ผูùชìวยเหลือดùานโปรแกรม GSP นายหัศวรรษ เชื้อแถว นายนพกร
จันทร|คง
นายรัฐวิชญ| โชติสถิตโภคิน ผูùคอยใหùคำแนะนำและความชìวยเหลือ ทùายที่สุดขอขอบคุณ
เพื่อนๆ จากกลุìมRainbow7 ที่คìอยชìวยเหลือและไมìทอดทิ้งในการทำงาน
เอกสารอ>างอิง
Nssdc.(2560).ขùอมูลดาวพฤหัสบดี. สืบคùนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561.
จาก https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/jupiterfact.html
windows2universe. (2551).ขùอมูลดาวเคราะห|ในระบบสุริยะ. สืบคùนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561.
จาก https://www.windows2universe.org/our_solar_system/planets_table.html
space-facts. (2561).ขùอมูลของดวงจันทร|กาลิเลียน. สืบคùนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561.
จาก https://space-facts.com/
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การศึกษาธาตุที่เป]นองค/ประกอบของกระจุกดาวทรงกลม M62
เด็กชายกฤตพงษ| เมตตาจิตสกุล, เด็กหญิงนิธิภรณ| แกùววิทยาคุณ
E-mail : Oat50920@gmail.com, 5911014434@ben2.ac.th
ครูที่ปรึกษา: นายพิษณุ ศรีกระกูล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

บทคัดยEอ
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาธาตุที่เปóนองค|ประกอบของกระจุกดาวทรงกลม M62 ซึ่งเปóนกระจุก
ดาวทรงกลมขนาดใหญìในกลุìมดาวคนแบกงู เนื่องจากกระจุกดาวทรงกลมเปóนวัตถุที่มีดาวฤกษ|จำนวนมาก
อาศัยอยูì ขùาพเจùาจึงทำการตั้งขùอสังเกตวìาทั้งกระจุกดาวทรงกลมจะมีองค|ประกอบธาตุเดียวกันหรือไมìจึง
เริ่มวางแผนเก็บขùอมูลจากซีซีดีสเปกโตรกราฟตìอกับกลùองโทรทรรศน|ขนาด 0.7 เมตร จากหอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จากนั้นนำชุดขùอมูลที่ไดùจากการประมวลผลเพื่อหา
สเปกตรัมของคลื่นแสงจากการวิเคราะห|ขùอมูลสรุปไดùวìากระจุกดาวทรงกลม M62 มีธาตุองค|ประกอบ
ออกซิเจน แมคนิเซียม และอลูมิเนียมเปóนสìวนใหญì
คำสำคัญ : องค|ประกอบธาตุ , กระจุกดาวทรงกลม
ความเป]นมา
เนื่องจากกระจุกดาวทรงกลมเปóนวัตถุที่มีดาวฤกษ|จำนวนมากอาศัยอยูìและมีอายุที่มากกวìา
กระจุกดาวเป™ดมากนัก ขùาพเจùาจึงทำการตั้งขùอสังเกตวìาทั้งกระจุกดาวทรงกลมตั้งแตìใจกลางของกระจุกดาว
ออกมายังขอบดùานนอกของกระจุกดาวทรงกลมจะมีองค|ประกอบธาตุเดียวกันหรือไมì จึงเริ่มวางแผนเก็บ
ขùอมูลจากซีซีดีสเปกโตรกราฟตìอกับกลùองโทรทรรศน|ขนาด 0.7 เมตร จากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค/
1. เพื่อศึกษาองค|ประกอบธาตุของกระจุกดาวทรงกลม
2. เพื่อศึกษากระบวนการเก็บขùอมูลและวิเคราะห|ผลสเปกตรัม
3. เพื่อศึกษาการใชùเครื่องมือและโปรแกรมทางดาราศาสตร|
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วิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วางแผนการเก็บขùอมูลของวัตถุ
ถìายภาพสเปกตรัมของกระจุกดาวทรงกลม M62
ถìายภาพสเปกตรัมมาตรฐานสำหรับนำมาสอบเทียบกับภาพสเปกตรัมของกระจุกดาวทรงกลม M62
นำภาพทั้งสองชุดมาผìานโปรแกรมวิเคราะห|สเปกโตรกราฟ
นำกราฟที่ไดùมาเทียบกราฟมาตรฐานของธาตุตìาง ใหùรูปแบบเหมือนกัน
วิเคราะห|กราฟและสรุปผลหาธาตุองค|ประกอบของกระจุกดาวทรงกลม M62
ผลการศึกษา

รูปที่ 1 สเปกตัวของ M62

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลของ M62
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สรุปผล
จากวัตถุประสงค|เพื่อศึกษาหาองค|ประกอบธาตุในกระจุกดาวทรงกลม M62 สรุปไดùวìากระจุกดาว
M62 มี มีธาตุแมคนิเซียมเปóนสìวน และยังมีถùาธาตุอื่นๆประกอบอยูìดùวยแตìเปóนสìวนนùอยเชìน ออกซิเจน
อลูมิเนียม องค|ประกอบธาตุที่พบทั้งหมดแสดงใหùเห็นวìากระจุกดาวทรงกลมมีอายุคìอนขùานนาน สอดคลùอง
กับทฤษฏี
ข>อเสนอแนะ
1. ควรเก็บขùอมูลหรือถìายภาพใหùไดùจำนวนมากกวìานี้เพื่อนำมาหาคìาเฉลี่ย
2. ควรถìายภาพในหลายๆ ตำแหนìงของกระจุกดาวทรงกลม
3. ควรทำเทียบกับกระจุกดาวเป™ดเพื่อใหùเห็นอยìางชัดเจนวìาอันไหนมีอายุมากนùอยกวìากัน
กิตติกรรมประกาศ
จากการศึกษาคùนควùางานวิจัยนี้ สำเร็จลงไดùดùวยความอนุเคราะห|จากอาจารย|ที่ปรึกษาวิจัย นาย
พิษณุ ศรีกระกูล ซึ่งคอยใหùคำแนะนำเทคนิควิธีการตìาง ๆ มาสูìการวิจัย
ขอขอบพระคุณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และเจùาหนùาที่ทุก
ทìาน ที่เอื้อเฟ›‹ออุปกรณ| สถานที่ คำแนะนำ และกำลังใจ
เอกสารอ>างอิง
1. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/813/2/97/pdf
2. http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/stellar-spectrum
3. http://skyserver.sdss.org/dr3/en/proj/advanced/spectraltypes/lines.asp
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การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของดาวฤกษ/บางดวง ในกระจุกดาวเป¢ด M47
นางสาวภัทรภร นิลพัฒน|
E-mail: Playeo91@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นายวัชระพงษ| ธนวนกูล
โรงเรียนศรียานุสรณ| จันทบุรี

บทคัดยEอ
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของดาวฤกษ|บางดวงในกระจุกดาว M47 โดยเก็บ
ขùอมูลจากการถìายภาพดùวยกลùองซีซีดีโฟโตมิเตอร| ผìานแผìนกรองแสงสีน้ำเงินและแผìนกรองแสงสีที่ตา
มองเห็ น ณ หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษาฉะเชิ ง เทรา สถาบั น วิ จ ั ย ดาราศาสตร|
(องค|การมหาชน) ผลการวิเคราะห|พบวìาดาวฤกษ|ที่พิจารณามีคìาอุณหภูมิยังผล ระหวìาง 10,582.46 ถึง
11,685.38 เคลวิน คìาอุณหภูมิสีอยูìระหวìาง 11,285.27 ถึง 12,698.41 เคลวิน คìากำลังสìองสวìางอยูì
ระหวìาง 91.46 ถึง 203.23 เทìาของกำลังการสìองสวìางของดวงอาทิตย| รัศมีอยูìระหวìาง 91.46 ถึง 203.23
เทìาของรัศมีดวงอาทิตย| มีมวล 4.51 ถึง 5.88 เทìาของมวลอาทิตย| ประเภทสเปกตรัมของดาว ฤกษ| คือ B
ที่มีตำแหนìงอยูìในแถบลำดับหลัก และยังไมìพบการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ
คำสำคัญ: ดาวฤกษ|, กระจุกดาว M47, วิวัฒนาการ

บทนำ
ดาวฤกษ|เปóนวัตถุทùองฟøาที่สามารถสังเกตเห็นไดùในยามค่ำคืน แตìดาวฤกษ|ที่อาศัยอยูìรìวมกันจะ
เรียกวìากระจุกดาว ซึ่งกระจุกดาวจะเปóนแหลìงรวมดาวฤกษ|หลากหลายชนิด และกระจุกดาวสามารถแยก
ออกเปóน 2 ประเภท คือกระจุกดาวทรงกลม (Globular cluster) และกระจุกดาวเป™ด (Open cluster)
ซึ่งในการศึกษาดาวฤกษ|นั้นสìวนใกญìจะทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ| เชìน อุณหภูมิยัง
ผล อุณหภูมิสี และ มวลของดาวฤกษ เปóนตùน ( บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550 ) กระจุกดาว M47 เปóน
กระจุ ก ดาวเป™ ด อยู ì ใ นกลุ ì ม ดาวทù า ยเรื อ ( Puppis ) มี ต ำแหนì ง R.A. 07h 36.6m DEC. -14°30'
ระยะหìางจากโลกประมาณ 1,600 ปπแสง ความสวìาง 5.2 ขนาด 30 อาร|คนาที คùนพบโดย Giovanni
Batista Hodierna ในสภาพทùองฟøาที่ดี เมื่อมองดùวยตาเปลìาจะเห็นเปóนเมฆมัวๆ มีดาวประมาณ 50 ดวง
ซึ่งมีเสùนผìานศูนย|กลาง 12 ปπแสง ในศูนย|กลางของกระจุกดาวมีความหนาแนìน 16 ดวงในพื้นที่ 1 ลูกบาศก|
พาร|เซค แตìความหนาแนìนเฉลี่ยของกระจุกดาวทั้งกระจุก คือ 0.62 ดวงตìอในพื้นที่ 1 ลูกบาศก|พาร|เซค
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ดาวฤกษ|ในกระจุกดาว M 47 มี การ เคลื่อนที่อวกาศ (Proper-motion) และดาวสมาชิกในกระจุกดาว M
47 อาจเปóนระบบดาวคูì ตลอดจนดาวฤกษ|ประเภทดาวยกัษ| (Giant)
การวิจัยครั้งนี้เปóนการศึกษาเพื่อวิเคราะห|คุณสมบัติของดาวฤกษ|บางดวงใน กระจุกดาว M47 ซึ่ง
เปóนการสังเกตคìาความแตกตìางของโชติมาตรในแสงสีน้ำเงิน กับ โชติมาตรใน แสงสีที่ตาเรามองเห็น (B-V)
และนำผลการศึกษาเรื่องดัชนีสีของดาวฤกษ|ไปวิเคราะห|ถึง คุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ|บางดวงใน
กระจุกดาว M47 ไดùแกì อุณหภูมิยังผล อุณหภูมิสี รัศมี และมวลของดาวฤกษ| ตลอดจนสรùาง H-R
Diagram เพื่อวิเคราะห|วิวัฒนาการของดาวฤกษ|ที่ทำการศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ|ในกระจุกดาว M47
วัตถุประสงค/
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของดาวฤกษ|บางดวงในกระจุกดาว M47

1.

2.

3.
4.

วิธีการศึกษา
ทำการเก็บขùอมูลจากการสังเกตการณ|ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร| (องค|การมหาชน) ดùวยกลùองซีซีดี โฟโตมิเตอร| (CCD Photometer) ผìานแผìน
กรองแสงสี น้ำ เงิน (B) และสีที่ตามองเห็น (V) ที่ตìอเขùากับกลùองโทรทรรศน|สะทùอนแสงขนาดเสùนผìาน
ศูนย|กลาง 0.5 เมตร บนฐานตั้งกลùองที่มีระบบตามดาวอัตโนมัติ ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นำ
ขùอมูลภาพถìายของดาวมาวิเคราะห|หาคìา โชติมาตรปรากฏของดาวในแตìละภาพในภาพถìาย ฟ™ลเตอร| B
และ V โดยใชùโปรแกรม Maxim DL
ทำการเลือกดาวมาตรฐานในภาพถìาย 1 ดวง แลùวนำไปตรวจสอบคìา โชติมาตรสมบูรณ| จากฐานขùอมูลใน
เว็บไซต|ของ SIMBAD หรือ SIMBAD Astronomical Database อยูìที่ http://simbad.u-strasbg.fr จากนั้นนำมา
ปรับแกùคìา โชติมาตรปรากฏ ของดาวแตìละภาพในฟ™ลเตอร| B และ V ใหùเปóนคìา โชติมาตรสมบูรณ|
ทำการคำนวณหาคìาดัชสี B-V โดยการนำเอาคìาโชติมาตรของดาวที่ถìายในฟ™ลเตอร| B ลบดùวยคìา โชติ
มาตรของดาวที่ถìายในฟ™ลเตอร| V
ทำการคำนวณหาคìาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ| ไดùแกì อุณหภูมิยัง ผล (Effective temperature),
อุณหภูมิสี (Color temperature), รัศมี (Radius) และมวล (Mass) ตามความสัมพันธ|ดังสมการดังนี้

(

) (

)

1
= 9.52307 ´10 -5 + 1.32488´10 - 4 (B - V )
Teff
7200
TC =
(B - V ) + 0.64
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เมื่อ

B-V คือ คìาดัชนีสี
Teff คือ อุณหภูมิยังผล หนìวย เคลวิน
Tc
คือ อุณหภูมิสีของดาว หนìวย เคลวิน
L
คือ ความสวìางของดาวฤกษ| หนìวย เทìาของดวงอาทิตย|
M
คือ มวลของดาวฤกษ| หนìวย เทìาของดวงอาทิตย|
R
คือ รัศมีของดาวฤกษ| หนìวย เทìาของดวงอาทิตย| (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1แสดงคEาคุณสมบัติทางกายภาพและประเภทของดาวฤกษ/ที่พิจารณา
star
1
2
3
4
5

Teff (K)
10,772.46
12,089.85
12,464.51
10,735.38
11,660.53

Tc (K)
10,472.86
11,457.90
12,210.27
11,646.76
12,545.58

Mv
-0.13
-1.03
-0.42
-0.77
-0.23

L/Lsun
90.46
201.23
112.30
152.98
98.6

R/Rsun
4.16
6.40
4.20
4.59
4.10

M/Msun
4.41
5.78
4.80
5.30
4.44

Type
B
B
B
B
B

เมื่อนำขùอมูลที่คำนวณไดùมาสรùางแผนภาพ H-R Diagram โดยกำหนดใหùแกน X คือคìาดัชนีสี
และแกน Y คือคìาโชติมาตร เพื่อวิเคราะห|วิวัฒนาการของดาวฤกษ|ที่ทùาการศึกษา แสดงดังภาพ

ภาพที่ 1 แผนภาพ H-R Diagram เพื่อวิเคราะห|วิวัฒนาการของดาวฤกษ|
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สรุปผล
โครงงานนี้เปóนการศึกษาเพื่อวิเคราะห|คุณสมบัติของดาวฤกษ|บางดวงใน กระจุกดาว M47 ซึ่งเปóน
การสังเกตคìาความแตกตìางของโชติมาตรในแสงสีน้ำเงิน กับ โชติมาตรในแสงสีที่ตาเรามองเห็น (B-V) และ
นำผลการศึกษาเรื่องดัชนีสีของดาวฤกษ|ไปวิเคราะห|ถึง คุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ|บางดวงใน
กระจุกดาว M47 ไดùแกì อุณหภูมิยังผล, อุณหภูมิสี, รัศมี, และมวลของดาวฤกษ| ตลอดจนสรùาง H-R
Diagram เพื่อวิเคราะห|วิวัฒนาการของดาวฤกษ|ที่ทำการศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ|ในกระจุกดาว M47
ผลการวิเคราะห|พบวìาดาวฤกษ|ที่พิจารณามีคìาอุณหภูมิยังผล ระหวìาง 10,582.46 ถึง 11,685.38 เคลวิน
คìาอุณหภูมิสีอยูìระหวìาง 11,285.27 ถึง 12,698.41 เคลวิน คìากำลังสìองสวìางอยูìระหวìาง 91.46 ถึง
203.23 เทìาของกำลังการสìองสวìางของดวงอาทิตย| รัศมีอยูìระหวìาง 91.46 ถึง 203.23 เทìาของรัศมีดวง
อาทิตย| มีมวล 4.51 ถึง 5.88 เทìาของมวลอาทิตย| ประเภทสเปกตรัมของดาวฤกษ| คือ B ที่มีตำแหนìงอยูìใน
แถบลำดับหลักและยังไมìพบการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จลุลìวงไปไดùดùวยดีตùองขอขอบพระคุณผูùอำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ| นายประชง
วั ฒนชั ย ที ่ สนั บสนุ นการเขù ารì วมโครงการนอกจากนี ้ ตù องขอขอบพระคุ ณอาจารย| ที ่ ปรึ กษาโครงงาน
นายวัชระพงษ| ธนวนกูล ที่ชìวยเหลือการดำเนินการการทำโครงงานนี้มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร|แหìงชาติ (องค|การมหาชน) ที่ใหùโอกาสในการศึกษาครั้งนี้
บรรณานุกรม
บุญรักษา สุนทรธรรม. ดาราศาสตร/ฟ¢สิกส/ (พิมพ|ครั้งที่ 1). หนìวยพิมพ|เอกสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร|
มหาวิทยาลัยเชียงใหมì, 2550.
รณกฤต รัตนมาลา และวันธนา ศิลปวิลาวัณย|. การคำนวณอุณหภูมิยังผลของดาวฤกษ/บางดวงใน
กระจุกดาว
M67. รายงานการคùนควùาแบบอสิระเชิงวิทยานิพนธ|มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา, 2557.
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การศึกษาคลื่นไมโครเวฟของพื้นหลังเอกภพ (Cosmic Radio Wave Background : COM)
นายธนกฤต วราห|คำ
E-mail: Frist9448@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นายเทวัญ ดีจรัส
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

บทคัดยEอ
การศึ ก ษารั ง สี ไ มโครเวฟของพื ้ น หลั ง เอกภพ (CMB: cosmic microwave background
radiation) มีจุดประสงค|เพื่อศึกษาอุณหภูมิของพื้นหลังเอกภพและโลก โดยใชùขùอมูลจากดาวเทียมสำรวจ
พื้นหลังจักรวาล (Cosmic Background Explorer; COBE) ซึ่งเปóนการเก็บขùอมูลยùอนหลังมากกวìา 10 ปπ
งานวิจัยนี้เปóนรูปแบบวิเคราะห|ขùอมูลและแปลผลออกมาเปóนกราฟ ผลที่ไดùอุณหภูมิพื้นหลังของโลกอยูì
ระหวìาง –63 ถึง 37 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพมีอุณหภูมิ 0.0004 องศาเซลเซียส
คำสำคัญ: การกำเนิดเอกภพ
ความเป]นมา
ตั้งแตìอดีตจนถึงป®จจุบันมีแนวคิดเรื่องเอกภพตั้งแตìสมัยสุเมเรียนประมาณ 7000 ปπ กìอนคริสต
ศักราช โดยมีการบันทึกขùอมูลลงในแผìนดินเหนียวซึ่งใชùอักษรรูปลิ่ม (Cuneiform) ยุคตìอมาคือแบบจำลอง
ของชาวบาบิโลนประมาณ 500 – 2000 ปπ กìอนคริสตศักราช ซึ่งมีการบันทึกขùอมูลการเคลื่อนที่ของดวงดาว
อยì า งเปó น ระบบมี ก ารทำนายการเปลี ่ ย นแปลงของฤดู ก าลจึ ง มี ร ะบบการเกษตรที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
แบบจำลองของชาวกรีกประมาณ 384 – 325 ปπ กìอนคริสตศักราชเปóนชนกลุìมแรกที่ใชùคำวìา (Cosmology)
แปลวìาแนวความคิดของความสมมาตร มีแนวคิดยึดโลกเปóนศูนย|กลางของจักรวาลหลังจากกรีกลìมสลาย
คริสตจักรไดùนำแนวคิดนี้ไปใชù แบบจำลองเอกภพของเคพเลอร| ทิโค บราห| ค.ศ. 1546 – 1601 สังเกตการ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะห|และจดบันทึกอยìางละเอียดทุกวันเปóนเวลานับ 10 ปπ จากการสังเกตทำใหùเขาไมì
เชื่อโคเพอร|นิคัสที่กลìาววìาดาวเคราะห|เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย|เปóนวงกลมสìงตìอใหù โยฮันเนส เคพเลอร|
บันทึกตำแหนìงของดาวเคราะห|เพิ่มเติม สรุปวìา ดาวเคราะห|โคจรรอบดวงอาทิตย|เปóนวงรีแบบจำลองของ
เคพเลอร| ไดùรับการยอมรับ เปóนกฎการเคลื่อนที่ 3 ขùอที่ใชùกันอยูìในป®จจุบัน และในป®จจุบันมีแนวคิดที่ไดùรบั
การยอมรับคือ ทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang model) ที่เชื่อวìาเอกภพมีจุดเริ่มตùนโดยมีการคùนพบการขยายตัว
ของเอกภพและการคùนพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ (Cosmic microwave background ; CMB)
ซึ่งเปóนขอบเขตของงานวิจัยนี้
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การขยายตัวของเอกภพ เอ็ดวิน พาวเวลล| ฮับเบิล นักดาราศาสตร|ชาวอเมริกาเปóนคนแรกที่พบวìา
เอกภพกำลังขยายตัวในป®จจุบัน ฮับเบิล สังเกตกาแล็กซี พบวìากาแล็กซีเหลìานั้น เกิดปรากฎการณ|เลื่อนทาง
แดง (redshift) ของสเปกตรัม แสดงวìาวัตถุทùองฟøานั้นกำลังเคลื่อนที่ถอยหìางออกจากผูùสังเกตบนโลก
ปรากฏการณ|เลื่อนทางแดงเกิดขึ้นเมื่อการแผìรังสีคลื่นแมìเหล็กไฟฟøา (โดยมากเปóนแสงที่ตามองเห็น) มีการ
เปลìงแสงหรือสะทùอนกับวัตถุแลùวเกิดปรากฏการณ| ดอปเพลอร| ทำใหùคลื่นเคลื่อนตัวไปในทางฝ®∫งสีแดงของ
สเปกตรัมแมìเหล็กไฟฟøา (ซึ่งมีพลังงานนùอยกวìา) การเคลื่อนไปทางแดงจึงหมายถึงการที่ผูùสังเกตจับไดùวìารังสี
คลื่นแมìเหล็กไฟฟøาที่มีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับแหลìงกำเนิดการคùนพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจาก
อวกาศ (Cosmic microwave background ; CMB) อาร|โน เพนเซียส และรอเบิร|ต วิลสันไดùทดสอบระบบ
เครื่องรับสัญญาณรบกวนสัญญาณวิทยุในชìวงของคลื่นไมโครเวฟ ตìอมาจึงทราบวìาเปóนสัญญาณรบกวนที่มา
จากอวกาศซึ่งมีสเปกตรัมคลùายกับสเปกตรัมการแผìรังสีของวัตถุดำ ที่มีอุณหภูมิประมาณ 2.73 เคลวิน หรือ
ประมาณ – 270 องศาเซลเซียส
วัตถุประสงค/
1.
เพื่อศึกษาคลื่นไมโครเวฟของพื้นหลังเอกภพ (Cosmic Radio Wave Background : COM)
2.
เพื่อทำความเขùาใจแบบจำลองของเอกภพตั้งแตìอดีตจนถึงป®จจุบัน ซึ่งเปóนพื้นฐานความรูùที่สำคัญใน
เรื่องตìาง ๆ ทางวิทยาศาสตร|ตัวอยìาง
วิธีการศึกษา
รั ง สี ไ มโครเวฟของพื ้ น หลั ง เอกภพ (cosmic microwave background (CMB, CMBR) คื อ
แมìเหล็กไฟฟøาชนิดหนึ่ง (electromagnetic radiation (EM radiation or EMR)) หรือ relic radiation
สามารถคำนวณโดยใชùสมการดังตìอไปนี้
-1
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MICROWAVE BACKGROUND FLUCTUATIONS
DNH

(2.2x1018 cm-2 )

– 15
+ 25
– 30
+ 40
– 40
– 48
+ 55
+ 60
+ 100
+ 145
+ 200
+ 200
+ 250
+ 285
+ 290
+ 350

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

Log Ng
1.7
1.7
1.4
1.3
1.5
1.6
1.5
1.2
1.2
1.2
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
0.8

NH

DS
(nV )

dDS
(nV )

DT
(x10-4 K )

75
75
137
240
75
75
75
320
400
450
550
600
730
700
800
1100

–7
+2
– 15
+ 18
– 12
– 10
+ 10
+ 14
+7
+ 45
+ 48
+ 40
+ 55
+ 65
+ 65
+ 95

4
4
4.5
10
10
8
10
10
15
15
20
18
20
20
20
20

7
3
12
14
9
9
9
11
7
29
31
26
35
41
41
59

(2.2x1018 cm-2 )

DI

DIp

(x10-14 W cm-2sr -1 )
10.5
4.5
18
21
13.5
13.5
13.5
16.5
10.5
43.5
46.5
39
52.5
61.5
61.5
88.5

2.1
3.5
3.8
5.2
5.2
6.2
7.1
7.7
13
18
26
26
32
37
37
44

NOTE – The errors in NH and DNH are ± 2x1019 cm-2 , as specified by Heiles (1975); DIp is
the flux computed by means of eq. (2) of Puget (1979); the error in log Ngal is ± 0.05 , as
specified by Burnestein and Heiles (1978) All the errors are at I standard deviation.
MELCHIORRI ET AL.
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FIG. 1. – Correlation between dust emission and NH gradients. The sky region
explored
by the isotropometer is shown in the upper part of the figure. NH values are in
Heiles
units (Heiles 1975).
สรุปผล
พบวìาคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังนี้มีการกระจายตัวสม่ำเสมอในทุกทิศทางจากอวกาศและสอดคลùอง
กับการแผìรังสีของวัตถุดำที่อุณหภูมิ 2.73 K หรือพบคลื่นในชìวงความถี่ 160 kHz ถùาเอกภพมีจุดกำเนิดมา
จากบิ๊กแบง แลùวจะตùองพบการแผìรังสีที่เหลือในอวกาศจากเอกภพที่มีอุณหภูมิประมาณ 10,000 K ขณะนั้น
เอกภพจะแผìพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแมìเหล็กไฟฟøาที่มีความถี่สูงมาก จากนั้นเมื่อเวลาผìานไปการแผì
รังสีของเอกภพนี้จะมีความถี่ลดลงเหลือ จนในป®จจุบันเปóนคลื่นไมโครเวฟในชìวงความถี่ประมาณ 160 kHz
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณครูเทวัญ ดีจรัส ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาฟ™สิกส| โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ซึ่งเปóนครูที่ปรึกษาของโครงงานวิจัย ที่กรุณารับเปóนครูที่ปรึกษาใหùแกìผูùวิจัย โดยเฉพาะอยìางยิ่งที่ทìานคìอย
ชี้แนะ ซึ่งเปóนประโยชน|อยìางมาก
สุดทùายนี้คุณคìาจากวิจัยฉบับนี้ ผูùวิจัยขอมอบแดì บิดา มารดา ครูอาจารย| ผูùประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูùและวางรากฐานแกìผูùวิจัย
เอกสารอ>างอิง
15 เมษายน 2561, จาก https://www.britannica.com/topic/Cosmic-Background-Explorer
15 เมษายน 2561, จาก
https://www.https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer
15 เมษายน 2561, จาก https://arxiv.org/pdf/astro-ph/9609169.pdf
15 เมษายน 2561, จาก http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/794/2/171/pdf
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การศึกษาธาตุของฝนดาวตก
เด็กชายนพดล แพìงฉิมพลี, เด็กชายชวกร ไหลงาม
E-mail: jintana_mothong@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางสมนึก กลั่นจังหรีด
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดยEอ
ผูùวิจัยไดùสังเกตฝนดาวตกในคืนวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ บùานจังหรีด ตำบลดอน อำเภอป®ก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบฝนดาวตกในทิศตะวันออกมีลักษณะเปóนลูกไฟเปóนแสงสีเหลืองละสีสùมออก
ขาว จากการสืบคùนขùอมูลพบวìา ฝนดาวตกที่เปóนลูกไฟสีเหลืองนั้นเกิดจากการลุกไหมùของอุกกาบาทที่มี
โซเดียมเปóนสìวนประกอบในปริมาณมาก สìวนฝนดาวตกที่เปóนลูกไฟสีสùมออกขาว นั้นเกิดจากการลุกไหมù
ของอุกกาบาตที่มีไนโตเจนเปóนสìวนประกอบในปริมาณมาก
คำสำคัญ: ฝนดาวตก ธาตุ ทิศ

ที่มาและความสำคัญ
พวกเราไดùเขùาคìายวิทยาศาสตร|ที่โรงเรียนในเวลากลางคืนจะเรียนดาราศาสตร|ในขณะที่เรียนอยูì
กลางสนามหญùา พวกเราสังเกตเห็นฝนดาวตกมีสีสันสวยงามมีสีเหลือง สีสùม และสีขาวและตื่นเตùน ดังนั้น
พวกเราอยากศึกษาสีธาตุของฝนดาวตก
ในรอบปπ ม ี ฝ นดาวตกหลายกลุ ì ม แตì ล ะกลุ ì ม มี ล ั ก ษณะและจำนวนความถี ่ แ ตกตì า งกั น ตามแตì
องค|ประกอบและความเร็วของสะเก็ดดาวฝนดาวตกบางกลุìมอาจมีเพียงไมìกี่ดวงตìอชั่วโมงแตìก็ยังเรียกวìาฝน
ดาวตกดาวตกจากฝนดาวตกสามารถปรากฏในบริเวณใดก็ไดùทั่วทùองฟøาแตìเมื่อลากเสùนยùอนไปตามแนวของ
ดาวตกจะไปบรรจบกันที่จุดหนึ่งเราเรียกจุดนั้นวìาจุดกระจาย(radiant)ชื่อฝนดาวตกมักตั้งตามกลุìมดาวหรือ
ดาวฤกษ|ที่อยูìบริเวณใกลùจุดกระจายดาวตกจากฝนดาวตกจะเกิดขึ้นไดùก็ตìอเมื่อจุดกระจายขึ้นมาอยูìเหนือ
ขอบฟøาแลùว ฝนดาวตกแตìละกลุìมจึงมีชìวงเวลาที่เห็นไดùแตกตìางกันแสงจันทร|และแสงจากตัวเมืองเปóน
อุปสรรคสำคัญตìอการสังเกตดาวตกจึงควรหาสถานที่ซึ่งทùองฟøามืดยิ่งฟøามืดก็จะยิ่งมีโอกาสเห็นดาวตกไดù
มากขึ้น อัตราตกของฝนดาวตกมักสูงสุดในชìวงที่จุดกระจายอยูìสูงบนทùองฟøา จึงควรเลือกเวลาสังเกตใหù
ใกลùเคียงกับชìวงที่ตำแหนìงของจุดกระจายอยูìสูงสุด ซึ่งสามารถหาไดùจากการหมุนแผนที่ฟøา หรือซอฟต|แวร|
จำลองทùองฟøา หลีกเลี่ยงชìวงเวลาที่มีแสงจันทร|รบกวน และสังเกตกìอนที่ทùองฟøาจะสวìางในเวลาเชùามืด
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ดาวตกที่เกิดจากฝนดาวตก จะสังเกตเห็นวìาแสงที่เปลìงจากดาวตกมีหลายสี นักวิทยาศาสตร|
สามารถศึกษาองค|ประกอบของฝุ≤นอุกกาบาตไดùจากสเปกตรัมของแสงที่ดาวตกเปลìงออกมา
สีของแสง
ธาตุที่เปóนสìวนประกอบ
แสงสีสùมเหลือง
โซเดียม
เหลือง
โซเดียม
เขียวแกมน้ำเงิน
แมกนีเซียม
มìวง
แคลเซียม
แดง
ซิลิคอน
เขียว
ออกซิเจน
สùมออกขาว
ไนโตเจน
วัตถุประสงค/
เพื่อศึกษาองค|ประกอบสีธาตุของฝนดาวตก
ประโยชน/ที่ศึกษา
ไดùทราบองค|ประกอบของสีธาตุของฝนดาวตก
ไดùทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร|

1.
2.

วิธีดำเนินการศึกษา
1.
สืบคùนขùอมูลทางดาราศาสตร| คùนหาชìวงเวลาที่จะเกิดขึ้น
2.
กำหนดตำแหนìงและทิศทางของบริเวณที่จะสังเกตฝนดาวตก โดยใชùเข็มทิศและแผนที่ดาว
3.
กำหนดชìวงวันและเวลาที่จะทำการสังเกตเพื่อบันทึกขùอมูล โดยบันทึกเวลา, ทิศทาง, ลักษณะและ
สีของฝนดาวตกนำขùอมูลที่ไดùไปวิเคราะห|สืบคùนหาชนิดของธาตุที่เปóนองค|ประกอบของฝนดาวตกนั้น ๆ
ผลการศึกษา
ผลการสังเกตการณ/
ดวงที่
1
2
3
4
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เวลา
1.58
2.16
2.34
2.40

ทิศทางการตกของฝนดาวตก
เริ่มจากทิศตะวันออกพุ;งไปทางทิศใต\
เริ่มจากทิศตะวันออกพุ;งไปทางทิศใต\
เริ่มจากทิศตะวันออกพุ;งไปทางทิศใต\
เริ่มจากทิศตะวันออกพุ;งไปทางทิศใต\

ลักษณะสี
สีเหลือง
สีส\มออกขาว
สีส\มออกขาว
สีเหลือง
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ผลการวิเคราะห/
ดวงที่
1
2
3
4

ลักษณะสี
สีเหลือง
สีส\มออกขาว
สีส\มออกขาว
สีเหลือง

องค;ประกอบของธาตุที่มีสXวนประกอบในปริมาณมาก
โซเดียม
ไนโตรเจน
ไนโตรเจน
โซเดียม

สรุปผลการศึกษา
ผูùวิจัยไดùสังเกตฝนดาวตกในคืนวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ บùานจังหรีด ตำบลดอน อำเภอ
ป®กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบฝนดาวตกในทิศตะวันออกมีลักษณะเปóนลูกไฟเปóนแสงสีเหลืองละสีสùม
ออกขาว จากการสืบคùนขùอมูลพบวìา ฝนดาวตกที่เปóนลูกไฟสีเหลืองนั้นเกิดจากการลุกไหมùของอุกกาบาทที่
มีโซเดียมเปóนสìวนประกอบในปริมาณมาก สìวนฝนดาวตกที่เปóนลูกไฟสีสùมออกขาว นั้นเกิดจากการลุกไหมù
ของอุกกาบาตที่มีไนโตเจนเปóนสìวนประกอบในปริมาณมาก
ข>อเสนอแนะ
ควรจะเก็บขùอมูลใหùไดùมากกวìานี้ แตìดùวยขùอจำกัดทางดùานเวลา เนื่องจากชìวงเวลาที่เกิด
ปรากฏการณ|ฝนดาวตกนั้นเกิดในชìวงดึกมาก จึงสามารถเก็บขùอมูลไดùเพียงคืนเดียว
เอกสารอ>างอิง
www.neutron.rmutphysics.com › RmutPhysics.com (เขùาถึงเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561)
www.thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/2018-shower สมาคมดาราศาสตร|ไทย ฝนดาวตกใน
ปπ2561 เขùาถึงเมื่อ (วันที่ 27 มีนาคม 2561)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูùวิจัยโครงงานดาราศาสตร|เรื่อง “ศึกษาสีธาตุของฝนดาวตก” ไดùรับคำแนะนำจากที่
ปรึกษาคือ อาจารย|จินตนา โมùทอง โรงเรียนจตุคามวิทยาคม อาจารย|ฤชุกานต| สุนทรานนท| นักวิจัยดารา
ศาสตร|อิสระ อาจารย|สาม ศรีสุโร และอาจารย|แปøงล่ำ เจริญจิตร| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และผูùอำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม ที่ใหùการสนับสนุนในการจัดทำโครงงานดาราศาสตร|ในครั้งนี้ใหù
สำเร็จลุลìวงไปดùวยดี คณะผูùวิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกทìานที่กลìาวมาขùางตùน ณ โอกาสนี้
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การศึกษาการจัดวางตัวของปราสาทขอมในบริเวณอาณาจักรขอมเดิมกับเส>นทางเดินของดวงอาทิตย/
นางสาวกนกกร คัดทะจันทร|, ภัทร|ตรา เจริญพร
E-mail: s.nudchanard@kkumail.com
ชื่อครูที่ปรึกษา: นายทศพร สวนแกùว, นางสาวนุชนารถ แสนพุก
โรงเรียนป™ยะมหาราชาลัย

บทคัดยEอ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษาการจัดวางตัวของปราสาทขอม ในบริเวณอาณาจักร
ขอมเดิม ซึ่งมีที่ตั้งอยูìในบริเวณประเทศกัมพูชา และครอบคลุมพื้นที่บางสìวนของประเทศไทย ลาว และ
เวียดนาม จำนวน 12 ปราสาท ปราสาทขอมไดùรับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา โดยดวงอาทิตย|มี
อิทธิพลตìอความเชื่อเปóนอยìางมาก จึงสันนิษฐานวìาการสรùางปราสาทมีความเกี่ยวพันกับดวงอาทิตย| โดย
พิจารณาตำแหนìงการขึ้นตกของดวงอาทิตย| จากการศึกษาพบวìา สามารถจัดกลุìมปราสาทขอมตามการจัด
วางเรียงตัวไดù 2 ลักษณะ ไดùแกì ปราสาทขอมที่วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก และกลุìมของ
ปราสาทขอมที่วางตัวในแนวทิศทางอื่น จากผลการศึกษาดังกลìาว สามารถนำมาศึกษาตำแหนìงการขึ้น-ตก
ของดวงอาทิตย|เมื่อเปรียบเทียบกับแนวประตูของปราสาทไดù
คำสำคัญ: ปราสาทขอม อาณาจักรขอมเดิม การขึ้นตกของดวงอาทิตย|
ความสำคัญและที่มาของโครงงาน
จากการแผìขยายของอิทธิพลของขอมในอดีต ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ลาวและไทย
บางสìวน แสดงใหùเห็นถึงความยิ่งใหญì เห็นไดùจากปราสาทขอมกระจัดกระจายตามดินแดนตìางๆ แสดงถึง
อำนาจกัมพูชาในสมัยดังกลìาว ปราสาทขอมเปóนโบราณสถานที่สำคัญ ปราสาทแตìละแหìงสรùางขึ้นเพื่อ
จำลองเขาพระสุเมรอันเปóนที่ประทับของเทพเจùา เปóนสถานที่สักการะตามความเชื่อทางศาสนา เปóนจุดยึด
เหนี่ยวจิตใจ ขณะเดียวกันลักษณะของปราสาทขอมเต็มไปดùวยความหมายและมีระเบียบแบบแผน เห็นไดù
จากองค|ประกอบทางสถานป®ตยกรรม รูปแบบการจัดวาง การสรùางปราสาทมีความหมายทางศาสนา เห็นไดù
จากการยกตัวปราสาทสูงขึ้นจากพื้นดินหากสรùางในบริเวณพื้นที่ราบหรือปราสาทจะถูกสรùางในบริเวณที่เปóน
ภูเขาเสมือนการจำลองที่ประทับของพระศิวะบนเขาไกรลาส แสดงถึงการที่พระศิวะเปóนเจùาของสถานที่
ดังกลìาว ตามความเชื่อโบราณเชื่อวìาพระศิวะเปóนผูùสรùางดวงอาทิตย| ดวงอาทิตย|เปรียบเสมือนตัวแทนของ
พระศิวะ ดวงอาทิตย|จึงมีอิทธิพลตìอความเชื่ออยìางมาก จึงอาจมีความสัมพันธ|ระหวìางลักษณะการจัดวางตัว
ของรูปแบบปราสาทขอมกับตำแหนìงการขึ้นตกของดวงอาทิตย|เมื่อเทียบกับประตูของปราสาท โครงงานนี้
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จึงสนใจที่จะศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในบริเวณอาณาจักรขอมเดิมกับการขึ้นและตกของดวง
อาทิตย|โดยใชùขùอมูลภาพถìายทางอากาศ
วัตถุประสงค/ของโครงงาน
การศึกษาปราสาทของในบริเวณอาณาจักรขอมเดิมมีหัวขùอในการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดวางตัวของปราสาทขอมในบริเวณอาณาจักรขอมเดิม โดยใชùขùอมูลภายถìายทางอากาศ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ|ระหวìางการจัดวางตัวของปราสาทกับวันที่ดวงอาทิตย|ขึ้นหรือตกตรงประตูของ
ปราสาทจากการคำนวณเดคลิเนชันของดวงอาทิตย|
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาขùอมูลพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวขùองโดยมีรายละเอียดดังตìอไปนี้
1.1 ศึกษาบริเวณของอาณาจักรขอมเดิมและศึกษาปราสาทขอมที่ตั้งอยูìในบริเวณดังกลìาว
1.2 ศึกษาชìวงปπที่อาณาจักรขอมเจริญรุìงเรืองที่สุดซึ่งอยูìในชìวงปπพุทธศตวรรษที1่ 6-18 ของปราสาทขอม
1.3 เลือกปราสาทขอมที่มลี ักษณะสมบูรณ| มีปราสาทองค|ประธาน กำแพงลùอมรอบตัว ศาสนสถาน
2. ศึกษาการจัดวางตัวของปราสาทขอม
2.1 หาคìามุมทิศของประตูปราสาทและหาคìาละติจูดของปราสาท จากการศึกษาทิศทางการวางตัวของ
ปราสาท โดยใชùโปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส|ที่มีขùอมูลภาพถìายทางอากาศประกอบพิกัด (google earth)
3. คำนวณหาคìาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย|ที่ตรงประตู
คำนวณจากสมการ
Ñ = ÖÜáH' (àâÖäàâÖ∅)
เมื่อ δ คือ เดคคลิเนชัน ในหนìวย องศา
@ คือ มุมทิศ ในหนìวย องศา
∅ คือ ละติจูด ในหนìวย องศา
4. คำนวณหาวันที่ดวงอาทิตย|ขึ้นตรงกับประตู
.|)T

คำนวณจาก สมการ
δ = 23.5ÖÜá [.|%.#%\
เมื่อ t คือ จำนวนวันที่นับวันแรกจากวันที่ 21 มีนาคม
δ คือ คìาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย| ในหนìวย องศา
5. วิเคราะห|ความสัมพันธ|ระหวìางลักษณะการจัดวางตัวของปราสาทกับวันที่ดวงอาทิตย|ขึ้นตรงประตูของปราสาท
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงคìาละติจูด คìามุมทิศและตำแหนìงในป®จจุบันของปราสาทขอม
ปราสาท
ปราสาทหินพนมรุ"ง
ปราสาทเป±อยน"อย
กูIประภาชัย หรือ กูIบ"านนาคำน"อย
ปราสาทตาเมือนโต≥ด
ปราสาทโพนคร
ปราสาทพระธาตุนารายณ:เจงเวง
ปราสาทตาพรหม
ปราสาทพนมบก
ปราสาทสระกำแพงใหญI
ปราสาทหินศรีขรภูมิ
อังกอร:ธม/มหาปราสาทบรมวิษณุโลก
ปราสาทเฮือนหิน

ตำแหน5งในปôจจุบัน
บุรีรัมย:,ประเทศไทย
ขอนแกIน,ประเทศไทย
ขอนแกIน,ประเทศไทย
สุรินทร:,ประเทศไทย
ขาญหัว,ประเทศเวียดนาม
สกลนคร,ประเทศไทย
เสียมเรียบ,ประเทศกัมพูชา
เสียมเรียบ,ประเทศกัมพูชา
ศรีสะเกษ,ประเทศไทย
สุรินทร:,ประเทศไทย
เสียมเรียบ,ประเทศกัมพูชา
สะหวันเขต,ประเทศลาว

ละติจูด
14.53
15.88
16.61
14.36
12.26
17.19
13.43
13.47
15.10
14.94
13.41
16.21

มุมทิศ
85.16
85.06
85.55
85.00
90.10
90.00
90.00
90.00
90.63
90.63
270.00
181.21

จากตารางที่ 1 แสดงคìาละติจูด คìามุมทิศและตำแหนìงในป®จจุบันของปราสาทขอม จะสามารถจัด
แบìงกลุìมปราสาทขอมตามทิศทางการวางตัวไดùเปóน 4 ประเภท ไดùแกì
1) กลุìมปราสาทขอมที่วางตัวในมุมทิศ 85 องศา เชìน ปราสาทเป›อยนùอย
2) กลุìมปราสาทขอมที่วางตัวในมุมทิศ 90 องศา เชìน ปราสาทโพนคร, ปราสาทตาพรหม
3) กลุìมปราสาทขอมที่วางตัวในมุมทิศ 180 องศา เชìน ปราสาทเฮือนหิน
4) กลุìมปราสาทขอมที่วางตัวในมุมทิศ 270 องศา เชìน มหาปราสาทบรมวิษณุโลก
ปราสาทขอมสìวนใหญìถูกใชùเปóนสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญ เชìน พิธีกรรมสำหรับชนชั้นสูงที่
ปกครองเมือง แสดงถึงความเปóนศูนย|กลางตามแนวคิดของเขาพระสุเมร การที่ปราสาทขอมมีแนวการ
วางตัวในแนวทิศตะวันออก อาจมีผลมาจากความเชื่อเกี่ยวกับดวงอาทิตย|เนื่องจากเขาพระสุเมรเปóนที่
ประทับขององค|พระอิศวรผูùซึ่งสรùางดวงอาทิตย|ขึ้น สำหรับลักษณะการวางตัวของปราสาทแบบอื่นๆ ไดùรับ
อิทธิพลมาจาก ถนนสายสำคัญในสมัยกìอน การจัดวางตัวของปราสาทใหùหันไปยังเมืองหลวง
ตารางที่ 2 แสดงคìาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย|และวันที่ดวงอาทิตย|ขึ้นตรงประตูของปราสาทตìางๆ
ปราสาท
ปราสาทหินพนมรุ"ง
ปราสาทเป±อยน"อย
กูIประภาชัย หรือ กูIบ"านนาคำน"อย
ปราสาทตาเมือนโต≥ด
ปราสาทโพนคร
ปราสาทสระกำแพงใหญI
ปราสาทพระธาตุนารายณ:เจงเวง
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ค5าเดคลิเนชัน
4°39'0"
4°44'42"
4°17'24"
4°50'6"
-0°5'51"
-0°36'28"
0°0'0"

วันที่
1-2 เมษายน และ 11-12 กันยายน
1-2 เมษายน และ 11-12 กันยายน
1-2 เมษายน และ 11-12 กันยายน
1-2 เมษายน และ 11-12 กันยายน
21 มีนาคม และ 23 กันยายน
22-23 มีนาคม และ 21-22 กันยายน
21 มีนาคม และ 23 กันยายน

THE 5th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (Student Session)

ปราสาทตาพรหม
ปราสาทพนมบก
ปราสาทหินศรีขรภูมิ
อังกอร:ธม/มหาปราสาทบรมวิษณุโลก
ปราสาทเฮือนหิน

-0°2'56"
0°0'0"
-0°36'36"
0°0'0"
-73.45’

21 มีนาคม และ 23 กันยายน
21 มีนาคม และ 23 กันยายน
22-23 มีนาคม และ 21-22 กันยายน
21 มีนาคม และ 23 กันยายน
-

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดùวìาคìาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย|มีความสัมพันธ|กับวันที่ดวงอาทิตย|ขึ้นตรง
ประตูของปราสาท จากขùอมูลแสดงใหùเห็นวìา ปราสาทขอมสìวนใหญìมีการจัดวางตัวในแนวทิศตะวันออก
เมื่อคำนวณหาคìาเดคลิเนชันและคำนวณวันที่ดวงอาทิตย|ขึ้นตรงประตูของปราสาทนั้นมีชìวงเวลาดังตาราง
ซึ่งเปóนวันศารทวิษุวิต นอกจากนี้จะพบวìามีขùอมูลของปราสาทที่ไมìสอดคลùองกับเดคลิเนชันของดวงอาทิตย|
ที่อยูìในชìวง 23.5 องศา ถึง -23.5 องศาไดùแกì ปราสาทเฮือนหิน
สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการจัดเรียงวางตัวของปราสาทขอม สามารถจัดแบìงปราสาทขอมไดùเปóน 2
ลักษณะ ไดùแกì ปราสาทขอมที่ไดùรับศิลปะขอมแบบนครวัดและศิลปะขอมแบบบาปวน และสามารถจัดยìอย
ตามมุมทิศไดùเปóน 4 กลุìม ไดùแกì 1) กลุìมปราสาทขอมที่วางตัวในมุมทิศ 85 องศา, 2) กลุìมปราสาทขอมที่
วางตัวในมุมทิศ 90 องศา, 3) กลุìมปราสาทขอมที่วางตัวในมุมทิศ 181 องศาและ 4) กลุìมปราสาทขอมที่
วางตัวในมุมทิศ 270 องศา ปราสาทในแตìละกลุìมมีวัตถุประสงค|ในการสรùางที่แตกตìางกัน ทำใหùแนวการจัด
วางมีลักษณะที่แตกตìางกันออกไป และจากการนำขùอมูลมุมทิศและละติจูดของปราสาทมาพิจารณา ทำใหù
สามารถคำนวณหาคìาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย| เพื่อคำนวณหาวันที่ดวงอาทิตย|ขึ้นตรงกับประตูของ
ปราสาทไดù
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคุณครูที่ปรึกษา คุณครูทศพร สวนแกùว และ คุณครูนุชนารถ แสนพุก ที่คอยใหù
คำปรึกษา คำแนะนำ ดùวยความเอาใจใสìมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณคุณครูอรุษยา ปราบใหญì ครู
กลุìมสาระการเรียนรูùสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ใหùคำแนะเกี่ยวกับปราสาทขอม
ขอขอบพระคุณโครงการหùองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร| คณิตศาสตร| เทคโนโลยีและสิ่งแวดลùอม
โรงเรียนป™ยะมหาราชาลัย ที่ใหùการชìวยเหลือและสนับสนุนในดùานตìางๆ
เอกสารอ>างอิง

สรศักดิ์ จันทรCวัฒนกุล. (2546). การกลายรูปจากอาคารจำลอง-นาคป]ก-บรรพแถลงของปราสาทในศิลปะ
ขอมมาเป_นกลีบขนุนของปรางค;ในศิลปะไทย. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศักดิ์ชัย สายสิงหC. ปราสาทขอมในประเทศไทย. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล;มที่ 30; 2550: 59-97.
โสรัจจC หงศCลดารมภC. (2545). วิทยาศาสตร;ในสังคมและวัฒนธรรมไทย. พิมพCครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สถาบัน.
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การสังเกตการณ/การขึ้นและตกของดาวบนท>องฟ™า
เด็กหญิงจิตดาภา สุขวัน, เด็กหญิงวรวรรณ กิติศรีวรพันธุ|
E-mail: Jitdapa15@gmail.com, wo.wan9592@gmail.com
ครูที่ปรึกษา: นางสาวทัศติมา เนตรคุณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

บทคัดยEอ
โครงงานเรื่องการสังเกตการณ|การขึ้นและตกของดาวบนทùองฟøา มีวัตถุประสงค|เพื่อศึกษาตำแหนìง
ปรากฎในแตìละคืนของดาวจำนวน 5 ดวง ไดùแกì ซิริอุส (Sirius) ไรเจล (Rigel) บิเทลจุส (Betelgeuse) มิน
ทาคา (Mintaka) และโปรซิออน (Procyon) ซึ่งเปóนดาวที่มีความสวìางเพียงพอตìอการสังเกตการณ| โดยการ
ใชùเครื่องวัดมุมที่สรùางขึ้นเองเพื่อระบุมุมที่วัดไดùในเวลาเดียวกันของแตìละคืน ทั้งนี้ไดùทำการวัดมุมใน
ชìวงเวลา 20 นา”ิกา ในวันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ| 2561 เปóนเวลาทั้งสิ้น 13 คืน ผลการศึกษา
พบวìาในแตìละคืนดาวแตìลìะดวงจะมีองศาที่เปลี่ยนไปในชìวง 1-3 องศา เมื่อพิจารณาจากคìาเฉลี่ยของ
ตำแหนìงมุมเงยจากการสังเกตดาวแตìละดวงในแตìละคืน ผลที่ไดùคือ ดาวซิริอุส 1.5องศา ดาวไรเจล 0.48
องศา ดาวบิเทลจุส 1.6 องศา ดาวมินทาคา 0.6 องศา และโปรซิออน 1.5 องศา ทั้งนี้คìาที่วัดไดùมีความ
คลาดเคลื่อนอยูìมาก ผูùจัดทำจะไดùปรับปรุงเครื่องมือวัดมุมใหùมีประสิทธิภาพมากขึ้นตìอไป
คำสำคัญ : การขึ้นและตกของดาวบนทùองฟøา
ความเป]นมา
หากสังเกตทùองฟøาในชìวงเวลากลางคืนของทุกวัน จะพบวìาตำแหนìงการขึ้นของดาวในแตìละวันนั้น
จะมีตำแหนìงที่เปลี่ยนแปลงไปในแตìละคืน โดยในชìวงเวลาเดียวหากเราหันหนùาไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเปóน
ทิศทางที่ดาวขึ้นจะสามารถสังเกตเห็นไดùวìาดาวมีตำแหนìงการขึ้นจะมีขนาดองศาที่เพิ่มมากขึ้นในแตìละคืน
ถัดๆไป
โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค| เพื่อวัดขนาดองศาที่เปลี่ยนแปลงของดาวตามชนิดที่กำหนดไวùขùางตùน
ซึ่งดาวที่กำหนดจะมีแสงสวìางมากพอที่จะมองเห็นไดùอยìางชัดเจนโดยใชùเครื่องมือที่จัดทำขึ้นเอง มุมที่วัดไดù
จึงมีความคลาดแคลื่อนอยูìมาก
วัตถุประสงค/
1. เพื่อวัดคìาตำแหนìงมุมเงยของดาวในแตìละคืน
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วิธีการศึกษา

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การทำอุปกรณ/
อุปกรณ|นี้มีตùนแบบมาจากไคลโมมิเตอร| โดยนำฟ™วเจอร|บอร|ดมาวาดสเกลของมุมเงยขนาด
90 องศา
จากนั้นนำทìอพลาสติกเสùนผìานศูนย|กลางมีขนาดพอเหมาะตìอดวงตาและดวงดาวที่สังเกต มาหùอย ดùวย
วัตถุที่มีมวลสามารถทำใหùถìวงเชือกใหùตึงไดù
นำป›นกาวมาตìอฟ™วเจอร|บอร|ดกับทìอพลาสติกใหùแนìน
นำไปตìอกับฐานตั้งเหล็กรูปสามเหลี่ยม แลùวใชùตัวล็อก ล็อกใหùแนìนพอประมาณ เพื่อใหùไดùคìาที่แมìนยำ
การวัดองศาของดาว
หาพื้นที่โลìงสำหรับตั้งอุปกรณ|ที่ทำขึ้นเอง
กำหนดเวลาที่จะสìองดาวทั้งหùาดวง
เมื่อใกลùถึงเวลาที่กำหนด ก็ใหùจับทìอพลาสติก วนหาดาวที่ตùองงการจะสìอง เมื่อพบแลùวใหùถือคùางไวù ถìายรูป
มุมเงยของดาวจากเครื่องมือที่วัดไดù แลùวจึงนำมาบันทึกขùอมูลลงในตารางที่เตรียมไวù
ทำตามขùอสาม ใหùครบทั้ง 5 ดวง ไดùแกì ซิริอุส (Sirius) ไรเจล (Rigel) บิเทลจุส (Betelgeuse) มินทาคา
(Mintaka) และโปรซิออน (Procyon)
ทำตามขùอ 1-4 ทุกวัน โดยวางฐานตั้งเหล็กบริเวณเดิม เพื่อเปรียบเทียบมุมที่วัดไดùในแตìละคืนของดาวแตìละ
ดวง
คำนวณคìามุมที่ขึ้น ณ เวลาเดิมในแตìละคืนแลùวสรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษา
ชื่อดาว เวลา
ว/ด/ป
24/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
29/01/2018

ซิรอิ ุส
20:01
34.9
38.2
40.1
41
42

ไรเจล
20:06
60.9
61.1
62
62.8
63.1

บิเทลจุส
20:08
64.1
66
68
69.1
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มินทาคา
20:15
66.1
68.1
68.5
69.2

โปรซิออน
20:23
44
45.8
47.9

หมายเหตุ
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ชื่อดาว เวลา
ว/ด/ป
05/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018

ซิริอุส
20:01
46
46.8
49.1

ไรเจล
20:06
64.2
64.9
66.3

บิเทลจุส
20:08
74.2
75
78.5

มินทาคา
20:15
73.2
73.8
74
75.9

09/02/2018

50.4

66.8

80.8

76.2

11/02/2018
13/02/2018

51.8
53.4

68.2
70.2

81.6
83

76.3
77

โปรซิออน
หมายเหตุ
20:23
53.9
55
56.1
57.8
ซิริอุสสìองเวลา 20:02,
ไรเจล 20:07, บีเทลจุส
20:10
60
ซิริอุสสìองเวลา 20:02,
บีเทลจุส 20:11, มินทา
คา 20:16, โปรซิออน
20:24
60.3
ซิริอุสสìองเวลา 20:02
62.1
ซิริอุสสìองเวลา 20:02,
ไรเจล 20:07

ตำแหนIงมุมเงยของดาวซิริอุส
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ตำแหน5งมุมเงยของดาวบีเทลจุส
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ตำแหน5งมุมเงยของดาวมินทาคา
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สรุปผล
ผลการศึกษาพบวìาในแตìละคืนดาวแตìลìะดวงจะมีองศาที่เปลี่ยนไปในชìวง 1-3 องศา เมื่อพิจารณา
จากคìาเฉลี่ยของตำแหนìงมุมเงยจากการสังเกตดาวแตìละดวงในแตìละคืน ผลที่ไดùคือ ดาวซิริอุส 1.5องศา
ดาวไรเจล 0.48 องศา ดาวบิเทลจุส 1.6 องศา ดาวมินทาคา 0.6 องศา และโปรซิออน 1.5 องศา
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุลìวงไดùดùวยดี ดùวยคำแนะนำในแตìละขั้นตอนของการดำเนินงาน
ของ คุณครูทัศติมา เนตรคณ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ขอขอบพระคุณ ผูùอำนวยการชาตรี ประดุจชนม|
ผูùอำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และคณะครูทุกทìานที่ใหùความเมตตา สนับสนุน
สìงเสริม เปóนกำลังใจจนกระทั่งโครงงานสำเร็จลุลìวงลงไดùดùวยดี
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สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
อุทยานดาราศาสตรสิรินธร
260 หมู 4 ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท 66 53 121268 โทรสาร 66 53 121250
E-mail : tacs@narit.or.th

