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Photo name : Earthrise
เอิรธ< ไรซ< (Earthrise) ชื่อของภาพถJายโลกสีฟRาขาวกำลังโผลJขึ้นจากขอบฟRา ถJายโดยนักบินอวกาศ
วิลเลียม แอนเดอร<ส (William Anders) ในคืนวันคริสต<มาสอีฟ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ซึ่งเปkนหนึ่งใน
นักบินอวกาศ 3 คนแรกที่ไดnออกไปโคจรรอบดวงจันทร<ดnวยยานอวกาศอะพอลโล 8 นับเปkนครั้งแรกที่
มนุษย<ไดnมองเห็นโลกที่เราอาศัยจากมุมหนึ่งของอวกาศและไดnมองดูโลกในฐานะดาวเคราะห<ดวงหนึ่งใน
ระบบสุริยะ
ภาพถJายเอิร<ธไรซ< นอกจากทำใหnเกิดความสนใจดnานสำรวจอวกาศแลnว ยังกลายเปkนสัญลักษณ<ที่
ปลุกกระแสประชาชนบางกลุJมออกมาเคลื่อนไหวดnานสิ่งแวดลnอมเพื่อเรียกรnองใหnคนทั่วโลกเห็นความสำคัญ
กับการใสJใจรักษาโลกที่อาศัยอยูJและเรียกรnองใหnยุติสงครามตJาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชJวงเวลานั้น
ปyจจุบันภาพถJายเอิร<ธไรซ<ยังคงถูกจัดอันดับเปkน 1 ใน 100 ภาพถJายที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาล
จากนิตยสาร Time อีกดnวย
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[O1] An Effective Way for Polar Alignment in Astrophotography
C. J. Koo, C. S. Wong, A. L. Chok, K. W. T. Chong, K. C. Chin
E-mail: kcchin@schs.edu.my
Plenty Out There Astronomy Club, Sabah Chinese High School, P.O.Box 489, 91007 Tawau,
Sabah, Malaysia
Abstract
This paper reports the study of drift method in order to make polar alignment more
effective through a Sky-Watcher Star Adventurer tracker. The objective of this work is to
take a long-exposure photo of stars up to 3 minutes without trail by the One Star
Declination Drift Method during alignment. Polar alignment is the first important step in any
astrophotography and telescope setup. This drift method is particularly useful for amateur
astronomers in countries near the equator and southern hemisphere where the
Polaris(North Star) is hard to be seen. We have done systematic studies about this method
with trial-and-error by observing the drift direction of the stars. Subsequent adjustments
were made accordingly until minimal drift was achieved. Few celestial objects were
captured with a DSLR at 105 mm FL in order to test the precision of the polar alignment
setup. These targets include The Canopus (3 minutes exposure time), The Andromeda
Galaxy (2 minutes exposure time) and The Orion (5 minutes exposure time). In conclusion,
the One Star Declination Drift Method is functional and acceptable. This is extremely useful
for the capture of faint deep sky objects (DSO).
Introduction
Photography of the night sky can be an extremely rewarding hobby for astronomy
enthusiasts to reveal the spectacular beauty of nature and the wonders of the universe.
Besides being able to record the details of extended objects such as the Moon, Sun and
planets, astrophotography has the ability to image objects beyond the ability of human’s
eyes such as dim stars, nebulae, and galaxies. This is done by long time exposure with a
camera attached on a star tracker which is used to compensate the Earth’s rotation.
However, such technique requires the tracker to be aligned to the north/south pole
accurately. Thus, we performed a systematic study of the One Star Declination Drift Method,
which is useful to help in proper polar alignment.
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Experimental Details
The equipment used in this project were a Nikon D5200 DSLR Camera with 105 mm
lens, a Sky-Watcher Star Adventurer tracker and a tripod. A rough North polar alignment
was made by using a compass. To study the drift method, the tracker was purposely
adjusted about 5 - 10° sideways (East and West) and also vertically (North and South). The
misaligned tracker and the camera were left to study the movement of a star in the camera
for 2 minutes so as to verify the drift direction of the star respectively. Few celestial objects
were successfully captured after proper alignment by using this drift method. The duration
of each single exposure photo was ranging from 2 to 5 minutes with reasonably well tracked
stars.
Result and Discussion

Figure 1.1 Drifted stars under misalignment

Figure 1.2 Stars under good polar alignment

Fig. 1.1 and Fig. 1.2 show the example of the stars appearance under misalignment
and good polar alignment respectively. The tests were done for 2 minutes to verify the
direction of the drifted stars which corresponding to the specific misaligned tracker. If the
star, which is located at the Southern sky, is drifting down (towards the South direction) as
shown in Figure 1.1, then the tracker has to be corrected by rotating it towards the West
direction. Non-drifted stars in Figure 1.2 shows a better polar alignment after the correction.
For Southern Sky
Drifting Direction
Mount Correction
Stars Drift NORTH
Adjust the mount EAST
Stars Drift SOUTH
Adjust the mount WEST
Stars Drift EAST
Adjust the mount NORTH
Stars Drift WEST
Adjust the mount SOUTH
Table 1
2
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For Northern Sky
Drifting Direction
Star Drift NORTH
Star Drift SOUTH
Star Drift EAST
Star Drift WEST

Mount Correction
Adjust the mount EAST
Adjust the mount WEST
Adjust the mount SOUTH
Adjust the mount NORTH
Table 2

The drift direction of the stars at the Northern and Southern sky were studied in this
project. Table 1 and 2 are the reference of the adjustment of the tracker needed according
to the drift direction of stars that located at the Southern and the Northern sky respectively.
The method could be repeated a few times until a reasonable good polar alignment is
achieved. This is important as a good polar alignment will make the subsequent imaging
works to be a lots easier.

Figure 2 Canopus, 2 minutes exposure

Figure 3 The Andromeda Galaxy, 15 x 2 minutes
exposure

The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)

=

3

Figure 4 The Orion, 5 minutes exposure

Figure 5 Rho Ophiuchi, 13 x 3 minutes
With a good polar alignment system, we are now able to capture picture with a
longer single exposure of a celestial object. The photos shown in Fig.2, Fig.3, Fig.4 and Fig.5
are some of the pictures that were successfully captured with 105 mm lens. Each photo
has a different single exposure time in between 2 to 5 minutes, the selection of the duration
of the exposure time depends on the brightness and details preservation of the objects.
Conclusion
Polar alignment plays a very important role in astrophotography especially when
long-exposure photos of stars become necessary. Our studies provide the relationship
between the drift direction of the stars and the subsequent adjustment of the mount
needed so as to achieve better alignment. By using this method, we managed to achieve 5
minutes tracking with 105 mm lens. This One Star Declination Drift Method is proved to be
a useful and efficient method that benefits the astrophotography in the future.
4
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[O2] The study of relation between color and brightness of the moon
with the amount of dust particles in the atmosphere
Patrick Apo Siedlowski, Chalisa Srikum
E-mail: patsiedlowski@gmail.com, chalisa2547@gmail.com
Advisor Bannaruck Tanjaphatkul
Varee Chiangmai School
Abstract
The study of relation between color and brightness of the moon with the amount
of dust particles in the atmosphere, by taking images of the moon with DSLR camera
through a dobsonian telescope. Then Analyze images with Color Analyzer application and
Adobe Photoshop CS6 program. Compare the data of moon’s color and brightness with
amount of dust particles of PM 2.5 and PM 10 to study about the relation between them.
Results of the analysis and comparison data from all moon’s images which has an
similar brightness with an equal altitude of observation and no difference in air quality, have
been found that the amount of dust particles in the atmosphere is another factor that
effects the moon’s color and brightness which we are able to notice by the large amount
of PM 2.5 and PM 10 will effect the color of the moon which turns to yellowish or reddish.
Keywords: Moon, Color, brightness (Luminosity), PM10 ,PM2.5
Introduction
Every year during the months of March and April, Chiang Mai Province is one of many
provinces in the north that has experienced a high amount of dust particles in the
atmosphere for over 12years. Such problems has affected many aspects, especially in
health and visibility. Our team therefore had the idea to observe the color and brightness
of the moon by comparing with amount of dust particles in the atmosphere to study the
relation between them. We expected to be able use this observation as an air quality
supposition index. It also creates awareness of people in the area when they see some bad
changes that occur around them which will lead in raising awareness of participation to
solve environment problems.
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Research objective
To study the relation between color and brightness of the moon and the amount
of dust particles in the atmosphere.
Method
1. Take a photo of the moon with a DSLR camera through a dobsonian telescope
during the months of March to June, by choosing the night which has similar
brightness area, both waxing and waning moon.
2. Analyze the color of moon in CMYK color with “Color Analyzer application” and
analyze moon’sluminosity with “Adobe Photoshop CS6 program”.

Figure 1. Moon’s color and luminosity Analysis
3. Compare data of moon’s color and luminosity with PM2.5 and PM10 density that
measure by station of Climate Change Data Center, Chiang Mai University.
4. Create a graph to analyze the relation between color and luminosity of the moon
and the amount of PM2.5 and PM10.
Results
From the research, the moon’s position is the main factor which affects the moon’s
color and brightness. When the moon is in low altitude, the color is approximately to be
red. While it is in the higher point above the horizon, it significantly changes to yellow and
turns into white afterwards. Also, the luminosity and the level of CMYK increase as we
analyze by Color Analyzer application and Adobe Photoshop CS6 program

6
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Figure 2. Changing the color and luminosity of moon when altitude is lower
After concluding the graphs, we have found out that besides the moon’s altitude,
the amount of dust particles in the atmosphere also affects the color and the brightness of
the moon. Due to moon phases, altitude, and similar weather, we compared pictures of
the moon on 13th March (7th day of waxing moon), on 15th May (9th day of waxing moon),
and on 12th April (8th day of waxing moon). We have found that the same altitude of the
moon with similar weather, amount of PM 2 . 5 and PM 1 0 affects to increase color level
MYK while the moon’s luminosity decreases.
Conclusion
From the analysis, we have found out that the night with large amount of dust
particles in the atmosphere the color of the moon will likely to be towards the red color
and have smaller amount of luminosity than the night which has less amount of dust
particles. Other than amount of dust particles, there are more other factors that affects the
color and brightness of the moon. For example, wind speed, moisture, clouds etc. Which
means that we are able to predict the weather from the color of the moon if looking at the
naked eye. But there are other factors that can affect the color and brightness as well.
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Figure 3. Comparison color of M Y K and moon’s luminosity
at altitude 25๐ (in the nights which have different PM2.5 and PM10 amount)
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ครูที่ปรึกษา นายชาญ เถาวันนี
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บทคัดยeอ
โครงงานนี้เปöนการศึกษาปõจจัยที่สúงผลตúอความรุนแรงของการเกิด Coronal Mass Ejection
(CME) ในการดำเนินงานโดยการเก็บขàอมูล ระดับความรุนแรงของ CME ( Kp Index ) กับปริมาณตúาง ๆ
ไดàแกú สนามแมúเหล็กระหวúางดาว ( IMF) จำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ ความเร็ว
ของลมสุริยะ จากฐานขàอมูล https://www.spaceweatherlive.com ในป° 2014 ซึ่งเปöนขàอมูลเฉลี่ย
รายวัน ตลอดทั้งป° จากนั้นนำขàอมูลที่เก็บมาไดà มาวิเคราะห~ความสัมพันธ~ระหวúาง Kp Index กับปริมาณ
ตúาง โดยการจัดทำกราฟแสดงความสัมพันธ~ จากนั้นทำการวิเคราะห~วúาในความสัมพันธ~นั้นจะอยูúในรูปแบบ
ความสัมพันธ~แบบใดโดยการใชàสถิติวิเคราะห~หาคúาสหสัมพันธ~ของแตúละชุดขàอมูล เมื่อทราบวúาแตúละชุด
ขà อ มู ล มี ค วามสั ม พั น ธ~ ก ั น แบบใดแลà ว ดำเนิ น การสรà า งสมการเชิ ง เสà น แบบถดถอยเพื ่ อ เปö น ตั ว แทน
ความสัมพันธ~นั้นๆ และเพื่อนำสมการที่สรàางขึ้นนั้นไปทำนายระดับความรุนแรงของ CME จากปริมาณตúาง
ๆ ผลการศึกษาพบวúา คúา Kp Index ของ CME มีความสัมพันธ~กับคúา สนามแมúเหล็กระหวúางดาว ( IMF)
จำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ และ ความเร็วของลมสุริยะ ในรูปแบบแปรผัน
โดยตรงตúอกัน คúาสหสัมพันธ~ของแตúละชุดขàอมูลนั้นมีความแตกตúางกัน และในรูปแบบความสัมพันธ~ของแตú
ละชุดขàอมูล นั้น สามารถนำมาสรàางเปöนสมการถดถอยเชิงเสàนเพื่อใชàในการทำนายระดับความรุนแรง Kp
Index ของ CME จากปริมาณตúางๆ ไดà และผลจากการนำสมการที่เกิดจากการสรàางในแตúละชุดขàอมูลไป
ทำนายระดับ Kp Index ของขàอมูลในป° อื่น ๆ พบวúา จะสามารถทำนายไดàในระดับความถูกตàองแมúนยำที่
แตกตúางกัน
คำสำคัญ Coronal Mass Ejection (CME) , สนามแมúเหล็กระหวúางดาว ( IMF) ,สมการถดถอยเชิงเสàน
ความเปsนมา
Coronal Mass Ejection (CME) เปöนการปลดปลúอยกàอนมวลออกมาจากบรรยากาศชั้นโคโรนา
ของดวงอาทิตย~ กลุúมมวลที่ถูกปลดปลúอยออกมานั้นอยูúในรูปพลาสมา (plasma) หรือสถานะที่อะตอมธาตุ
สู ญ เสี ย อิ เ ล็ ก ตรอนออกไปจนอยู ú ใ นสภาพไอออน (ion) และอิ เ ล็ ก ตรอน (electron) ปะปนกั น โดย
สำหรับ CME นี้ประกอบไปดàวยอิเล็กตรอน โปรตอน ตลอดจนไอออนของธาตุหนักอยúางเชúน ฮีเลียม
ออกซิเจน และเหล็กรวมทั้งสนามแมúเหล็กที่นำพาอนุภาคที่มีประจุเหลúานั้นไวàเปöนกลุúม ในการปลดปลúอย
กàอนมวลจากโคโรนาครั้งหนึ่ง ๆ จะพาสสารมวลอยúางนàอย 1.6 x 1015 กรัม (พันลàานตัน) ออกมาดàวย
อัตราเร็ว 20 กิโลเมตรตúอวินาที จนถึง 2,700 กิโลเมตรตúอวินาที CME สúวนใหญúกำเนิดมาจากบริเวณกัม
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มันต~ (active region) ซึ่งเปöนบริเวณที่มีเสàนสนามแมúเหล็กแบบปßด (closed magnetic field lines) บน
ผิวดวงอาทิตย~หรือบริเวณที่เปöนจุดมืด (Sun spot) นั่นเอง สนามแมúเหล็กในบริเวณดังกลúาวมีความเขàม
มากพอจะกักพลาสมาหรืออนุภาคมีประจุไวàภายใน แนวคิดที่เปöนที่นิยมกันมากสำหรับอธิบาย CME คือ
เกิดการตúอใหมúของเสàนสนามแมúเหล็ก (reconnection) ทำใหàเกิดพลังงานปริมาณมหาศาลผลักดันกลุúมมวล
ที่ถูกกักเอาไวàในสนามแมúเหล็กแบบลูปหรือวง (magnetic loop) ใหàหลุดออกมา
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางคúา Kp index กับปริมาณตúาง ๆ ไดàแกú สนามแมúเหล็กระหวúางดาว
(IMF) จำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ ความเร็วของลมสุริยะ
2. เพื่อสรàางสมการแสดงความสัมพันธ~ระหวúางคúา Kp index กับปริมาณตúาง ๆ แลàวนำสมการที่สรàางขึ้น
ไปใชàในการทำนายคúา Kp index จากขàอมูลในป°อื่น ๆ จากนั้นหาคúาความคาดเคลื่อนจากการทำนาย
วิธีการศึกษา
1. ดำเนิ น การเก็ บ ขà อ มู ล ระดั บ ความรุ น แรงของ CME ( KP index ) กั บ ปริ ม าณตú า ง ๆ ไดà แ กú
สนามแมúเหล็กระหวúางดาว ( IMF) จำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ ความเร็ว
ของลมสุริยะ จากฐานขàอมูลhttps://www.spaceweatherlive.com ในป° 2014 ซึ่งเปöนขàอมูลเฉลี่ย
รายวัน ตลอดทั้งป°
2. ทำการศึกษาวิเคราะห~ความสัมพันธ~ระหวúาง KP index กับปริมาณตúาง ๆ ที่เก็บจากฐานขàอมูล วúา
ความสัมพันธ~ของแตúละปริมาณมีแนวโนàมความสัมพันธ~ไปในทางใดโดยใชàคúาสถิติ สหสัมพันธ~
3. ทำการสรàางสมการถดถอยเชิงเสàน เพื่อแสดงรูปแบบความสัมพันธ~ของแตúละชุดขàอมูล
4. ทำการทดสอบสมการที่สรàางขึ้น โดยการนำไปทำนายคúา KP index จากชุดขàอมูล ในป° 2001
จากนั้นหาคúาความคาดเคลื่อนจากการทำนาย
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางคúา KP index กับ ปริมาณตúาง ๆ โดยใชàคúาสถิติ สหสัมพันธ~
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห~คúาสหสัมพันธ~ของขàอมูลแตúละชุด
ชุดขEอมูล
Kp-index กับ ความเร็วลมสุริยะ

คKาสหสัมพันธS
0.510

Kp-index กับจำนวนจุดบนดวงอาทิตยS

0.080

Kp-index กับขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตยS

0.090

Kp-index กับ สนามแมKเหล็กระหวKางดาว
IMF

0.54

การแปลความหมาย
มีความสัมพันธSกันในลักษณะแปรผันตรงอยูKในระดับ
0.510
มีความสัมพันธSกันในลักษณะแปรผันตรงอยูKในระดับ
0.080
มีความสัมพันธSกันในลักษณะแปรผันตรงอยูKในระดับ
0.090
มีความสัมพันธSกันในลักษณะแปรผันตรงอยูKในระดับ
0.54

หมายเหตุ : คúาสหสัมพันธ~มีคúาใกลà +1.0 นั้นหมายความวúา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ~กันโดยตรงอยúางมาก
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จากตารางจะพบวúา ความสัมพันธ~ของ Kp-index กับ ความเร็วลมสุริยะ และ สนามแมúเหล็ก
ระหวúางดาว (IMF) มีความสัมพันธ~กันในลักษณะแปรผันตรงมีระดับสหสัมพันธ~ในเกณฑ~ที่ดีแตúความสัมพันธ~
ของ Kp-index กับจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ และ ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ มีความสัมพันธ~กันใน
ลักษณะแปรผันตรงแตúมีระดับสหสัมพันธ~ในเกณฑ~ที่ต่ำ จำทำการหนúวงระยะเวลาของ CME ดàวยระยะเวลา
ตúาง ๆ กัน แลàวทำการวิเคราะห~ความสัมพันธ~ ใหมú ไดàผลดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห~คúาสหสัมพันธ~ Kp-index กับ จำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ และ Kp- index
กับ ขนาดพืน้ ที่จุดบนดวงอาทิตย~ ที่เกิดจากการหนúวงเวลา Kp-index
การหน,วงเวลา
1 วัน
2 วัน
3 วัน
4 วัน
5 วัน
6 วัน

ค,าสหสัมพันธ7
Kp-index กับจำนวนจุดบนดวงอาทิตย7
Kp-indexกับขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย7
0.090
0.095
0.092
0.110
0.100
0.140
0.110
0.150
0.095
0.130
0.091
0.100

หมายเหตุ : คúาสหสัมพันธ~มีคúาใกลà +1.0 นั้นหมายความวúา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ~กันโดยตรงอยúางมาก
จากขàอมูลในตารางจะพบวúา คúาสหสัมพันธ~ จะมีคúามากที่สุดเมื่อใชàขàอมูลทีห่ นúวงเวลา Kp-index 4 วัน
ผลการศึกษาวิเคราะห~สมการถดถอยเพื่อแสดงความสัมพันธ~ระหวúางระดับ Kp-index ของ CME
กับปริมาณตúาง ๆ ไดàดังตúอไปนี้

ภาพที่ 1 ผลการสรEางสมการระหวKางระดับ Kp -index กับ Speed และ Kp -index กับ IMF

จากกราฟจะไดà ส มการแสดงความสั ม พั น ธ~ ร ะหวú า ง ระดั บ Kp-index กั บ Speed คื อ
y = 0.0054x - 0.2784 และ Kp -index กับ IMF คือ y = 0.1617x + 0.8949

ภาพที่ 2 ผลการสรEางสมการระหวKางระดับ Kp -index กับ Number และ Kp -index กับ Size
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จากกราฟจะไดà ส มการแสดงความสั ม พั น ธ~ ร ะหวú า ง ระดั บ Kp-index กั บ Number คื อ
y = 0.0018x + 1.6624 และ Kp -index กับ Size คือ y = 0.0002x + 1.6921
ผลการทดสอบสมการที่สรàางขึ้น โดยการนำไปทำนายคúา KP index จากชุดขàอมูล ในป° 2001

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบเปอรSเซ็นตSความคลาดเคลื่อนจากการใชEสมการทำนายคKา KP index

สรุปผล
จากการศึกษาหาความสัมพันธ~ระหวúางความรุนแรงของ CME (Kp index ) กับปริมาณตúางๆ ที่วัด
ไดàในป° 2014 พบวúา Kp index กับความเร็วของลมสุริยะ และ สนามแมúเหล็กระหวúางดาว ( IMF) จะมี
ความสัมพันธ~กัน ในลักษณะแปรผันตรงตúอกันโดยมีคúา สหสัมพันธ~เทúากับ 0.510 และ 0.540 ตามลำดับ
สúวนคúา Kp index กับ จำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ และ ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ นั้นก็คúาความสัมพันธ~
ในลักษณะแปรผันตรงตúอกัน แตúมีคúาสหสัมพันธ~อยูúในระดับต่ำ และเมื่อทำการปรับขàอมูลโดยการหนúวงเวลา
Kp index เปöนจำนวน 4 วัน จะพบวúา คúาสหสัมพันธ~ของ Kp index กับจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ และ
ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ จะมีคúามากขึ้น อยูúในระดับ 0.110 และ 0.150 ตามลำดับ เมื่อทำการศึกษา
รู ป แบบความสั ม พั น ธ~ จ ะไดà ส มการแสดงความสั ม พั น ธ~ ร ะหวú า ง Kp index กั บ ความเร็ ว ของลมสุ ร ิ ย ะ
คื อ y = 0.0054x - 0.2784 สมการแสดงความสั ม พั น ธ~ ร ะหวú า งความรุ น แรงของ Kp index กั บ
สนามแมúเหล็กระหวúางดาว( IMF) คือ y = 0.1617x + 0.8949 สมการแสดงความสัมพันธ~ระหวúางความ
รุ น แรงของ Kp index กั บ จำนวนจุ ด บนดวงอาทิ ต ย~ คื อ y = 0.0003x + 1.8393 และสมการแสดง
ความสัมพันธ~ระหวúางความรุนแรงของ Kp index กับ ขนาดพื้นที่จุดบนดวงอาทิตย~ คือ y = 0.0001x +
1.7822
เอกสารอ{างอิง
ประณิตา เสพปõนคำ.2556. การหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย~:สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
(องค~การมหาชน)
รัชนีกร นำชัย. การศึกษาจุดดำบนดวงอาทิตย~ดàวยกลàองโทรทรรศน~ชนิดสะทàอนแสง. รายงานการคàนควàา
อิสระเชิงวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเชียงใหมú.2550
The Astro Event Group vzw. Sunspot regions. [Online] สืบคàนจาก:
https://www.spaceweatherlive.com/en/archive (23 ธันวาคม 2561)
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[O4] การศึกษาความสัมพันธxระหวeางปริมาณการลุกจ{ากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตยx
นางสาวระวิวรรณ เอกศิริ
E-mail: rawiwanaeksiri@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายศุภชัย จันทร~งาม
โรงเรียนโคกสวúางคุàมวิทยานุสรณ~
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàาของดวงอาทิตย~ (Solar
flare) กับขนาดพื้นที่ของจุดมืด (Sunspot region) โดยทำการเก็บขàอมูลจากเว็บไซต~ www.spacewea
therlive.com เปöนระยะเวลา 5 ป° ตั้งแตú ป°พ.ศ. 2552 – 2556 (ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2013) นำขàอมูลที่ไดàมา
เขียนกราฟความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดในรูปแบบมาตราสúวนลอการิทึม
ทำการวิเคราะห~ความชันของกราฟในรูปแบบเอกโพแนนเชียลเพื่อสรàางสมการเสàนตรงสำหรับทำนายการ
เกิดปรากฏการณ~การลุกจàา ทำการทดสอบความคลาดเคลื่อนของสมการดàวยการสุúมเลือกจุดมืดบนดวง
อาทิตย~ ในป° พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) และ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ป°ละ 36 จุด ผลการศึกษาพบวúา
ปริมาณการลุกจàาบนดวงอาทิตย~มีความสัมพันธ~กับพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ในรูปแบบกราฟเอกซ~
โพแนนเซียลที่มีสมการเปöน y = 414.63e!.!!!#$ และมีคúา R² = 0.335 เมื่อนำสมการที่ไดàไปทดสอบ
เพื่อหาคúาความคลาดเคลื่อน พบวúาในป° พ.ศ. 2560 มีคúาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรàอยละ 85.41 สúวนในป°
พ.ศ. 2561 มีคúาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรàอยละ 496.63
คำสำคัญ: ดวงอาทิตย~ การลุกจàา พื้นที่ของจุดมืด
ความเปsนมา
จุ ด มื ด บนดวงอาทิ ต ย~ ห รื อ ที ่ ร ู à จ ั ก กั น ในชื ่ อ Sunspot คื อ พื ้ น ที่ ส ú ว นหนึ ่ ง บนชั ้ น โฟโตสเฟ° ย ร~
(Photospheres) ของดวงอาทิตย~ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกวúาบริเวณโดยรอบและมีสนามแมúเหล็กที่มีความปõÆนปØวน
สูง ซึ่งทำใหàเกิดการขัดขวางกระบวนการพาความรàอนบนพื้นผิวดวงอาทิตย~ เกิดเปöนพื้นที่ที่มีความเขàมของ
แสงต่ำกวúาบริเวณโดยรอบ [1] จุดมืดมีอุณหภูมิประมาณ 3,700 เคลวิน ในขณะที่โฟโตสเฟ°ยร~มีอุณหภูมิ
ประมาณ 5,700 เคลวิน ขนาดของจุดมืดมีตั้งแตú 3,600 กิโลเมตร ไปจนถึง 50,000 กิโลเมตร [2]
การลุกจàาของดวงอาทิตย~ (Solar Flare) คือ การเกิดแสงสวúางวาบขึ้นภายในบรรยากาศชั้นโคโรนา
(corona) และโครโมสเฟ°ยร~ (chromospheres) เกิดขึ้นเมื่อพลังงานภายในสนามแมúเหล็กที่ถูกสรàางขึ้น
ภายในชั้นบรรยากาศโครโมสเฟ°ยร~ถูกปลดปลúอยออกมาอยúางรวดเร็วในรูปแบบคลื่นแมúเหล็กไฟฟ∞าในเกือบ
ทุกยúานความถี่ โดยการลุกจàาสúวนใหญúจะเกิดในบริเวณรอบจุดมืด [3]
ความรุนแรงของการลุกจàา นักดาราศาสตร~ไดàจัดแบúงระดับความรุนแรงจากนàอยไปมากคือ A, B, C,
M และ X ตามลำดับ ซึ่งความรุนแรงนี้ไมúสามารถทำอันตรายแกúมนุษย~ไดàเนื่องจากโลกมีสนามแมúเหล็กโลก
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คอยปกป∞ อ งไมú ใ หà ค ลื ่ น แมú เ หล็ ก ผú า นทะลุ ช ั ้ น บรรยากาศลงมาไดà สิ ่ ง ที ่ อ าจไดà ร ั บ ผลกระทบจากคลื่ น
แมúเหล็กไฟฟ∞าก็คือดาวเทียมสื่อสารทุกชนิดที่โคจรอยูúนอกชั้นบรรยากาศโลก [4]
ดังนั้นหากเราสามารถทำนายความรุนแรงของการลุกจàา โดยใชàความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการ
ลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดไดà ก็จะเปöนการชúวยป∞องกันไมúใหàดาวเทียมไดàรับความเสียหายไดà ผูàจัดทำจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ เพื่อนำมา
สรàางสมการสำหรับทำนายปรากฎการณ~การลุกจàาที่จะเกิดขึ้น
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~
2. เพื่อสรàางสมการทำนายปรากฎการณ~การลุกจàาบนดวงอาทิตย~
วิธีการศึกษา
โครงงานนี้จะศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~
เพื่อนำมาสรàางสมการทำนายปราฎการณ~การลุกจàาบนดวงอาทิตย~ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ดำเนินการเก็บขàอมูลปริมาณการลุกจàาที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย~กับพื้นที่ของจุดมืดในแตúละวัน
จากฐานขàอมูล จากเว็บไซต~ https://www.spaceweatherlive.com/en/archive เปöนระยะเวลา 5 ป° โดย
เริ่มเก็บขàอมูลตั้งแตúป° พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556
2. นำขàอมูลที่ไดàมาเขียนกราฟในรูปแบบมาตราสúวนลอการิทึมแสดงความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณ
การลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ดàวยโปแกรม Microsoft Excel
3. ทำการวิเคราะห~ความชันของกราฟในรูปแบบเอกซ~โพแนนเซียลเพื่อสรàางสมการเสàนตรงสำหรับ
ทำนายการเกิดปรากฏการณ~การลุกจàา
4. ทำการทดสอบความคลาดเคลื ่ อนของสมการดà วยการสุúมเลื อกจุ ดมื ดบนดวงอาทิ ตย~ ในป°
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ป°ละ 36 จุด มาแทนคúาในสมการ
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Peak Flux of Solar Flares (nW/m2)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ เพื่อ
นำมาสรàางสมการทำนายปรากฏการณ~การลุกจàาบนดวงอาทิตย~ เมื่อนำคúาปริมาณการลุกจàาของดวงอาทิตย~
ที่ไดàจากการเก็บขàอมูลมาเขียนกราฟความสัมพันธ~หวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวง
อาทิตย~ในรูปแบบมาตรสúวนลอการิทึมจะไดàผลดังรูปที่ 1
y = 414.63e0.0009x
R² = 0.335
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Area of Sunspot (x 106 km2)

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~
จากรูปที่ 1 พบวúาปริมาณการลุกจàาบนดวงอาทิตย~มีความสัมพันธ~กับพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~
ในรูปแบบกราฟเอกซ~โพแนนเซียลที่มีสมการเปöน y = 414.63e!.!!!#$ และมีคúา R² = 0.335
เมื่อนำสมการที่ไดàไปทดสอบเพื่อหาคúาความคลาดเคลื่อนกับจุดมืดบนดวงอาทิตย~ จำนวน 36 จุด
ในแตúละป° พบวúาในป° พ.ศ. 2560 มีคúาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรàอยละ 85.41 สúวนในป° พ.ศ. 2561 มีคúา
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรàอยละ 496.63
สรุปผล
จากการศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาดพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~
พบวúาปริมาณการลุกจàาบนดวงอาทิตย~มีความสัมพันธ~กับพื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ในรูปแบบกราฟ
เอกซ~โพแนนเซียลที่มีสมการเปöน y = 414.63e!.!!!#$ และมีคúา R² = 0.335 เมื่อนำสมการที่ไดàไป
ทดสอบเพื่อหาคúาความคลาดเคลื่อนกับจุดมืดบนดวงอาทิตย~ จำนวน 36 จุดในแตúละป° พบวúาในป° พ.ศ.
2560 มีคúาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรàอยละ 85.41 สúวนในป° พ.ศ. 2561 มีคúาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรàอยละ
496.63 ทั้งนี้เนื่องมาจากสมการที่ไดàนั้นจะมีคúาความคลาดเคลื่อนนàอยถàาระดับของการลุกจàาอยูúในระดับ
ตั้งแตúระดับ B ขึ้นไป ซึ่งในป° พ.ศ. 2560 การลุกจàาสúวนใหญúอยูúในระดับ B ถึงระดับ X ในขณะที่ในป° พ.ศ.
2561 การลุกจàาสúวนใหญúอยูúในระดับ A จึงสúงผลใหàคúาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในป° พ.ศ. 2560 มีคúานàอยกวúา
คúาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในป° พ.ศ. 2561
The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานดาราศาสตร~เรื่องการศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปริมาณการลุกจàากับขนาด
พื้นที่ของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ในครั้งนี้ สำเร็จลงไดàดàวยการสนับสนุนและชúวยเหลือจากครูศุภชัย จันทร~งาม
ครูที่ปรึกษาโครงงานที่คอยใหàคำแนะนำตúางๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการแกàปõญหาตúางๆ จนสำเร็จลุลúวง
ขอขอบพระคุณ ผูàอำนวยการไกร เฉลิมพงษ~ ผูàอำนวยการโรงเรียนโคกสวúางคุàมวิทยานุสรณ~ ที่ไดàใหà
โอกาสเขàารúวมการทำโครงงานทางดàานดาราศาสตร~ขั้นสูง รúวมกับเพื่อนๆ อีก 9 โรงเรียน
ตลอดจนขอบขอพระคุณคุณมติพล ตั้งมติธรรม เจàาหนàาที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ ที่
คอยใหàคำแนะนำจนโครงงานสำเร็จลงไดà
สุดทàายนี้ขอขอบคุณผูàเกี่ยวขàองทุกคน ที่ใหàความชúวยเหลือในการทำโครงงานครั้งนี้ และที่ขาดไมúไดà
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ ที่ไดàมอบโอกาสและสนับสนุนทรัพยากรในการทำวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ{างอิง
[1] จุดมืด. (2560). สืบคàนเมื่อวันที่ 24 ธันวคม 2561, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/จุดมืด
[2] David Ruffolo. (2010). Sunspots. (Online). Retrieved from http://astro.phys.sc.chula.ac.th/
IHY/Sun/Sun_sunspot.htm
[2] David Ruffolo. (2010). Flarre. (Online). Retrieved from http://astro.phys.sc.chula.ac.th/
IHY/Solar_storm/Flare.htm
[4] บุญญฤทธิ์ ชุนกิจ. (2558). การลุกจàา (Solar flare) บนดวงอาทิตย~ครั้งสำคัญที่รุนแรงถึงระดับ X 2.2.
[Online]. สืบคàนจาก :http://www.narit.or.th/index.php/ astronomy-news/1700-solarflare (24 ธันวาคม 2561)
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[O5] การศึกษา Libration ของดวงจันทร9

นางสาวอารยา วงศ+วุฒิ

E-mail: ar.ningkiki@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายฆฤณพิสิฎฐ~ เขมอัครเจตต~
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
บทคัดยeอ
โครงงานดาราศาสตร~เรื่องการศึกษา Libration ของดวงจันทร~ เพื่อศึกษาการสúายของดวงจันทร~
หรือการ Libration และทิศทางการสúายของดวงจันทร~ โดยการถúายภาพดวงจันทร~ที่มีเฟสตรงกันเปöนเวลา
6 เดือนนำภาพที่มีเฟสตรงกันจำนวน 6 ภาพ นำมาเขàาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาระยะทางของจุดอàางอิงบน
ดวงจันทร~กับแกน X และแกน Y ที่กำหนดไวà เพื่อสังเกตการณ~เปลี่ยนแปลงตำแหนúงของจุดอàางอิงบนดวง
จันทร~
ผลการศึกษาพบวúา ดวงจันทร~มีการสúายและดวงจันทร~สúายทั้งในแกน X และแกน Y ที่มีคúาเพิ่มขึ้น
และลดลง และในแตúละชúวงเวลา ในระหวúางวันที่ 23พฤศจิกายน พ.ศ. 2561- วันที่21 เดือน พ.ศ. 2562
ดวงจันทร~มีการสúายไปในทิศตะวันตก และกลับมาทิศตะวันออกในวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ~ พ.ศ. 2562
และกลับมาอีกครั้งถึง วันที่19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ปõญหาและอุปสรรคในการศึกษาคือ สภาพทàองฟ∞า
ไมúเอื้ออำนวยตúอการถúายภาพดวงจันทร~ไดàทุกวัน ทำใหàไดàภาพดวงจันทร~ที่มีเฟสตรงกันในแตúละเดือนไดàภาพ
ไมúครบ และการนำภาพมาวิเคราะห~มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ทำใหàผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนไดà
และการศึกษาในครั้งตúอไปควรเก็บขàอมูลใหàครบทั้งป° เพื่อวิเคราะห~คาบการสúายของดวงจันทร~ตúอไป
คำสำคัญ: Moon, Libration, หลุมบนดวงจันทร~
ความเปsนมา
ดวงจันทร~หมุนรอบตัวเองหรือไมú? ทำไมเราถึงเห็นดวงจันทร~เพียงดàานเดียวตลอด? นั่นคือดวง
จันทร~หมุนรอบตัวเอง และคาบการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร~จะใกลàเคียงกับคาบการโคจรของโลก และ
มีการสúายเล็กนàอย (Libration) ทำใหàเราสามารถมองเห็นพื้นผิวไดàมากกวúา 50% ดàวยเหตุผลคือ 1.วงโคจร
วงรีของดวงจันทร~ที่หมุนรอบโลก 2. ระนาบของวงโคจรของดวงจันทร~ 3. ตำแหนúงของผูàสังเกตของเราเอง
ซึ่งทิศตะวันตกอยูúทางซàาย และทิศตะวันออกอยูúทางขาว ของดวงจันทร~ และเราสามารถเห็นการสúายนี้จาก
โลกดàวย 3 แบบ คือการสúายแนวละติจูด การสúายแนวลองติจูด และการสúายแบบรายวัน จึงนำมาซึ่ง
การศึกษาการ Libration ของดวงจันทร~ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการสúายของดวงจันทร~และทิศทางการสúายของ
ดวงจันทร~
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วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาการสúายของดวงจันทร~หรือการ Libration
2. เพื่อศึกษาทิศทางการสúายของดวงจันทร~
วิธีการศึกษา
1. ถúายภาพดวงจันทร~ชúวงเฟส 99.0-99.8% ดàวยกลàอง DSLR ผúานกลàองดอปโซเนียนขนาด 10 นิ้ว
เปöนเวลา 6 เดือน (ระหวúางวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562)
มีการสúายไปในทิศใดหรือในทางไหนไดàภาพที่เฟสตรงกันจำนวน 6 ภาพ แลàวนำภาพมาปรับขนาดใหàเทúากัน
ทุกภาพ
2. นำภาพมาเขàาโปรแกรม Photoshop เพื่อหาวัดระยะทางระหวúางแกน X และ Y กับตำแหนúง
อàางอิงที่เลือก คือหลุมบนดวงจันทร~ ไดàแกú Menelaus Dionysius และ Manilius ในหนúวยของ Pixel
3. นำขàอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อดูทิศทางการสúายและคำนวณเปอร~เซนต~การสúาย
ผลการศึกษา
ตาราง แสดงขàอมูลการวัดตำแหนúงของหลุมอàางอิงบนดวงจันทร~ เทียบกับแกน X และ Y
วัน เดือน ป? ชื่อหลุมบนดวงจันทรK
23/11/2018
manilius
23/12/2018
manilius
21/1/2019
manilius
20/2/2019
manilius
21/3/2019
manilius
19/4/2019
manilius
23/11/2018
dionysius
23/12/2018
dionysius
21/1/2019
dionysius
20/2/2019
dionysius
21/3/2019
dionysius
19/4/2019
dionysius
23/11/2018
menelaus
23/12/2018
menelaus
21/1/2019
menelaus
20/2/2019
menelaus
21/3/2019
menelaus
19/4/2019
menelaus
18

ตำแหนOงระยะหOางจากแกน X
(Pixel)
-206.10
-53.93
-304.92
58.86
-426.97
-400.00
300.00
82.87
-32.87
372.83
-161.02
-122.00
-39.96
-210.04
-318.90
126.97
-441.93
-409.00

ตำแหนOงระยะหOางจากแกน Y
(Pixel)
324.02
293.90
217.92
307.09
153.15
160.00
374.20
410.04
372.05
256.10
315.16
287.00
472.05
439.96
362.01
431.10
300.00
304.01
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แผนภาพ แสดงการเปลี่ยนตำแหนúงของหลุมบนดวงจันทร~เทียบกับแกน X และแกน Y ในแตúละชúวงเวลา

หมายเหตุ ตัวเลข % ที่ระบุหมายถึงระยะการเปลี่ยนตำแหน<งของหลุมบนดวงจันทร@ไปจากเดิมในช<วงนั้น

จากกราฟการเปลี่ยนตำแหนúงของหลุมบนดวงจันทร~ในแนวตั้งฉากกับแกน X และแกน Y ที่กำหนด
ไวà พบวúาหลุมบนดวงจันทร~ทั้ง 3 หลุมมีการเปลี่ยนตำแหนúงตามแนวแกน X และแกน Y เหมือนกัน โดยมี
การเปลี่ยนแปลงกลับไป-มาตำแหนúงบนแนวแกน X มากกวúาแกน Y ซึ่งหมายความวúา ดวงจันทร~สúายทั้งสอง
แกน โดยสúายดàานแกน X มากกวúาแกน Y
เมื่อประมาณการสúายของหลุมบนดวงจันทร~โดยนำตำแหนúงระยะหúางจากแกน มาเทียบกับรัศมีของ
ดวงจันทร~ (ในหนúวย Pixel) พบวúาการสúายไปและกลับของดวงจันทร~ในแกนไมúเทúากัน เชúน หลุม Menelaus
ในแกน X มีการสúายไป 13.32% และสúายกลับมา 25.56% ในแกน Y มีการสúายไป 13.32% และสúาย
กลับมา 21.87% เปöนตàน
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สรุปผล
ผลการศึกษาพบวúา ดวงจันทร~มีการสúายและดวงจันทร~มีการสúายทั้งในแนวแกน X และแกน Y ที่มี
คúาเพิ่มขึ้นและลดลง และในแตúละชúวงเวลา ในระหวúางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561- วันที่ 21 เดือน
พ.ศ. 2562 ดวงจันทร~มีการสúายไปในทิศตะวันตก และกลับมาทิศตะวันออกในวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ~
พ.ศ. 2562 และกลับมาอีกครั้งถึง วันที่19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
ปõญหาและอุปสรรคในการศึกษาคือ บางวันสภาพทàองฟ∞าไมúเอื้ออำนวยตúอการถúายภาพดวงจันทร~
ทำใหàไดàภาพดวงจันทร~ที่มีเฟสตรงกันในแตúละเดือนไดàภาพไมúครบ และการนำภาพมาวิเคราะห~มีความ
คลาดเคลื่อนในการวัด ทำใหàผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อนไดà
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเลú ม นี ้ ส ำเร็ จ ลุ ล ú ว งไดà ต à อ งขอขอบคุ ณโครงการอบรมครู ด าราศาสตร~ ข ั ้ น สู ง ที ่ จ ั ด โดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน) ที่ใหàโอกาสในการอบรมครั้งนี้ และคำแนะนำจากครูที่
ปรึกษาคือ นายฆฤณพิสิฎฐ~ เขมอัครเจตต~ และพี่เลี้ยงจากเจàาหนàาที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
ใหàคำแนะนำ ซึ่งใหàขàอแนะนำตลอดจนคำปรึกษาตúางๆ ทำใหàโครงงานเรื่องนี้สำเร็จไปไดà จึงขอบพระคุณมา
ณ ที่นี้
เอกสารอ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.2556. คูeมือการศึกษาดาราศาสตรxเชิงปฏิบัติ. สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง
ดาราศาสตร~ สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ.
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[O6] ความสัมพันธxของแสงโลกกับเฟสของดวงจันทรx
นายกันต~เมธัส เชิดชูชวลิต
E-mail: gunmethus123456@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย~ ชฎาพร ชúวยชู
โรงเรียนสุราษฎร~ธานี
บทคัดยeอ
ผู à จั ดทำในโครงงานนี ้ ตà อ งการที ่ จะศึ กษาความสั มพั นธ~ ของความสวú างของแสงโลกกั บคú ามุ ม
Elongation โดยการวางแผนและเตรียมอุปกรณ~ตúางๆ เพื่อถúายรูปดวงจันทร~มาศึกษาหาคúาความสวúางของ
แสงโลกโดยใชàโปรแกรม Iris และหาคúามุม Elongation จากโปรแกรม Stellarium แลàวนำมาเขียนกราฟ
หาความสัมพันธ~ระหวúางคúาความสวúางของแสงโลกกับคúามุม Elongation ของดวงจันทร~เพื่อหาแนวโนàม
ในชúวงที่ไมúไดàศึกษา
คำสำคัญ: ปรากฏการณ~แสงโลก(Earth Shine), คúามุม Elongation, ความสวúาง(Intensity)
ความเปsนมา
ปรากฏการณ~แสงโลก (Earth Shine) เปöนปรากฏการณ~ที่เกิดจากแสงอาทิตย~สะทàอนกับผิวโลกไป
ยังดวงจันทร~ และสะทàอนกลับมายังผูàสังเกตบนโลกอีกครั้งหนึ่ง ทำใหàผูàสังเกตบนโลกเห็นแสงสลัวจาก
ดàานมืดของดวงจันทร~ ปรากฏการณ~นี้จะสังเกตไดàดีในชúวงวันขึ้น 1–3 ค่ำ หรือ แรม 12–14 ค่ำ ซึ่งผูàจัดทำ
ตà อ งการที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ~ ข องแสงโลกกั บ เฟสของดวงจั น ทร~ (Earth shine & Elongation
Relationship) ในชúวงวันขึ้น 2-7 ค่ำ และ แรม 13-9 ค่ำ คúามุม Elongation ซึ่งมีความสัมพันธ~กับเฟส
ของดวงจันทร~ เปöนมุมของเสàนตรงระหวúางโลกกับดวงอาทิตย~ ทำมุมกับเสàนตรงระหวúางโลกกับดวงจันทร~
วัตถุประสงคx
ในการปฏิบัติการทำโครงงานนี้ ผูàจัดทำไดàกำหนดวัตถุประสงค~ คือ เพื่อศึกษาแนวโนàมความสวúาง
ของแสงโลกจากกราฟความสัมพันธ~ของความสวúางของแสงโลกกับคúามุม Elongation ของดวงจันทร~
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วิธีการศึกษา
ผูàจัดทำไดàทำการวางแผนขั้นตอนและเตรียมอุปกรณ~ตúางๆ กúอนลงมือปฏิบัติ ซึ่งทำใหàระหวúางการ
ทำโครงงานเปöนไปไดàอยúางราบรื่น โดยมีการวางแผนขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวันที่ เวลา และสถานที่
2. กำหนดชúวงที่จะศึกษาแบúงเปöน ชúวงทดลอง และชúวงปฏิบัติจริง
2.1 ชúวงทดลอง มีระยะเวลา 10 วัน ตั้งแตú วันที่ 4-6 พ.ย. 2561 และ วันที่ 10-16 พ.ย. 2561
2.2 ชúวงปฏิบัติจริง มีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตú วันที่ 1 ธ.ค. 2561 – วันที่ 11 ก.พ. 2562
3. ถúายรูปปรากฏการณ~แสงโลกของดวงจันทร~ในชúวงเวลาที่ศึกษา

ภาพที่ใชàในการอàางอิงจุดบนดวงจันทร~
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:09 น.

ภาพปรากฎการณ~แสงโลก
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ~ 2562 เวลา 19:35 น.

4. เมื่อไดàรูปถúายที่สมบูรณ~แบบแลàวใหàนำไฟล~รูปถúายลงในเครื่องคอมพิวเตอร~
5. นำรูปถúายไปวิเคราะห~หาคúาความสวúาง (Intensity) ในโปรแกรม Iris โดยหาความสวúางของดวง
จันทร~ที่มีปรากฏการณ~แสงโลก 10 จุด จากภาพอàางงอิง และจุดบนพื้นหลัง (ทàองฟ∞า) 10 จุด เพื่อหา
คúาเฉลี่ย เมื่อไดàคúาเฉลี่ยใหàนำคúาเฉลี่ยความสวúางของปรากฏการแสงโลกลบกับคúาเฉลี่ยความสวúางของ
พื้นหลังออก จะไดàคúาความสวúางแสงโลกสัมบูรณ~
6. หาตำแหนúงพิกัดที่สังเกตจาก Google Earth นำสถานที่ที่สังเกตและเวลาดังกลúาว มาหาคúามุม
Elongation ของดวงจันทร~ ในโปรแกรม Stellarium
7. เมื่อไดàคúาความสวúาง(Intensity)และคúามุมElongation แลàวใหàใสúคúาความสวúางแสงโลกสัมบูรณ~
และคúามุม Elongation ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทำกราฟความสัมพันธ~ ดังนี้
7.1 เมื่อใสúคúาความสวúางแสงโลกสมบูรณ~และคúามุมElongation ในโปรแกรม Microsoft Excel
แลàวทำกราฟความสัมพันธ~ของแสงโลกกับคúามุมElongationของดวงจันทร~
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7.2 เมื่อสรàางกราฟเสร็จแลàวกราฟจะแสดงชúวงที่ขาดหายไปคือชúวง ตั้งแตúวันแรม 14 ค่ำ - วันขึ้น
1 ค่ำ และ วันขึ้น 8 ค่ำ – วันแรม 8 ค่ำ ซึ่งเปöนชúวงที่ไมúสามารถถúายภาพหรือหาความสวúางของปรากฏการณ~
แสงโลกไดà
7.3 ทำเสàนแนวโนàมของคúาความสวúางแสงโลกสมบูรณ~ จะไดàเห็นแนวโนàมของคúาความสวúางแสงโลก
สัมบูรณ~ เปöนไปสมจริงหรือไมú
8. ปฏิบัติตามขàอ 3 – 7 ทุกวันในชúวงเวลาที่ศึกษา
ผลการศึกษา
ในการดำเนินการทำโครงงานเรื่อง ความสัมพันธ~ของแสงโลกกับเฟสของดวงจันทร~มีผลการศึกษา ดังนี้
1. ตารางแสดงความสัมพันธxระหวeางคeามุม Elongation ของดวงจันทรxกับความสวeางของแสงโลก
ELONGATION
77.54602778
64.61872222
51.89566667
27.19005556
26.01325
46.25291667
57.12172222
57.68719444
46.113
14.93758333
26.01325

INTENSITY
29.9
50.9
65.8
70.6
66.2
64.3
50.2
54.4
59.9
70.5
66.2

ELONGATION
36.91647222
47.77716667
58.93741667
69.60505556
82.63063889
42.05386111
30.774
16.56519444
27.98530556
30.14166667
50.01997222
70.00305556
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INTENSITY
61.5
52.6
48.5
44.9
27.5
67.9
70
68.6
63.1
61.3
58.4
46.8
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2. กราฟแสดง กราฟความสัมพันธxของความสวeางแสงโลกกับคeามุม Elongation ของดวงจันทรx
EARTHSHINE & ELONGATION RELATIONSHIP
80
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y = -0.0001x3 + 0.0105x2 - 0.4973x + 75.178
R² = 0.9014
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงงานเรื่องความสัมพันธ~ของแสงโลกกับคúามุม Elongation ของดวงจันทร~ไดàผล
การศึกษา ดังนี้
จากกราฟแนวโนàมของความสวúางของแสงโลกในชúวงที่ไมúไดàศึกษามีความสอดคลàองกับความเปöน
จริงตามหลักทฤษฎีที่วúาความสวúางของแสงโลกจะเพิ่มขึ้นในชúวงขàางแรม 8 - 15 ค่ำ และลดลงในชúวงขàางขึ้น
1 - 8 ค่ำ ซึ่งปõจจัยที่เกี่ยวขàองกับความสวúางของแสงโลกที่มีผลตúอการทำโครงงาน เชúนแสงสวúางอื่นรบกวน
ชั้นบรรยากาศ การสะทàอนของแสงโลกถึงดวงจันทร~ไมúเทúากันในแตúละวัน เปöนตàน
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จลุลúวงไปดàวยดีตàองขอขอบพระคุณผูàอำนวยการโรงเรียนสุราษฎร~ธานี ที่สนับสนุน
การเขàารúวมโครงการ และขอขอบคุณอาจารย~ที่ปรึกษา นางสาวชฎาพร ชúวยชู รวมไปถึง นายคมสันต~ ธุรี
และเจàาหนàาที่สารสนเทศดาราศาสตร~ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) ที่ใหà
คำปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้
อ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม . คูeมือการศึกษาดาราศาสตรxเชิงปฏิบัติการ. สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง
ดาราศาสตร~ . กันยายน 2556
สุทัศน~ ยกสàาน . แสงโลก . ออนไลน~ :
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/dr_sutat/l_earth.htm
https://th.wikipedia.org
24
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[O7] การเปรียบเทียบสเปกตรัมของดวงจันทรxและดาวอังคาร
นางสาววรินธีรา คำมะยอม
E-mail: warinteera013mind@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~ เพื่อเปรียบเทียบและหาความแตกตúางของกราฟสเปกตรัมของดวงจันทร~
และดาวอังคารที่ทำใหàมีสีแตกตúางกัน และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุองค~ประกอบที่ไดàจากสเปกตรัม
ดำเนินการโดยใชàเครื่องบันทึกสเปกโทรกราฟของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
นครราชสีมา เก็บขàอมูลในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขณะที่ดาวทั้งสองอยูúกลางฟ∞าและมีตำแหนúง
ใกลàเคียงกัน โดยถúายภาพของดวงจันทร~ ดาวอังคารบริเวณที่สวúางและบริเวณที่มืด เปßดหนàากลàอง 60 30
และ 30 s ตามลำดับ นำภาพที่ไดàมาวิเคราะห~และประมวลผลพบวúา เสàนกราฟสเปกตรัมของดาวอังคารจะมี
ความชันมากกวúาเมื่อเทียบกับดวงจันทร~ ทำใหàสังเกตเห็นดาวอังคารคúอนไปทางสีแดงมากกวúาดวงจันทร~
เมื่อเปรียบเทียบกราฟสเปกตรัมของดาวอังคารบริเวณที่สวúางและที่มืดพบวúา ความชันบริเวณที่สวúาง
มากกวúาบริเวณที่มืด แสดงวúาทั้งสองบริเวณมีสีที่แตกตúางกัน และเมื่อเปรียบเทียบองค~ประกอบของธาตุใน
บริเวณทั้งสองพบวúามีองค~ประกอบที่คลàายกันแตúปริมาณธาตุ C และ N ในบริเวณสวúางมากกวúาบริเวณมืด
ผูàศึกษาคาดวúาธาตุดังกลúาวอาจเปöนองค~ประกอบของฝุØนบนดาวอังคาร
คำสำคัญ: สเปกตรัม ดวงจันทร~ ดาวอังคาร
ความเปsนมา
ในยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนทàองฟ∞า มักสังเกตเห็นดวงจันทร~เปöนสีเหลืองหรือสีขาวนวล สúวนดาว
อังคารเห็นเปöนสีสàมหรือสีแดง โดยดวงจันทร~จะมีขนาดใหญúกวúาดาวอังคารมาก เนื่องจากดวงจันทร~อยูúใกลà
กับโลกของเรามากกวúาดาวอังคาร การที่เราสามารถมองเห็นสีของดวงจันทร~และดาวอังคารไดàนั้นเปöนผลมา
จาก การที่แสงจากดวงอาทิตย~ตกกระทบบนดาวทั้งสองและสะทàอนแสงดังกลúาวผúานชั้นบรรยากาศมายัง
โลกของเรา บริเวณดวงจันทร~นั้นประกอบไปดàวย ธาตุ Si Al Mg Ti Ca Fe Na O และ Mn พื้นผิวของดาว
อังคารประกอบดàวยธาตุ Si O Mg Al Ca K O และ Fe สúวนชั้นบรรยากาศของดาวอังคารที่ประกอบไป
ดàวยฝุØน พบ CO2 N Ar (wiki) ซึ่งธาตุเหลúานี้อาจทำใหàเราเห็นดาวอังคารและดวงจันทร~มีสีที่แตกตúางกัน
ดังนั้นผูàศึกษาจึงตàองการใชàเครื่องสเปกโตรกราฟแบบ eShel spectrograph ทำการถúายภาพสเปกตรัมของ
ดาวอังคารและดวงจันทร~มาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาความเปöนไปไดàที่จะพบธาตุดังกลúาว รวมถึงปริมาณของ
ธาตุที่สามารถตรวจวัดไดàจากเครื่องสเปกโตรกราฟ และเพื่ออธิบายสาเหตุที่ทำใหàดาวทั้งสองดวงมีสีที่
แตกตúางกัน
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วัตถุประสงคx
1. เพื่อเปรียบเทียบและหาความแตกตúางของกราฟสเปกตรัมดาวอังคารและดวงจันทร~ทที่ ำใหàมีสีแตกตúางกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุองค~ประกอบที่สามารถตรวจวัดไดàจากสเปกตรัม
วิธีการศึกษา
1. ถúายภาพสเปกตรัมของดวงจันทร~ ดาวอังคารบริเวณที่สวúาง และดาวอังคารบริเวณที่มืด โดยใชàกลàอง
โทรทรรศน~รุúน Planewave CDK700 และเครื่องสเปกโตรกราฟแบบ eShel ของหอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชàเวลาในการเปßดหนàากลàอง 60 s, 30 s และ
30 s ตามลำดับ
2. ทำการถúาย Bias Flat Dark Thallium และ Tungsten เพื่อใชàเปöนตัวอàางอิงในการลบสัญญาณรบกวน
และใชàเปöนตัว reference image
3. ทำการ Process Spectra ดàวยโปรแกรม AudeLa เพื่อแปลงคúาสัญญาณความเขàมแสงไปเปöนเสàนกราฟ
สเปกตรัมในรูปแบบ 2 มิติ รวมทั้งกำจัดสัญญาณรบกวนในเสàนกราฟสเปกตรัมดวงจันทร~และดาวอังคาร
4. ลดสัญญาณรบกวนอีกครั้งดàวย gaussian filter โดยใชàโปรแกรม Visual spec
5. นำกราฟสเปกตรัมจากขàอ 4 มาทำการ Normalize โดยใชàโปรแกรม ISIS และทำการหาปริมาณของธาตุ
ที่ตรวจพบจากพื้นที่ของเสàนกราฟ ณ ตำแหนúง absorbtion line ดàวยโปรแกรม Visual spec นำคúาที่
ไดàไปหาอัตราสúวนเปรียบเทียบปริมาณของธาตุที่ตรวจวัดไดàของดาวทั้งสอง

Area

ภาพ 1 ตัวอยúางของเสàนสเปกตรัมที่ไดàจากการเก็บขàอมูล

ภาพ 2 การหาพื้นที่องค~ประกอบของธาตุ

ผลการศึกษา

Moon
Light Mars

Dark
Light
Mars

(1) ดวงจันทร~กับดาวอังคารบริเวณที่สวúาง
(2) ดาวอังคารบริเวณที่สวúางกับที่มืด
ภาพ 3 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัม
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จากภาพ 3.1 พบวúาดาวอังคารมีคúาความสวúางของกราฟสเปกตรัมทางดàานสีน้ำเงิน(450 – 500
nm) ต่ำกวúาความสวúางทางดàานสีแดง (600 – 700 nm) มาก ในขณะที่ดวงจันทร~ความแตกตúางของ
ทางดàานสีน้ำเงินและสีแดง นàอย สúงผลใหàกราฟสเปกตรัมดาวอังคารมีความชันมากกวúากราฟสเปกตรัมของ
ดวงจันทร~ ทำใหàสังเกตเห็นดาวอังคารคúอนไปทางสีแดงมากกวúาดวงจันทร~ และพบแถบดูดกลืนของธาตุที่
เหมือนกันไดàแกú Al K N C H Fe และ Mg สúวนแถบดูดกลืนของธาตุที่ตúางกัน ไดàแกú Ti และ Th ที่พบ
เฉพาะกราฟสเปกตรัม ดวงจันทร~ และแถบดูดกลืนของธาตุ Ni พบเฉพาะกราฟสเปกตรัมของดาวอังคาร
จากภาพ 3.2 พบวú า กราฟสเปกตรั มของดาวอั ง คารบริ เ วณที ่ สวú า ง มี ความชั นมากกวú า กราฟ
สเปกตรัมของดาวอังคารบริเวณที่มืด ผูàศึกษาคาดวúาอาจเกิดจากความแตกตúางของการกระเจิงแสงของฝุØนที่
อยูúบนดาวอังคาร และพบวúาบริเวณทั้งสองบนดาวอังคารมีธาตุองค~ประกอบที่คลàายกัน ไดàแกú Al H N Fe
Mg และ Ni

ภาพ 5 กราฟสเปกตรัมของดาวอังคารบริเวณสวúางที่ผúานการทำ Normallize
ตาราง 1 แสดงพื้นที่และอัตราสúวนระหวúาง light Mars : Moon และ light Mars : Dark Mars
ธาตุ
Al
ผลรวม
อัตราส<วน
N
อัตราส<วน
K
อัตราส<วน
Fe

ผลรวม
อัตราส<วน

l (nm)
452.88
466.69

453.00
578.20
495.77
516.76
532.79
558.67

พื้นที่ ณ ตำแหน<ง Absorption line
Moon light Mars Dark Mars
1.34
0.90
0.87
0.82
0.78
0.76
2.16
1.68
1.63
0.78
1.03
0.64
1.89
2.10
2.95
1.11
0.33
0.37
0.37
1.21
1
0.69
0.79
0.59
2.70
2.42
2.64
0.91
1.17
1.19
0.37
0.49
0.45
4.67
4.87
4.87
1.04
1

ธาตุ
H

l (nm)
486.13
656.26

ผลรวม
อัตราส<วน
Mg
518.40
อัตราส<วน
C
589.00
อัตราส<วน
Ni
547.70
อัตราส<วน
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พื้นที่ ณ ตำแหน<ง Absorption line
Moon light Mars Dark Mars
1.90
1.90
1.90
2.07
2.07
2.07
3.97
3.97
3.97
1
1
1.00
0.95
0.95
0.95
1
0.52
1.28
1.32
2.46
0.97
0.58
0.56
1.04
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จากตาราง 1 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุจากกราฟสเปกตรัมดาวอังคารบริเวณสวúางกับดวงจันทร~
พบวúา ธาตุ Fe N K และ C บนดาวอังคารมีปริมาณมากกวúาบนดวงจันทร~ แตúธาตุ Al และ Mg บนดาว
อังคารมีปริมาณนàอยกวúาบนดวงจันทร~
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุจากกราฟสเปกตรัมดาวอังคารบริเวณที่สวúางกับดาวอังคารบริเวณที่
มืดพบวúา ธาตุ N บริเวณที่สวúางมีปริมาณนàอยกวúาบริเวณที่มืด ธาตุ K Fe Mg และ H มีปริมาณธาตุที่
เทúากัน สúวนธาตุ C และ N บริเวณที่สวúางมีปริมาณมากกวúาบริเวณที่มืด ซึ่งอาจเนื่องมาจากธาตุดังกลúาวเปöน
องค~ประกอบของฝุØนบนดาวอังคาร ซึ่งสอดคลàองกับงานวิจัยที่กลúาววúา ฝุØนบนดาวอังคารมี C N เปöน
องค~ประกอบ
ปริมาณของธาตุ H ของทั้ง 3 บริเวณ มีคúาเทúากัน จึงสามารถสรุปไดàวúาธาตุ H ไมúพบทั้งบนดวง
จันทร~และดาวอังคารแตúเกิดจากสเปกตรัมของดวงอาทิตย~
สรุปผล
จากการศึกษาพบวúา เสàนกราฟสเปกตรัมของดาวอังคารจะมีความชันมากกวúาเมื่อเทียบกับดวง
จันทร~ ทำใหàสังเกตเห็นดาวอังคารคúอนไปทางสีแดงมากกวúาดวงจันทร~ ธาตุ Ti และ Th พบเฉพาะสเปกตรัม
ของดวงจันทร~ และ ธาตุ Ni พบเฉพาะสเปกตรัมของดาวอังคาร เมื่อเปรียบเทียบกราฟสเปกตรัมของดาว
อังคารบริเวณที่สวúางและบริเวณที่มืดพบวúาปริมาณธาตุ C และ N ในบริเวณสวúางมากกวúาบริเวณมืด อาจ
เนื่องมาจากธาตุดังกลúาวเปöนองค~ประกอบของฝุØนบนดาวอังคาร
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานการเปรียบเทียบสเปกตรัมของดวงจันทร~และดาวอังคาร สำเร็จลุลúวงไดàดàวยความกรุณา
และความชúวยเหลือจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร~ (องค~กรมหาชน) นายสมาน จันทร~เอี่ยม และ อาจารย~ที่
ปรึกษา นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ตลอดจนผูàที่เกี่ยวขàอง ที่ไดàกรุณาใหàคำปรึกษาคำแนะนำและ
ตรวจสอบแกàไขขàอบกพรúองทุกขั้นตอนของการจัดทำโครงงาน ทำใหàโครงงานฉบับนี้สำเร็จลุลúวงไปไดàดàวยดี
เอกสารอ{างอิง
NSO National schools observatory. ดาวอังคาร. [ออนไลน~] เขàาถึงไดàจาก
http://nso.narit.or.th/index.php/
Wiki. Geology of the moon. [ออนไลน~] เขàาถึงไดàจาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Moon
ศูนย~การเรียนรูàวิทยาศาสตร~โลกและดาราศาสตร~. สเปกตรัม. [ออนไลน~] เขàาถึงไดàจาก
http://www.lesa.biz/astronomy/light/spectrum

28

The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)

[O8] การหาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะหxน{อย
นางสาวตวงพร ทนันชัย
E-mail: bamtuangporn2104.zaa@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายฆฤณพิสิฎฐ~ เขมอัครเจตต~
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
บทคัดยeอ
โครงงานดาราศาสตร~เรื่องการหาคาบการหมุนของดาวเคราะห~นàอย เพื่อศึกษาคาบการหมุนรอบ
ตัวเองของดาวเคราะห~นàอย 194prokne โดยถúายภาพดาวเคราะห~นàอยดàวยกลàองขนาด 0.7 เมตร โดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ ถúายภาพดาวเคราะห~จำนวน 2 ชั่วโมง
ผลการศึกษาพบวúา ดาวเคราะห~นàอย 194prokne มีการแปรแสงและการแปรแสงของดาวเคราะห~
นàอยมีคúาลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงของแสง แตúไมúครบรอบของการแปรแสง เนื่องดàวยขàอจำกัดในการ
ถúายภาพที่ไมúเอื้ออำนวยจากสภาพอากาศ จึงทำใหàไมúสามารถคำนวณคาบการหมุนของดาวเคราะห~นàอยไดà
คำสำคัญ: magnitude ดาวเคราะห~นàอย การแปรแสง
ความเปsนมา
ดาวเคราะห~นàอย 194prokne ซึ่งเปöนหนึ่งในดาวเคราะห~นàอยที่อยูúระหวúางดาวอังคารและดาว
พฤหัส(ดาวเคราะห~นàอยแถบหลัก) ดาวเคราะห~นàอยแตúละดวงมีสมบัติแตกตúางกันทั้งขนาด รูปรúาง คาบการ
โคจร และการหมุนรอบตัวเอง ผูàจัดทำโครงงานจึงสนใจศึกษาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห~นàอย
194prokne ซึ่งเปöนดาวเคราะห~นàอยที่มีคาบการหมุนไมúนานในชúวงที่สามารถศึกษาไดà
ผูàจัดทำไดàเลือกดาวเคราะห~นàอยนี้เนื่องจากเปöนดาวเคราะห~นàอยที่สามารถเก็บขàอมูลไดàตลอดทั้งคืน
มีขàอมูลอยูúในฐานขàอมูล และมี magnitude ไมúเกิน 12-13 ที่สามารถมองเห็นและหาไดàงúาย เปöนดาว
เคราะห~นàอยที่แปรแสงไดà โดยตรวจสอบกราฟแปรแสงกับฐานขàอมูลดาวเคราะห~นàอย เปöนดังภาพ
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วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาการหาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห~นàอย 194prokne
วิธีการศึกษา
การศึกษาดาวเคราะห~นàอย 194prokne มีวิธีการดังนี้คือ
1. หาดาวเคราะห~นàอยเป∞าหมายที่มีการแปรแสงและมีความเหมาะสมกับการเก็บขàอมูล
2. ขอความอนุเคราะห~ถúายภาพดาวเคราะห~นàอยจากกลàองโทรทรรศน~ขนาด 0.7 เมตร และซึ่งถúาย
ไดà 40 ภาพ
3. นำภาพที ่ ไ ดà ม าหาตำแหนú ง ของดาวเคราะห~ น à อ ยโดยนำภาพไป Blink โปรแกรมสำเร็ จ รู ป
SAOImage ds9
นำภาพที่ไดàมาหาคúา magnitude ที่ไดàจากภาพของดาวเคราะห~นàอยดàวยโปรแกรมสำเร็จรูป Aperture
Photometry Tool และเปรียบเทียบกับ magnitude ดาวอàางอิง
4. นำคú า magnitude ของดาวเคราะห~ น à อ ยและดาวอà า งอิ ง มาทำกราฟแสงเพื ่ อ หาคาบการ
หมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห~นàอย

ภาพการทำ Aperture Photometry Tool

ภาพการ Blink เพื่อหาตำแหน<งดาวเคราะห@นtอย
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ผลการศึกษา

Reference

194prokne Astroid

ภาพถOายดาวเคราะหKน_อย 194prokne ภาพที่ 1

Reference
194prokne Astroid

ภาพถOายดาวเคราะหKน_อย 194prokne ภาพที่ 40
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การเปลี่ยนแปลงของแสงดาวเคราะหxน{อย194prokne
เทียบกับดาวอ{างอิง
M
a

12.2000
12.0000

11.8000
g
n 11.6000
i 11.4000
t 11.2000
u 11.0000
d
0.200
e

0.210

0.220

0.230

0.240

0.250

0.260

0.270

0.280

0.290

JHD+2458601
Mag asteroid

Mag reference

2 per. Mov. Avg. (Mag asteroid)

สรุปผล
จากการศึกษาพบวúา มีการแปรแสงของดาวเคราะห~นàอย 194prokne แตúยังไมúสามารถหาคาบการ
หมุนไดà เนื่องจากภาพที่ถúายมานั้นยังไมúครบคาบ ซึ่งดาวเคราะห~นàอย 194prokne มีคาบการหมุนจริง
15.67ชั ่ ว โมง magnitude เฉลี ่ ย 12.19 แตú จ ากการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ พ บวú า ดาวเคราะห~ น à อ ย 194prokne มี
magnitude สูงสุดเฉลี่ย 11.77 และต่ำสุดที่ 11.42
ปõญหาและอุปสรรคที่พบคือ ในการถúายภาพดาวเคราะห~นàอยตàองใชàเวลาในการสังเกตการณ~นาน
ตลอดทั้งคืน ซึ่งอาจมีอุปสรรคจากสภาพทàองฟ∞าที่มีเมฆฝน และภาพในคืนที่มีแสงจากดวงจันทร~รบกวนมาก
ภาพจะใชàไมúไดà และดàวยเวลาที่จำกัดการหาดาวเคราะห~นàอยที่จะนำมาศึกษามีคาบการแปรแสงสั้นๆ นั้นหา
ไดàยากมาก
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเลúมนี้สำเร็จลุลúวงไดàโดยคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาคือนายฆฤณพิสิฎฐ~ เขมอัครเจตต~ และ
พี่เลี้ยงใหàคำแนะนำจากเจàาหนàาที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ คือนายสิทธิพร เตือนตะคุ ซึ่งใหà
ขàอแนะนำ ตลอดจนคำปรึกษาตúางๆ ทำใหàโครงงานเรื่องนี้สำเร็จไปไดà จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
เอกสารอ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2556). คูúมือการศึกษาดาราศาสตร~เชิงปฏิบัติ. สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง
ดาราศาสตร~ สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ.
ขàอมูลดาวเคราะห~นàอย https://in-the-sky.org/news.php?id=20240904_14_100 (เมษายน 2562)
ฐานขàอมูลกราฟแสง http://alcdef.org/PHP/alcdef_GenerateALCDEFPage.php (มีนาคม 2562)
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[O9] การศึกษาองคxประกอบธาตุของแถบมืดและแถบสวeางบนดาวพฤหัสบดี
นางสาวทิพวรรณ~ เผือกเจริญ และ นางสาวภิญญดา สระทอง
E-mail: jigkead@gmail.com pinda.bam@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางเบญจมาศ แพนàอย และ นายชูชาติ แพนàอย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
บทคัดยeอ
การจัดทำงานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค~เพื่อศึกษาสเปกตรัมของแถบบนดาวพฤหัสบดี ซึ่งมีแถบมืด
และแถบสวúาง ขàาพเจàาตั้งขàอสังเกตวúา ในแถบมืดและแถบสวúางที่อยูúบนดาวพฤหัสบดีนั้น มีองค~ประกอบ
ธาตุเดียวกันหรือไมú ขàาพเจàาไดàทำการเก็บขàอมูล เพื่อนำมาวิเคราะห~ธาตุที่เปöนองค~ประกอบในแถบมืดและ
แถบสวúางของดาวพฤหัสบดี โดยใชàซีซีดีสเปกโตรกราฟตúอกับกลàองโทรทรรศน~ขนาด 0.7 เมตร ของหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จากนั้นไดàนำขàอมูลมาทำการประมวลผลเพื่อหา
สเปกตรัม และวิเคราะห~หาองค~ประกอบธาตุ จากการวิเคราะห~ขàอมูลจึงพบวúา ในแถบมืดและแถบสวúางของ
ดาวพฤหัสบดีมีองค~ประกอบธาตุ คือ ไฮโดรเจน และคาร~บอนสúวนใหญú
คำสำคัญ : องคxประกอบธาตุ , สเปกตรัม
ความเปsนมา
ดาวพฤหัสบดีเปöนดาวเคราะห~แกπสที่มีขนาดใหญúที่สุดในระบบสุริยะ ประกอบดàวยไฮโดรเจน 75%
และฮีเลียม 24% แถบเมฆสีอúอนของดาวพฤหัสบดี เรียกวúา “โซน” (Zones) ประกอบดàวยแกπสผลึกน้ำแข็ง
ของแอมโมเนีย ขณะที่นักวิทยาศาสตร~ก็ยังไมúแนúใจถึงสาเหตุที่ทำใหàเกิดแถบเมฆสีคล้ำของดาวพฤหัสบดี
เรียกวúา “เข็มขัด” (Belt) แตúพบวúาองค~ประกอบทางเคมีในแถบเข็มขัดเปöนพวกซัลเฟอร~ (กำมะถัน),
ฟอสฟอรัสและคาร~บอน จากการศึกษาคàนควàาขàอมูลพบวúาแถบบนดาวพฤหัสบดีที่เห็นเปöนแถบเมฆที่มี
อัตราเร็วและทิศทางของกระแสลมที่ตúางกัน สúงผลใหàเกิดความปõÆนปØวนในชั้นบรรยากาศ ผูàศึกษาจึงเกิด
คำถามวúา มีปõจจัยอื่นอีกหรือไมúที่มีผลตúอแถบสีที่ตúางกัน ซึ่งปõจจัยที่ตàองการศึกษาคือ องค~ประกอบธาตุใน
แตúละแถบ ดังนั้นผูàศึกษาจึงตàองการทราบองค~ประกอบธาตุของแถบมืดและแถบสวúางวúาแตกตúางกันหรือไมú
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วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับองค~ประกอบธาตุของแถบมืดและแถบสวúางของดาวพฤหัสบดี โดยการถúายภาพสเปกโต
กราฟ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาคàนควàาองค~ประกอบธาตุของดาวพฤหัสบดี เวลาที่ดาวพฤหัสบดีขึ้น - ตกในชúวงที่ตàองการเก็บขàอมูล
2. เก็บขàอมูลจากการใชàซีซีดีสเปกโตกราฟตúอกับกลàองโทรทรรศน~ขนาด 0.7 เมตร โดยใชàโปรแกรม
Artemis capture จับภาพแตúละแถบบนดาวพฤหัสบดี และใชàโปรแกรม Audela ในการบันทึกภาพ พรàอม
ทั้งถúาย Bias Dark Flat Tharium Tuntensเพื่อใชàเปöนตัว reference ในการวิเคราะห~ โดยบันทึกขàอมูลที่
ไดàแยกเปöนชุด ๆ
3. นำขàอมูลที่ไดàมาวิเคราะห~เสàนสเปกตรัมโดยใชàโปรแกรม Audela เมื่อทำการ process spectra เสร็จ
สิ้น Export ภาพกราฟที่วิเคราะห~ไดàไวàใน Folder ใหมú เพื่อนำไปใชàในโปรแกรม Visual Spec
4.เปßดไฟล~ที่ Export จาก Audela ใน Visual Spec เพื่อดูจุดต่ำสุดของกราฟวúาตรงกับคúามาตรฐานของ
ธาตุตัวใดบàาง และบันทึกผล
ผลการศึกษา
กราฟแถบสวúางที่ 1

กราฟแถบมืดที่ 1

H

H
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กราฟแถบสวúางที่ 2

H

C

H

กราฟแถบมืดที่ 2

H

P

C

H

กราฟแถบสวúางที่ 3

ตารางแสดงพิกัดของจุดต่ำสุดของกราฟแถบทั้ง 5 แถบ
H

กราฟ

คKาความยาวคลื่น แนวแกน x (angstrom)
H ตำแหนKง 1 C ตำแหนKง 1 H ตำแหนKง 2
แถบสวKาง 1 4865.147
5895.801
6569.712
แถบมืด 1
4865.134
5895.807
6569.702
แถบสวKาง 2 4865.142
5895.794
6569.685
แถบมืด 2
4865.181
5895.797
6569.625
แถบสวKาง 3 4865.147
5895.802
6569.698
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C

H

ความสวKางตKอ 1 Pixel แนวแกน y (ADU)
H ตำแหนKง 1 C ตำแหนKง 1 H ตำแหนKง 2
0.037908
0.184031
0.178992
0.028393
0.158149
0.176044
0.034544
0.176000
0.177541
0.033241
0.170962
0.183477
0.041115
0.177004
0.176182
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สรุปผล
จากผลการศึกษาพบวúา องค~ประกอบธาตุในแตúละแถบสúวนใหญúเปöนธาตุคาร~บอน และไฮโดรเจน 2
ชúวงความยาวคลื่น ซึ่งเปöน มีไฮโดรเจน เบตàา (486 nm.) และไฮโดรเจน อัลฟØา (656 nm.) แตúในแถบมืด
พบธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งสามารถสรุปไดàวúาในแถบมืดและแถบสวúางมีองค~ประกอบธาตุตúางกัน แตúยังไมúสามารถ
สรุปไดàวาú ธาตุฟอสฟอรัสจะมีผลตúอสีของแถบบนดาวพฤหัสบดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาองค~ประกอบธาตุของแถบมืดและแถบสวúางบนดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้สำเร็จ
ไดàดàวยการสนับสนุนจากโครงการยุววิจัยดาราศาสตร~และผูàปกครอง ขอขอบพระคุณคุณครูชูชาติ แพนàอย
และ คุณครูเบญจมาศ แพนàอย ที่กรุณาชี้แนะใหàคำแนะนำในเรื่องตúางๆตลอดระยะเวลาของการทำงานวิจัย
ขอขอบพระคุ ณพี ่ ณั ฐยา ศิ ริ วนสกุ ล, พี ่ สาวิ ตรี เดชศรี มนตรี หอดู ดาวเฉลิ มพระเกี ยรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา และคุณสมานชาญ จันทร~เอี่ยม สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
(องค~การมหาชน) ที่ใหàคำแนะนำ สนับสนุนอุปกรณ~และสถานที่การเก็บขàอมูล
เอกสารอ{างอิง
พิสิฏฐ นิธิยานันท~.2562.การสังเกตการณ~ดาวพฤหัสบดีเบื้องตàน (ตอนที1่ ) .ออนไลน~.สืบคàนจาก
อินเทอร~เน็ต,http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2904-jupiter-01, คàนเมื่อวันที่
28พฤษภาคม 2562.
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน).2562.ดาวพฤหัสบดี.ออนไลน~.สืบคàนจาก
อิ น เทอร~ เ น็ ต , http://www.narit.or.th/index.php/astro/solsys/planets/jupiter, คà น เมื ่ อ วั น ที่ 8
มิถุนายน 2562.
เจษฎา กีรติภารัตน~.2562.ดาวพฤหัสบดี.ออนไลน~.สืบคàนจากอินเทอร~เน็ต,
http://www.narit.or.th/index.php/nso/2335-jupiter-article, คàนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562.
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[O10] การศึกษาธาตุองค์ประกอบของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี
นายตวงทรัพย์ รัตนไทย
E-mail: tuangsub0208@gmail.com
ครูที่ปรึกษา คุณครุชูชาติ แพน้อย และ คุณครูเบญจมาศ แพน้อย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสเปกตรัมของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเพื่อทำการวิเคราะห์
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีเนื่องจากข้าพเจ้าอยากทราบว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบ
ทางเคมีคล้ายกับดาวพฤหัสบดีหรือไม่ ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มเก็บข้อมูลโดยใช้CCDสเปกโตรกราฟต่อเข้ากับกล้อง
โทรทรรศน์ ขนาด 0.7 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จากนั้นนำ
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อหาสเปกตรัมและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของดาว
พฤหัสบดี
ความเป็นมา
ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มี
ดวงจันทร์บริวารจำนวนมากซึ่งดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากและมีรูปร่างไม่เป็นทรง
กลม ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่อยู่ 4 ดวง เรียกว่า ดวงจันทร์กาลิเลียน(Gallilean moons) ได้แก่
ไอโอ(IO) ,ยูโรปา(Europa), แกนีมิด(Ganymede), คาลิสโต(Callisto) ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอ กาลิเลอี ในปี
ค.ศ.1610 โดยดวงจั น ทร์ ไ อโอ(Io) เป็ น ดวงจั น ทร์ ท ี ่ ท ี ภ ู เ ขาไฟกกกำลั ง ประทุ อ ยู ่ ม ากกว่ า 300 ลู ก
ดวงจันทร์ยูโรปา (Europa) เป็นดวงจันทร์ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ Europa มี
มหาสมุทรน้ำแข็งอยู่ ดวงจันทร์แกนีมีด(Ganymede) เป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ดวง
จันทร์คาลิสโต(Callisto) เป็นดวงจันทร์ที่มีหลุมอุกกาบาตจำนวนมาก
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาธาตุองค์ประกอบของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีว่ามีธาตุองค์ประกอบคล้ายกับดาว
พฤหัสบดีหรือไม่
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าธาตุองค์ประกอบของดวงจันทร์ดาวพฤหัสบดี คำนวณเวลาขึ้น-ตกของดวงจันทร์ดาว
พฤหัสบดีในช่วงเวลาที่ต้องเก็บข้อมูล
2. เก็บข้อมูลโดยการใช้ซีซีดีสเปกโตรกราฟต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร ที่หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยใช้โปรแกรม Artemis capture ในการจับภาพดวงจันทร์
ดาวพฤหัสบดี แล้วใช้โปรแกรม AudeLA ในการบันทึกภาพและสั่งถ่ายภาพ Bias Dark Flat Tharium เพื่อ
ใช้ในการ Process spectra
3. แยกข้อมูลที่ได้เป็นชุดๆ แล้วนำมา Process โดยใช้โปรแกรม AudeLA เมื่อทำการ Process spectra
เสร็จสิ้นให้ export ไฟล์ภาพกราฟที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ใหม่ เพื่อที่จะนำไฟล์ภาพไปใช้
ในโปรแกรม Visual Spec
4. เปิดไฟล์ที่ export มาจาก AudeLA ในโปรแกรม Visual Spec แล้วนำภาพกราฟที่ได้มาสังเกตุจุดต่ำสุด
ของกราฟแล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อให้ทราบว่ามีธาตุใดบ้าง
5.บันทึกผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล และ สรุปผลการทำงาน
ผลการศึกษา
S

C

O

H

กราฟของดวงจันทร~ Callisto

C

O

H

กราฟของดวงจันทร~ Europa

S

C

O

H

กราฟของดวงจันทร~ Ganymede
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S

C

O

H

กราฟของดวงจันทร~ Io

C

P

OH

กราฟของดาวพฤหัสบดี

สรุปผล
จากการศึกษาพบว่าธาตุองค์ประกอบของดวงจันทร์ทั้ง 4 ดวงของดาวพฤหัสบดี มีธาตุไฮโดรเจน
(H)และซัลเฟอร์(S) เป็นส่วนใหญ่ และยังมีธาตุคาร์บอน(C) และออกซิเจน(O) ประกอบอยู่ด้วย เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกับดาวพฤหัสบดีแล้ว พบธาตุหลายชนิดที่เหมือนกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดวงจันทร์ของดาว
พฤหัสบดีมีธาตุองค์ประกอบคล้ายกับดาวพฤหัสบดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาธาตุองค์ประกอบของดวงจันทร์ดาวพฤหัสบดี สำเร็จได้ด้วยการสนับสนุน
จากโครงการยุววิจัยดาราศาสตร์ ผู้ปกครองและขอขอบพระคุณคุณครูชูชาติ แพน้อย และคุณครูเบญจมาศ
แพน้อย ที่กรุณาชี้แนะและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆตลอดระยะเวลาของการทำงานวิจัย ขอขอบพระคุณ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ สนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่ในการเก็บข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganymede_(moon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Io_(moon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_(moon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Callisto_(moon)
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[O11] การหาคeามวลของดาวพฤหัสบดีโดยการศึกษาคาบโคจรของดวงจันทรx IO
นางสาวกันตนา พัชอัย
E-mail: ploykan@gmail.com
ครูที่ปรึกษา วúาที่ ร.ต.จันทร~เพ็ง อังฉกรรจ~
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
บทคัดยeอ
โครงงานนี้ศึกษาคาบโคจรของดวงจันทร~ IO และดวงจันทร~ยูโรปา เพื่อทำการคำนวณหามวลของ
ดาวพฤหัสบดี โดยไดàถúายภาพดาวพฤหัสบดีดàวยกลàองโทรทรรศน~ ขนาด 0.7 เมตร โดยตúอเขàากับอุปกรณ~
ถúายภาพ หรือ CCD รุúนpl16803 ความละเอียด 4k รับคลื่นในชúวงความยาวคลื่น v ในระหวúางวันที่ 7-11
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แลàวนำภาพที่ไดàเขàาโปรแกรม DS9 เพื่อทำการวัดระยะหúางของดาวไอโอที่ตำแหนúง
ตúางๆ นำคúาไดàไปเขียนกราฟความสัมพันธ~ระยะหúางกับเวลา แลàวนำขàอมูลจากกราฟนำมาคำนวณหาคาบ
การโคจร และระยะหúางของวงโคจรของดวงจันทร~ IO แลàวคำนวณหามวลของดาวพฤหัสบดี
พบวú า คาบการโคจรของดวงจั นทร~ IO คื อ 0.004895 ป° ระยะหú า งของดวงจั นทร~ IO กั บ ดาว
พฤหัสบดี คือ 0.002535 AU เเละคúามวลของดาวพฤหัสบดีเทียบกับมวลของดวงอาทิตย~ มีคúาเทúากับ
1.35291x1027 kg มีคúาความผิดพลาดอันเกิดจากการใชàเครื่องมือ SAOImageDS9 วัดระยะหúางของดวง
จันทร~ IO กับดาวพฤหัสบดีอยูúเทúากับ 28.75%
คำสำคัญ: ดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร~ IO ดวงจัทร~ยูโรปา
ความเปsนมา
ผูàทำวิจัยเกิดความสงสัยวúา เราไมúเคยออกไปนอกโลกหรือออกไปชั่งดวงดาวตúางๆแลàวเราจะรูàไดàยังไงวúาดาว
ตúางๆมีมวลเทúาไหรú ผูàทำวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคาบการโคจรโดยเลือกเปöนดาวพฤสบดีที่เปöนดาวเคราะห~ที่มี
ขนาดใหญúและและเลือกเปöนดวงจันทร~กากิเลียนมูน 2 ดวงคือ ไอโอและยูโรปา
วัตถุประสงคx
1.เพื่อศึกษาคาบการโคจรดวงจันทร~ IO ลักษณะการโคจรดวงจันทร~ IO แนวเล็ง
2.เพื่อฝªกทักษะการวิเคราะห~ภาพทางดาราศาสตร~
3.เพื่อทำการศึกษาหามวลดาวพฤหัสบดี
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วิธีการศึกษา
1.ถúายภาพจากกลàองโทรทรรศน~ขนาด 0.7 m+pl16803 4k ชúวงความยาวคลื่น v filter เก็บขàอมูล
ระหวúางวันที่ 7-11 พ.ศ 2562
2.นำภาพที่ไดàวัดระยะหúางของดวงจันทร~ IO กับดาวพฤหัสบดี โดยโปรแกรม SAOlmageDS9
3.พอไดàคúานำมาพล็อตกราฟ sine
4.นำคúาที่ไดàจากกราฟมาหาคาบ และ ระยะหúางของ
5.คำนวณหามวลของดาวพฤหัสบดีออกมา
ผลการศึกษา
จากการนำภาพถúายมาวิเคราะห~ไดàผลดังกราฟที่1

กราฟระหวúางความสัมพันธ~ของระยะหúาง(phy)กับเวลา(JD- 2458600)
1.1 จากสมการฟõงชั่นกราฟ sin
!"

y=Asin bx ซึ่งA=แอมพลิจูด b=2πf =

#

"(&'&! ))

1.2 สมการในกราฟที่สúงคúาออกมา y = y$ + Asin(

)

ซึ่ง y0 และ x0 เปöนคúาคงที่ดั้งนั้นเปรียบเทียบกับสมการขàอที1่ จะไดà A คือแอมพลิจูด และ
เพราะฉะนั้น

"
)

"
)

=b

!"
#

T= 2w
= 1.78768 วัน

ถàา 365.2422 วัน เทúากับ 1 ป°
ดั้งนั้น 1.78768 วัน เทúากับ

=

)

*.,-,.- วัน & * ป%
0.1.!22! วัน

ป°

= 0.004894506 ป°
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การหาระยะหúางจากขàอมูลของ A ในกราฟจะเห็นไดàวúา A มีหนúวยเปöน Phy ดังนั้นเขาจึงแปลงจากคúา Phy
เปöนหนúวย กิโลเมตรกúอนโดนเทียบจากเสàนผúาศูนย~กลางดาวพฤหัสบดี
1. วัดระยะของเสàนผúาศูนย~กลางของดาวพฤหัสบดี ความยาวเสàนศูนย~สูตร ไดàเทúากับ110.117 Phy
2. ความยาวของเสàนผúาศูนย~กลางดาวพฤหัสบดี เทúากับ 142,984 Km
3. เทียบบัญญัติไตรยางค~จะไดàคúารัศมีวงโคจรของดวงจันทร~ IO
ถàาความยาวของเสàนผúาศูนย~กลาง ของดาวพฤหัสบดี ที่วัดไดà 110.117 Phy
ซึ่งเทúากับความยาวจริง 142,984 Km
ดังนั้น คúาระยะทางของแอมพิจูด 294.0317 Phy จะไดà
= 379201.2108 Km
ถàา 149597870.691 km เทúากับ 1 Au
ดังนั้น 379201.2108 Km เทúากับ

*2!,4-256×!4!.$0*,89:
**$.**,89:

*;<×0,4!$*.!*$-56
*2414,-,$.!*$- 56

= 0.002535 Au.
การหามวลของดาวพฤหสบดี
1. จากกฎขàอที่ 3 ของเคปเลอร~ M =
แทนคúาในสมการจะไดà M=

="
##

(0.002535 Au)"

(0.004894506 ปี )#

M = 0.000679853
นำมาเปรียบเทียบกับมวลของดวงอาทิตย~จะไดà
Mjupiter = M x Msu
= 1.35291x1027 kg

สรุปผล
คาบการโคจรของดวงจันทร~ IO คือ 0.004895 ป° ระยะหúางของดวงจันทร~ IO กับดาวพฤหัสบดี คือ
0.002535 AU เเละใชàกฏขàองที่ 3 ของเคปเลอร~ คำนวณคúามวลของดาวพฤหัสบดีเทียบกับมวลของดวง
อาทิตย~ มีคúาเทúากับ 1.35291x1027 kg มีคúาความผิดพลาดอันเกิดจากการใชàเครื่องมือ SAOImageDS9 วัด
ระยะหúางของดวงจันทร~ IO กับดาวพฤหัสบดีอยูúเทúากับ 28.75%
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จลุลúวงไดàดàวยความกรุณาจาอาจารย~จันทร~เพ็ง อังฉกรรจ~ เเละคุณครูประกอบ คำ
ซาวอาจารย~ที่ปรึกษาโครงงานที่ไดàใหàคำเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกàไขàขàอบกพรúองตúางๆมาโดยตลอดขอ
กราบขอบคุณพúอ และคุณแมú และผูàปกครอง ที่ปรึกษาในเรื่องตúางๆ และคอยเปöนกำลังใจขอบคุณนายปßยะ
พงศ~ หิรัญรัตน~ เจàาหนàาที่ประจำหอดูดาวสงขลาที่ชúวยสละเวลาถúายภาพเพื่อที่จะนำมาใหàทำการศึกษา
กันตนา พัชอัย
เอกสารอ{างอิง
กลàองที่ใชàกลàองโทรทัศน~ขนาด 0.7 เมตร ตúอเขàากับอุปกรณ~ถúายภาพหรือ CCD รุúน pl16830 ความ
ละเอียด 4K รับคลื่นในชúวงความยาว v
http://www.sunflowercosmos.org/Moon-003-Io-moon.html
http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/jupiter
http://www.mwit.ac.th/~t2010125/graph2.pdf
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[O12] ผลกระทบจากไอโอตeอการแผeคลื่นวิทยุของดาวพฤหัสบดียeาน 10 เมตร
นางสาวนภารัตน~ รัตนคุณ และ นางสาวเมธาพร พิภัทรชัย
E-mail: jippsunflower@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อ.ดร.ไชยพงษ~ เรืองสุวรรณ และ นางวัชราภรณ~ ยืนชีวิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกúน ฝØายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
บทคัดยeอ
คลื่นวิทยุเกิดจากกลุúมอิเล็กตรอนเคลื่อนที่หมุนเปöนเกลียวในสนามแมúเหล็กของดาวพฤหัสบดี และ
มีไอโอชúวยสúงเสริมการเกิดคลื่นวิทยุของดาวพฤหัสบดียúาน 10 เมตร ซึ่งปõจจัยหลักที่มีผลตúอการรับคลื่นวิทยุ
จากดาวพฤหัสบดี ไดàแกú CML(III), Io Phase (ตำแหนúงของไอโอ) และ Jovicentric Declination ของโลก
(De) โดยใชàชุดวิทยุสายอากาศแบบไดโพลในการเก็บขàอมูลตั้งแตúเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562
และบันทึกขàอมูลดàวยโปรแกรมคอมพิวเตอร~ซึ่งใชàโปรแกรม Radio-Jupiter Pro ในการคาดการณ~เวลาที่จะ
เกิดการแผúคลื่นวิทยุ โปรแกรม Sky-pipe II เก็บบันทึกขàอมูลสัญญาณที่รับไดà แลàวนำขàอมูลมาสรàางกราฟ
ความสัมพันธ~ระหวúางความเขàมของเสียงและเวลาที่เกิด ซึ่งขàอมูลสัญญาณที่ไดàรับนั้นสามารถบúงบอกถึง
แหลúงที่มาของไอโอและแบúงประเภทของขàอมูลสัญญาณโดยพิจารณาถึงความแรงของคลื่นวิทยุที่ปลúอย
ออกมาและความถี่รúวมกับ Io Phase ซึ่งมีความถี่ 20.1 MHz แตúเนื่องจากปรากฏการณ~ตúางๆ ที่เกิดขึ้นใน
เวลาที่ดาวพฤหัสบดีอยูúใกลàกับขอบฟ∞าอาจเปöนสาเหตุของการรบกวนการรับสัญญาณ
คำสำคัญ ไดàแกú CML (III), Io phase, Jovicentric Declination ของโลก (De)
ความเปsนมา
ดาวพฤหัสบดีเปöนดาวเคราะห~ยักษ~ เพราะมีขนาดใหญúที่สุดในระบบสุริยะ มีเสàนผúานศูนย~กลางยาว
กวúาโลก 11.2 เทúา และมีบริวารอยúางนàอย 79 ดวง ซึ่งบริวาร 4 ดวงใหญú ที่ชื่อวúา ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด และ
คัลลิสโต(อดิศักดิ์, 2557) ดาวพฤหัสบดีใหàความรàอนและคลื่นวิทยุออกมามากกวúาดาวเคราะห~ดวงอื่นๆ หาก
อนุภาคที่มีประจุ เคลื่อนที่ผúานสนามแมúเหล็กของดาวพฤหัสบดี อนุภาคจะเกิดการเรúงความเร็วและเคลื่อนที่
เปöนเกลียวรอบ ๆ สนามแมúเหล็กไปทางขั้วโลกใตàหรือขั้วโลกเหนือ โดยอนุภาคที่มีประจุเหลúานี้จะแผúรังสี
ออกมาซึ่งขึ้นอยูúกับพลังงานของอนุภาคนั้นๆ และอนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแมúเหล็กของดาว
พฤหัสบดีจะสรàางคลื่นวิทยุซึ่งความถี่จะเพิ่มขึ้นตามความแรงของสนามแมúเหล็ก โดยไอโอที่เปöนบริวารของ
ดาวพฤหัสบดีจะสúงผลตúอสนามแมúเหล็กและคลื่นวิทยุที่ดาวพฤหัสบดีปลดปลúอยออกมาอยúางมากโดย
คลื่นวิทยุดังกลúาวมีความสัมพันธ~กับตำแหนúงของไอโอ (อาจวรงค~, 2560)
จากขàอมูลขàางตàนผูàจัดทำจึงไดàสนใจที่จะจัดทำโครงงานเรื่อง ผลกระทบจากไอโอตúอการแผúคลื่นวิทยุ
ของดาวพฤหัสบดีในยúาน 10 เมตรขึ้นมา
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วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากไอโอตúอการแผúคลื่นวิทยุของดาวพฤหัสบดี
2. เพื่อศึกษาความเขàมของคลื่นวิทยุที่เกิดขึ้น กับมุมเงยของดาวพฤหัสบดีที่ปรากฏ
วิธีการศึกษา
1. ใชàโปรแกรม Radio Jupiter Pro คาดการณ~วันและเวลาที่จะเกิดคลื่นวิทยุจากดาวพฤหัสบดี และ
แสดงขàอมูลความสัมพันธ~ระหวúางCMLกับIo phase โดยเก็บขàอมูลระหวúางเดือนกันยายน - ธันวาคม
2561 ณ ตำแหนúงของผูàสังเกตการณ~คือ มหาวิทยาลัยขอนแกúน จังหวัดขอนแกúน ที่ตำแหนúงลองจิจูด :
16:25.50 และละติจูด : 102:37:00.0 E และมี Time Zone ที่ UTC+7
2. ติดตั้งสายอากาศแบบ dual dipole ที่รับสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวพฤหัสบดีในยúานความถี่ 20.1
MHz โดยติดตั้งสายอากาศสูงจากพื้นดินประมาณ 15 เมตรในทิศทางจากเหนือไปใตà และมีระยะหúาง
ระหวúางสายอากาศประมาณ 7 เมตรซึ่งเปöนระยะที่เหมาะในการรับสัญญาณไดàดีที่สุด แลàวเชื่อม
สายอากาศกับคอมพิวเตอร~เพื่อบันทึกขàอมูลสัญญาณคลื่นวิทยุ
3. ใชàโปรแกรม Sky pipe II บันทึกสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวพฤหัสบดี โดยบันทึกขàอมูลสัญญาณ
คลื่นวิทยุประมาณ 30-60 นาที กúอนและหลังเวลาที่เกิดคลื่นวิทยุในตารางที่ 1
4. ใชàโปรแกรม Stellarium ในการหามุมเงยของดาวพฤหัสบดี ณ ตำแหนúงของผูàสังเกตการณ~
5. เปรียบเทียบความเขàมของเสียงกับมุมเงยของดาวพฤหัสบดี ในรูปกราฟคúาเฉลี่ย
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวúา คลื่นวิทยุจากดาวพฤหัสบดีมักจะเกิดในชúวงเวลาตามตารางที่ 1 โดยสัญญาณ
คลื่นวิทยุที่ไดàรับมีสองประเภท ไดàแกú S-bursts และL-bursts แสดงดังภาพที่ 2 และ3 ซึ่งเมื่อมุมเงยของ
ดาวพฤหัสบดีมีคúาต่ำลง สัญญาณที่ไดàรับจะแรงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1
Jupiter radio noise storm predictions

YY/MM/DD
2018/9/23
2018/9/24
2018/9/30
2018/10/07
2018/10/14
2018/10/26
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/08

Io-A
Begin
10:39
10:42
11:29
12:15
10:09

Io-B
End
12:27
13:13
12:54
12:31
10:25

Begin
12:41
10:15
10:11
-
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Io-C
End
13:36
11:01
11:32
-

Begin
12:25
13:11
10:12
10:32

End
12:33
13:17
11:34
11:13

วันที่สังเกตการณD

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการคาดการณSวันและเวลา(UTC)ที่เกิดการแผKของคลื่นวิทยุ Io-A, Io-B และ Io-c และวันที่เลือก
สังเกตการณS

/
/
/
/
/
/
/
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Altitude of Jupiter
(degrees)

Intensity of sound (dBm)

มุมเงยของดาวพฤหัสบดี
ความเขeมเสียง

Time (UTC)

ภาพที่ 1 กราฟความสัมพันธ7ระหว,างความแรงของสัญญาณและมุมเงยของดาวพฤหัสบดี
Intensity of sound (dBm)

Intensity of sound (dBm)

เวลา 10:42 – 13:32 (UTC) ในวันที่ 8 กันยายน 2561
S-Burst

Time (UTC)

ภาพที่ 2 แสดง Io-B (S-Burst) เวลา 11:25 (UTC)
วันที่ 8 กันยายน 2561
ในวันที่ 8 กันยายน 2561

L-Burst

Time (UTC)

ภาพที่ 3 แสดง Io-A (L-Burst) เวลา 22:32 (UTC)
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561

Phase = 90º
0º

Phase = 180º

90º

J

ภาพที่ 4 แผนภาพของ Io-B ที่มี Io phase คือ 75๐ และ
270º

Phase = 0º

CML คือ 174.6๐ เวลา 12:00 (UTC)
วันที่ 8 กันยายน 2561

180º
Phase = 270º

สรุปผล
ปõ จจั ยหลั กๆในการเกิ ดคลื ่ นวิ ทยุ จากดาวพฤหั สบดี มี ทั ้ งสิ ้ น 3 ปõ จจั ย อั นไดà แกú Jovicentric
Declination ของโลก, CML(III) และตำแหนúงของไอโอ (Io phase)
คúา Jovicentric Declination ของโลก จะมีการเปลี่ยนแปลงในชúวง -3.4 ถึง +3.4 โดยเฉลี่ยใน
ทุกๆ 11 ป° โดย จากการที่ผูàจัดทำไดàทำการดำเนินการศึกษาในชúวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561 โดยในป° 2561 จะมี Jovicentric Declination ของโลก ประมาณ 0o
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ในการเก็บขàอมูลระหวúางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกúน
แสดงใหàเห็นวúา สัญญาณที่สามารถรับไดàจะมีทั้งหมด 2 ลักษณะ คือ L-burst และ S-burst ความแรงของ
สัญญาณที่สามารถรับไดàขึ้นอยูúกับมุมเงยของดาวพฤหัสบดี โดยสัญญาณจะแรงขึ้นเมื่อมุมเงยของดาว
พฤหัสบดีต่ำลง เพราะที่มุมต่ำจะรับสัญญาณไดàดี เนื่องจากความเปöนกึ่งทิศทางของสายอากาศ
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ เปöนสúวนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหàองเรียนวิทยาศาสตร~ในโรงเรียน โดย
การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ผูàจัดทำโครงงานขอขอบพระคุณดร.ไชยพงษ~ เรืองสุวรรณ
ภาควิชาฟßสิกส~ คณะวิทยาศาสตร~ มหาวิทยาลัยขอนแกúน และนางวัชราภรณ~ ยืนชีวิต โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกúน ฝØายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ใหàคำปรึกษาอันดีสำหรับนำมาเปöนแนวทางในการทำ
โครงงานและการวิเคราะห~ผล สุดทàายนี้ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (NARIT) ที่ไดà
สนับสนุนอุปกรณ~ เครื่องรับสัญญาณ Jove ในการเก็บบันทึกขàอมูลเพื่อใชàในโครงงาน
เอกสารอ{างอิง
อดิศักดิ์ มหาวรรณ. ดาวพฤหัสบดี [อินเทอร9เน็ต]. 2557 [เขAาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2561]. เขAาถึงไดAจาก :

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/daraastro-solarsystem/daw-kheraah
อาจวรงค9 จันทมาศ. แหลdงกำเนิดคลื่นวิทยุในระบบสุริยะ [อินเทอร9เน็ต]. 2560 [เขAาถึงเมื่อ 19 สิงหาคม 2561].
เขAาถึงไดAจาก : https://www.matichon.co.th
Blackman EG. The Magnetic Field of Jupiter[Internet]. New York: University of Rochester; 2006
[cited 2019 Jan 22]. Available from: http://www.pas.rochester.edu.
RadioJOVE. Radio-Jupiter Pro Help Pages[Internet]. [cited 2018 May 5]. Available from:
http://www.radiosky.com/rjpro/rjprohelp.html.
Thieman, Greenman J, Flagg W, Sky D, Gass J, Pine J, Green B, Garcia J and Higgin C. The Radio
JOVE Project Team. Antenna Kit and Manual Developed for NASA Radio JOVE Project.
2012:1-46.
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[O13] ป]จจัยที่มีผลตeอสีของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน
นางสาว นรภัทร สีบุหงúา
Email: nadianrp2544@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายธวัชชัย สุวรรณวงศ~
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บทคัดยeอ
โครงงานเรือ่ งปõจจัยทีม่ ผี ลตúอสีของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน บนชัน้ บรรยากาศของดาวยูเรนัสและ
ดาวเนปจูนโดยการใชàเครื่องมือสเปกโทรกราฟถúายภาพชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน โดย
กลàองรุúน PlanWave CDK 700 ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนครราชสีมา
จากนั้นนำภาพที่ไดàไปประมวลผลดàวยโปรแกรม Audela และนำไปวิเคราะห~ตúอดàวยโปรแกรม Visual spec
ทำการเปรียบเทียบสัดสúวนของแสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงที่ไดàจากดาวทั้งสอง และการดูดกลืนบนกราฟ
สเปกตรัม และบันทึกความยาวคลื่นที่อúานคúาไดàเพื่อเทียบกับความยาวคลื่นที่อาà งอิงของธาตุเพื่อระบุธาตุที่
พบเจอในดาว พบวúา เจอ H-beta H-alpha He CH4 ตามการอàางอิงของขàอมูลพื้นฐานของดาวจริง และ
จากกราฟที่ไดàพบวúาดาวยูเรนัสนั้นมีการกระเจิงของแสงในชúวงโทนเขียวและแดงไดàมากกวúาดาวเนปจูนเปöน
เพราะอัตราสúวนขององค~ประกอบบนชั้นบรรยากาศของดาวทั้งสองแตกตúางกัน จึงทำใหàเห็นดาวยูเรนัสมีสี
น้ำเงินอมเขียว สúวนดาวเนปจูนนั้นมีสีน้ำเงินเขàม และดาวเนปจูนนั้นอยูúไกลจากดวงอาทิตย~มากกวúายูเรนัส
จึงสามารถสะทàอนสีของดาวออกมาไดàนàอยกวúา จึงทำใหàเห็นเนปจูนเปöนสีน้ำเงินเขàม
คำสำคัญ สเปกตรัม การดูดกลืน ธาตุ ความยาวคลื่น
ความเปsนมา
ดาวยูเรนัสเปöนดาวเคราะห~ลำดับที่ 7 ในระบบสุริยะ จัดเปöนดาวเคราะห~แกπสโดยชั้นบรรยากาศของ
ดาวยูเรนัสประกอบดàวย ไฮโดรเจน ฮีเลียมและมีเทน และเปöนดาวเคราะห~สีน้ำเงินอมเขียวและหลังจากการ
คàนพบดาวยูเรนัสไดàไมúนาน นักดาราศาสตร~พบวúาตำแหนúงของดาวยูเรนัสคลาดเคลื่อนไปจากตำแหนúงที่ไดà
คำนวณไวàจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จึงสันนิษฐานวúามีดาวเคราะห~อีกดวงหนึ่งที่สามารถดึงดูดดาว
ยูเรนัสอยูúนั่นก็คือดาวเนปจูน
ดาวเนปจูนเปöนดาวเคราะห~ลำดับที่ 8 ในระบบสุริยะ เปöนดาวเคราะห~แกπสโดยชั้นบรรยากาศของ
ดาวเนปจูนประกอบดàวย ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน เชúนเดียวกับดาวยูเรนัส เปöนดาวที่มีสีน้ำเงินคลàายน้ำ
ทะเล และเราสามารถรูàองค~ประกอบบนชั้นบรรยากาศของดาวไดàจากการสังเกตสเปกตรัม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูàศึกษามีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาปõจจัยที่มีผลตúอสีของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน
วúาเพราะเหตุใดดาวเคราะห~ทั้งสองดวงนี้ มีองค~ประกอบในชั้นบรรยากาศคลàายคลึงกันแตúทำไมถึงมีสีที่
แตกตúางกัน และสัดสúวนขององค~ประกอบในชั้นบรรยากาศนั้นมีผลตúอสีของดาวเคราะห~ทั้งสองหรือไมú
สีของดาวเคราะห~ทั้งสองที่สะทàอนออกมานั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อแกàขàอสงสัยเราจะถúายภาพสเปกตรัมของ
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ดาวเคราะห~ทั้งสองโดยใชàโปรแกรม Audela และ Visual spec ในการวิเคราะห~ และนำสเปกตรัมที่ไดàมา
เปรียบเทียบกัน
วิธีการศึกษา
1. ถúายภาพสเปกตรัมของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน โดยใชàกลàองรุúน PlaneWave CDK 700 ของ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา และใชà eShel Spectrograph ชúวย
ในการเก็บขàอมูลสเปกตรัมของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน
2. นำขà อมู ลที ่ ไดà จากการถú ายภาพไปประมวลผลโดยโปรแกรม Audela เมื ่ อทำการ process
spectra เสร็จสิ้น จึงทำการนำไฟล~ process ที่ไดàไปวิเคราะห~ดàวยโปรแกรม visual spec เพื่อเปรียบเทียบ
สเปกตรัมของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน
3. ทำการกำจัดสัญญาณรบกวน (guassian filter) และชดเชยความเร็วโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตย~และการหมุนรอบตัวเองของโลกเพื่อแกàความเปöนดอปเพลอร~และทำการปรับคúาความเขàมของระดับ
สัญญาณในกราฟใหàมีคúาเปöน 1 หนúวย (normalize) เพื่อเปรียบเทียบความแรงสัญญาณระหวúางกราฟ
สเปกตรัมของสองดาว
4. นำเสàนสเปกตรัมผúานการลบสัญญาณรบกวน ชดเชยความเร็วโคจรและ normalize มาแลàวของ
ทั้งดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนมาเปรียบเทียบกันและอúานคúาความยาวคลื่นในจุดที่กราฟสเปกตรัมของดาว
เคราะห~ทั้งสองดวงดูดกลืนไป
5. ทำการ normalize กราฟสเปกตรัมของดาวยูเรนัสและเนปจูนใหàเปöนเสàนตรง เพื่อทำการหา
พื้นที่ของสารประกอบมีเทนของทั้งสองดาว โดยโปรแกรม visual spec ในการหาพื้นที่
6. ทำการเปรียบเทียบกราฟและจดบันทึกคúาที่อúานไดàจากนั้นทำการสรàางแถบสีเพื่อใหàเห็นแถบมืด
และแถบสวúางของสเปกตรัมชัดเจน
ผลการศึกษา

ภาพที่ 1 ผลการ process spectra ที่ไดtของดาวยูเรนัส

ภาพที่ 2 ผลการ process spectra ที่ไดtของดาวเนปจูน

ภาพที่ 3 สเปกตรัมของดาวยูเรนัสที่ผ<านการลบ

ภาพที่ 4 สเปกตรัมของดาวเนปจูนที่ผ<านการลบ สัญญาณรบกวน

ชดเชยความเร็วโคจรและ normalize

สัญญาณรบกวน ชดเชยความเร็วโคจรและnormalize
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ภาพที่ 5 สเปกตรัมของดาวยูเรนัสที่ผ<านการ normalize

ภาพที่ 6 สเปกตรัมของดาวเนปจูนที่ผ<านการ normalize

ภาพที่ 7 ตัวอย<างการหาพื้นที่ใตtกราฟสเปกตรัมของมีเทนในดาวยูเรนัส ตำแหน<งความยาวคลื่น 6190 A
ยูเรนัส

4400 A 4860 A

5090 A

5430 A

5760 A

6190 A

6562 A 6680 A

เนปจูน

ภาพที่ 8 แถบมืดและแถบสว<างของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของดาวทั้งสองดวง

สรุปผล
จากการวิเคราะห~เพื่อหาความแตกตúางของสีจากดาวเคราะห~ทั้งสองดาวพบวúาเสàนกราฟสเปกตรัม
ของดาวยูเรนัสนั้นมีการสะทàอนแสงที่ชúวงความยาวคลื่น 5300-7000 อังสตรอมไดàมากกวúาดาวเนปจูน
สังเกตไดàจากเสàนกราฟที่สูงกวúาในชúวงความยาวคลื่นดังกลúาวที่เปöนเชúนนี้เพราะการกระเจิงของแสงในชั้น
บรรยากาศของดาวยูเรนัสนั้นสามารถกระเจิงแสงในชúวงโทนแดงและเขียวไดàมากกวúาดาวเนปจูน จึงเห็นดาว
ยูเรนัสเปöนสีน้ำเงินอมเขียวและดาวเนปจูนเปöนสีน้ำเงินเขàมเพราะดาวเนปจูนนั้นมีการกระเจิงแสงทางโทน
แดงและเขี ย วนà อ ยกวú า และการกระเจิ ง ของแสงนี ้ ข ึ ้ น อยู ú ก ั บสั ด สú ว นของธาตุ แ ละสารประกอบในชั้ น
บรรยากาศ เมื่อมีสัดสúวนของธาตุและสารประกอบที่แตกตúางกันจึงกระเจิงแสงออกมาไดàตúางกัน
ทางผูàจัดทำไดàทำการคำนวณหาพื้นที่ใตàกราฟสเปกตรัมในตำแหนúงที่ดูดกลืนไปของมีเทนแลàว
พบวúาพื้นที่ใตàกราฟของมีเทนเฉลี่ยแลàวในดาวยูเรนัสตúอดาวเนปจูนอยูúที่ 1053.4960 : 649.4687 ซึ่ง
สอดคลàองกับอัตราสúวนของมีเทนบนดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูน 2.30% : 1.50% (อàางอิงจาก https://
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nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/uranusfact.html แ ล ะ https://nssdc.gsfc.nasa.gov/
planetary/factsheet/neptunefact.html)
จึงสรุปไดàวúาปริมาณมีเทนในดาวยูเรนัสนั้นมีมากกวúามีเทนในดาวเนปจูนจริง เปöนอีกหนึ่งเหตุผลที่
ทำใหàดาวยูเรนัสมีการกระเจิงแสงทางแดงและเขียวไดàมากกวúาดาวเปนจูน เราจึงเห็นดาวยูเรนัสนั้นมีสี
น้ำเงินอมเขียวและดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินเขàมและประกอบกับการที่เนปจูนนั้นอยูúไกลจากดวงอาทิตย~มากกวúา
เราจึงเห็นวúาดาวเนปจูนนั้นมีสีเขàมกวúายูเรนัส
อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการศึกษาแลàวพบวúาทั้งดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนพบ H-beta H- alpha He CH4 ตามการ
อàางอิงจากงานวิจัยตúางๆ และฐานขàอมูลของดาวและการที่เห็นดาวยูเรนัสนั้นมีสีน้ำเงินอมเขียวแตúเนปจูนมีสี
น้ำเงินเขàมนั้น เปöนเพราะการกระเจิงของแสงในดาวยูเรนัสมีการกระเจิงแสงทางแดงและเขียวมากกวúา
ดาวเนปจูน ที่เปöนเชúนนี้เพราะปริมาณอัตราสúวนของธาตุองค~ประกอบบนดาวทั้งสองแตกตúางกัน ซึ่งผลของ
กราฟที่ไดàนั้นไดàสอดคลàองกับงานวิจัยในตúางประเทศ Neptune and Uranus Spectrums และสอดคลàอง
กับงานวิจัยของ Ralph D Lorenz และคณะที่ไดàศึกษาเรื่องสเปกตรัมของดวงจันทร~ไททัน ดาวยูเรนัสและ
ดาวเนปจูน รวมถึงในการศึกษาเรื่องนี้ยังทำใหàเขàาเรื่องการกระเจิงของแสงมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานดาราศาสตร~นี้ไดàรับการสนับสนุนจากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดàานดาราศาสตร~
ชั้นสูงสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) และสถาบันสúงเสริมการสอนวิทยาศาสตร~และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ขอขอบคุณครูที่ปรึกษา ครูธวัชชัย สุวรรณวงศ~ ที่คอยใหàกำลังใจและใหàคำปรึกษา
ชúวยเหลือ คอยดูแลเอาใจใสúชี้แนะโครงงานใหàผúานลุลúวงไปดàวยดี ขอขอบคุณ คุณสมานชาญ จันทร~เอี่ยม
พี่เลี้ยง ที่ใหàคำปรึกษาคำแนะนำตลอดการทำวิจัยนี้ และสุดทàายนี้ขอขอบคุณ พúอ แมú และครูศลิดดา จุติเวช
ที่ชúวยเหลือและเปöนกำลังใจใหàทุกอยúาง
เอกสารอ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2559). คู4มือการศึกษาดาราศาสตร>เชิงปฏิบัติการ. พิมพ>ครั้งที่ 3.
ศูนย>การเรียนรูJทางวิทยาศาสตร>และดาราศาสตร>. สเปกตรัมของดาว. (ออนไลน>) เขJาถึงไดJจาก
http://www.lesa.biz/astronomy/star-propertises/stellar-spectrum
สมานชาญ จั นทร> เอี ่ ยม. (2562). คู 4 มื อการโพเซสภาพสเปกตรั มแบบ eShel และการวิ เคราะห>
สเปกตรัมดJวย Visual Spec. สถาบันวิจัยดาราศาสตร>แห4งขาติ (องค>การมหาชน). เชียงใหม4.
Ralph D Lorenza. (2003). Backyard spectroscopy and photometry ofTitan, Uranus and
Neptune. Planetary and Space Science. 51. (2003). 113 – 125.
E.Lellouch. A comparative study of Uranus and Neptune with Herschel. (online)
Availablehttp://herschel.esac.esa.int/TheUniverseExploredByHerschel/presentations/51720_LellouchE.pdf.
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[O14] การศึกษาค(าสัมประสิทธิ์การสะท2อนแสงในดาวเคราะห<ที่มีโครงสร2างทางกายภาพที่แตกต(างกัน
นายนัทธพงศ9 เสริมวิฑูรย9
E-mail: p50947.20133@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายบุญสdง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย(อ
โครงงานการศึกษาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงในดาวเคราะห9ที่มีโครงสรAางทางกายภาพที่แตกตdางกัน
มีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงในดาวเคราะห9ที่มีโครงสรAางที่แตกตdางกัน และนำ
คdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงของดาวเคราะห9มาวิเคราะห9 รูปรdาง รูปทรงและองค9ประกอบพื้นฐานทาง
กายภาพของวัตถุที่ตAองการศึกษา โดยทำการหาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงของดวงจันทร9 จากการเก็บขAอมูล
ความสวdางของดวงจันทร9ในวันที่มีความสวdางมากที่สุด โดยใชAลักซ9มิเตอร9ตdอเขAากับกลAองโทรทรรศน9 จากนั้นนำ
ขAอมูลมาวิเคราะห9หาคdาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสง นำไปเปรียบเทียบกับคdาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของ
แสงของดาวดวงอื่นๆที่คำนวณไดAจากคdาโชติมาตรปรากฏจากฐานขAอมูล เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห9คdา
สัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงในดาวเคราะห9แตdละชนิด
จากการศึกษาพบวdาดาวเคราะห9ที่มีพื้นผิวเปùนหินจะมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdประมาณ 0.100.30 ดาวเคราะห9ที่เปùนแกûสจะมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdประมาณ 0.50-0.70 และดาวเคราะห9ที่มีพื้นผิว
เปùนน้ำแข็งปกคลุมจะมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdที่ประมาณ 0.75-1.00
คำสำคัญ : ดาวเคราะห9 , คdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสง
ที่มาและความสำคัญ
คdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงเปùนคdาที่บอกความสามารถในการสะทAอนของวัตถุ วัตถุที่มีพื้นผิวที่ลักษณะ
ตdางกันออกไปทำใหAมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงที่แตกตdางกันออกไปโดยพื้นผิวที่มีลักษณะเปùนสีเขAมจะมีคdา
สัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงที่ต่ำกวdาพื้นผิวที่สวdาง กวdา โดยคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงมักแสดงในรูปของตัวเลข
ระหวdาง 0-1 ถAาวัตถุมีการดูดกลืนรังสีไดA 100% จะมีคdาเปùน 0 ในทางตรงกันขAามถAาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสง
มีคdาเทdากับ 1 หมายความวdาวัตถุนั้นสะทAอนแสงไดA 100% ตัวอยdางเชdน น้ำแข็งหรือหิมะจะมีคdาสัมประสิทธิ์การ
สะทAอนแสงอยูdประมาณ 0.8–0.85 สdวนถdานหินนั้นมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdประมาณ 0.05-0.1 จาก
ตัวอยdางขAางตAนแสดงใหAเห็นวdาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงนั้นสามารถบอกลักษณะทางกายภาพไดAระดับหนึ่ง
ผูAจัดทำจึงไดAศึกษาเกี่ยวกับคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงในดาวเคราะห9ที่มีโครงสรAางทางกายภาพที่
แตกตdางกันเพื่อนำมาอธิบายเปรียบเทียบความแตกตdางของคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงในดาวเคราะห9ที่มี
โครงสรAางทางกายภาพที่แตกตdางกัน
วัตถุประสงค<
1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงในดาวเคราะห9ที่มีโครงสรAางที่แตกตdางกัน
2.เพื่ออธิบายความแตกตdางของคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงในดาวเคราะห9ที่มีโครงสรAางที่แตกตdางกัน
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วิธีการศึกษา
ตอนที่ 1 การคำนวณหาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงของดวงจันทร9
1. การดำเนินการเก็บขAอมูลความเขAมของแสงของดวงจันทร9ในวันที่ดวงจันทร9
สวdางเต็มดวง (โดยใชAโปรแกรม stellarium ชdวยในการกำหนดเวลาที่เก็บ
ขAอมูล) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนำบริเวณเซนเซอร9รับแสงของเครื่องลักซ9มิเตอร9 ตdอ
เขAากับกลAองโทรทรรศน9สะทAอนแสง ขนาด 10 นิ้ว ดังภาพที่ 1
2. คำนวณหากำลังสdองสวdางที่ดวงจันทร9สะทAอนจากดวงอาทิตย9มายังโลกเมื่อ
สวdางเต็มดวง ( LM)
ไดAจากสมการ LM=FM2-. . …………………………………………….(1)
เมื่อ FM แทนความเขAมแสงของดวงจันทร9เต็มดวงที่สะทAอนจากดวงอาทิตย9มายังโลก (Lux)
r แทนระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร9 (Meter)
( *หมายเหตุ เนื่องจากในการวัดความเขAมแสงของดวงจันทร9ไดAใชAกลAองโทรทรรศน9ชdวยในการรวมแสง ดังนั้น จึง
ตAองหารคdาความเขAมแสงที่ วัดไดAดAวยอัตราสdวนกำลังรวมแสงกdอนเสมอ ซึ่งสามารถคำนวณไดAจาก กำลังสองของ
อัตราสdวนระหวdางเสAนผdานศูนย9กลางของกระจกปฐมภูมิกับเสAนผdานศูนย9กลางของเซนเซอร9 )
คำนวณหากำลังสdองสวdางที่ดวงจันทร9ไดAรับจากดวงอาทิตย9 ( Lm) ไดAจากสมการ Lm=Fm-/. ……………………
(2)
เมื่อ Fm แทนความเขAมแสงของดวงอาทิตย9 (Lux) และ R แทนรัศมีของดวงจันทร9 (Meter)
/

คำนวณคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงของดวงจันทร9 ( A) ไดAจากสมการ 0 = /0 ………………………(3)
1

ตอนที่ 2 การคำนวณหาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงของดาวดวงอื่นๆ (วิเคราะห9จากขAอมูลจากโปรแกรม
stellarium)
คำนวณหากำลังสdองสวdางที่ดาวที่ตAองการศึกษา ไดAรับจากดวงอาทิตย9 ( LM) ไดAจากสมการ LM
2

= 134562 -. . …4)
เมื่อ d แทนระยะทางจากดาวที่ตAองการศึกษาถึงดวงอาทิตย9 (Meter)
r แทนรัศมีของดาวที่ตAองการศึกษา (Meter) และ l แทนกำลังสdองสวdางของดวงอาทิตย9 (Watt)
คำนวณหากำลังสdองสวdางที่ดาวดวงสะทAอนจากดวงอาทิตย9มายังโลก ( Lm) ไดAจาก
'
7% − 7& = −2.5:;<%! ('! )…(5)
"
เมื่อ m1 แทนลำดับโชติมาตรปรากฏของดาวที่ตAองการศึกษา m2 แทนลำดับโชติมาตรปรากฏของดวงอาทิตย9
F1 แทนฟลักซ9ของดวงอาทิตย9ที่ตกมายังโลก ( W/m2 ) F2 แทนฟลักซ9ของดาวที่พิจารณาที่ตกมายังโลก
( W/m2 )
จากนั้นนำ F1 มาแทนคdาในสมการ ?( = 2@A& B% ……………….…..(6) เมื่อ R แทนระยะจากโลกถึงดาว (Meter)
คำนวณคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงของดาวที่ตAองการศึกษา ( A) ไดAจากสมการ C = ))# ……….…….……
$
(7)
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การคำนวณหาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงของดวงจันทร9
จากผลการศึกษาพบวdา ดวงจันทร9มีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงอยูdที่ 0.16 โดยมีเปอร9เซนต9ความ
คลาดเคลื่อนอยูdที่ 33.33 %
ตอนที่ 2 การคำนวณหาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงของดาวดวงอื่นๆ (วิเคราะห9ขAอมูลจากโปรแกรม
stellarium )
จากการคำนวณขAอมูลจากโปรแกรม stellarium ซึ่งไดAผลการคำนวณดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการคำนวณหาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงของดาวดวงอื่นๆ จากการคำนวณขAอมูลจาก
โปรแกรม stellarium
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบวdาดาวเคราะห9ที่มีพื้นผิวเปùนหินจะมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdประมาณ
0.10-0.30 ดาวเคราะห9ที่เปùนแกûสจะมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdประมาณ 0.50-0.70 และดาวเคราะห9ที่มี
พื้นผิวเปùนน้ำแข็งปกคลุมจะมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdที่ประมาณ 0.75-1.00 โดยคาดวdาดาวเคราะห9หินที่
มีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงเกินจากที่ประมาณไวAเนื่องมาจากดาวถูกปกคลุมดAวยน้ำแข็งในบางสdวนและดาว
บางดวงเปùนดาวที่มีชั้นบรรยากาศที่หนาแนdนมากทำใหAมีคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงอยูdเทdาๆกับดาวเคราะห9ที่
เปùนแกûส
จากการศึกษาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสงของดวงจันทร9สามารถหาคาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนแสง
ไดA0.16 โดยมีคdามากกวdาคdามาตรฐานซึ่งคือ 0.12 คาดวdาความคาดเคลื่อนเกิดจากแสงรบกวนและเครื่องลักซ9
มิเตอร9ที่ใชAดังนั้นควรเปลี่ยนสถานที่ใหAมีแสงรบกวนนAอยลงและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชAงาน และจากการ
คำนวณหาคdาสัมประสิทธิ์การสะทAอนของแสงของดาวดวงอื่นๆ โดยการวิเคราะห9ขAอมูลจากโปรแกรม stellarium
ที่มีเปอร9เซ็นต9คลาดเคลื่อนสูงสุดถึง 176 % แสดงใหAเห็นวdาฐานขAอมูลจากโปรแกรม stellarium นั้นยังมีความ
นdาเชื่อถือไมdมากพอที่จะนำขAอมูลมาใชAในการทำโครงงานไดA
กิตติกรรมประกาศ
ในการทำโครงงานนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย9บุญสdง เห็นงาม ที่ไดAใหAความอนุเคราะห9 คอยใหAคำปรึกษาใหA
ความสะดวกในการทำโครงงาน และขAอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางในการทำโครงงาน รวมทั้งพี่ๆจากสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร9ทุกคน และคุณพdอคุณแมdที่ใหAโอกาสทางการศึกษา
ผูAจัดทำโครงงานดาราศาสตร9 ขอขอบคุณทุกทdานอยdางสูงที่ใหAโอกาส การสนับสนุน เอื้อเฟ¶ßอและใหAความ
อนุเคราะห9ชdวนเหลือ จนกระทั่งโครงงานดาราศาสตร9สำเร็จลุลdวงไดAดี
เอกสารอ2างอิง
พิสิฏฐ นิธิยานันท9. (2555). การศึกษาคdาอัตราสdวนสะทAอนแสงเชิงเรขาคณิตของดาวเคราะห9กûาซยักษ9
โดยการสังเกตการณ9โดยตรงของแสงอาทิตย9ที่ดาวเคราะห9สะทAอนออกมาที่หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหมd.
งานคAนควAาอิสระ. ภาควิชาฟ®สิกส9 มหาวิทยาลัยเชียงใหมd.
มติพล ตั้งมติธรรม. (2556). คูdมือการศึกษาดาราศาสตร9เชิงปฏิบัติการ. พิมพ9ครั้งที่ 1. สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร9แหdงชาติ (องค9การมหาชน).เชียงใหมd.
วิ ภู รุ โ จปการ. (2554). เอกภพเพื ่ อ ความเขA า ใจในธรรมชาติ ข องจั ก รวาล. (พิ ม พ9 ค รั ้ ง ที่ 12).
กรุงเทพมหานคร: นานมีบุûคส9พับลิชั่น.
หอดู ด าวเกิ ด แกA ว . (2557). อั ล บี โ ด. (ออนไลน9 ). แหลd ง ที ่ ม า: http://www.lesa.biz/earth/earthsystem/albedo สืบคAนขAอมูลเมื่อ 12 ธันวาคม 2561.
Robert Vanderbei, Princeton University. (2014). Moon albedo. (Online). Available:
http://rosetta.jpl.nasa.gov/news/navcam%E2%80%99s-shades-grey [2018, December 12]
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[O15] การศึกษาการแปรแสงของดาวคูeอุปราคา Ce Leonis โดยใช{แบบจำลอง Starlight Pro
นายจิรัฏฐ~ คำแสน
E-mail: Jiratckk@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
บทคัดยeอ
มีจุดประสงค~เพื่อสรàางแบบจำลองการแปรแสงของดาวคูúอุปราคา Ce Leonis ซึ่งมี Mag B =
13.57 มี ด าวตรวจสอบ TYC 1985-1274-1 มี Mag B = 12.65 และดาวอà า งอิ ง TYC 1985-265-1 มี
Mag B =12.68 การถúายภาพใชàกลàองที่หอดูดาว Gao Mei Gu ประเทศจีน ขนาด 0.7 เมตร โดยภาพถúาย
ที่นำมาใชàเปöนฟßวเตอร~ B นำภาพมาทำการ Reduction และ Photometry ในโปรแกรม AstroImageJ
เพื่อนำคúา Flux ของดาวมาหา Magnitude และคúา HJD เพื่อใชàหาคúา Phase และนำคúาทั้งสองมาสรàาง
กราฟแสงเพื่อนำไปสรàางแบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาว พบวúาดาวคูúอุปราคา Ce Leonis มีคาบการ
แปรแสง = 0.303 วัน และคúามีคúาอุปราคาปฐมภูมิกับทุติยภูมิใกลàเคียงกัน จัดเปöนดาวที่เกิดการอุปราคา
จากปõจจัยภายนอกและมีการแปรแสงประเภท W UrsaMajoris
คำสำคัญ : W UrsaMajoris , แบบจำลองการเกิดอุปราคา
ความเปsนมา
ดาวบนทàองฟ∞ามีความสวúางที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไมúไดàเกิดจากชั้นบรรยากาศของโลก ดาวบางดวง
เปลี่ยนความสวúางเร็ว บางดวงเปลี่ยนความสวúางชàา เราจะเรียกดาวฤกษ~เหลúานี้วúา ดาวแปรแสง และดาว
แปรแสงนั้นสามมารถเกิดไดàจาก 2 ปõจจัยหลักๆ ไดàแกú เกิดจากปõจจัยภายนอกและเกิดจากปõจจัยภายใน
ดังนั้น ดาวที่ผูàศึกษาตàองการศึกษามีชื่อวúา Ce Leonis หรือ V*Ce Leo เปöนดาวคูúอุปราคาที่เกิดจากปõจจัย
ภายนอกมีการแปรแสงแบบ W UrsaMajoris ซึ่งดาวประเภทนี้จะมีการถúายเทมวลระหวúางดาวปฐมภูมิและ
ดาวทุติยภูมิ และยังมีการใชàชั้นบรรยากาศรúวมกัน
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาคาบการแปรแสงของดาว Ce Leonis
2. เพื่อดูลักษณะการเกิดอุปราคาของดาว Ce Leonis โดยใชàโปรแกรม Starlight Pro
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาขàอมูลของดาว Ce Leonis ดาว Check และดาวreference โดยใชàโปรแกรมAladin ไดà
ขàอมูลของดาวแตúละดวงดังนี้
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Star

Ra

Dec

Magnitude B

Magnitude V

12.80
12.65

12.39
12.29

12.68

12.56

Ce Leonis
11h44m24.2554s +23°21¢22.8504²
TYC 1985-265-1 11h44m07.0683s +23°17¢49.591²
( Check )
TYC 1985-1274-1 11h44m01.6466s +23°22¢37.9011²
( Comparison )

ภาพที่ 1 แสดงตำแหนúง Ce Leonis
ดาวตรวจสอบ และดาวเปรียบเทียบ

2. ถúายภาพดาวโดยใชàกลàอง CCD photometer ณ หอดูดาว Gao Mei Gu ประเทศจีน
ดàวยฟßลเตอร~ B
3. นำภาพที่ไดàมาทำการ Reduction เพื่อลบสัญญาณรบกวนออก แลàวทำการ Photometry ดàวย
โปรแกรม AstroImageJ
4. แปลงคúา Flux เปöน Magnitude จากสมการ
3* − 3! = −2.5log (

5. แปลงคúา HJD เปöน Phase จากสมการ
<ℎ>?@ = ;ABCDEF <>.C EG H

6. หาคาบการแปรแสงจากสมการ
<=

;>?@ABC

;DAEAFAGBA

)

IJK − IJK$
N
L@.DEM

1
P! − P*

7. สรàางกราฟแสงที่มีความสัมพันธ~ระหวúาง Magnitude กับ Phase ในชúวง phase -0.6 ถึง 0.6 จาก
โปรแกรม Phoebe
8. หาขàอมูลคúาพารามิเตอร~จากงานวิจัยที่เกี่ยวขàอง ทำการปรับคúาพารามิเตอร~ในโปรแกรม Starlight
pro เพื่อสรàางการแบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาว Ce Leonis ใหàใกลàเคียงกับกราฟแสงที่ไดà
จากขàอ 6 มากที่สุด
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ผลการศึกษา

จากการหาคาบการเปลี่ยนแปลงแสงโดยใชàคúา HJD ของจุดต่ำสุด = 2458522.39
ไดàคúา E1 = 398257.65 ไดàคúา E2 = 398260.94 และไดà period = 0.303 วัน

ภาพที่2 กราฟแสดงความสัมพันธ~ระหวúาง Magnitude กับ Phase ที่ไดàจาก Phoebe

ภาพที่3 กราฟแสงและคúาพารามิเตอร~ที่ไดàจากโปรแกรม Starlight Pro

ภาพที่4 แบบจำลองที่ไดàจากการใสúคúาพารามิเตอร~ในโปรแกรม Starlight pro
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สรุปผล
จากการศึกษาพบวúา ดาวคูúอุปราคา Ce Leonis มีคาบการแปรแสงประมาณ 0.303 วันหรือ
7.282 ชั่วโมงเปöนดาวที่มีอุปราคาปฐมภูมิและทุติยภูมิใกลàเคียงกันและจากแบบจำลองการเกิดอุปราคาทำ
ใหàทราบวúา ดาวคูúอุราคา Ce Leonis เปöนการแปรแสงจากปõจจัยภายนอกและมีการเคลื่อนที่แบบแตะกัน
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุลúวงไดàดàวยดีจากความชúวยเหลือจากนางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
ครูที่ปรึกษา ที่คอยใหàคำปรึกษาในการทำงานวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุลúวงไปไดàดàวยดี
ขอขอบพระคุณ นายตอริก เฮ็งปßยะ นายสมสวัสดิ์ รัตนสูรย~ เจàาหนàาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร~
แหúงชาติ(องค~การมหาชน) ในการใหàคำแนะนำในการใชàโปรแกรม ขั้นตอนการทำวิจัยและใหàการอนุเคราะห~
ภาพถúายดาว สุดทàายผูàจัดทำขอกราบขอบพระคุณคุณพúอคุณแมú เพื่อนทุกๆคน ผูàเปöนที่รัก ผูàใหàกำลังใจและ
สนับสนุนในการทำโครงงาน
เอกสารอ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. คูúมือการศึกษาดาราศาสตร~เชิงปฏิบัติการ : ศูนย~บริการและการสื่อสารทาง
ดาราศาสตร~ สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน)
ขàอมูลของระบบดาวแปรแสง (Variable Stars). (ออนไลน~) เขàาถึงจาก :
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/1330-variable-star
ขàอมูลของดาวคูúอุปราคา Ce Leonis (ออนไลน~) เขàาถึงจาก :
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=ce+leonis&submit=SIMBAD+search
ฐานขàอมูล Epoch HJD. (ออนไลน~) เขàาถึงจาก :
http://www.as.up.krakow.pl/minicalc/LEOCE.HTM
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[O16] การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของดาว V1162 Orionis
นางสาววราลี ไชยประสพ
E-mail: parewaralee@gmail.com
ครูที่ปรึกษา คุณครูอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
บทคัดยeอ
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค~เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของดาว V1162 Orionisโดยเก็บขàอมูล
จากหอดูดาว spring brook ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแตúวันที่ 11-14 มกราคม 2562 ผúานฟßลเตอร~B และ V
เปß ด หนà า กลà อ งนาน 30 วิ น าที น ำภาพที ่ ไ ดà ม าทำการ Reduction และ Photometry ดà ว ยโปรแกรม
AstroImageJจากนั้นนำคúา HJD และ rel_flux มาสรàางกราฟแสง หาจุดสูงสุด(Tmax) โดยการลากเสàนตรง
สองเสàนและหาจุดตัดจากสมการเสàนตรงสองตัวแปร ไดàคúา Tmax ทั้งหมด4 จุด นำคúาดังกลúาวมาสรàาง
แผนภาพ O-C เพื ่ อวิ เคราะห~ คาบการแปรแสงของดาวพบวú าคาบการแปรแสงของดาวลดลงในอั ตรา
2.81´10-11 วัน/รอบหรือ 1.66´10-6 y-1เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบของดาวรúวมกับงานวิจัยที่
เกี่ยวขàองพบวúาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบของดาวมีแนวโนàมลดลงอยúางตúอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการยุบตัว
ลงของดาวแปรแสงเมื ่ อ นำคú า Tmax และ Epoch มาสรà า งกราฟเสà น ตรง พบวú า ไดà ส มการ Tmax =
2447110.754 +0.079E คúาดัชนีสี B-V ของดาวมีคúาประมาณ 0.21 แมกนิจูด ซึ่งจัดวúาเปöนดาว F0 ในแถบ
ลำดับหลัก มีอุณหภูมิประมาณ 7500 K
คำสำคัญ อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ ดาวแปรแสงDelta Scuti
ที่มาและความสำคัญ
ดาวแปรแสงประเภท เดลตàา สคูติ (Delta Scuti) มีคาบการแปรแสงระยะสั้นประมาณ 0.02-0.25
วัน จัดเปöนดาว A5-F2 ในแถบลำดับหลักและมีการแปรแสงที่เกิดจากปõจจัยภายในตนเองหรือการยุบขยาย
ผูàทำการศึกษาไดàเลือกดาว V1162 Orionis ซึ่งเปöนดาวแปรแสงแทà ประเภทเดลตàา สคูติ อยูúในกลุúมดาว
นายพรานที่มักสังเกตไดàงúายและชัดเจนในชúวงฤดูหนาว เพื่อใชàในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบของดาว
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของดาว V1162 Orionis
วิธีการศึกษา
1. ถúายภาพดาวดàวยกลàองจากหอดูดาว Spring Brook ประเทศออสเตรเลีย ขนาด 0.7 เมตร ในฟßลเตอร~ B
และ V เปßดหนàากลàองนาน 30 วินาที Reduction และ Photometry ภาพดàวยโปรแกรม AstroImageJ
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2. ศึกษาขàอมูลเกี่ยวกับดาวแปรแสง V1162 Orionisดาวตรวจสอบ และดาวอàางอิง
Star
RA
Dec
V1162 Orionis
05h 32m 01.99s
-07° 15¢ 24.68²
TYC 4778-19-1(comparison) 05h 32m 06.85s
-07° 17¢ 51.88²
BD-07 1110(Check)
05h 32m 26.86s
-07° 14¢ 19.18²

mB
10.30
11.40
12.47

mV
9.90
10.00
10.94

3. สรàางกราฟแสงระหวúางHJD และ rel_flux ลากเสàนตรง 2 เสàนในชúวงกราฟแสงที่มีความสวúางเพิ่มขึ้น
และลดลง หาจุดตัดในแนวแกน x ของสมการเสàนตรงทั้งสอง จะไดàจุดสูงสุด (Tmax)
4. นำคúา Tmax จากขàอ 3 และจากการงานวิจัยที่เกี่ยวขàอง รวม 358 คúา มาหาคúา O-C จากสมการเสàนตรง
Ephemeris ของ Hintz et al. Tmax(HJD) = 2447110.779 + 0.079E
5. สรàางกราฟ O-C และ Epoch ลากเสàนแนวโนàมแบบโพลิโนเมียลลำดับที่ 2จะไดàสมการ y=ax2+bx+c
หาการเปลี่ยนแปลงคาบของดาวจากสมการ dP/dE = 2a วัน/รอบ และเปลี่ยนหนúวยใหàเปöน y-1
6. วิเคราะห~ลักษณะกราฟ O-C และอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบของดาว
7. สรàางกราฟเสàนตรงระหวúางคúา Tmax และ Epoch เพื่อหาสมการ Tmax ใหมú
E*

8. หาคúาแมกนิจูดและเฟสจากสมการ 3* − 3! = −2.5QER*$ 1E!2 และ
Lℎ>?@ = ;.>BCDEF>Q<>.C(

HIJ(K?L.)'HIJ)
M

นำคúาที่ไดàมาสรàางกราฟหาคúาดัชนีสี B-V

ภาพที่ 1 แสดงตำแหนúงดาว V1162 Orinis ดาวอàางอิง และดาวตรวจสอบ
ผลการศึกษา

ภาพที่ 2 แสดงกราฟความสัมพันธ~ระหวúาง rel_fluxและ HJD ของดาว V1162 Orionis ฟßลเตอร~B

The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)

61

หาคúา Tmax จากการลากเสàนตรงสองเสàน และหาจุดตัดจากสมการเสàนตรงสองตัวแปร

ภาพที่ 3 แสดงกราฟ rel_flux และ HJD ที่นำมาหาคúา Tmax ทั้งหมด 4 คúา
ตารางที่ 1 แสดงสมการเสàนตรงและ Tmax ที่ไดàจากสมการเสàนตรง
Tmaxครั้งที่
1
2
3
สมการ 1
สมการ 2
HJD + 2458490

Y=4.84x-28.69
Y=-3.42x+21.51
6.07

Y=3.66x-21.77
Y=-2.13x+13.82
6.15

Y=4.62x-31.69
Y=-2.97x+21.55
7.02

4
Y=3.60x-24.86
Y=-2.38x+17.61
7.10

ภาพที่ 4 แสดงกราฟ O-C และ Epoch
จากภาพที่ 4 เมื่อลากเสàนแนวโนàมแบบโพลิโนเมียลดàานบน จะไดàสมการโพลิโนเมียลคือ
y= (-1.40´10-11)X2 + (1.69´10-6 )X –(2.65´10-3 ) นำมาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบ ดังนี้
dP/de = 2a = 2 ´ -1.40´10-11 = -2.80 ´ 10-11 วัน/รอบ
เปลี่ยนหนúวยใหàเปöน y-1 (1/p)(dP/dt) =
(1/p)(dP/dt) =

NO/NQ ´ */8 ´ -.2$$ ´ 0.1.!1

$.$,4
'!.-´*$$%% ´ *.2,´*$$& ´-.2$$´0.1.!1

'*.0$´*$$%%

(1/p)(dP/dt) =
62

$.$,4

$.$,4

= -1.66´10-6 y-1
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จากภาพที่ 4 และอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบที่คำนวณไดàรúวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวขàอง พบวúา อัตรา
การเปลี่ยนแปลงคาบของดาวมีการลดลงอยúางตúอเนื่อง ซึ่งสอดคลàองกับกราฟ O-C ที่มีลักษณะโคàงลง
นอกจากนี้จะเห็นวúา O-C บางสúวนไมúสอดคลàองกับแนวโนàมแบบโพลิโนเมียล จากการสังเกตจะพบวúามี
แนวโนàมของฟõงก~ชัน sine รúวมดàวย ผูàศึกษาจึงทำ Residuals และลากเสàนแนวโนàมแบบฟõงก~ชัน sine ทำใหà
ขàอมูลเปöนไปตามเสàนแนวโนàมมากยิ่งขึ้น
สมการ Tmax ใหมúที่ไดàจากกราฟเสàนตรงระหวúาง Epoch และ HJD Tmax = 2447110.754 +0.079E
0.3
B-V

0.25

ภาพที่ 5 แสดงกราฟ
B-V และ Phase

0.2

0.15
0.1
0

0.2

0.4
0.6
phase

0.8

1

จากภาพที่ 5 พบวúา ดัชนีสีของดาว B-V มีคúาประมาณตั้งแตú 0.25 – 0.17 หมายความวúาขณะที่
ดาวมีการยุบขยายนั้นดาวจะมีอุณหภูมิและสีของดาวเปลี่ยนไปดàวย นำคúา B-V แตúละตำแหนúงมาหาคúาเฉลี่ย
พบวúามีคúาเทúากับ 0.21 ซึ่งจัดไดàเปöนดาว F0 ในแถบลำดับหลัก มีอุณหภูมิประมาณ 7500 K
สรุปผล
จากการวิ เ คราะห~ ข à อ มู ล O-C และดั ช นี ส ี B-V ของดาว V1162 Orionis พบวú า อั ต ราการ
เปลี ่ ย นแปลงคาบลดลงในอั ต รา 2.81´10-11 วั น /รอบ หรื อ 1.66´10-6 y-1 และยั ง คงมี ล ั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงคาบลดลงอยúางตúอเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการยุบตัวลงของดาว และ ไดàสมการ Tmax =
2447110.754 +0.079E คúาดัชนีสี B-V ของดาวมีคúาประมาณ 0.21 แมกนิจูด จัดวúาเปöนดาว F0 ในแถบ
ลำดับหลัก มีอุณหภูมิประมาณ 7500 K
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณศวัสกมล ปßจดี คุณสมสวัสดิ์ รัตนสูรย~ เจàาหนàาที่สารสนเทศดาราศาสตร~แหúงชาติ
(สดร.) และ คุณครูอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ครูที่ปรึกษา ที่คอยใหàคำแนะนำ ทำใหàโครงงานนี้ผúานลุลúวงไปดàวยดี
เอกสารอ{างอิง
T. Arentoft, C. Sterken.(2001). Irregular amplitude variations and another abrupt
period change in the d Scuti star V1162 Ori.
Seung-Lee Kim.(2016). Three-Site Photometric Monitoring of d Sct-Type Pulsating
star V162 Orionis.
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[O17] ความแตกตeางของสเปกตรัมของดาวฤกษxตeางประเภท
นางสาวศศิธริน นพมณี
E-mail: ssthr.jan@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายดลดนัย บรรจง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมú
บทคัดยeอ
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสเปคตรัมของดาวฤกษ~ในแตúละประเภทและเปรียบเทียบสเปคตรัมของดาว
ฤกษ~ในแตúละประเภท ไดàแกú O, B, A, F, G, K และ M ทำการวิเคราะห~และเปรียบเทียบธาตุองค~ประกอบ
ทางเคมีการเลื่อนทางแดงและทางน้ำเงิน (Red-Blue Shift) และความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ~แตú
ละประเภท โดยใชàภาพถúายดาวฤกษ~แตúละประเภทจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดนครราชสีมา และทั้งใชà eshel spectrograph ชúวยในการเก็บขàอมูลสเปกตรัม นำขàอมูลที่ไดà
วิเคราะห~เสàนสเปกตรัมโดยโปรแกรม AudeLA และนำคúาความยาวคลื่นที่ไดàไปเทียบกับความยาวคลื่น
มาตรฐาน จากผลการศึกษาพบวúา ดาวฤกษ~แตúละประเภททีความเร็วในการเคลื่อนที่แตกตúางกัน และมี
อุณหภูมิแตกตúางกันดàวย นอกจากนี้ความยาวคลื่นของเสàนดูดกลืนอยูúในชúวง 486.14 - 656.27 นาโนเมตร
และองค~ประกอบของธาตุที่พบในดาวฤกษ~แตúละประเภทมีทั้ง H-a , He-a เปöนหลัก
คำสำคัญ: สเปคตรัม, Red-Blue Shift , ความยาวคลื่นของเสàนดูดกลืน
ความเปsนมา
การศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ~มีความสำคัญมากตúอการศึกษาทางดàานดาราศาสตร~ เนื่องจาก
ดาวฤกษ~เปöนวัตถุทàองฟ∞าที่มีพลังงานและแสงสวúางในตัวเอง เราเรียกกรรมวิธีที่นักดาราศาสตร~ศึกษาดาว
ฤกษ~โดยการสังเกตจากสเปกตรัมของดาววúา "สเปกโตรสโคป°" (Spectroscopy) สเปกตรัมจะบอกสมบัติ
ของดาว 3 ประการคือ อุณหภูมิพื้นผิว องค~ประกอบทางเคมีของบรรยากาศ และทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ดาวซึ่งสัมพัทธ~กับโลก ดาวฤกษ~แตúละดวงสามารถถูกจัดกลุúมเปöนดาวฤกษ~ประเภทตúางๆ ขึ้นกับมวลและ
อุณหภูมิของตัวมัน การแบúงประเภทดาวฤกษ~แบบนี้มีมานานกวúาศตวรรษแลàว โดยจัดแบúงดาวฤกษ~ออกเปöน
7 ประเภท แตúละประเภทมีชื่อเรียกวúา O, B, A, F, G, K และ M
จากการศึกษาดาวฤกษ~แตúละประเภท ที่ผúานมาไมúพบการรายงานการเปรียบเทียบเกี่ยวกับชนิด
สเปกตรัมของดาวฤกษ~ ทำใหàการศึกษาในครั้งนี้จะมุúงเนàนศึกษาและเปรียบเทียบชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ~
แตúละประเภทตúอไป
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสเปคตรัมของดาวฤกษ~แตúละประเภท (type)
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วิธีการศึกษา
1. หาขàอมูลตัวแทนของดาวฤกษ~แตúละประเภทไดàแกú O, B, A, F, G, K และ M จากโปรแกรม Stellarium
ดังตารางตúอไปนี้
ประเภท
O
B
A
F
G
K
M
ชื่อดาว Zeta Ophiuchi Sulafat Vega
Syrma
Muphrid
Unukalhai Vz-cam
2. ถúายภาพสเปกตรัมดาวฤกษ~แตúละประเภท ไดàแกú O, B, A, F, G, K แล ะ M โดยใชàกลàองรุúน Planwave
CDK700 รú ว มกั บ CCD รุú น QSI632 ของหอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา จั ง หวั ด
นครราชสีมา และทั้งใชà eshel spectrograph ชúวยในการเก็บขàอมูลสเปกตรัม
3. ทำการถúายสเปกตรัมของ Tungsten และ Thallium เพื่อใชàเปöนตัว reference image
4. นำขàอมูลที่ไดàวิเคราะห~เสàนสเปกตรัมโดยโปรแกรม AudeLA ทำการ Process Spectra เมื่อไดàภาพจาก
การ processing แลàว ทำการตรวจสอบวúาตำแหนúง order ใดเกิดสเปกตรัมเสàนดูดกลืน จากนั้นเขàาไป
เลือก order ที่เกิดเสàนสเปกตรัมดูดกลืน เพื่อหาความยาวคลื่นของเสàนดูดกลืนนั้น

รูปที่ 1 การเลือก order ที่เกิดเสàนสเปกตรัมดูดกลืนเพื่อหาความยาวคลื่นของเสàนดูดกลืน
5. ทำแบบเดิมตามขàอ 4 ทุก Order เพื่อดูจุดต่ำสุดของกราฟ แลàวบันทึกความยาวคลื่นชúวงต่ำสุดของกราฟ
6. นำความยาวคลื่นที่ไดàเทียบกับความยาวคลื่นมาตรฐานใน NIST Atomic Spectra Database Lines
Form และคำนวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ~จากสมการ

Dl

l0

=

v
c

โดยที่ Dl = ความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลง , l0 = ความยาวคลื่นขณะที่วัตถุหยุดอยูúกับที่
v = ความเร็วที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวสายตา (Radial velocity) , c = ความเร็วแสง » 3´108 เมตร/
วินาที
7. หาอุณหภูมขิ องดาวฤกษ~จากสมการ

T=

2.898 ´ 10 -3

l peak

8. ทำการเปรียบเทียบขàอมูลที่ไดà ของสเปกตรัมดาวฤกษ~แตúละประเภท คือ O, B, A, F, G, K และ M
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห~สเปกตรัมของดาวแตúละประเภท Type O, B, A, F, G, K และ M
ชื่อดาว/
ประเภท

ตำแหน]ง

l มาตรฐาน
(nm)

ที่ศึกษา (nm)

46

486.14

34

Zeta
Ophiuchi
(type O)
Sulafat
(type B)
Vega
(type A)
Syrma
(type F)
Muphrid
(type G)
Umukalhai
(type K)
VZ-Cam
(type M)

l

Dl (nm)

ธาตุองคD
ประกอบ

ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ (km/s)

486.18

0.04

H-a

24.68

656.27

656.32

0.05

H-a

22.85

38

587.80

587.85

0.05

He-a

25.51

46
34

486.14
656.27

486.12
656.23

0.02
0.04

H-a
H-a

12.34
18.28

38

587.80

587.77

0.03

He-a

15.31

46
34

486.13
656.27

486.08
656.21

0.05
0.06

H-a
H-a

30.85
27.42

38

587.80

587.75

0.05

He-a

25.51

46

486.14

486.16

0.02

H-a

12.34

34

656.27

656.31

0.04

H-a

18.28

38

587.80

587.84

0.04

He-a

20.41

46

486.14

486.13

0.01

H-a

6.17

34

656.27

656.26

0.01

H-a

4.57

38

587.80

587.79

0.01

He-a

5.10

46

486.14

486.12

0.02

H-a

12.34

34

656.27

656.25

0.02

H-a

9.14

38

587.80

587.77

0.03

He-a

15.31

46

486.14

486.17

0.03

H-a

18.51

34

656.27

656.32

0.05

H-a

22.85

38

587.80

587.83

0.03

He-a

15.31

type
typ

H

He

อุณหภูมิ
T=

2.898 ´ 10 -3 m.K
> 445.69 ´ 10 -9 m

T > 6,500K

T=

2.898 ´ 10 -3 m.K
> 445.69 ´ 10 -9 m

T > 6,500K
T=

2.898 ´ 10 -3 m.K
> 445.69 ´ 10 -9 m

T > 6,500K
T=

2.898 ´ 10 -3 m.K
462.69 ´ 10 -9 m

T » 6,263.4 K
T=

2.898 ´ 10 -3 m.K
486.30 ´ 10 -9 m

T » 5,959.3K
T=

2.898 ´ 10 -3 m.K
589.32 ´ 10 -9 m

T » 4,917.5K
T=

2.898 ´ 10 -3 m.K
< 693.70 ´ 10 -9 m

T < 4,177.6 K

H

O
B
A
F
G
K
M

ความยาวคลื่น
(อังสตรอม)

รูปที่ 1 เสàนสเปกตรัมของดาวแตúละประเภท Type O, B, A, F, G, K และ M
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สรุปผล
การศึกษาสเปคตรัมของดาวฤกษ~แตúละประเภท (type) พบวúา ความยาวคลื่นของเสàนดูดกลืนอยูú
ในชúวง 486.14 - 656.27 นาโนเมตร และ องค~ประกอบของธาตุที่พบในดาวฤกษ~แตúละประเภทมีทั้ง H-a ,
และ He-a เปöนหลัก และ จากการเปรียบเทียบสเปคตรัมของดาวฤกษ~แตúละประเภท (type) ดาวฤกษ~แตú
ละประเภทที่ความเร็วในการเคลื่อนที่แตกตúางกัน และมีอุณหภูมิแตกตúางกันดàวย กลúาวคือ ดาวฤกษ~
ประเภท O , B และ A มีอุณหภูมิมากกวúา 6,500 เคลวิน และดาวฤกษ~ประเภท M มีอุณหภูมินàอยกวúา
4,177.6 เคลวิน ซึ่งไมúสามารถระบุคúาที่แทàจริงไดà เนื่องจากความยาวคลื่นจากพีคของการแผúรังสีของวัตถุดำ
ไมúสามารถหาไดàชัดเจนเนื่องจากขàอจำกัดของเสàนสเปคตรัม สúวนดาวฤกษ~ประเภท F , G และ K มีอุณหภูมิ
ลดลง คือ 6,263.4 , 5,959.3 และ 4,917.5 เคลวินตามลำดับ
ทั้งนี้ในการทำงานวิจัยนี้มีขàอจำกัดไดàแกú เสàนสเปคตรัมมีสัญญาณรบกวน(noise) ที่อาจมาจาก
อากาศ และกลàอง CCD ซึ่งมีการแกàปõญหาไดàเบื้องตàนคือมีการลดสัญญาณรบกวนจากโปรแกรมวิเคราะห~
สเปคตรัมไดà และการที่มีการลดสัญญาณรบกวนนั้นอาจทำใหàรายละเอียดของเสàนสเปคตรัมชัดเจนลดลง ซึ่ง
การวิเคราะห~หาธาตุองค~ประกอบจึงไมúสามารถตอบไดàทั้งหมดวúาดาวแตúละประเภทมีธาตุอื่นๆอีกหรือไมú แตú
ที่พบชัดเจนในแตúละดาวคือธาตุไฮโดรเจนซึ่งเปöนองค~ประกอบหลักของดาวฤกษ~ และความคาดเคลื่อนใน
การอúานคúาความยาวคลื่นก็มีผลในงานวิจัยนี้ เพราะคúาต่ำสุดที่อúานคúาไดà อาจจะไมúใชúคúาต่ำสุดจริง จึงสúงผล
ตúอคúาความเร็วในการเคลื่อนที่ไดà แนวทางที่จะศึกษาตúอ อาจตàองศึกษาดาวในประเภท (type) นั้นๆใหàมาก
ขึ้น อาจเพิ่มจำนวนดาวในการศึกษาเพื่อยืนยันความถูกตàองและแมúนยำในการวิเคราะห~เสàนสเปคตรัมตúอไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี ้ ไ ดà ร ั บ การสนั บ สนุ น โดยโครงการอบรมครู เ ชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารดà า นดาราศาสตร~ ข ั ้ น สู ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน) ขอขอบคุณผูàบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและครูดลด
นัย บรรจง ครูที่ปรึกษาที่ใหàการสนับสนุนในการทำงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณพี่สมานชาญ จันทร~เอี่ยม
เจàาหนàาที่สารสนเทศสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติที่ใหàคำแนะนำและดูแลอยúางดีเสมอมา ขàอขอบคุณ
ขàอมูลภาพกาแลกซีแตúละรูปแบบจากในการใชàในงานวิจัยนี้ ซึ่งทำใหàงานวิจัยสําเร็จลุลúวงไปไดà
เอกสารอ{างอิง
วิระภรณ~ ไหมทอง และ ฉัตรชัย เครืออินทร~. การศึกษาสเปกตรัมของดาวผúานเกรตติง จาก
ภาพถúายโดยกลàองดจิิตอล DSLR. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมú, 2561
Kaler, James B., Stars and their Spectra. Cambridge, UK: Cambridge University Press,
2011
NARIT, การจำแนกประเภทดาวฤกษ~, (online), Available from: URL:
http://www.narit.or.th/index.php/nso/89-2012-11-21-03-42-24. (มีนาคม 8 2019).
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[O18] การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษxในกลุeมดาวหมีใหญe
นายณภัทรพงศ~ มหาผลศิริกุล
E-mail: napatpongcnm@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายชูชาติ แพนàอย และ นางเบญจมาศ แพนàอย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
บทคัดยeอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ที่อยูúในกลุúมดาวหมีใหญú เพื่อทำการ
วิเคราะห~ธาตุองค~ประกอบของดาวฤกษ~ในกลุúมดาวหมีใหญú เนื่องจากกลุúมดาวหมีใหญúเปöนกลุúมดาวที่
สามารถสังเกตเห็นไดàงúายเพราะมีดาวฤกษ~ที่สวúางที่สุดในกลุúมดาวจำนวน 7 ดวงเรียงตัวกันเปöนรูปคลàาย
กระบวยตักน้ำ ขàาพเจàาอยากทราบวúาดาวฤกษ~ทั้ง 7 ดวงในกลุúมดาวหมีใหญúมีธาตุองค~ประกอบเหมือนกัน
หรือไมú โดยมีกระบวนการ เก็บขàอมูล คือ ถúายภาพจากซีซีดีสเปกโตรกราฟที่ติดอยูúกับกลàองโทรทรรศน~
ขนาด 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จากนั้นนำชุดขàอมูลที่
ไดàมาทำการวิเคราะห~เสàนสเปกตรัมและนำคúาความยาวคลื่นที่ไดàไปเทียบกับความยาวคลื่นมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห~ขàอมูลพบวúา ดาว Dubhe และดาว Merak มีธาตุไฮโดรเจนและธาตุคาร~บอนเปöนองค~ประกอบ
หลัก ดาว Phacda และดาว Megraz มีธาตุไฮโดรเจนและธาตุออกซิเจนเปöนองค~ประกอบหลัก สúวน
ดาว Alioth, ดาว Mizar และดาว Alkaid มีธาตุไฮโดรเจนเปöนองค~ประกอบหลัก
คำสำคัญ : สเปกตรัม , สเปกโตรกราฟ , ธาตุองค~ประกอบ
ความเปsนมา
กลุúมดาวหมีใหญúมีความกวàางของพื้นที่เปöนหนึ่งในสี่ของทàองฟ∞าซีกเหนือ และกลุúมดาวนี้มีขนาดใหญú
เปöนอันดับที่สามของกลุúมดาวทั้งหมด โดยอันดับหนึ่งคือกลุúมดาวงูไฮดรา และอันดับสองคือกลุúมดาวหญิง
สาว แนวทางการขึ้นตกของกลุúมดาวหมีใหญúจะคงที่ แตúเวลาที่เห็นตรงตำแหนúงเดิมจะเร็วขึ้นวันละ 4 นาที
หรือ เดือนละ 2 ชั่วโมง กลุúมดาวหมีใหญúจะปรากฏใหàเห็นหลังจากที่ดวงอาทิตย~ตกลับขอบฟ∞าไปแลàวในชúวง
ฤดูหนาว สúวนในชúวงเย็นของฤดูรàอนกลุúมดาวหมีใหญúจะอยูúบริเวณกึ่งกลางศีรษะคúอนไปทางเหนือ เนื่องจาก
กลุúมดาวหมีใหญúเปöนกลุúมดาวที่สามารถสังเกตเห็นไดàงúายเพราะมีดาวฤกษ~ที่สวúางที่สุดในกลุúมดาวจำนวน 7
ดวง เรียงตัวกันเปöนรูปคลàายกระบวยตักน้ำ ขàาพเจàาจึงอยากทราบวúาดาวฤกษ~ทั้ง 7 ดวงในกลุúมดาวหมีใหญú
มีธาตุองค~ประกอบเหมือนกันหรือไมú
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาธาตุองค~ประกอบของดาวฤกษ~ในกลุúมดาวหมีใหญú
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาตำแหนúงของกลุúมดาวหมีใหญúจากโปรแกรม Stellarium
2. ถúายภาพสเปกตรัมของดาวฤกษ~ทั้ง 7 ดวงในกลุúมดาวหมีใหญúจากซีซีดีสเปกโตรกราฟที่ตúอกับ
กลàองโทรทรรศน~ขนาดเสàนผúานศูนย~กลาง 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา โดยใชàโปรแกรม Artemis capture จับภาพดาวที่ตàองการจะถúาย และใชàโปรแกรม Audela ใน
การบันทึกภาพ
3. ถúายสเปกตรัมของ Bias Dark Flat Tungsten และ Tharium เพื่อใชàเปöนตัว reference
4. นำขàอมูลที่ไดàมาวิเคราะห~สเปกตรัมโดยใชàโปรแกรม AudeLA เมื่อ Process spectra เสร็จ จะ
ไดàภาพกราฟเพื่อนำไปวิเคราะห~ธาตุองค~ประกอบในโปรแกรม Visual Spec
ผลการศึกษา

Dubhe
H

C

H

Merak

H

C

H

H

O

H

Phacda
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Megraz

H

O

H

Alioth

H

H

H

H

Mizar

Alkaid

H
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สรุปผล
ผลการศึกษาขàอมูลพบวúา ดาว Dubhe และดาว Merak มีธาตุไฮโดรเจน (H) และธาตุคาร~บอน
(C) เปöนองค~ประกอบหลัก ดาว Phacda และดาว Megraz มีธาตุไฮโดรเจน (H) และธาตุออกซิเจน (O)
เปö น องค~ ป ระกอบหลั ก สú ว นดาว Alioth, ดาว Mizar และดาว Alkaid มี ธ าตุ ไ ฮโดรเจน (H) เปö น
องค~ประกอบหลัก แสดงใหàเห็นวúา ดาวฤกษ~ทั้ง 7 ดวงในกลุúมดาวหมีใหญúมีธาตุองค~ประกอบหลักคือธาตุ
ไฮโดรเจน (H)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ในกลุúมดาวหมีใหญú สำเร็จไดàดàวยการสนับสนุนจาก
โครงการยุววิจัยดาราศาสตร~ ผูàปกครอง ขอขอบพระคุณคุณครูชูชาติ แพนàอย และ คุณครูเบญจมาศ
แพนàอย ที่กรุณาชี้แนะใหàคำแนะนำในเรื่องตúางๆตลอดระยะเวลาของการทำงานวิจัย ขอขอบพระคุณ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทราและคุณสมานชาญ จันทร~เอี่ยม คุณสาวิตรี เดชศรีมนตรี คุณณัฐยา ศิริวนสกุล ที่ใหàคำแนะนำ
สนับสนุนอุปกรณ~และสถานที่ในการเก็บขàอมูล
อ{างอิง
นิพนธ~ ทรายเพชร. (2558). การดูดาวขั้นตàน ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพ: นานมีบุπคส~พับลิเคชั่น.
สมานชาญ จันทร~เอี่ยม. (2561). วิเคราะห~ภาพสเปกตรัมเบื้องตàนดàวยซอฟแวร~ Visual Spec. หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา: สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
คูúมือการศึกษาดาราศาสตร~เชิงปฏิบัติการณ~ (2556). คàนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561, จาก
http://www.narit.or.th/files/astronomy_media/คูúมือการศึกษาดาราศาสตร~เชิงปฏิบัติ.pdf
ทàองฟ∞าในเดือนมิถุนายน 2557 (2557). คàนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561, จาก
http://www.narit.or.th/index.php/astro-corner2/1332-2014-06
กลุúมดาวหมีใหญú (2559). คàนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561, จาก
https://www.facebook.com/matiponblog/posts/448077672069111
การจำแนกประเภทดาวฤกษ~ (2555). คàนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561, จาก
http://www.narit.or.th/index.php/nso/89-2012-11-21-03-42-24
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[O19] การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษxประเภท K
นางสาวอารียา อัคธรรม
E-mail: areeya.kws@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายศุภชัย จันทร~งาม
โรงเรียนโคกสวúางคุàมวิทยานุสรณ~
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ประเภท K (K-type star) ประกอบดàวย
ดาวฤกษ~ จำนวน 4 ชนิด ไดàแกú Hypergiants Supergiant Giants และ Subgiants โดยดำเนินการเก็บ
ขàอมูลดàวยการถúายภาพสเปกตรัมดาวฤกษ~ดàวยกลàองโทรทรรศน~ โมเดล PlaneWave CDK700 ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา นำขàอมูลที่ไดàมาทำการโพเซสภาพดàวย
ซอฟแวร~ Audela เวอร~ชั่น 2.1.0 และวิเคราะห~ธาตุองค~ประกอบของดาวฤกษ~แตúละดวงดàวยซอฟแวร~
Visual Spec และซอฟแวร~ ISIS ผลการศึกษาพบวúาดาวฤกษ~ชนิด Supergiants Giants และ Subgiants มี
ธาตุองค~ประกอบที่เหมือนกันคือ H Na Fe Mg He และ Ca สúวนดาวฤกษ~ขนิด Hyper giants มีธาตุ
องค~ประกอบที่เหมือนกับดาวดวงอื่นเพียง 4 ชนิด คือ Na Fe Mg และ He แตúไมúพบธาตุ H และ Ca เปöน
องค~ประกอบของดาวฤกษ~ชนิด Hyper giants สอดคลàองกับงานวิจัยของแฟรงค~ จอร~น (Frank Johns) ที่
ทำการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ที่มาจากกาแล็กซี่แอนโดรเมดาซึ่งจัดอยูúในคลาส K3II พบวúามีธาตุ Mg
และ Na เปöนองค~ประกอบ
คำสำคัญ: สเปกตรัม ดาวฤกษ~ แถบลำดับหลัก
ความเปsนมา
ดาวฤกษ~ ลูกบอลพลาสมาขนาดใหญúที่เปลúงประกายภายใตàหàวงจักรวาลอันมืดมิดถูกยึดเหนี่ยวกัน
ไวàภายใตàกฎความโนàมถúวงแหúงเอกภพ (The Law of Universal) ประกอบขึ้นจากการรวมตัวกันของฝุØน
และกπาซรàอนในอวกาศที่เรียกวúา เนบิวลา (Nebula) ที่แกนกลางของดาวภายใตàความดันมหาศาลกúอกำเนิด
ปฏิกิริยาเทอร~โมนิวเคลียร~ฟßวชั่นไดàปลดปลúอยพลังงานความรàอนและพลังงานแสงออกมาตลอดเวลา มี
องค~ประกอบสúวนใหญúเปöนไฮโดรเจน ซึ่งเปöนธาตุตั้งตàนของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล [6], [3]
ดาวฤกษ~ในแถบลำดับหลัก (main-sequence star) ถูกแบúงออกเปöน 7 ประเภท มีชื่อตามอักษร
ภาษาอังกฤษวúา O, B, A, F, G, K และ M [2], [1] โดยดาวฤกษ~ประเภท O จะเปöนดาวฤกษ~มีมวลมากที่สุด
และมีอุณภูมิสูงที่สุด สูงกวúา 30,000 เคลวิน ขณะที่ดาวฤกษ~ประเภท M จะเปöนดาวฤกษ~ที่มีมวลนàอยที่สุด
และมีอุณหภูมิต่ำที่สุด ต่ำกวúา 3,000 เคลวิน) [7]
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สเปกตรัม แถบที่แสดงออกมาเปöนสีเกิดจากการแผúรังสีของคลื่นแมúเหล็กไฟฟ∞า [4] นักดาราศาสตร~
สúวนใหญúสามารถระบุองค~ประกอบทางเคมีของดาวฤกษ~ไดàจากการวิเคราะห~สเปกตรัมที่มาจากดาวฤกษ~แตú
ละดวง ซึ่งดาวฤกษ~ที่อยูúในประเภทเดียวกันจะมีองค~ประกอบของธาตุทางเคมีที่คลàายกัน [3]
ดังนั้นเพื่อเปöนการทดสอบสมมติฐาน ผูàจัดทำจึงไดàทำการศึกษาองค~ประกอบของดาวฤกษ~ประเภท
K ซึ่งมีขนาดประมาณ 0.6-0.8 เทúาของดวงอาทิตย มีอุณหภูมิอยูúในชúวงประมาณ 3,500 – 5,000 เคลวิน
[5] ที่ไดàมาจากการเลือกแบบเจาะจง ดàวยวิธีการถúายภาพสเปกตรัมและวิเคราะห~ธาตุองค~ประกอบดàวย
ซอฟแวร~ทางดาราศาสตร~
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ประเภท K
2. เพื่อวิเคราะห~และเปรียบเทียบธาตุองค~ประกอบของดาวฤกษ~ประเภท K
วิธีการศึกษา
โครงงานนี้จะทำการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ประเภท K เพื่อวิเคราะห~ธาตุองค~ประกอบของ
ดาวฤกษ~ชนิดตúาง ๆ ที่จัดเปöนดาวฤกษ~ประเภท K โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ทำการเลือกชนิดของดาวฤกษ~ประเภท K ที่ตàองการศึกษา จำนวน 4 ชนิด ไดàแกú Hypergiants
(RW Cephei) Supergiant (Lambda Velorum) Giants (Pollux) และ Subgiants (3 Persei)
2. ถúายภาพสเปกตรัมของดาวฤกษ~ประเภท K ดàวยกลàองโทรทรรศน~ โมเดล PlaneWave CDK700
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา
3. ถúายภาพสเปกตรัมของ Tungsten และ Thallium เพื่อใชàสำหรับเปöนตัว reference image
4. นำขàอมูลภาพถúายสเปกตรัมที่ไดàมาทำการโพเซสภาพดàวยซอฟแวร~ Audela เวอร~ชั่น 2.1.0
5. นำภาพถúายที่ผúานการโพเซสมาวิเคราะห~เพื่อหาธาตุองค~ประกอบของดาวฤกษ~ที่สนใจแตúละดวง
ดàวยซอฟแวร~ Visual Spec และซอฟแวร~ isis
6. เปรียบเทียบธาตุองค~ประกอบที่ไดàจากการวิเคราะห~สเปกตรัมของดาวฤกษ~แตúละชนิดดàวย
ซอฟแวร~ Visual Spec
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ประเภท K เมื่อนำเสàนสเปกตรัมที่ไดàจากดาวฤกษ~ชนิดตúาง ๆ
มาเปรียบเทียบโดยใชàโปรแกรม Visual spec เพื่อวิเคราะห~ตำแหนúงของความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืน
สัญญาณเพื่อใชàในการระบุธาตุองค~ประกอบบนดาวฤกษ~แตúละชนิด จะไดàผลการศึกษาดังรูปที่ 1
Fe

5268.20

Intensity

Mg
Ca
4526.92
Subgiants

H&
4861.99

He

5172.17
5183.97

5015.68

H%

6567.15

Giants

Na

Super giants

5892.81
Hyper giants

Wavelength (Angstroms)

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ~ระหวúางคúาความเขàมของสัญญาณกับคúาความยาวคลื่น
จากรูปที่ 1 พบวúาตำแหนúงของความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนสัญญาณที่มาจากดาวฤกษ~ทั้ง 4 ชนิด
มีทั้งสิ้น จำนวน 7 ตำแหนúง ไดàแกú H* (6567.15 AO) Na (5892.81 AO) Fe (5268.20 AO) Mg (5172.17,
5183.97 AO) He (5015.68 AO) H+ (4861.99 AO) และ Ca (4526.92 AO) โดยที่ตำแหนúงของความยาว
คลื่นที่มีการดูดกลืนสัญญาณ จำนวน 4 ตำแหนúง คือ Na (5892.81 AO) Fe (5268.20 AO) Mg (5172.17,
5183.97 AO) He (5015.68 AO) สามารถพบไดàในเสàนสเปกตรัมที่มาจากดาวฤกษ~ทุกดวง สúวนตำแหนúงของ
ความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนสัญญาณอีก 3 ตำแหนúง คือ H* (6567.15 AO) H+ (4861.99 AO) และ Ca
(4526.92 AO) พบไดàเฉพาะในเสàนสเปกตรัมที่มาจากดาวฤกษ~ชนิด Supgiants Giants และ Supergiants
ไมúสามารถพบไดàในดาวฤกษ~ชนิด Hyper giants
สรุปผล
จากการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ประเภท K เพื่อวิเคราะห~หาธาตุองค~ประกอบของดาวฤกษ~
ชนิดตúาง ๆ ที่จัดเปöนดาวฤกษ~ประเภท K พบวúาดาวฤกษ~ชนิด Supergiants Giants และ Subgiants มีธาตุ
องค~ ป ระกอบที ่ เ หมื อ นกั น คื อ H Na Fe Mg He และ Ca สú ว นดาวฤกษ~ ข นิ ด Hyper giants มี ธ าตุ
องค~ประกอบที่เหมือนกับดาวดวงอื่นเพียง 4 ชนิด คือ Na Fe Mg และ He โดยไมúพบธาตุ H และ Ca เปöน
องค~ประกอบของดาวฤกษ~ชนิด Hyper giants ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากดาวฤกษ~ชนิด Hyper giants เปöนดาว
ฤกษ~ที่มีอายุขัยมาก ปริมาณธาตุ H และ Ca อาจมีปริมาณนàอยหรือหมดไปเนื่องจากถูกเผาผลาญมาเปöน
เวลานาน จึงทำใหàไมúสามารถระบุตำแหนúงของความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนสัญญาณของธาตุ H และ Ca
ไดà อีกทั้งคúาความยาวเคลื่อนที่ไดàจากการวิเคราะห~นั้นยังไมúตรงกับคúาอàางอิงเทúาที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
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การโคจรของดาวฤกษ~ที่ทำใหàเสàนกราฟมีการเลื่อนตำแหนúงไป นอกจากนี้โครงงานที่ไดàทำการศึกษายัง
สอดคลàองกับงานวิจัยของแฟรงค~ จอร~น ที่ทำการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ที่มาจากกาแล็กซี่แอนโดรเม
ดาซึ่งจัดอยูúในคลาส K3II พบวúามีธาตุ Mg และ Na เปöนองค~ประกอบ
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานดาราศาสตร~เรื่องการศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ~ประเภท K ในครั้งนี้ สำเร็จลง
ไดàดàวยการสนับสนุนจากครูศุภชัย จันทร~งาม ครูที่ปรึกษาโครงงานที่คอยใหàความชúวยเหลือและใหà
ขàอเสนอแนะที่เปöนประโยชน~เสมอมา
ขอขอบพระคุณ ผูàอำนวยการไกร เฉลิมพงษ~ ผูàอำนวยการโรงเรียนโคกสวúางคุàมวิทยานุสรณ~ และ
คุณสมานชาญ จันทร~เอี่ยม เจàาหนàาที่สารสนเทศดาราศาสตร~ชำนาญการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษานครราชสีมา พี่เลี้ยงโครงงานที่คอยใหàความชúวยเหลือทำการถúายภาพสเปกตรัมและการ
จัดหาซอฟแวร~ทางดาราศาสตร~สำหรับใชàทำโครงงาน ตลอดจนขอบขอพระคุณคุณมติพล ตั้งมติธรรม
เจàาหนàาที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ ที่คอยใหàคำแนะนำจนโครงงานสำเร็จลงไดà
สุดทàายนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยเปöนกำลังใจตลอดการทำโครงงานครั้งนี้ และที่ขาดไมúไดà
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ ที่ไดàมอบโอกาสและสนับสนุนทรัพยากรในการทำวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ{างอิง
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สื่อสารทางดาราศาสตร~, สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน).
[2] วิกีพีเดีย. (2561). Category:K-type main-sequence stars. สืบคàนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561, จากวิกิพี
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[4] วิกีพีเดีย. (2561). เสàนสเปกตรัม. สืบคàนเมื่อ 24 ธันวาคม 2561, จากวิกิพีเดียhttp://th.wikipedia.org/wiki
/เสàนสเปกตรัม
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[6] LESA. (2560). กำเนิดดาวฤกษ~. สืบคàนเมื่อ 14 กุมภาพันธ~ 2562, จาก http://www.lesa.biz/astronomy/
star/starbirth
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[O20] ความสัมพันธxระหวeางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี
นางสาวจินต~พิสุทธิ์ อาชาเพ็ชร
E-mail: jinpisutarchapeth@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายดลดนัย บรรจง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมú
บทคัดยeอ
งานวิ จั ยนี ้ เ พื ่ อหาความสั มพั นธ~ระหวú างจำนวนดาวและขนาดของกาแล็ กซี และเปรี ยบเที ยบ
ความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซีแตúละรูปแบบ โดยนำภาพกาแล็กซีในโปรแกรม
SAOImageDS9 และนำฐานขàอมูลของกาแล็กซีจาก SIMBAD และ VIZIER ซึ่งจะใชàคúา RA และ Dec ของ
ฐานขàอมูล ทำการ Contour ภาพกาแล็กซี(วัดขนาดของกาแล็กซี) เพื่อหาขนาดของกาแล็กซี ( Gal size )
โดยในที่นี่จะกำหนดขนาดของกาแล็กซีเพียง 20% จากขนาดจริง แลàวจะใชàคúา Degree จากการ Contour
มาคำนวณหา Radian จากสมการ rad = deg ree ´ p และคำนวณขนาดของกาแล็ ก ซี จ ากสมการ
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จากนั้นคำนวณหาความสúองสวúาง (M) ของกาแล็กซีจากสมการ M = m - 5 log d - 25
แลàวหาจำนวนดาวจากสมการ N siar = 10 -( M -5.5) / 2.5 สุดทàายสรàางกราฟเปรียบเทียบหาความสัมพันธ~
ระหวúางจำนวนดาว ( N siar ) และขนาดของกาแล็กซี ( Gal size ) จากผลการศึกษาพบวúา โดยสúวนใหญúจำนวน
ดาวแปรผันตรงกับขนาดของกาแล็กซี หรืออาจกลúาวไดàวúายิ่งมีจำนวนดาวเพิ่มมากขึ้น ขนาดของกาแล็กซีก็
จะมีขนาดใหญúขึ้นดàวย ซึ่งจำนวนดาวกับขนาดของกาแล็กซีสúวนใหญúมีความสัมพันธ~แบบเกาะกลุúมอยูúในชúวง
ใกลàเคียงกัน โดยกาแล็กซีชนิด E มีมีจำนวนดาวตúอขนาดกาแลกซีมากกวúากาแล็กซีชนิดอื่นๆ (S0, SB, SAB
และ S) และมีขนาดใหญúสุด 0.033 Mpc.rad จำนวนดาวมากสุด 106 billion-star และสúวนมากกาแล็กซี
แตúละชนิดมีขนาดเฉลี่ยอยูúที่ 0 – 0.01 Mpc×rad ซึ่งสัมพันธ~กับจำนวนดาวระหวúาง 0 – 20 Billion-stars
คำสำคัญ: ขนาดของกาแล็กซี, จำนวนดาว, กาแล็กซีแตúละรูปแบบ
Gal size = Rad ´ d

ความเปsนมา
กาแล็กซีเปöนวัตถุทàองฟ∞าซึ่งเปöนองค~ประกอบหลักของโครงใหญúของเอกภพ ซึ่งนับวúาเปöนอาณาจักร
ของดาว กาแล็กซีหนึ่งๆ ประกอบดàวยแกπส ฝุØน และดาวฤกษ~และดาวเคราะห~หลายแสนลàานดวง กาแล็กซี
มีขนาดประมาณหมื่นลàานถึงแสนลàานป°แสง เอ็ดวิน ฮับเบิล ไดàจำแนกรูปรúางของ กาแล็กซี ไดàเปöน 6 แบบ
คือ กาแล็กซีรี (Ellipticals), กาแล็กซีเลนส~ (Lenticular) , กาแล็กซีกังหัน (Spirals), กาแล็กซีกังหันกลาง
(Intermediate Spirals) , กาแล็กซีกังหันมีคาน (Barred Spirals) และ กาแล็กซีไรàรูปรúาง (Irregulars)
จากรูปรúางกาแล็กซีและขนาดของกาแล็กซีที่แตกตúางกัน สúงผลใหàจำนวนดาวในกาแล็กซีมีความ
แตกตúางกันดàวย ผูàวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซีแตúละรูปแบบ
โดยใชàภาพจากฐานขàอมูล Simbad เพื่อหาความสัมพันธ~ดังกลúาวตúอไป
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วัตถุประสงคx
1. เพื่อหาความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี
2. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซีแตúละรูปแบบ
วิธีการศึกษา
1. นำภาพกาแล็กซีในโปรแกรม SAOImageDS9 โดยนำฐานขàอมูลของกาแล็กซีจาก SIMBAD และ VIZIER
(http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/) ซึ่งจะใชàคúา RA และ Dec ของฐานขàอมูล
2. ทำการ Contour ภาพกาแล็กซีในโปรแกรม SAOImageDS9 (วัดขนาดของกาแล็กซี) แสดงดังรูปที่ 2
เพื่อหาขนาดของกาแล็กซี (Galsize) โดยในที่นี่จะกำหนดขนาดของกาแล็กซีเพียง20% จากขนาดจริง แลàว
จะใชàคúา Degree จากการ Contour มาคำนวณหา Radian จากสมการ rad = deg ree ´ p และคำนวณ
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ขนาดของกาแล็กซีจากสมการ Gal size = Rad ´ d
3. คำนวณหาความสúองสวúาง (M) ของกาแล็กซีจากสมการ M = m - 5 log d - 25
4. คำนวณหาจำนวนดาว (Nstar) ของกาแล็กซีจากสมการ N siar = 10 -( M -5.5) / 2.5
5. สรàางกราฟเปรียบเทียบหาความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาว (Nstar) และขนาดของกาแล็กซี (Galsize) โดย
ใหàจำนวนดาวแทนแกน Y และขนาดของกาแล็กซีแทนแกน X

รูปที่ 2 การ Contour ภาพกาแล็กซีในโปรแกรม SAOImageDS9 (วัดขนาดของกาแล็กซี)
ผลการศึกษา
ความสัมพันธeระหวhางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี

ความสัมพันธeระหวhางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี

จำนวนดาว (Billion-stars)

40.00

100.00

20.00

50.00
0.00

จำนวนดาว (Billion-stars)

60.00

150.00

0

0.01
0.02
0.03
ขนาดกาแลกซี (Mpc·rad)

0.04

(ก)
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0.00

0

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
ขนาดกาแลกซี (Mpc·rad)

(ข)
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ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี

จำนวนดาว (Billion-stars)

จำนวนดาว (Billion-stars)

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี

60.00
40.00
20.00
0.00

0

0.005
0.01
0.015
ขนาดกาแลกซี (Mpc.rad)

0.02

60.00
40.00
20.00
0.00

0

(ค)

0.01
0.02
ขนาดกาแลกซี (Mpc·rad)

0.03

(ง)
ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี

จำนวนดาว (Billion-stars)

60.00
40.00
20.00
0.00

0

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
ขนาดกาแลกซี (Mpc·rad)

(จ)
รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาวและขนาดกาแล็กซีแตúละชนิด ไดàแกú
(ก) กาแล็กซีรี (Ellipticals) (ข) กาแล็กซีเลนส~ (Lenticular) (ค) กาแล็กซีกังหัน (Spirals)
(ง) กาแล็กซีกังหันกลาง (Intermediate Spirals) และ (จ) กาแล็กซีกังหันมีคาน (Barred Spirals)
ตารางที่ 1 สรุปจำนวนดาวตúอขนาดของกาแลกซีแตúละชนิด
ชนิด แนวโน{มชeวงของจำนวนดาวกับ
จำนวนดาว จำนวน
กา ขนาดของกาแลกซีในแตeละประเภท
มากสุด
กาแล็กซี
จำนวนดาว
ขนาดกาแล็กซี
แลก
(Billion-stars) ที่ศึกษา
(Billion-stars) (Mpc×rad)
ซี
E
0-20
0-0.015
106
32
S0
0-20
0-0.009
54
79
SAB
0-20
0-0.02
45
38
SB
0-20
0-0.008
48
55
S
0-20
0-0.007
49
98
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จำนวนดาวตeอขนาด
ของกาแลกซี
(Billionstars/Mpc×rad)
มากที่สุด
ปานกลาง
นàอยที่สุด
มาก
นàอย
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สรุปผล
การศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซี พบวúา โดยสúวน
ใหญúจำนวนดาวแปรผันตรงกับขนาดของกาแล็กซี หรืออาจกลúาวไดàวúายิ่งมีจำนวนดาวเพิ่มมากขึ้น ขนาดของ
กาแล็กซีก็จะมีขนาดใหญúขึ้นดàวย แตúอยúางไรก็ตามก็ยังมีจำนวนดาวบางสúวนที่แปรผกผัน ไมúไดàเปöนไปตาม
แนวโนàมสúวนใหญú ซึ่งจำนวนดาวกับขนาดของกาแล็กซีสúวนใหญúมีความสัมพันธ~แบบเกาะกลุúมอยูúในชúวง
ใกลàเคียงกัน โดยกาแล็กซีชนิด E มีจำนวนดาวตúอขนาดกาแลกซี มากกวúากาแล็กซีชนิดอื่นๆ (S0, SB, SAB
และ S) และมีขนาดใหญúสุด 0.033 Mpc.rad จำนวนดาวมากสุด 106 billion-star และสúวนมากกาแล็กซี
แตúละชนิดมีขนาดเฉลี่ยอยูúที่ 0 – 0.01 Mpc×rad ซึ่งสัมพันธ~กับจำนวนดาวระหวúาง 0 – 20 Billion-stars
โดยในงานวิจัยนี้ผูàวิจัยไมúสามารถวิเคราะห~จำนวนดาวและขนาดของกาแล็กซีชนิดไรàรูปรúางไดà
เนื่องจากมีขàอจำกัด คือ รูปรúางไมúแนúนอน จึงทำใหàไมúสามารถวัดขนาดกาแล็กซีไดà และกาแล็กซีไรàรูปรúาง
สúวนใหญúไมúมีระยะทางในฐานขàอมูล เปöนเหตุทำใหàนำมาวิเคราะห~ความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนดาวและ
ขนาดของกาแล็กซีไมúไดà นอกจากนี้ยังมีขàอจำกัดและปõญหาที่พบระหวúางการทำวิจัย คือ กาแล็กซีที่ผูàจัดทำ
ไดàทำการดึงภาพจากฐานขàอมูลมา สúวนมากจะถูกรบกวนจากแสงของดาวฤกษ~หรือกาแล็กซีขàางเคียง จึง
สúงผลใหàการวิเคราะห~ผลเพื่อหาขนาดของกาแล็กซีนั้นเกิดปõญหาตามมา ซึ่งทำใหàไมúสามารถวัดขนาดที่
แทàจริงของกาแล็กซีไดà จึงมีผลใหàงานลúาชàาและทำใหàจำนวนกาแล็กซีที่นำมาวิเคราะห~ผลนั้นลดลงดàวย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี ้ ไ ดà ร ั บ การสนั บ สนุ น โดยโครงการอบรมครู เ ชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารดà า นดาราศาสตร~ ข ั ้ น สู ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน) ขอขอบคุณผูàบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและครูดลด
นัย บรรจง ครูที่ปรึกษาที่ใหàการสนับสนุนในการทำงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณพี่ศิวรุต พลอยแดง เจàาหนàาที่
สารสนเทศสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติที่ใหàคำแนะนำและดูแลอยúางดีเสมอมา ซึ่งทำใหàงานวิจัยสําเร็จ
ลุลúวงไปไดà
เอกสารอ{างอิง
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LESA, กาแล็กซี, (online), Available from: URL:
http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/milkyway-galaxy (มีนาคม 27 2019).
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[O21] การตรวจหาฝุ่นผงบนกาแลกซีแบบจานจากการดูดกลืนแสงความถี่สูง
นางสาวณญาดา สรรเพชรศิริ และ นางสาวญาณธิชา บุญมี
E-mail: na-ya-da@hotmail.com, yanthicha_YB2544@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย~มานะ อินทรสวúาง1 และ อาจารย~ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล2
1โรงเรียนศึกษานารี และ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บทคัดยeอ
การศึกษาการตรวจหาฝุØนผงบนกาแลกซีแบบจานจากการดูดกลืนแสงความถี่สูง มีวัตถุประสงค~
เพื่อศึกษาหาตำแหนúงของฝุØนผงบนกาแลกซี่แบบจาน โดยใชàฐานขàอมูลจากโครงการ Sloan Digital Sky
Survey (SDSS) ซึ่งขàอมูลที่นำมาวิเคราะห~คือ คúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงและแสงสี
แดงของแตúละตำแหนúงบนกาแลกซี M64 ที่ไดàมาจากไฟล~มาตรฐาน Flexible Image Transport System
(FITS) ซึ่งผúานกระบวนการแปลงขàอมูลดàวยโปรแกรม Fv และนำคúาขàอมูลที่ไดàมาคำนวณหาตำแหนúงฝุØนบน
กาแลกซี M64 โดยนำคúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงลบกับคúาความสวúางจากการดูดกลืน
คลื่นแสงสีแดง เนื่องจากฝุØนผงในกาแลกซีสามารถดูดกลืนคลื่นแสงสีตúาง ๆ ไดàไมúเทúากัน และ ฝุØนผงบนกา
แลกซีสามารถดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงไดàดี จึงเลือกพิจารณาศึกษาเฉพาะคúาความสวúางจากการดูดกลืน
แสงเหนือมúวงและแสงสีแดง
จากการศึกษาพบวúา ฝุØนผงจะกระจายตัวอยูúบริเวณกึ่งกลางกาแลกซี M64 ซึ่งฝุØนผงบนกาแลกซี
อาจสามารถวิวัฒนาการไปเปöนดาวดวงใหมúไดà หากอยูúในสภาพแวดลàอมและปõจจัยที่เหมาะสม การศึกษา
ตรวจหาฝุØนผงบนกาแลกซีอาจสามารถนำไปใชàทำนายการเกิดดาวดวงใหมúบนกาแลกซีไดàในอนาคต
คำสำคัญ : ฝุØนผงบนกาแลกซี (Interstellar medium) การสูญเสีย(extinction)
ความเปsนมา
ดาราจักร หรือ กาแลกซี คือ กลุúมของดาวฤกษ~ และวัตถุอื่นๆในอวกาศที่อยูúรúวมกันดàวยแรงโนàมถúวง
ภายในของกาแลกซี ซึ่งประกอบประกอบไปดàวย ดาวฤกษ~ กระจุกดาวสสารระหวúางดาว เนบิวลา เมฆทึบ
แสง แกπสเรืองแสง และฝุØนผงตúางๆระหวúางดวงดาว(interstellar medium) อนุภาคแตúละชนิดมี
ความสามารถในการดูดกลืนคลื่นแสงสีตúางๆไดàแตกตúางกัน โดยอนุภาคของฝุØนผงมีคุณสมบัติในการดูดกลืน
คลื่นแสงเหนือมúวงไดàดีกวúาคลื่นแสงสีอื่นๆ ซึ่งคúาความสวúางที่ไดàจากการคำนวณผúานระบบ FITS และ
โปรแกรม Fv แปรผันมาจากคúาดูดกลืนคลื่นแสงสีแตúละชนิด ดังนั้นอนุภาคฝุØนจึงมีคúาความสวúางจากการ
ดูดกลืนคลื่นแสงสีแตúละชนิดแตกตúางกัน
ทางคณะผูàจัดทำจึงไดàเลือกทำการศึกษา โดยใชàคุณสมบัติการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงและคลื่น
แสงสีแดงของอนุภาคฝุØนระบุตำแหนúงฝุØนผงบนกาแลกซี และนำคúาความสวúางที่ไดàจากการดูดกลืนคลื่นแสง
สีทั้งสองชนิดมาคำนวณหาตำแหนúงของฝุØนผงดังกลúาว
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วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาหาตำแหนúงของฝุØนผงบนกาแลกซี M64 ดàวยเทคนิคการดูดกลืนแสงความถี่สูง
วิธีการศึกษา

การเก็บรวบรวมข{อมูล
1.รวบรวมขàอมูลจากการทำการศึกษาหาขàอมูลคúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงและ
แสงสีแดงของแตúละตำแหนúงบนกาแลกซี M64 จากฐานขàอมูลของโครงการ SDSS ที่ไดàมาจากการผúาน
กระบวนการดàวยระบบไฟล~มาตรฐาน Flexible Image Transport System (FITS)
2.ดาวน~โหลดไฟล~ FITS โดยเลือกดาวน~โหลดไฟล~ U_Band Single Fields และ R_Band Single
Fields หรือคúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงและสีแดง ซึ่งไฟล~ที่ไดàจากการดาวน~โหลดจะไดà
ไฟล~ที่มีสกุลไฟล~ .bz2
3.นำไฟล~ FITS ที ่ ไดà ไปผú านการแปลงขà อมู ลใหà ไดà เปö นคú า ความสวú างจากการดู ดกลื น คลื ่ นแสงดà วย
โปรแกรม Fv ซึ่งขàอมูลสุดทàายที่ไดàจะอยูúในรูปแบบของไฟล~ Microsoft Excel
วิเคราะหxข{อมูล
1.วิเคราะห~ขàอมูลโดยนำคúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงมาลบกับคúาความสวúางจากการ
ดูดกลืนคลื่นแสงสีแดงของแตúละตำแหนúงบนกาแลกซี M64 เพื่อหาคúาความสวúางจากการดูดกลืนแสง
เนื่องจากฝุØนผงบนกาแลกซีสามารถดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงไดàดีจึงสะทàอนคลื่นแสงเหนือมúวงออกมาไดàไมú
มาก และทำใหàคúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงมีคúานàอย โดยดำเนินการคำนวณใน
โปรแกรม Microsoft Excel ดังสมการ
U_Band – R_Band = D
เมื่อ
U_Band
คือ คúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวง
R_Band
คือ คúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงสีแดง
D
คือ คúาผลลัพธ~ที่ไดàจากการคำนวณครั้งนี้
2.นำคúา D ที่ไดàมาทำการหาคúาเฉลี่ยดàวยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทีจ่ ะนำคúา D เฉลี่ยที่ไดà เปöน
เกณฑ~ในการพิจารณาหาตำแหนúงฝุØน ซึ่งคúา D เฉลี่ยที่ไดàนั้นมีคúาโดยประมาณเทúากับ -4
3.กรองคúาผลลัพธ~ไดàดàวยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อตรวจสอบตำแหนúงที่คาดวúาจะพบฝุØน
โดยกำหนดใหà D ≥ - 4
เปöนตำแหนúงที่คาดวúาจะไมúพบฝุØน
D <-4
เปöนตำแหนúงที่คาดวúาจะพบฝุØน
และกำหนดใหàตำแหนúงที่คาดวúาจะไมúพบฝุØนใหàแสดงผลดàวยการระบายสีแดง ตำแหนúงที่คาดวúาจะพบ
ฝุØนใหàแสดงผลดàวยการระบายสีขาวในโปรแกรม Microsoft Excel ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ภาพแสดงการระบุพิกัดตำแหนúงที่มีฝุØนบนกาแลกซี M64 ดàวยการกรองคúาผลลัพธ~
4.แปรผลขàอมูลที่ไดàจากการคำนวณ โดยนำตำแหนúงพิกัดที่คาดวúานúาจะมีฝุØนไปซàอนทับกับภาพจริงของ
กาแลกซี M64 ที่มีมาตราสúวนเดียวกันดàวยโปรแกรม Photoshop เพื่อระบุตำแหนúงพิกัดที่มีฝุØนใหàชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
ผลการศึกษา
จากการนำคúาความสวúางจากการดูดกลืนคลื่นแสงเหนือมúวงและแสงสีแดงของแตúละตำแหนúงบนกา
แลกซี M64 จากฐานขàอมูลของโครงการ SDSS มาวิเคราะห~ขàอมูลแลàวนั้นไดàผลการศึกษาเปöนดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ภาพแสดงการซ้อนทับภาพจริงเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งที่มีฝุ่นบนกาแลกซี M64
จากภาพทีแ่ สดงการซàอนทับภาพจริงและผลลัพธ~ที่ไดàจากการคำนวณโดยโปรแกรม Microsoft
Excel เพื่อระบุพิกัดตำแหนúงที่มีฝุØนบนกาแลกซี M64 โดยคúาขàอมูลที่แสดงสีแดงคือตำแหนúงทีค่ าดวúาจะไมú
พบฝุØนและคúาขàอมูลที่แสดงสีขาวคือตำแหนúงที่คาดวúาจะพบฝุØน ซึ่งพบวúาบริเวณกึ่งกลางกาแลกซีเปöนบริเวณ
ที่พบฝุØนกระจายตัวอยูúมากที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาขàางตàนพบวúาบริเวณกึ่งกลางกาแลกซีเปöนบริเวณที่พบฝุØนผงกระจายตัวอยูúเปöน
จำนวนมาก โดยการที่ผลลัพธ~มีฝุØนผงครอบทั้งกาแลกซีอาจมาจากการเฉลี่ยที่นำมาคำนวณเฉลี่ยรวมกับฉาก
หลังดàวย ฝุØนผงเหลúานี้หากอยูúในสภาพแวดลàอมและปõจจัยที่เหมาะสมก็จะสามารถวิวัฒนาการไปเปöนดาว
ดวงใหมúไดà ดังนั้นบริเวณกึ่งกลางกาแลกซีจึงมีความเปöนไปไดàสูงที่จะมีดาวดวงใหมúเกิดขึ้น โดยหากมี
การศึกษาและคàนควàาหาขàอมูลเพิ่มเติมการศึกษาการตรวจหาฝุØนผงบนกาแลกซีแบบจานจากการดูดกลืน
แสงความถี่สูงอาจสามารถนำไปตúอยอดในการหาตำแหนúงการเกิดดาวดวงใหมúไดàในอนาคต ซึ่งในการศึกษา
เรื่องดังกลúาว หากตàองการความถูกตàองและแมúนยำในการระบุตำแหนúงมากขึ้น ควรมีการใชàขàอมูลคúาความ
สวúางจากการดูดกลืนคลื่นความถี่แสงในการคำนวณหลายชúวงความถี่คลื่นในการคำนวณเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานดาราศาสตร~นี้มีการดำเนินงานหลายขั้นตอนประกอบไปดàวย การศึกษาหา
ขàอมูล วิเคราะห~ขàอมูล การสรุปผล ตลอดจนการจัดทำรายงาน ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนั้นสามารถสำเร็จ
ลุลúวงไปไดàดàวยดี ตลอดเวลาการจัดทำโครงงานผูàจัดทำ ไดàรับการสนับสนุนจาก อาจารย~มานะ อินทรสวúาง
และ อาจารย~ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล ซึ่งใหàความชúวยเหลือ เปöนที่ปรึกษาและแนะนำในหลายๆดàาน ทàายที่สุด
ขอขอบพระคุณทุกๆทúานที่ไดàใหàความชúวยเหลือไวàเปöนอยúางสูง ณ โอกาสนี้
เอกสารอ{างอิง
Dawnson, Kyle S. et al. (2013). The Baryon Oscillation Spectroscopic Survey of SDSS-III. In
L. Jones (Ed.), The Astromonomical Journal, Volume 145, Issue 1, Article id. 10, 41 pp.
Retrieved from https://dr12.sdss.org/fields
Peter Schneider. (2006). The milky way as a galaxy, Extragalactic Astronomy and
Cosmology. (pg.60-61). Springer.
F.Calura, A.Pipino, and F.Matteucci. (2008). The cycle of interstellar dust in galaxies of
different morphological types.
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[O22] การหาอัตราการม้วนตัวของแขนเกลียวของกาแล็กซี NGC 7479
นางสาวกชกร งามสงวนตระกูล และ นางสาวชนัญชิตา ทั่งพิทักษ~ไพศาล
E-mail: kochakorn.kn@gmail.com, benztsu8@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาววิภาชดา มีอำมาตร1 และ นายถิรวุฒิ วรกิจพูนผล2
1โรงเรียนศึกษานารี และ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่องการหาอัตราการม้วนตัวของแขนเกลียวของกาแล็กซี NGC 7479 มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาวิธีการหาอัตราการม้วนตัวของแขนเกลียวของกาแล็กซี NGC 7479 และศึกษาหาค่าอัตราการ
ม้วนตัวของแขนเกลียวของกาแล็กซีดังกล่าว จากการหาค่า pitch angle (α) อย่างง่าย โดยอ้างอิงจาก ข้อ
มูลค่าความเข้มของแสงบนภาพของกาแล็กซีที่สืบค้นมาจากเว็บไซต์ https://dr12.sdss.org/fields นำมา
เปรียบเทียบกับภาพของกาแล็กซี NGC 7479 ที่อยู่บนขนาดสเกลเดียวกับในข้อมูล กำหนดจุดที่มี
ความเข้มแสงสูงที่สุดบนแขนเกลียวบนกระดาษ วัดค่ามุมและรัศมีจากที่ได้กำหนด แล้วนำมาคำนวณให้
เป็นค่า pitch angle (α) โดยใช้สูตร a = tan-1[(Dln R)/(Df)] ซึ่งสามารถนำไปอธิบายถึงอัตราการม้วน
ของกาแล็กซี NGC 7479 ต่อไปได้ เช่น ม้วนมากหรือม้วนน้อย ม้วนไปข้างหน้าหรือม้วนกลับหลัง และเมื่อ
สามารถคำนวณหาค่า pitch angle (α) ในการหาอัตราการม้วนของกาแล็กซีได้จริงแล้ว เราก็สามารถนำ
ความรู้เกี่ยวกับค่า pitch angle (α) ไปต่อยอดในเชิงวิศวกรรมได้เช่นกัน
คำสำคัญ : อัตราการม้วนตัวของแขนเกลียว pitch angle NGC 7479
ความเป็นมา
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เอ็ดวิน ฮับเบิลได้จำแนกกาแล็กซีออกเป็นหลายประเภท หนึ่งในนั้น
คือกาแล็กซีมีแขนเกลียว การจำแนกของฮับเบิลบอกเราว่าคุณสมบัติของแขนเกลียวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
เช่น ความส่องสว่างของส่วนที่โป่งบริเวณใจกลางกาแล็กซี และมวลสัมพัทธ์ระหว่างก๊าซและดวงดาว
โครงงานนี้ได้เลือกที่จะศึกษากาแล็กซี NGC 7479 ซึ่งเป็นกาแล็กซีที่มีแขนเกลียวหลักสองแขน โดยที่คิดว่า
จุดศูนย์กลางของแขนเกลียวแต่ละข้างเป็นเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์ในระนาบของกาแล็กซีซึ่งเขียนในรูปแบบ
f + g ( R, t ) = ค่าคงที่ โดยที่ t คือเวลา สมมติว่ากาแล็กซีมีการหมุนแบบสมมาตร จะสามารถหาค่าอัตรา
การม้วน หรือ pitch angle (a ) ของแขนเกลียวแต่ละแขนได้ และเราจะสามารถระบุแขนเกลียวได้โดยดู
จากค่าความสว่างในแนวระนาบนั้น โดยนำข้อมูลค่าความสว่างในแนวแกนสองมิติของกาแล็กซี NGC 7479
มาจากเว็บไซต์ https://dr12.sdss.org/fields
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการหาอัตราการม้วนตัวของแขนเกลียวของกาแล็กซี NGC 7479 และศึกษาหาค่า
อัตราการ ม้วนตัวของแขนเกลียวของกาแล็กซีดังกล่าว จากการหาค่า pitch angle (α) อย่างง่าย
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาเกี่ยวกับประเภทแขนเกลียวของกาแล็กซี และศึกษาวิธีการระบุแขนเกลียวของกาแล็กซี
2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกาแล็กซี NGC 7479 เพื่อใช้ข้อมูลประกอบในการศึกษา
3. สืบค้นฐานข้อมูลที่แสดงค่าความสว่างในแนวแกนสองมิติของกาแล็กซี NGC 7479 และสืบค้น
ภาพกาแล็กซี NGC 7479 ที่อยู่ในสเกลเดียวกันกับในฐานข้อมูล โดยนำข้อมูลมาจาก
เว็บไซต์https://dr12.sdss.org/fields
4. นำข้อมูลที่แสดงค่าความสว่างในแนวแกนสองมิติบนโปรแกรม Microsoft Excel มาเทียบกับ
ภาพกาแล็กซี NGC 7479 ที่อยู่ในสเกลเดียวกัน หาตำแหน่งที่มีความสว่างสูงสุดในฐานข้อมูลที่ตรงกับ
บริเวณที่เป็นแขนเกลียวในรูป ดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2

รูปที่ 1 ฐานข้อมูลที่แสดงค่าความสว่างในแนวแกนสองมิติของกาแล็กซี NGC7479 บนโปรแกรม
Microsoft Excel

รูปที่ 2 ภาพของกาแล็กซี NGC7479 ในสเกลเดียวกันกับในฐานข้อมูล
5. กำหนดตำแหน่งที่มีความสว่างสูงสุดที่หาไว้ลงบนกระดาษที่มีภาพกาแล็กซี NGC 7479 และใช้
สายตาดูว่าจุดกึ่งกลางของกาแล็กซีคือส่วนใด จากนั้นให้กำหนดจุดกึ่งกลางโดยการทำเครื่องหมาย
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6. ลากจุดกึ่งกลางของกาแล็กซีนั้นไปยังจุดบนแขนของกาแล็กซีที่ใกล้จุดกึ่งกลางมากที่สุดและไกล
มากที่สุด จากนั้นลากไปหาจุดที่อยู่ระหว่าง 2 จุดนั้นโดยแบ่งให้ได้เป็น 3 ส่วน แทนค่าเส้นที่ลากจากจุด
กึ่งกลางถึงจุดบนแขนเกลียวแต่ละส่วนด้วย R1 , R2 , R3 , R4 ทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งของแขนเกลียว
คือทั้งแขนเกลียวด้านบนและแขนเกลียวด้านล่าง ดังแสดงในรูปที่ 3
รูปที่ 3 ภาพจำลองการกำหนดจุดลงบนกระดาษ

7. หาอัตราการม้วนหรือ pitch angle (a ) ของแต่ละส่วนจากสูตร a = tan-1[(Dln R)/(Df)] โดยนำค่า
R มาจากการใช้ไม้บรรทัดวัดบนแผ่นกระดาษที่กำหนดจุดเอาไว้
ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณหาอัตราการม้วนของกาแล็กซี NGC 7479 โดยการวัดจะได้
ข้อมูลดังนี้

รูปที่ 4 ภาพการกำหนดจุดลงบนกระดาษ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความยาวที่วัดได้
ส่วนบน

ส่วนล่าง
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ส่วนของเส้นตรง
R1
R2
R3
R4
R1’
R2’
R3’
R4’

ความยาวที่วัดได้ [cm]
3.05
3.6
3.05
4.65
3.05
5.45
7.3
5.49

ln R
1.115142
1.280934
1.115142
1.536867
1.115142
1.695616
1.987874
1.702928
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการหาค่า pitch angle
ความยาว
ส่วนของ
เส้นตรงอัน
ที่ 1 [cm]

ความยาว
ส่วนของ
เส้นตรงอัน
ที่ 2 [cm]

ln ของส่วน
ของเส้นตรง
อันที่ 1

ln ของ
ส่วนของ
เส้นตรง
อันที่ 2

R4 , R3
R3 , R2
R2 , R1

3.050

4.650

1.115

3.600

3.050

3.050

R4 ', R3 '
R3 ' , R2 '
R2 ' , R1 '

มุมที่เกิด
ระหว่างส่วน
ของเส้นตรง
ส่วนบน

ส่วนล่า
ง

∆ lnY

∆∅
[เรเดียน]

∆
lnY/∆∅

pitch
angle
(a )
[เรเดียน]

pitch
angle
(a )
[องศา]

1.537

0.422

0.979

0.431

0.407

23.319

1.281

1.115

-0.166

1.058

-0.157

-0.156

-8.938

3.600

1.115

1.281

0.166

1.079

0.154

0.153

8.766

7.300

5.490

1.988

1.703

-0.285

0.419

-0.680

-0.597

-34.206

5.450

7.300

1.696

1.988

0.292

0.532

0.549

0.502

28.762

3.050

5.450

1.115

1.696

0.580

0.770

0.754

0.646

37.013

สรุปผล
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของกาแล็กซี NGC 7479 ทำให้สามารถหาค่า pitch angle
(a ) จากสมการที่ศึกษาได้จริง ซึ่งเป็นการฝึกทักษะในการใช้ฟังก์ชั่นของสมการ ให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นจาก
การศึกษาและทดลองจริง โดยสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปต่อยอดได้ในการศึกษา
ชิ้นงานอื่นๆ ซึ่งผลจากการศึกษาหาค่า pitch angle (a ) ของกาแล็กซี NGC 7479 จะมีค่าดังต่อไปนี้ แขน
เกลียวด้านบนจะมีอัตราการม้วนของส่วนโค้งระหว่างส่วนของเส้นตรง R4 และ R3 , R3 และ R2 , R2 และ
R1 คือ 23.319, -8.938, 8.766 องศาตามลำดับ และแขนเกลียวด้านล่างจะมีอัตราการม้วนของส่วนโค้ง
ระหว่างส่วนของเส้นตรง R4’และ R3’, R3’ และ R2’, R2’ และ R1’คือ -34.206, 28.762, 37.013 ตามลำดับ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วิภาชดา มีอำมาตร และอาจารย์ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล ที่ให้
ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล และให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่
ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
Binney, J. and Tremaine, S. (2008). Galactic Dynamics Second Edition. New Jersey,
United States: Princeton University Press. pp. 460-472.
NGC 7479. DR12 Science Archive Server (SAS). 2010. Available at
https://dr12.sdss.org/fields/name?name=ngc7479. (18 November 2018)
[O23] การหาความสูงดาวเทียมจากภาพถeาย
นายธีรพัฒน~ เกตุสิงห~นàอย
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E-mail: thirapat.ketsingnoi@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายดลดนัย บรรจง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมú
บทคัดยeอ
งานวิจัยนี้เพื่อหาความสูงของดาวเทียมวงโคจรต่ำจากภาพถúายและเปรียบเทียบคúาความสูงของ
ดาวเทียมวงโคจรต่ำกับฐานขàอมูล โดยนำภาพดาวเทียมจากแหลúงขàอมูลตúางๆ ที่มีขàอมูลของภาพ คือ วัน
เวลาที่ ตำแหนúงสถานที่ ที่ทำการถúายและเลือกภาพที่สามารถระบุดาวพื้นหลังไดàงúาย จากนั้น ทำการ
ตรวจสอบและเลือกดาวพื้นหลังเปöนจุดอàางอิง 2 ดวง และวัดระยะทางเชิงมุมของดาวพื้นหลัง( q 2 ) จาก
Stellarium เพื่อนำมาเทียบอัตราสúวนหาระยะทางเชิงมุมดาวเทียม( q1 ) ที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ผúาน โดยเทียบ
อัตราสúวนกับความยาว ( d ) ที่วัดไดàจากภาพดàวยโปรแกรม GSP จากสมการ d = q คำนวณความเร็ว
เชิ ง มุ ม ของดาวเที ย มจากสมการ
h 3 + RE h 2 -

GM

w2

=0

w=

q
t

1

1

d2

q2

และคำนวณหาความสู ง ของดาวเที ย มจากสมการ

ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบวúา ดาวเทียม Cosmos 2151 มีชúวงความสูงจริง

1012.00-1910.00 km และความสูงที่คำนวณไดàประมาณ 1310.04 km ซึ่งถือวúามีคúาอยูúในชúวงความสูง
จริงของดาวเทียม นอกจากนี้ ดาวเทียมที่ไมúสามารถระบุตัวชื่อไดàอีก 2 ดวง ดวงแรกทำการถúายในป°พ.ศ.
2561 ไมú ส ามารถพบในฐานขà อ มู ล ของเว็ ป ไซต~ Heavens-Above และคำนวณความสู ง ไดà ป ระมาณ
1327.68 km และดวงที่สองมีขàอมูลการโคจรตúางจากฐานขàอมูล ซึ่งคำนวณความสูงไดàประมาณ 868.87 km
คำสำคัญ: ดาวเทียมวงโคจรต่ำ, ดาวพื้นหลัง, ความสูง,วงโคจรดาวเทียม
ความเปsนมา
ดาวเทียมเปöนสิ่งประดิษฐ~ที่มนุษย~คิดคàนขึ้นใหàสามารถโคจรรอบโลกไดà เพื่อใชàประโยชน~ เชúน ทาง
การทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทาง วิทยาศาสตร~ เปöนตàน เมื่อจำแนกดาวเทียม
ตามวงโคจร การใชàงาน ไดàแกú วงโคจรต่ำ(Low Earth Orbit : LEO) วงโคจรปานกลาง(Medium Earth
Orbit : MEO) วงโคจรคàางฟ∞า(Geostationary Orbit : GEO) และวงโคจรรูปวงรี(Highly Elliptical Orbit :
HEO) ในชีวิตประจำวันนั้นดาวเทียมที่สามารถพบเห็นไดàบนทองฟ∞าในเวลากลางคืน คือ ดาวเทียมประเภท
วงโคจรต่ำ(LEO) โดยเมื่อพบเห็นดาวเทียมประเภทนี้แลàวสามารถถúายภาพไวàไดàก็จะสามารถคำนวณหา
ความสูงของดาวเทียมโดยประมาณไดà เพื่อใหàคาดเดาไดàวúาจะมีความเปöนไปไดàหรือไมúที่จะเปöนดาวเทียมดวง
นั้นหรืออาจจะเปöนวัตถุอื่นที่มีการโคจรเขàามาในแนววงโคจรต่ำ
ผูàวิจัยจึงสนใจหาความสูงของดาวเทียมจากภาพถúายของวงโคจรต่ำ(LEO) และเปรียบเทียบคúา
ความสูงกับฐานขàอมูล เพื่อเปöนประโยชน~ในการนำวิธีการคำนวณเดียวกันไปใชàหาความสูงดาวเทียมดวงอื่นๆ
และวัตถุตúางๆที่มีการโคจรผúานในประเภทวงโคจรเดียวกันกับดาวเทียมวงโคจรต่ำ(LEO)
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รูปที่ 1 เสàนการเคลื่อนที่ของดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO)
วัตถุประสงคx
1. เพื่อหาความสูงของดาวเทียมวงโคจรต่ำจากภาพถúาย
2. เพื่อระบุชื่อดาวเทียมจากการเปรียบเทียบคúาความสูงกับฐานขàอมูล
วิธีการศึกษา
1.นำภาพดาวเทียมจากแหลúงขàอมูลตúางๆ โดยจะตàองมีขàอมูลของภาพ คือ วันเวลาที่ ตำแหนúงสถานที่ ที่ทำ
การถúายและตàองเลือกภาพที่สามารถระบุดาวพื้นหลังไดàงúาย
2.ทำการตรวจสอบและเลือกดาวพื้นหลังเปöนจุดอàางอิง 2 ดวงที่สังเกตไดàงúายจากโปรแกรม Stellarium ซึ่ง
จะตàองระบุพิกัดที่ตั้งตามสถานที่และวันเวลาที่ทำการถúายลงในโปรแกรม
3.วัดระยะทางเชิงมุมของดาวพื้น(K& ) หลังจาก Stellarium เพื่อนำมาเทียบอัตราสúวนหาระยะทางเชิงมุม
ดาวเทียม(K% ) ที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ผúาน โดยเทียบอัตราสúวนกับความยาว(L) ที่วัดไดàจากภาพดàวยโปรแกรม
GSP จากสมการ d = q
1

1

d2

q2
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รูปที่ 2 การวัดระยะเชิงมุมของดาวพื้นหลัง
4.คำนวณความเร็วเชิงมุมของดาวเทียมจากสมการ w = q
t

5.คำนวณหาความสูงของดาวเทียมจากสมการ

h 3 + RE h 2 -

GM

w2

=0

;

G = 6.674 ´ 10 20 km 3 × kg -1 × s -1
M = 5.972 ´ 10 24 kg
R = 6367.313 km

6.วิเคราะห~ความสูง (ℎ) ที่คำนวณมาไดàตรวจสอบกับชúวงความสูงของดาวที่มีการเคลื่อนที่ผúานชúวงเวลาที่ทำ
การถúายภาพจากฐานขàอมูลของ Heavens -Above (https://www.heavens-above.com)
7.เมื่อทำการวิเคราะห~ความสูงจาก Heavens-Above แลàวก็จะทำการวิเคราะห~มุมทิศ มุมเงย และกลุúมดาว
ที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ผúานดàวยเชúนกัน โดยเทียบกับโปรแกรม Stellarium เพื่อตรวจสอบวúามีความเปöนไปไดà
หรือไมúที่ดาวเทียมในภาพเปöนดาวเทียมดวงนั้นจริง
ผลการศึกษา
รูปที่ 1
พิกัด : 19°51'00.8"N 100°27'12.9"E
วัน/เดือน/ป° – เวลา : 9/2/2562 เวลาถúาย 04.42 a.m.
ความสูงที่คำนวณไดà : 1310.04 km
รูปที่ 2
พิกัด : 17°29'24.3"N 98°46'45.0"E
วัน/เดือน/ป° – เวลา : 10/2/2562 เวลาถúาย 04.00 a.m.
ความสูงที่คำนวณไดà : 1327.68 km
รูปที่ 3
พิกัด : 19°10'17.5"N 99°01'38.5"E
วัน/เดือน/ป° – เวลา : 10/12/2561 เวลาถúาย 21.29 p.m.
ความสูงที่คำนวณไดà : 868.87 km
สรุปผล
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การศึกษาหาความสูงและเปรียบเทียบคúาความสูงของดาวเทียมวงโคจรต่ำจากภาพถúาย พบวúา
ดาวเทียม Cosmos 2151 มีชúวงความสูงจริง 1012.00-1910.00 km และความสูงที่คำนวณไดàประมาณ
1310.04 km ซึ่งถือวúามีคúาอยูúในชúวงความสูงจริงของดาวเทียม นอกจากนี้ ดาวเทียมที่ไมúสามารถระบุตัวชื่อ
ไดàอีก 2 ดวง ดวงแรกทำการถúายในป°พ.ศ. 2561 ไมúสามารถพบในฐานขàอมูลของเว็ปไซต~ Heavens-Above
และคำนวณความสูงไดàประมาณ 1327.68 km และดวงที่สองมีขàอมูลการโคจรตúางจากฐานขàอมูล ซึ่ง
คำนวณความสูงไดàประมาณ 868.87 km โดยมีขàอจำกัดและปõญหาที่พบระหวúางการทำวิจัย คือ วิธีการ
คำนวณหาความสูงดาวเทียมนี้มีเงื่อนไข โดยดาวเทียมจะตàองอยูúเหนือหัวผูàสังเกต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี ้ ไ ดà ร ั บ การสนั บ สนุ น โดยโครงการอบรมครู เ ชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารดà า นดาราศาสตร~ ข ั ้ น สู ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน) ขอขอบคุณผูàบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและครูดลด
นัย บรรจง ครูที่ปรึกษาที่ใหàการสนับสนุนในการทำงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณ นายสิทธิพร เดือนตะคุ และ
นายธีรยุทธ ลอยลิป เจàาหนàาที่สารสนเทศสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติที่ใหàคำแนะนำและดูแลอยúางดี
เสมอมา ขอขอบคุณขàอมูลภาพถúายดาวเทียมจาก ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ ในการใชàในงานวิจัยนี้ ซึ่งทำใหà
งานวิจัยสำเร็จลุลúวงไปไดà
เอกสารอ{างอิง
Michael A. Earl, DETERMINING THE ORBIT HEIGHT OF A LOW EARTH ORBITING
ARTIFICIAL SATELLITE OBSERVED NEAR THE LOCAL ZENITH, Ottawa Centre (2010)
Earl, M. “Determining the Range of an Artificial Satellite Using its Observed
Trigonometric Parallax” JRASC: Vol. 99, No. 2, p. 54
AKiTi.ca Cubic Equation Solver, (online), Available from: URL:
www.akiti.ca/Quad3Deg.html (มีนาคม 25 2019).
LESA, วงโคจรของดาวเทียม, (online), Available from: URL:
http://www.lesa.biz/space-technology/satellite/orbits (มีนาคม 30 2019).
Heavens Above, Satellite database, (online), Available from: URL:
https://www.heavens-above.com/Satellites.aspx (มีนาคม 28 2019)
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[O24] การศึกษาป]จจัยที่ทำให{เกิดมลภาวะทางแสงเพื่อเปsนแนวทางในการลดมลภาวะทางแสงในตัว
เมือง
นางสาวปภัทสร สะเดา
E-mail: s34191@siya.ac.th
ครูที่ปรึกษา นายชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ~ จันทบุรี
บทคัดยeอ
โครงงานนี้เปöนการศึกษาอิทธิพลจากการดำรงชีวิตของมนุษย~ สúงผลถึงความสวúางของทàองฟ∞ามาก
นàอยเพียงใด โดยการศึกษาความสวúางของทàองฟ∞าในเขตเมืองจันทบุรี เพื่อที่จะนำมาจัดทำแผนที่มลภาวะ
ทางแสง ในเขตเมืองจันทบุรี การดำเนินงานโดยทำการเก็บคúาความสวúางทàองฟ∞าดàวย Sky Quality Meter L จำนวน 5 ตำแหนúง ระยะเวลา 3 วัน ในบริเวณอำเภอเมือง จันทบุรี โดยถúายตั้งแตú เวลา 20.00 น.จนถึง
เวลา 02.00 น. ในบริเวณอำเภอเมือง จันทบุรี เพื่อที่จะนำมาวัดคúาความสวúางของทàองฟ∞า จากนั้นทำกราฟ
ความสัมพันธ~ระหวúาง ความสวúางของทàองฟ∞ากับเวลาตúาง ๆ เสร็จแลàวจะดำเนินการถúายภาพทàองฟ∞าตาม
แผนที่ ของอำเภอเมืองจันทบุรี ผลการศึกษาปรากฏวúา ความสวúางของทàองฟ∞าในเขตเมืองจันทบุรีทั้ง 5
ตำแหนúงนั้นโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยูúกับเวลา นั้นคือในชúวงเวลาเริ่มตàน 20.00 น. คúาความสวúางของทàองฟ∞าจะ
มาก และจะมีคúาลดลงเรื่อย ๆ จนถึงเวลาประมาณ 23.00 น.คúาความสวúางจะเริ่มคงที่ จนถึงเวลาที่สิ้นสุด
การเก็บขàอมูลที่ 02.00น. และจากการทดลองวัดคúาความสวúางของทàองฟ∞าในบริเวณตúาง ๆ ตามแผนที่ใน
เขตเมืองจันทบุรี นั้นจะพบวúามีความแตกตúางกัน ตามสภาพการตั้งบàานเรือน อยูúอาศัยของประชาชนและ
การจัดลำดับผังเมืองของทางจังหวัด ซึ่งผลการวิเคราะห~ความสวúางของทàองฟ∞านี้จะสามารถที่จำนำมาจัดทำ
เปöนแผนที่มลภาวะทางแสงของเขต เมือง จังหวัดจันทบุรีไดà ทำใหàเราทราบวúาการดำรงชีวิตของมนุษย~
บริเวณใดที่สúงผลอิทธิพลตúอความสวúางทàองฟ∞ามากนàอยเพียงใด
คำสำคัญ: ความสวúางของทàองฟ∞า,มลภาวะทางแสง
ความเปsนมา
มลภาวะทางแสงอาจเกิดมาจากการออกแบบและติดตั้งหลอดไฟฟ∞าหรือโคมไฟที่ไมúเหมาะสม อาจ
กúอใหàเกิดผลกระทบตúอมนุษย~ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลàอม หลายประการดàวยกัน แสงเรืองบน
ทàองฟ∞า (Sky Glow) หมายความวúาแสงจากหลอดไฟสúองสวúางหรือเรืองขึ้นไปยังทàองฟ∞า โดยที่แสงเรืองไป
บนทàองฟ∞าเกิดมาจากการใชàงานหลอดไฟฟ∞า จํานวนมากในชุมชนขนาดใหญúที่มีประชากรอาศัยอยูúหนาแนúน
โดยลักษณะของแสงดังกลúาว จะเปöนแสงสีในกลางคืน อันจะสúงผลเสียตúอกิจกรรมทางดาราศาสตร~ สุขภาพ
ของมนุ ษ ย~ แ ละระบบนิ เ วศหลายประการ เชú น แสงเรื อ งไปบนทà อ งฟ∞ า ทํ า ใหà บ ดบั ง ทั ศ นี ย ภาพในการ
สังเกตการณ~ทางดาราศาสตร~จากกลàองโทรทรรศน~ ทําใหàภาพถúายหรือขàอมูลจากกลàองโทรทรรศน~มีคุณภาพ
ลดลง เปöนตàน ประชากรของโลกสúวนมากที่อยูúอาศัยภายใตàทàองฟ∞าที่มีแสงปนเป«»อนมากกวúาแสงจาก
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ธรรมชาติ หากคุณอาศัยอยูúในเขตเมืองหรือชานเมือง ทั้งหมดที่คุณตàองทำเพื่อดูผลกระทบของมลพิษชนิดนี้
คือออกไปขàางนอกในเวลากลางคืนและมองขึ้นไปบนทàองฟ∞า
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาสาเหตุปõจจัยที่สúงผลทำใหàเกิดมลภาวะทางแสงจากตัวเมือง โดยการวัดคúาความสวúางของ
ทàองฟ∞าในตัวเมืองที่เวลาตúาง ๆ แลàวจัดทำแผนที่ความสวúางของทàองฟ∞า ในเขตเมืองจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการลดมลภาวะทางแสงจากตัวเมือง โดยการใชàหลอดไฟที่ทำใหàเกิดมลภาวะ
ทางแสงที่นàอยที่สุด
วิธีการศึกษา
5. วิเคราะห~สภาพการวางตัวของผังเมือง การกระจายตัวที่อยูúอาศัยของประชากร วัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตของประชากรในเขตเมืองจันทบุรีเพื่อทำการวัดความสวúางของทàองฟ∞า ในเขตเมือง
จังหวัดจันทบุรี เปöนจำนวน 5 ตำแหนúง ๆ ละ 3 วัน ดàวยเครื่องมือ Sky Quality Meter - L
(SQM-L) โดยทำการถúายภาพทàองฟ∞าทุก ๆ ชั่วโมง ตั้งแตúเวลา 20.00 น. จนถึง 01.00 น.
6. นำคúาความสวúางของทàองฟ∞าทั้ง 5 ตำแหนúง มาทำการหาคúาเฉลี่ย แลàวนำคúาความสวúางของทàองฟ∞า
มาหาความสัมพันธ~กับเวลาในรูปของกราฟ เพื่อเปöนวิเคราะห~สภาพของทàองฟ∞าในเขตเมืองแตúละ
ชúวงเวลา และเปöนการวิเคราะห~ วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของประชากร ในเขตเมือง
7. ศึกษาแผนที่ ในเขตเมือง จันทบุรี เพื่อวางแผนในการถúายภาพความสวúางของทàองฟ∞าในพื้นที่
บริเวณตúาง ๆ ที่เวลาเดียวกัน เพื่อที่จะนำคúาความสวúางของทàองฟ∞า มาจัดทำเปöนแผนที่ความสวúาง
ของทàองฟ∞า
8. ทำการวิเคราะห~ถึงสาเหตุปõจจัยที่สúงผลทำใหàเกิดแสงรบกวนทàองฟ∞าจากตัวเมือง จากทำแผนที่
ความสวúางของทàองฟ∞าในเขตเมืองจันทบุรี
9. ทำการศึกษาแนวทางในการลดมลภาวะทางแสงจากตัวเมือง โดยการทดลองวัดความสวúางของหàอง
จำลองจากหลอดไฟฟ∞า สี ขาว เหลือง และจากหลอดไฟที่ขาว เหลือง ที่มีที่ครอบป∞องกันแสง
กระจายสูúดàานบน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความสวeางของท{องฟûาในเขตเมืองจังหวัดจันทบุรี
จากการวัดความสวúางของทàองฟ∞าในเขตเมืองจังหวัดจันทบุรีเปöนจำนวน 5 ตำแหนúง ๆ ละ 3 วัน
ตั้งแตúเวลา 20.00 น. จนถึง 02.00 น. จากนั้นนำคúาความสวúางของทàองฟ∞ามาทำการหาคúาเฉลี่ย แลàวนำคúา
ความสวúางของทàองฟ∞ามาหาความสัมพันธ~กับเวลาในรูปของกราฟ ผลที่ไดàดังแสดงตúอไปนี้
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ~ระหวúางความสวúางของทàองฟ∞าเฉลี่ย กับเวลา ในตัวเมือง
ผลการจัดทำแผนที่แสงที่รบกวนท{องฟûาจากในเมือง ในเขตเมืองจังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาแผนที่ ในเขตเมือง จันทบุรี แลàวทำการการถúายภาพความสวúางของทàองฟ∞าในพื้นที่
บริเวณตúาง ๆ แลàวเทียบเปöนความสวúางที่เวลาเดียวกัน เพื่อที่จะนำคúาความสวúางของทàองฟ∞า มาจัดทำเปöน
แผนที่ความสวúางของทàองฟ∞านั้น ผลปรากฏดังตúอไปนี้

ภาพที่ 2 แผนที่ความสวúางของทàองฟ∞าในตัวเมืองจันทบุรี
ผลการศึกษาแนวทางในการลดลงของมลภาวะทางแสงจากตัวเมือง
จากการทดลองวัดความสวúางของหàองจำลองจากหลอดไฟฟ∞า สี ขาว เหลือง และจากหลอดไฟที่
ขาว เหลือง ที่มีที่ครอบป∞องกันแสง กระจายสูúดàานบน ผลปรากฏดังนี้
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ความสวúางของทàองฟ∞า ( mag/sec2)

ขาว

เหลือง

ขาวมีที่ครอบ

เหลืองมีที่ครอบ

ชนิดของ
หลอดไฟ

ภาพที่ 3 ความสวúางของหàองจำลองจากหลอดไฟฟ∞า สี ขาว เหลือง และจากหลอดไฟที่ขาว เหลือง
ที่มีที่ครอบป∞องกันแสง กระจายสูúดàานบน
สรุปผล
จากการศึกษาความสวúางของทàองฟ∞าในเวลาตúาง ๆ นั้นพบวúาในเวลา 20.00 น. นั้น ทàองฟ∞าจะมี
ความสวúางมากสุด และจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนถึงเวลา 23.00 น. เปöนตàนไปนั้นความสวúางของทàองฟ∞าจะ
เริ่มคงที่ และเมื่อทำการวัดความสวúางทàองฟ∞า ณ ตำแหนúงตúาง ๆ ในเขตเมืองพบวúาความสวúางจะมีคúา
แตกตúางกันซึ่งสามารถนำมาจัดทำแผนที่ความสวúางของฟ∞าไดà ในการนี้สามารถวิเคราะห~ไดàวúา ปõจจัยที่สúงผล
ตúอแสงที่รบทàองฟ∞านั้นในชúวงหัวค่ำจะเกิดจากการดำรงชีวิตของประชากร ไดàแกú แสงไฟจากการจราจรบน
ถนน แสงไฟโฆษณาตามรàานคàา แสงไฟจากสถานบันเทิง สúวนในชúวงเวลาดึกเนื่องจากผูàคนจะเขàานอนการใชà
ชีวิตจะสงบ แสงที่รบกวนทàองฟ∞าจะเกิดจาก แสงไฟตามถนน เปöนสúวนใหญú และมาจากแสงไฟจากสถานที่
ราชการ ที่เปßดไวàตลอดคืน และจากการทดลองวัดความสวúางของหàองจำลองจากการเกิดเปßดหลอดไฟสีตúาง
ๆ พบวúา หลอดไฟสีเหลือง จำทำใหàเกิดความสวúางในหàองจำลองไดàนàอยที่สุด และหลอดไฟที่มีที่บังแสง จะ
ทำใหàเกิดความสวúางในหàองจำลองนàอยกวúาหลอดไฟที่ไมúมีที่บังแสง ซึ่งผลการทดลองนี้จะสามารถสรุปไดàวúา
แนวทางในการลดแสงรบกวนทàองฟ∞า อีกทางหนึ่งคือการใชàหลอดไฟตามถนนเปöนสีเหลือง และมีที่ครองเพื่อ
ป∞องกันแสงกระจายสูúดàานบน
เอกสารอ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม.(2559).คูúมือการศึกษาดาราศาสตร~เชิงปฏิบัติการ.ศูนย~บริการวิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร~ สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~กรมหาชน)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (ออนไลน~).มลภาวะทางแสง.สืบคàนจาก
http://www.narit.or.th/index.php/.สืบคàนวันที่ 3 เมษายน 2562
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[O25] การศึกษาป]จจัยที่สeงผลตeอการลดลงของแสงแดดเนื่องจากบรรยากาศของโลก
นางสาวลัคนา ตั้งวัฒนวงศ~
E-mail: s36637@siya.ac.th
ครูที่ปรึกษา นายชาญ เถาวันนี
โรงเรียนศรียานุสรณ~ จันทบุรี
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาวิเคราะห~การลดของแสงแดดเนื่องจากบรรยากาศของโลกใน
บริเวณจังหวัดจันทบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางคúาการลดแสงแดดกับขàอมูลทางอุตุนิยมวิทยา
โดยทำการวัดความเขàมของแสงแดดดàวย Light Sensor เปöนจำนวน 5 เดือน ๆ ละ 10 วัน ตั้งแตúเดือน
พฤศจิกายน 2561 จนถึง เดือน มีนาคม 2562 ในแตúละวันทำการบันทึกคúาความเขàมแสงทุก ๆ ชั่วโมง
ตั้งแตú เวลา 07.00 น. จนถึง เวลา 12.00 น. พรàอมทั้งทำการเก็บขàอมูลอุตุนิยมวิทยาของสภาพบรรยากาศ
ในบริเวณจังหวัดจันทบุรีไดàแกú อุณหภูมิ , ความดัน,ความชื้นสัมพัทธ~, ดàวยเครื่องมือ ชุดตรวจอุตุนิยมวิทยา
ของโรงเรียน ตามวันและเวลาที่ทดลองวัดความเขàมแสง จากนั้นนำคúาความเขàมแสงที่ทำการทดลองบันทึก
ไดàมาวิเคราะห~หาคúาการดูดกลืนแสงแดดในแตúละวันโดยการจัดทำกราฟความสัมพันธ~กับคúามวลอากาศ (
airmass ) ที่คำนวณไดàจากสมการ เมื่อไดàคúาการดูดกลืนแสงในแตúละวันแลàว นำคúาการดูดกลืนแสงแดดนั้น
วิเคราะห~หาความสัมพันธ~กับขàอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะทำการวิเคราะห~ผลดูวúา การ
ดูดกลืนของแสงแดดในบริเวณจังหวัดจันทบุรีนั้น ขึ้นอยูúกับปõจจัยใด มากที่สุด ผลการศึกษาปรากฏวúา การ
ดูดกลืนแสงแดด ของเดือน พฤศจิกายน 2561 จนถึง เดือน มีนาคม 2562 นั้นจะมีความแตกตúางกัน และ
เมื่อนำคúาการดูดกลืนแสงแดด วิเคราะห~หาความสัมพันธ~กับขàอมูลอุตุนิยมวิทยา พบวúา การดูดกลืนแสงแดด
นั้น จะมีความสัมพันธ~ กับ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ~ และความดันอากาศ ซึ่งความสัมพันธ~นี้ สามารถนำมา
ส ร à า ง โ ม เ ด ล ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ~ ใ น ร ู ป ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย พ ห ุ ค ู ณ ไ ด à ส ม ก า ร ด ั ง นี้
y = 0.016T + 0.014H + 0.005P -1.111 และเมื่อนำสมการนี้ ทดสอบกับขàอมูล อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ~ และความดันอากาศ ในเดือน เมษายน และ พฤษภาคม 2562 ผลปรากฏวúา สมการที่วิเคราะห~ไดà
ดัง สามารถคำนวณหา คúาการดูดกลืนแสง และความเขàมแสงขณะเวลาใด ๆ ไดàผลใกลàเคียงกับขàอมูลจริง
คำสำคัญ การดูดกลืนแสง,ความเขàมแสง ,มวลอากาศ ( airmass ),สมการถดถอยพหุคูณ
ความเปsนมา
โลกของเรามีชั้นบรรยากาศที่หúอหุàมโลกไวàอยูú ชั้นบรรยากาศนี้จะประกอบไปดàวยดàวย แก็ส ไอน้ำ
ฝุØนละออง ซึ่งจะสúงผลใหàเกิดการดูดกลืน ทำใหàคúาความเขàมของแสงแดดลดลง จากคúาความเขàมของแสงแดด
กúอนที่จะเดินทางผúานชั้นบรรยากาศของโลก การลดลงของแสงแดดนี้จะมากหรือนàอยนั้นก็ขึ้นอยูúกับความ
หนาของชั้นบรรยากาศ และองค~ประกอบที่มีอยูúในขณะนั้น ๆ จากการศึกษาการดูดกลืนคลื่น รังสี ตúาง ๆ
จากวัสดุที่มีความหนา พบวúาเมื่อคลื่นหรือรังสีเคลื่อนที่ไปในวัตถุจะเกิดการดูดกลืนและความเขàมของรังสีจะ
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มีคúาลดลงตามความหนาของวัตถุดูดกลืน ซึ่งการลดลงนี้จะเปöนลักษณะ เอ็กโพเนนเซียลเมื่อเทียบกับความ
หนา ดังรูปสมการ I = I e µ เมื่อ I 0 คือ ความเขàมของรังสีกúอนจากการดูดกลืน, I คือ ความเขàมของ
รังสีหลังจากการดูดกลืน µ คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสี , X คือ ความหนาของชั้นดูดกลืน และ
จาก สมาการดังกลúาวซึ่งเปöนสมการ เอ็กโพเนนเซียล เมื่อปรับสมการใหàเปöนสมการเสàนตรงไดàดังตúอไปนี้
Ln I = - µ x + Ln I 0 ดังนั้นถàาเราทำกราฟระหวúาง x กับ Ln I ก็จะไดàสมการเสàนตรง และคúาความ
ชั้นของกราฟก็จะเปöน สัมประสิทธิ์การดูดกลืนนั้นเอง โครงงานนี้จึงสนใจที่จะศึกษาปõจจัยตúาง ๆ ไดàแกú
อุณหภูมิ , ความชื้นสัมพัทธ~ และความดันอากาศ จะสúงผลตúอการดูดกลืนแสงแดดของชั้นบรรยากาศอยúางไร
โดยนำขàอมูลมาวิเคราะห~ความสัมพันธ~แลàวสรàางโมเดลความสัมพันธ~ในรูปสมการ แลàวทำการพิสูจน~สมการ
วúาสามารถนำไปทำนายการดูดกลืนแสงแดดไดàจริงหรือไมú
-

x

0

วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห~ปõจจัยที่สงผลใหàเกิดการลดลงของแสงแดดเนื่องจากบรรยากาศของโลก
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห~ความสัมพันธ~ปõจจัยตúาง ๆ ตúอการลดของแสงแดดเนื่องจากบรรยากาศของโลก
พรàอมทั้งสรàางสมการแสดงความความสัมพันธ~
3. ทำการพิสูจน~สมการที่สรàางขึ้นโดยนำไปคำนวณคúาการลดลงของแสงแดด แลàวเปรียบกับขàอมูลจริง
วิธีการศึกษา
10. ทำการวัดความเขàมของแสงแดดดàวย Light Sensor โดยทำการวัดคúาความเขàมแสงตั้งแตúเวลา
07.00 น. จนถึง เวลา 12.00 น. ทำการบันทึกคúาความเขàมแสงทุก ๆ ชั่วโมง เปöนจำนวน 10 วัน
ตั้งแตúเดือน พฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือน มีนาคม 2562
11. ทำการวัดขàอมูลทางอุตุนิยมวิทยาจากชุดเครื่องมือวัด อุตุนิยมวิทยาของโรงเรียน ทุก ๆ ชั่วโมง
ตั้งแตúเวลา 07.00 น. จนถึง 12.00 น. แลàวนำขàอมูลมาหาคúาเฉลี่ย ขàอมูลที่ทำการวัดไดàแกú อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ~ ความดันอากาศ ทำการวัดขàอมูลเปöนจำนวน 10 วัน ตั้งแตúเดือน พฤศจิกายน
2561 จนถึงเดือน มีนาคม 2562 เชúนเดียวกับคúาความเขàมแสงแดด
12. ทำการวิเคราะห~หาคúามวลอากาศ ( airmass ) ของวันที่ทำการทดลอง ตามขั้นตอนดังตúอไปนี้
12.1 วัดมุม Altitude ของดวงอาทิตย~ ที่เวลาตúาง ๆ จากโปรแกรม Stellarium
12.2 คำนวณหา Zenith Angle จาก Altitude โดยใชàสมการ A = 90 – Z
12.3 คำนวณหา Air mass จากสมการ
X = sec Z - 0.001867(sec Z - 1) - 0.002875( sec Z -1) 2 - 0.0008083 (sec Z -1) 3

โดย X คือ air mass และ Z คือ Zenith Angle ( Hardie,1962 )

The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)

97

13. นำคúาความเขàมแสงแดดที่บันทึกไดàในทุก ๆ ชั่วโมงของแตúละวันทำการหาคúา

Ln I

จากนั้นทำ

กราฟระหวúางคúา airmass (x ) และคúา Ln I (Y) คúาความชันของกราฟที่จะนำไปแสดงเปöนคúา
สัมประสิทธิ์การลดแสงแดดเนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลก ในแตúละวัน
14. ทำการเปรียบเทียบคúาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของแตúละเดือนและวิเคราะห~วúาการดูดกลืน
แสงแดดนั้นขึ้นกับปõจจัย อุณหภูมิ ความชื้น และความดันอากาศอยúางไร
15. นำคúาสัมประสิทธิ์การลดแสงแดดของแตúละวันมาหาความสัมพันธ~กับอุณหภูมิ ความชื้น และความ
ดันอากาศ แลàวสรàางสมการแสดงความสัมพันธ~ โดยใชàวิถีการสรàางแบบสมการถดถอยพหุคูณ จาก
โปรแกรม SPSS
16. ทำการพิสูจน~ความถูกตàองของสมการโดยนำสมการไปคำนวณหาคúาการดูดกลืนแสงแดดจากขàอมูล
อุณหภูมิ ความชื้น และความดันอากาศ ในเดือน เมษายน ป° 2562
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการดูดกลืนแสงแดดเนื่องจากชั้นบรรยากาศโลก ของแตúละเดือน ตั้งแตú เดือน
พฤศจิกายน 2561 จนถึง เดือน มีนาคม 2562

การดูดกลืนแสง

1.500
1.000

กุมภาพันธ@
ธันวาคม
มีนาคม
พฤศจิกายน
มกราคม

0.500

พฤศจิกา
ยน
ธันวาคม

0.000

ภาพที่ 1 การดูดกลืนแสงแดดเนื่องจากชั้นบรรยากาศโลกของแตúละเดือน ตั้งแตú เดือน พฤศจิกายน 2561
จนถึง เดือน มีนาคม 2562
และจากการนำคúาการลดแสงแดดของแตúละวันมาหาความสัมพันธ~กับอุณหภูมิ ความชื้น และความ
ดันอากาศ สามารถสรàางสมการแสดงความสัมพันธ~ โดยใชàวิถีการสรàางแบบสมการถดถอยพหุคูณ จาก
โปรแกรม SPSS ไดàดังตúอไปนี้คือ
y = 0.016T + 0.014H + 0.005P -1.111

เมื่อ
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y คือ คúาการดูดกลืนแสง ,
T คือ อุณหภูมิของกาศ ( o C )
H คือ คือความชื้นสัมพัทธ~ของกาศ ( % ) , P คือ ความดันหรือความกดอากาศ ( hPa)
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และเมื่อนำสมการนี้ทำการพิสูจน~ความถูกตàองโดยการนำไปคำนวณหาคúาการดูดกลืนแสงแดดจากขàอมูล
อุณหภูมิ ความชื้น และความดันอากาศ ในเดือน เมษายน ป° 2562 แลàวทำการเปรียบเทียบกับขàอมูลจริงผล
ปรากฏดังตúอไปนี้
1-17 april 2019

absorption

5

0

0

5

date 10
absorption

15

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคúาการดูดกลืนแสงที่ไดàจากการคำนวณโดยใชàสมการกับขàอมูลจริง
ซึ่งเกิดคúาเปอร~เซ็นต~ความคลาดเคลื่อนเทúากับ 17.74 เปอร~เซ็นต~
สรุปผล
ผลการศึกษาการดูดกลืนแสงแดดเนื่องจากชั้นบรรยากาศโลกในบริเวณจังหวัดจันทบุรีของแตúละ
เดือน ตั้งแตú เดือน พฤศจิกายน 2561 จนถึง เดือน มีนาคม 2562 ปรากฏวúาจะมีความแตกตúางกัน โดยใน
เดือน มีนาคม 2562 เปöนเดือนที่มีคúาการดูดกลืนแสงมากที่สุด และนำคúาการลดแสงแดดของแตúละวันมาหา
ความสัมพันธ~กับอุณหภูมิ ความชื้น และความดันอากาศ สามารถสรàางสมการแสดงความสัมพันธ~ โดยใชàวิถี
การสรàางแบบสมการถดถอยพหุคูณ จากโปรแกรม SPSS ไดàดังตúอไปนี้คือ
y = 0.016T + 0.014H + 0.005P -1.111 จากนั้น นำสมการนี้ทำการพิสูจน~ความถูกตàองโดยการนำไป
คำนวณหาคúาการดูดกลืนแสงแดดจากขàอมูลอุณหภูมิ ความชื้น และความดันอากาศ ในเดือน เมษายน ป°
2561 แลàวทำการเปรียบเทียบกับขàอมูลจริงผลปรากฏวúา ไดàคúาขàอมูลที่ใกลàเคียงกันและมีเปอร~เซ็นต~ความ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 17.74 %
เอกสารอ{างอิง
ระวิ สงวนทรัพย~.2550. ปริทรรศแหúงเอกภพ.กรุงเทพ:ฯภาควิชาวิทยาศาสตร~ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร~
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศูนย~การเรียนรูàวิทยาศาสตร~โลกและดาราศาสตร~.(2556). ชั้นบรรยากาศ [online].
สืบคàนวันที่ 24 เมษายน 2562 . สืบคàนจาก http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/
ภาควิชาฟßสิกส~สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.(2558). การดูดกลืนรังสี [online]. สืบคàนวันที่ 28 พฤษภาคม
2562 . สืบคàนจาก http://www.rmutphysics.com/physics
The Astro Event Group vzw. Sunspot regions. [Online] สืบคàนจาก:
https://www.spaceweatherlive.com/en/archive (23 ธันวาคม 2561)
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[O26] ดวงจันทรxเต็มดวง Super Full Moon ในคืนวันวสันตวิษุวัต
เด็กชายรักษิต ซอนะ
E-mail: daengnoi@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายอภิรัก อภิวงค~งาม
โรงเรียนแกนàอยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมú
บทคัดยeอ
งานวิจัยนี้ไดàศึกษาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~เต็มดวง Super full moon ในคืนวันวสันตวิษุวัต
20 -21 มีนาคม 2562 เพื่อหาระยะหúางของดวงจันทร~กับโลก โดยสังเกตการณ~และบันทึกวีดิโอการเคลื่อน
ผúานของดวงจันทร~ ในแตúละชúวงเวลา ที่มุมเงย ตúางๆกัน ดàวยสมาร~ทโฟน โดยบันทึกวีดิโอผúานกลàอง
โทรทรรศน~สะทàอนแสง Dobsonian ขนาด 10 นิ้ว นำวีดิโอภาพที่ไดàมาวิเคราะห~เสàนทางและเวลาการ
เคลื่อนผúานของดวงจันทร~ ดàวยโปรแกรม Sony Vegas หาขนาดเชิงมุมดวงจันทร~จากเวลาที่ไดà โดยคำนวณ
จากความสัมพันธ~เทียบกับอัตราการหมุนของโลก ดàวยเหตุที่วúา ดวงจันทร~ที่เคลื่อนที่นั้น เปöนผลสúวนใหญúมา
จากการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเอง สุดทàายนำขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~มาหาระยะหúางจากโลก
จากการศึกษาพบวúา ที่มุมเงย45 องศา ดวงจันทร~เคลื่อนที่เร็วกวúา ที่มุมเงยต่ำๆ และมุมเงยสูงขึ้นไป อยูú
เล็กนàอย ไดàขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~เฉลี่ยเปöน 0.555 องศา หาระยะหúางดวงจันทร~กับโลกเฉลี่ยไดàเปöน
358,720.1 กม. มีความคลาดเคลื่อนจากฐานขàอมูลของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (360,761
กม.) อยูú 0.57 %
คำสำคัญ: ดวงจันทร~, ขนาดเชิงมุมดวงจันทร~, รัศมีวงโคจรดวงจันทร~
ความเปsนมา
ดวงจันทร~ มีอิทธิกับมนุษย~และโลกอยúางมากมาย ทั้งดàาน ประเพณี ความเชื่อตúางๆ การสรàาง
ปฏิทิน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ~ตúางๆ เชúนน้ำขึ้น น้ำลง การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เปöนตàน ดวง
จันทร~อยูúหúางจากโลกเฉลี่ย 384,403 กม. โคจรรอบโลกใชàเวลา 27.322 วัน สำหรับในคืนวันที่ 20 -21
มีนาคม 2562 ซึ่งเปöนชúวงวันวสัตวิษุวัต นั่นคือ พระอาทิตย~ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก
พอดี และพอเหมาะกับที่เปöนวันขึ้น 15 ค่ำ พระจันทร~เต็มดวง และอยูúในตำแหนúงที่ใกลàโลกดàวย ดังนั้น คืน
ดังกลúาว พระจันทร~ก็จะขึ้นและตกทางทิศตะวันออกตะวันตกพอดี ซึ่งเปöนโอกาสที่ดีในการศึกษา การ
เคลื่อนที่ของดวงจันทร~เต็มดวง Super full moon ในคืนวันวสัตวิษุวัต งานวิจัยนี้ ผูàจัดทำไดàออกแบบการ
ทดลอง เพื่อวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~ ที่ตำแหนúงมุมเงยตúางๆ รวมไปถึงเพื่อวิเคราะห~อัตราการเคลื่อนที่
ของดวงจันทร~ และหาระยะหúางของดวงจันทร~กับโลก โดยใชàวิธีถúายวีดิโอจากสมาร~ทโฟน ผúานกลàองดูดาว
แลàวศึกษาจากชúวงเวลาการเคลื่อนผúานหนàากลàอง และมุมเงยของดวงจันทร~ จึงเปöนที่มาของงานวิจัยนี้
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วิธีการศึกษา
1. จัดอุปกรณ~การเก็บขàอมูล โดยตั้งกลàองโทรทรรศน~ Dobsonian แบบสะทàอนแสง ขนาด 10 นิ้ว รับ
แสงจากดวงจันทร~ เพื่อใหàเกิดภาพดวงจันทร~สังเกตไดàจากเลนส~ใกลàตา ในระหวúางวันที่ 20 -21 มี.ค. 62
2. ปรับโฟกัสของกลàอง เพื่อใหàภาพดวงจันทร~คมชัด ตúอสมาร~ทโฟน โดยใชàอุปกรณ~จับสมาร~ทโฟนตúอเขàา
กับอายพีชของกลàองโทรทรรศน~ และเตรียมทำการบันทึกวีดิโอภาพของดวงจันทร~ ดังรูปที่ 1

ตัวหนีบสมาร7ทโฟน

รูปที่ 1
3. บันทึกวีดิโอภาพของดวงจันทร~ที่กำลังเคลื่อนที่ผúานหนàากลàอง โดยเริ่มตั้งแตúชúวงที่ดวงจันทร~ เคลื่อนที่
เขàามาในกลàอง และผúานจากกลàองออกไป ประมาณ 3 นาที บันทึกมุมเงย และมุมทิศของดวงจันทร~
ขณะที่ทำการบันทึกวีดิโอ โดยเริ่มตั้งแตúมุมเงยต่ำๆ ที่ดวงจันทร~โพลúเลยขอบไดàไมúนาน
4. ทำเหมือนขàอ 3 แตúเปลี่ยนมุมเงยของดวงจันทร~ไปเรื่อยๆ จนถึงชúวงที่ดวงจันทร~เลยผúาน เมอร~ริเดียนไป
5. จากนั้น นำไฟล~วีดิโอ แตúละไฟล~ ที่ถúายในชúวงเวลา และมุมเงยที่ตúางกัน มาทำการวิเคราะห~เวลาและ
เสàนทางการเคลื่อนที่ ดàวยโปรแกรม Ms.Power Point และ โปรแกรม Sony vegas ดังรูปที่ 2
ฃ

ร
ร
ร

รูปที่ 2
6. นำขàอมูลเวลา t จากขàอ 5 มาวิเคราะห~และคำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~ ( q ) โดยสัมพันธ~กับ
อัตราการหมุนของโลก ( w ) และอัตราเร็วการโคจรของดวงจันทร~เองรอบโลก( w m ) จากสมการ
q = (w - wm ) × t

----- (1) เมื่อ w = 1 องศา/นาที และ wm =
4

ดังรูปที่ 3 [1]

Earth

q

S

w

0.$(องศา)
!,.0(วัน)

≈ 0.009 องศา/นาที

Moon

wm

รูปที่ 3
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7. นำคúาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~จากขàอ 6 มาคำนวณหาระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~ (S) จากสมการ
เทียบเคียง เมื่อขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~มีคúานàอยๆ เมื่อเทียบกับระยะหúาง ไดàสมการโดยประมาณ
ดังนี้ tan q = D
S

ดังนั้นจะไดà

S=

D
tan q

-----(2) เมื่อ D คือขนาดเสàนผúาศูนย~กลางดวงจันทร~มาตรฐาน(3,474.2 กม.)

S

รูปที่ 4
ผลการศึกษา

ต แหนํ าง

ว่ นท ั

เวลา
ี' มมทศ ุ มมเงย
ิ ุ

ิ ุ นทร ั ระยะห
เวลาเฉลย ขนาดเช
ี'
งมมดวงจ
์
างจากผ
่ วโลก ิ
(นาท)

ี

(องศา)

(กม.)

1

21/3/2562 20:00

92

27

2.269

0.546

364247.6

2

20/3/2562 20:50

97

38

2.303

0.555

358869.7

3

20/3/2562 21:20

101

45

2.353

0.567

351243.5

4

20/3/2562 22:00

107

56

2.320

0.559

356239.9

5

20/3/2562 22:39

116

62

2.318

0.558

356624.2

6

20/3/2562 23:10

127

68

2.317

0.558

356655.0

7

20/3/2562 23:45

147

73

2.251

0.542

367160.4

0.555

358720.1

เฉลย

ี'

เวลาเคลื่อนผdานของดวงจันทร9 (นาที)

รูปที่ 5 ตารางผลการศึกษา

มุมเงยดวงจันทร~
(องศา)
รูปที่ 6 กราฟแสดงตำแหนúงมุมเงยของดวงจันทร~ กับเวลาในการเคลื่อนผúาน
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สรุปผล
จากการศึกษาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~ จากวีดิโอการเคลื่อนผúานของดวงจันทร~ผúานกลàอง ที่
ตำแหนúงมุมเงยตúางๆ เพื่อวิเคราะห~อัตราการเคลื่อนที่ของดวงจันทร~ และหาระยะหúางของดวงจันทร~กับโลก
สามารถคำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~เฉลี่ยเปöน 0.555 องศา และคำนวณระยะหúางของดวงจันทร~กับ
โลกในวันที่ 20 -21 มี.ค. 2562 คืนวันวสันตวิษุวัต โดยใชàขนาดเสàนผúาศูนย~กลางมาตรฐานของดวงจันทร~
(3,474.2 กม.) ไดàคúาเปöน 358,720.1 กม. ฐานขàอมูลของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (360,761
กม.) อยูú 0.57 % และพบวúา ที่มุมเงย45 องศา ดวงจันทร~เคลื่อนที่เร็วกวúา ที่มุมเงยต่ำๆ และมุมเงยสูงขึ้น
ไป อยูúเล็กนàอย และจากขàอมูล เราพบวúา ดวงจันทร~เต็มดวงในคืนวันวสันตวิษุวัติ ไมúไดàขึ้นทางทิศตะวันออก
พอดีเหมือนดวงอาทิตย~ แตúจะขึ้นในมุมทิศที่นàอยกวúา 90 องศา เล็กนàอย
อภิปราย
จากการศึกษาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~ นำไปสูúการหาคúาระยะหúางของโลกกับดวงจันทร~ โดย
การวัดเวลาที่ภาพดวงจันทร~ผúานตำแหนúงๆหนึ่ง จากไฟล~วีดิโอ ซึ่งการเคลื่อนที่ของดวงจันทร~ เปöนผลสúวน
ใหญúมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเอง สามารถนำความสัมพันธ~นี้มาคำนวณหาขนาดเชิงมุมของ
ดวงจันทร~ไดà จากการใชàโปรแกรม Sony Vegas เขàามาชúวยสามารถวิเคราะห~เสàนทางการเคลื่อนที่ เวลา
การเคลื่อนที่รวมถึงอัตราเร็วการเคลื่อนผúานของดวงจันทร~ที่ตำแหนúงมุมเงยตúางๆ ชúวยทำใหàไดàคúาที่มีความ
แมúนยำมากขึ้น ในสúวนของผลการศึกษาที่พบวúา ที่มุมเงย 45 องศา ดวงจันทร~เคลื่อนที่เร็วกวúา ที่มุมเงย
ต่ำๆ และมุมเงยสูงขึ้นไป อยูúเล็กนàอย ยังไมúทราบเหตุผล ซึ่งอาจจะตàองหาคำตอบในคราวตúอไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยดาราศาสตร~นี้ ไดàตúอยอดความคิดมาจากโครงงานของรุúนพี่หลายๆโครงงานที่โรงเรียน
โดยเฉพาะของ พี่จิงเตอ แซúหลูú ตàองขอขอบคุณเปöนอยúางยิ่งที่เปöนไอเดียหลักของโครงงาน และตàอง
ขอขอบคุณอาจารย~ที่ปรึกษา คุณครู อภิรัก อภิวงค~งาม โรงเรียนแกนàอยศึกษา ที่คอยชúวยเหลือเปöนอยúางดี
เอกสารอ{างอิง
[1] จิงเตอ แซúหลิว “การหารัศมีการโคจรของดวงจันทร~รอบโลก โดยการวัดขนาดเชิงมุม” THE
4th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)
[2] สมเกียรติ์ ลอเลาะ “ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย~และระยะหúางจากโลกไปถึงดวง
อาทิตย~” THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) : p5 – 8
[3] ขàอมูลระยะหúางดวงจันทร~ Super full moon จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ fan page
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[O27] การศึกษามุมเอียงของดวงจันทรx ในตำแหนeงละติจูดตeางกัน
นางสาวพรทิพย~ อúอนนàอม
E-mail: praeweieieueu@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายนัทธพงศ~ สúงอำไพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
บทคัดยeอ
การศึกษามุมเอียงของดวงจันทร~ในตำแหนúงละติจูดตúางกัน มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษามุมเอียง
ของดวงจันทร~เมื่อตำแหนúงละติจูดเปลี่ยนไป และความแตกตúางของมุมเอียงของดวงจันทร~ในแตúละเดือน
ของตำแหนúงละติจูดเดียวกัน โดยผูàศึกษาทำการเก็บขàอมูลภาพดวงจันทร~จากโปรแกรมจำลองทàองฟ∞า
Stellarium ในชú ว ง Illumination 10 – 20 % มุ ม เงย 20 องศา ตำแหนú ง ละติ จ ู ด 90 ๐N – 90 ๐S
ตั ้ งแตú เดื อนมกราคม - มิ ถุ นายน 2562 แลà วนำมาคำนวณหามุ มเอี ยงของดวงจั นทร~ โดยใชà ฟõ งก~ ชัน
ตรีโกณมิติ จากนั้นนำมาสรàางกราฟแสดงความสัมพันธ~ พบวúา ในตำแหนúงละติจูดตúางกัน ผูàสังเกตจะสังเกต
ดวงจันทร~มีมุมเอียงที่ตúางกัน และเปลี่ยนแปลงไปในแตúละเดือน
คำสำคัญ: มุมเอียงของดวงจันทร~, Illumination
ความเปsนมา
ดวงจันทร~เปöนดาวเคราะห~บริวาร และเปöนบริวารโดยธรรมชาติเพียงดวงเดียวของโลก ซึ่งมนุษย~มี
การสังเกตดวงจันทร~ เพื่อที่จะหาคำตอบตúาง ๆ จากอิทธิพลของดวงจันทร~ที่สúงผลตúอโลก รวมถึงการใชà
กำหนดปฏิทินจากการโคจรและการเปลี่ยนแปลงความสวúางของดวงจันทร~ รวมถึงความเชื่อเรื่องวันสำคัญ
ทางศาสนา เชúน การกำหนดวันพระของศาสนาพุทธ หรือการกำหนดวันเริ่มตàนการถือศีลอดของชาวมุสลิม
เปöนตàน โดยดวงจันทร~โคจรรอบโลกไปพรàอม ๆ กับที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย~ โดยขàอมูลลúาสุดดวงจันทร~มี
ขนาดเสàนผúานศูนย~กลาง 3,475.5 กิโลเมตร อยูúหúางจากโลกเปöนระยะทางเฉลี่ย 384,400 กิโลเมตร
หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกในเวลาที่เทúากัน คือ 27.32 วัน (นับแบบดาราคติ) หรือ 29.53 วัน (นับ
แบบจันทรคติ) มีความเร็วเฉลี่ยในการหมุนรอบโลก 3,680 กิโลเมตรตúอชั่วโมง แตúเนื่องจากโลกและดวง
จันทร~ตúางโคจรรอบศูนย~ความโนàมถúวงรúวมกัน ทำใหàเราสามารถจัดโลกและดวงจันทร~เปöนดาวเคราะห~คูú ใน
อดีตสมัยหลายรàอยป°กúอนคริสตกาล มนุษย~มีการศึกษาเกี่ยวกับดวงจันทร~เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ภาพปรากฏของดวงจันทร~ (Phases) และการเกิดจันทรุปราคา และสุริยุปราคา โดยอริสโตเติลไดàอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงลักษณะภาพปรากฏในเดือนหนึ่ง ๆ วúาเปöนเพราะดวงจันทร~ไมúมีแสงสวúางในตัวเอง มี
สัณฐานกลม เมื่อกระทบแสงอาทิตย~จึงสวúางเพียงแคúครึ่งเดียว คือ ครึ่งที่หันตรงรับแสงอาทิตย~ และสúวน
สวúางของดวงจันทร~มีลักษณะเอียงเมื่อมองจากโลก ในมุมทิศทางตúาง ๆ เปöนเพราะตำแหนúงมุมของดวง
อาทิตย~และดวงจันทร~ ทำใหàเรามองเห็นดวงจันทร~มีลักษณะที่เปลี่ยนไปทุกวัน จากขàอมูลขàางตàนทำใหàผูà
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ศึกษาเกิดความสนใจถึงลักษณะภาพปรากฏของดวงจันทร~ที่มีการเอียง ซึ่งเมื่อผูàสังเกตอยูúในสúวนตúาง ๆ ของ
โลก หรือในชúวงเดือนตúาง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของภาพปรากฏของดวงจันทร~ในแตúละพื้นที่
หรือไมú จึงเปöนที่มาของการจัดทำโครงงานในครั้งนี้
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษามุมเอียงของดวงจันทร~เมื่อตำแหนúงละติจูดเปลี่ยนไป และความแตกตúางของมุมเอียงของ
ดวงจันทร~ในแตúละเดือนของตำแหนúงละติจูดเดียวกัน
วิธีการศึกษา
การศึกษามุมเอียงของดวงจันทร~เมื่อตำแหนúงละติจูดเปลี่ยนไป และความแตกตúางของมุมเอียงของ
ดวงจันทร~ในแตúละเดือนของตำแหนúงละติจูดเดียวกัน ผูàศึกษามีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. กำหนดชúวงเวลาที่จะทำการศึกษา จากโปรแกรมแบบจำลองทàองฟ∞า Stellarium โดยเลือก
ชúวงเวลา ที่ดวงจันทร~มีมุมเงยเทúากับ 20 องศา ในชúวงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
2. กำหนดเฟสของดวงจั น ทร~ ท ี ่ จ ะศึ ก ษา ในชú ว ง Illumination 10 – 20 % โดยศึ ก ษาจาก
http://time.unitarium.com/moon/where.html
3. กำหนดพื ้ น ที ่ ส ั ง เกต โดยเลื อ กในตำแหนú ง Longitude 98 ๐E และกำหนดใหà ม ี ต ำแหนú ง
Latitude ตั้งแตú 90 ๐N เรื่อยไปจนถึง 90 ๐S หúางกันครั้งละ 5 องศา
4. เก็บภาพดวงจันทร~ จากโปรแกรมแบบจำลองทàองฟ∞า Stellarium ตามที่กำหนดไวà และนำมา
\
คำนวณหามุมเอียงโดยใชàฟõงก~ชันตรีโกณมิติ จากสูตร tan X = ] ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การคำนวณหามุมเอียงโดยใชàฟõงก~ชันตรีโกณมิติ
5. สรàางกราฟความสัมพันธ~ระหวúางมุมเอียงของดวงจันทร~กับตำแหนúง Latitude ผูàสังเกต โดยใชà
โปรแกรม Microsoft Excel 365
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ผลการศึกษา
การศึกษามุมเอียงของดวงจันทร~เมื่อตำแหนúงละติจูดเปลี่ยนไป และความแตกตúางของมุมเอียงของ
ดวงจันทร~ในแตúละเดือนของตำแหนúงละติจูดเดียวกัน โดยเก็บภาพดวงจันทร~จากโปรแกรมแบบจำลอง
ทàองฟ∞า Stellarium ในชúวงที่ Illumination ประมาณ 10 – 20 % มุมเงย 20 องศา ในชúวงเดือนมกราคม มีนาคม 2562 และนำมาคำนวณหามุมเอียงโดยใชàฟõงก~ชันตรีโกณมิติ มีผลการวิเคราะห~ขàอมูล ดังนี้
กราฟที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ~ระหวúางตำแหนúง Latitude ของผูàสังเกตกับมุมเอียงของดวงจันทร~
ในซีกโลกเหนือ

กราฟที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ~ระหวúางตำแหนúง Latitude ของผูàสังเกตกับมุมเอียงของดวงจันทร~
ในซีกโลกใตà

จากกราฟที่ 1 และ 2 พบวúา ดวงจันทร~ในชúวงเฟส ที่มี Illumination ประมาณ 10 – 20 % มีมุมเอียง
ตúางกันในแตúละ Latitude ที่ผูàสังเกตเห็น โดยผูàสังเกตอยูúในตำแหนúงละติจูดต่ำ ๆ จะสังเกตเห็นดวงจันทร~ มี
มุมเอียงนàอย และมีแนวโนàมของมุมเอียงเพิ่มขึ้นเมื่อผูàสังเกตอยูúในตำแหนúงละติจูดที่สูงขึ้น และในซีกโลก
เหนือแตúซีกโลกใตàดวงจันทร~จะเอียงในดàานตรงขàามกัน
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สรุปผล
การศึกษามุมเอียงของดวงจันทร~เมื่อตำแหนúงละติจูดเปลี่ยนไป และความแตกตúางของมุมเอียงของ
ดวงจันทร~ในแตúละเดือนของตำแหนúงละติจูดเดียวกัน ดวงจันทร~ในชúวงเฟส ที่มี Illumination ประมาณ 10
– 20 % มีมุมเอียงตúางกันในแตúละ Latitude ที่ผูàสังเกตเห็น โดยผูàสังเกตอยูúในตำแหนúงละติจูดต่ำ ๆ จะ
สังเกตเห็นดวงจันทร~ มีมุมเอียงนàอย และมีแนวโนàมของมุมเอียงเพิ่มขึ้นเมื่อผูàสังเกตอยูúในตำแหนúงละที่สูงขึ้น
ซึ่งการเกิดมุมเอียงของดวงจันทร~ จะขึ้นอยูúกับตำแหนúงละติจูดของผูàสังเกต
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทำโครงงานนี้ ขอขอบคุณ อาจารย~นัทธพงศ~ สúงอำไพ อาจารย~ที่ปรึกษา อาจารย~
ธนกฤต สันติคุณาภรต~ เจàาหนàาที่สารสนเทศดาราศาสตร~ชำนาญการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
(องค~การมหาชน) สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา และขàอเสนอแนะ ในการทำโครงงานนี้ สุดทàายนี้ คุณพúอ
คุณแมúและ ผูàใหàกำลังใจในการดำเดินงานครั้งนี้ใหàสำเร็จลุลúวงไปไดàดàวยดี
เอกสารอ{างอิง
ศักดิ์ชาย เพชรชúวย. (2549). ดาราศาสตร~และอวกาศ. ภูเก็ต: คณะวิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
เสาวลักษณ~ บุญโนนแตà และ จักรกฤษณ~ วงษ~วิทยานันท~. (2562). การศึกษามุมเอียงของเฟสดวงจันทร~ใน
แตúละเดือน ณ ละติจูดตúาง ๆ. การประชุมวิชาการดาราศาสตร~แหúงไทย ครั้งที่ 5 (สำหรับเยาวชน) :
หนàา 54 - 57
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[O28] การศึกษาความยาวเงา และทิศ ในรอบวันและปü ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
นายสุทธิศักดิ์ คำวรรณดี
E-mail: poomsuttisak113@gmail.com
ครูที่ปรึกษา วúาที่ ร.ต.จันทร~เพ็ง อังฉกรรจ~
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาความยาวและทิศทางของเงา ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
จ.อุบลราชธานี ละติจูด 16.0360 องศาเหนือ ลองจิจูด 105.2197 องศาตะวันออก ในชúวงเวลารอบวันและ
รอบป° เพื่อนำมาเขียนสมการมาสรàางเปöนแอพพลิเคชั่น โดยทำการวัดความยาวและมุมทิศของเงาที่เกิดจาก
แสงดวงอาทิตย~สúองผúานเสายาว 228 เซนติเมตร จากวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 27 กุมภาพันธ~ พ.ศ.
2562 ณ เวลา 07.00 น., 10.00 น., 12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น. และหาสมการที่หามุมราบมุมเงย
ของของดวงอาทิตย~ในแตúละวันและชúวงเวลาตúางๆ แลàวคำนวณหาคúาความยาวเงาและมุมทิศของเงา แลàวนำ
ขàอมูลที่ไดàจากคúาการสังเกตและคúาจากสมการมาเขียนกราฟความยาวเทียบกับเวลาและกราฟมุมทิศของเงา
เทียบกับเวลา
จากการศึกษาพบวúาคúาความยาวและมุมทิศของเงา ทั้ง 2 กระบวนการ มีแนวโนàมไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงสามารถนำสมการที่ไดàคำนวณมา นำมาสรàางแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อสามารถประมาณความยาว
และทิศทางของเงาในรอบวัน ในรอบป° ตามละติจูดของผูàสังเกต
คำสำคัญ: ดวงอาทิตย~ เงา พิกัดศูนย~สูตรฟ∞า พิกัดเสàนขอบฟ∞า
ความเปsนมา
จากการสังเกตเงาจากวัตถุที่เกิดจากแสงอาทิตย~ของผูàทำวิจัย พบวúาเงามีการเปลี่ยนแปลงอยูú
ตลอดเวลาทั้งในรอบวันและรอบป° ซึ่งมีผลกระทบตúอการสรàางอาคารบàานเรือน หรือกิจกรรมกลางแจàง
ผูàทำวิจัยจึงศึกษาหาการเปลี่ยนแปลงของ ความยาวและทิศทางของเงาในรอบวันและรอบป° แลàวสรàาง
สมการขึ้นมาเพื่อนำมาสรàางแอพพลิเคชั่นที่พยากรณ~ ความยาว ทิศทางของเงาในรอบวันและรอบป°
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาลักษณะความยาว ทิศทางของเงาที่เกิดขึ้นในแตúละรอบวันและรอบป°
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลที่ไดàผลจากการสังเกตุและการคำนวณ
3. เพื่อนำสมการที่ไดà ไปสรàางแอพพลิเคชั่นขึ้นมา
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วิธีการศึกษา
1. ทำการวัดเงา ทิศ จาการสังเกตุการณ~ ณ เวลา 7.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น.
ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จ.อุบลราชธานี ละติจูด 16.0360 ลองจิจูด 105.2197
2. สรàางสมการขึ้นมาเพื่อหาผลที่เปรียบเทียบ
3. เขียนกราฟ ความยาวเทียบกับเวลา และมุมทิศของเงาเทียบกับเวลา ทั้ง2กระบวนการ
4. นำสมการที่ไดà มาพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ผลการศึกษา
ตัวอยúางกราฟที่ไดàจากการวัด เดือน พฤศจิกายน และ กุมพาพันธ~

กราฟแสดงความยาวเงา
วันที่ 11-30 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2561

กราฟแสดงความยาว
วันที่ 1-27 กุมพาพันธ~ พ.ศ.2562
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กราฟแสดง Azimuth
วันที่ 11-30 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2561

กราฟแสดง Azimuth
วันที่ 1-27 กุมพาพันธ~ พ.ศ. 2562
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ตัวอยúางกราฟที่ไดàจากสมการ เดือน พฤศจิกายน และ กุมพาพันธ~

กราฟแสดงความยาวที่ไดàจากสมการ

กราฟแสดงความยาวเงาที่ไดàจากสมการ
วันที่ 1-27 กุมพาพันธ~ 2562

กราฟแสดง Azimuth ที่ไดàจากสมการ

กราฟแสดง Azimuth ที่ไดàจากสมการ
วันที่ 1-27 กุมภาพันธ~ 2562

สรุปผล
คúาความยาวและมุมทิศของเงา ทั้ง 2 กระบวนการ มีแนวโนàมไปในทิศทางเดียวกัน จึง
สามารถนำสมการที่ไดàคำนวณมา นำมาสรàางแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อสามารถประมาณความยาวและทิศทาง
ของเงาในรอบวัน ในรอบป° ตามละติจูดของผูàสังเกต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้ประกอบดàวยการดำเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแตúการศึกษาหาขàอมูล การเก็บ
รวบรวมขàอมูล การดำเนินการแปลผลขàอมูล การวิเคราะห~ขàอมูล จนกระทั้งงานวิจัยนี้สำเร็จลุลúวงไปดàวยดี
ตลอดระยะเวลาดังกลúาวผูàวิจัยไดàรับความชúวยเหลือและคำแนะนำในดàานตúางๆ ตลอดจนไดàรับกำลังใจจาก
บุ ค คลหลายทú า น ผู à ว ิ จ ั ย ตระหนั ก และซาบซึ ้ ง ในความกรุ ณาจากทุ ก ๆ ทú า นเปö น อยú า งยิ ่ ง ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณทุกทúานดังนี้
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ผูàวิจัยขอขอบคุณ วú าที่ ร.ต.จันทร~ เพ็ง อังฉกรรจ~ ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้คอยใหàความรูà
คำแนะนำแกúขàาพเจàาเปöนอยúางดี ขอบคุณ นายประกอบ คำซาว ที่ใหàคำแนะนำในการทำวิจัยครั้งนี้
สุดทàายนี้ ขอกราบขอบคุณพระคุณ บิดา มารดา ที่เปöนกำลังใจอันยิ่งใหญúในการศึกษาและเปöนแรง
บันดาลใจในตลอดเวลาที่ทำวิจัย

1.
2.

3.
4.

เอกสารอ{างอิง
สืบคàนขàอมูลตีโกณมิติจาก http://www.tewlek.com/anet_trigono.html
สืบคàนขàอมูลระบบพิกัดจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=1&chap=3&page=t13-infodetail07.html
สืบคàนขàอมูลเวลาทางดาราศาตร~จาก
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/278/cosmos/126.htm
สืบคàนสมการจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Position_of_the_Sun
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[O29] ฐานกล{องตามดาวแบบศูนยxสูตรสำหรับกล{อง DSLR/Mirrorless
นายณัฏฐ~คณิน พลพินิจ
E-mail: boonsong@go.buu.ac.th
ครูที่ปรึกษา นายบุญสúง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา
บทคัดยeอ
โครงงานการออกแบบและสรà า งฐานกลà อ งตามดาวในระบบศู น ย~ ส ู ต รสำหรั บ กลà อ ง
DSLR/Mirrorless มีวัตถุประสงค~เพื่อออกแบบและสรàางฐานกลàองตามดาวแบบศูนย~สูตรที่ใชàสำหรับกลàอง
DSLR หรือ กลàอง Mirrorless โดยเฉพาะ เนื่องจากฐานกลàองตามดาวแบบศูนย~สูตรที่ใชàสำหรับกลàอง
โทรทรรศน~มีขนาดที่ใหญú และมีน้ำหนักมากทำใหàไมúสะดวกตúอการขนยàาย นอกจากนี้ยังมีราคาที่สูงและ
เขàาถึงไดàยากจากนักถúายภาพทางดาราศาสตร~มือสมัครเลúน โดยใชàอาร~ดุยโนบอร~ดเปöนไมโครคอนโทรเลอร~
ควบคุมความเร็วในการหมุนของ สเต็ปเปอร~มอเตอร~ในการหมุนแกนไรต~แอสเซนชันและเดคลิเนชัน ผúาน
การทดเฟ«องตัวหนอนตามการควบคุมของผูàใชàงานผúานตัวควบคุม
จากการศึกษาและทดลองสรàางชิ้นงาน สเต็ปเปอร~มอเตอร~ในแกนไรต~แอสเซนชันสามารถหมุนตาม
ดาวไดàดàวยความเร็วเชิงมุมที่ถูกตàอง แกนเดคลิเนชันไมúเกิดการเปลี่ยนตำแหนúงเมื่อไมúไดàมีการขยับกàาน
ควบคุมและสามารถปรับตัวควบคุมความเร็วมอเตอร~ทั้งสองแกนสามารถที่จะเปลี่ยนความเร็วไดà 6 ระดับ
คือ 2X , 4X , 8X , 16X , 32X , และ Slew mode (Slew mode คือความเร็วสูงสุดของการหมุนคือ
20 องศาตúอวินาที)
คำสำคัญ : ฐานกลàองตามดาวในระบบศูนย~สูตร ,อาร~ดุยโนบอร~ด , สเต็ปเปอร~มอเตอร~
บทนำ
ในปõจจุบันการถúายภาพทางดาราศาสตร~ไดàรับความนิยมเปöนอยúางมาก เนื่องจากราคาของกลàอง
ถúายภาพ DSLR และ Mirrorless มีราคาที่ลดลง อีกทั้งมีวิธีการเรียนรูàผúานอินเทอร~เน็ตทำใหàการถúายภาพ
ประเภทนี้ไดàรับความนิยมอยúางกวàางขวาง โดยการถúายภาพทางดาราศาสตร~จะใชàเวลาในการเปßดหนàากลàอง
ที่นานเพราะความสวúางของวัตถุบนทàองฟ∞านั้นมีคúานàอย แตúจากการหมุนของโลกจึงทำใหàดาวบนทàองฟ∞า
เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ และทำใหàภาพที่ไดàออกมามีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากความเปöนจริงโดยดาวจะมีลักษณะ
เปöนเสàนๆ ทำใหàเราตàองใชàฐานกลàองตามดาวแบบศูนย~สูตรซึ่งสามารถหมุนกลàองในทิศทางที่ตรงกันขàามกับ
การหมุนของโลกไดàโดยมีความเร็วเชิงมุมในการหมุนของกลàองเทúากับความเร็วเชิงมุมในการหมุนของโลก
จากขàางตàน ผูàจัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาและสรàางฐานกลàองตามดาวแบบศูนย~สูตร โดยโดย
ใชàสเต็ป-เปอร~มอเตอร~ที่ควบคุมผúานอาร~ดุยโนบอร~ดขับเฟ«องตัวหนอนที่มีอัตราทด 1 : 60 ซึ่งขับแกนไรต~แอ
สเซนชันใหàหมุนดàวยอัตราเร็วเชิงมุมเทúากับอัตราเร็วเชิงมุมในการหมุนของโลก นอกจากนี้ยังเพิ่มสเต็ปเปอร~
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มอเตอร~และเฟ«องตัวหนอนขับแกนเดคลิเนชันเพื่อใหàสามารถควบคุมทิศทางของกลàองไดàทั้งสองแกน โดยทั้ง
สองแกนถูกควบคุมโดยใชàกàานควบคุมและตัวปรับความเร็วซึ่งสามารถปรับความละเอียดในการควบคุม
ทิศทางของกลàองไดà
วิธีทำการทดลอง

1. สรàางชิ้นงาน
1.1 ออกแบบโครงสรàางของฐานกลàองตามดาวดàวยโปรแกรม SOLIDWORK แลàวจึงสúงแบบใหàโรงกลึงสรàาง
งานตามแบบ

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสรhางของโครงสรhางของฐานกลhองตามดาวดhวยโปรแกรม SOLIDWORK
1.2 นำเฟ«องมาประกอบกับชิ้นงานที่กลึงเสร็จแลàว แลàวคำนวณหาความเร็วที่สเต็ปเปอร~มอเตอร~ใชàในการ
หมุน
1.3 ใชàโปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนชุดคำสั่งควบคุมสเต็ปเปอร~มอเตอร~ผúานโมดูลขับมอเตอร~
DRV8825 พรàอมทั้งทดสอบสรàางวงจรลงบนบอร~ดทดลองวงจร(Breadboard)
1.4 กัดแผงวงจรเพื่อใชàในการเชื่อมตúออุปกรณ~ตúางๆแลàวนำแผงวงจรและมอเตอร~ติดตั้งลงในชิ้นงานที่
ประกอบเสร็จแลàว
2. ทดสอบชิ้นงาน 2 ครั้งโดย
2.1 ทดสอบความสม่ำเสมอในการหมุนของสเต็ปเปอร~มอร~เตอร~
2.2 ทดสอบการถúายภาพจริง
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ภาพที่ 2 แสดงฐานกลhองตามดาวเมื่อประกอบเสร็จสมบูรณz
ผลการทดลอง อภิปรายผล และสรุปผล
ผลการทดลอง การถúายภาพดาวฤกษ~โดยใชàระยะเวลาเปßดหนàากลàองที่ระยะเวลาตúางๆ
ระยะเวลา ภาพ
ลักษณะภาพของ ระยะเวลา
ภาพ
คำอธิบาย
เป°ดหน{า
ดวงดาว
เป°ดหน{ากล{อง
กล{อง (S)
(S)
30
ดาวเปöนจุดกลม
180
ดาวเริ่มกลายเปöน
เสàน
60
ดาวเปöนจุดกลม
240
ดาวกลายเปöน
เสàนอยúางชัดเจน
90
ดาวเปöนจุดกลม
300
ดาวกลายเปöน
เสàนอยúางชัดเจน
120
ดาวเริ่มเปöนวงรี
ตารางที่ 1 ผลการถ}ายภาพดาวฤกษzโดยใชhระยะเวลาเปÅดหนhากลhองที่ระยะเวลาต}างๆ
จากผลการทดลองใชàงานจะเห็นไดàวúาวัตถุบนทàองฟ∞ามีลักษณะเปöนจุดในการเปßดหนàากลàองเปöน
เวลา 30 ถึง 120 วินาที และเมื่อเปßดหนàากลàองนานกวúา 180 วินาที ดาวเริ่มกลายเปöนเสàนอยúางชัดเจน และ
หากพิจารณาการยืดตัวของดาวในภาพของการเปßดหนàากลàองเปöนเวลา 300 วินาที จะเห็นถึงความไมú
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สม่ำเสมอของเสàนซึ่งบúงชี้วúาเฟ«องตัวหนอนที่ใชàนั้นอาจจะมีความไมúสม่ำเสมอ ทำใหàมีอัตราทดเฟ«องที่ไมú
สม่ำเสมอ สúวนในเรื่องของระบบการเลือกโหมดและการเปลี่ยนทิศทางของกลàองนั้นทำงานอยúางถูกตàอง
เปöนไปดังแผนที่วางไวà
ดังนั้นสามารถสรุปผลการทดลองไดàวúา ระยะเวลาการเปßดหนàากลàองที่นานที่สุดโดยที่วัตถุบน
ทàองฟ∞า จะยังคงเปöนจุดคือประมาณ 120 ถึง 180 วินาที โดยสามารถทำใหàมีประสิทธิภาพในการติดตาม
วัตถุบนทàองฟ∞าไดàนานขึ้นโดยใชàเฟ«องที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แตúดàวยงบประมาณที่จำกัดจึงทำใหàเราไมú
สามารถใชàเฟ«องที่คุณภาพสูงกวúานี้ไดà
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) ร.ร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการสนับสนุนในทุกๆดàาน ขอบคุณอาจารย~บุญสúง เห็นงาม อาจารย~ที่ปรึกษา
โครงงานที่กรุณาสละเวลาเพื่อใหàความรูàและคำแนะนำตลอดโครงงาน
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[O30] แผeนหมุนดวงจันทรx (Lunar Wheel)
ศิริสัก เดชะวรานนท~
E-mail: sukanyawaraput8@gmail.com
ครูที่ปรึกษา สุกัญญา วราพุฒ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
บทคัดยeอ
โครงงานแผúนหมุนดวงจันทร~นี้ ทำการสรàางและเผยแพรúแผúนหมุนดวงจันทร~ (Lunar Wheel)
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการโคจร การขึ้นตก การหาตำแหนúง การเกิดเฟสของดวงจันทร~ ศึกษาความสัมพันธ~ของ
โลก ดวงอาทิตย~ และดวงจันทร~ โดยสามารถบอกตำแหนúงและรูปรúาง เวลาขึ้นตก ในวันและเวลาตúางๆ ไดà
ซึ่งสามารถใชàงานไดàงúาย ใหàความรูàและเขàาถึงคนกลุúมตúาง ๆ ไดàอยúางถูกตàอง โดยศึกษาความรูàเกี่ยวกับการ
ขึ ้ นตกของดวงจั นทร~ การเกิ ดขà างขึ ้ นขà า งแรม การสั ง เกตขà า งขึ ้ นขà า งแรม และสรà า งแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร~ดàวยโปรแกรม GSP เพื่อหาเวลาขึ้นตก และตำแหนúงของดวงจันทร~จากคอมพิวเตอร~ นำความรูà
และแบบจำลองที่สรàางมาทดลองออกแบบแผúนหมุนดวงจันทร~ดàวยโปรแกรม GSP และ Photoshop
ผลการศึกษาพบวúา การออกแบบและสรàางแผúนหมุนดวงจันทร~รุúนตúางๆ มาจนถึงรุúนพับไดàที่ใชà
กระดาษยึดซึ่งประกอบไดàงúายและเปöนรุúนลúาสุด ไดàนำไปทดลองใชàหาดวงจันทร~บนทàองฟ∞า หารูปรúาง และ
หาวันขàางขึ้นขàางแรม รวมทั้งไดàทดลองใชàกับเพื่อนๆ และผูàคนในครอบครัว ก็สามารถใชàไดàคúอนขàางถูกตàอง
และสนุ ก สนานนú า สนใจ จึ ง ไดà น ำไปเผยแพรú ใ หà ด าวน~ โ หลดไดà แ บบสาธารณะบนเว็ บ ไซต~ แ ละทำคลิ ป
ประกอบการสอน และไดàทดสอบความแมúนยำกับแอสโตรแลบ (เครื่องวัดมุมอยúางงúายที่ทำเอง) และ
โปรแกรมจำลองทàองฟ∞า (Stellarium) พบวúาตำแหนúงดวงจันทร~ที่ทำนายไดàจากแผúนหมุนดวงจันทร~ยúอมจะ
คลาดเคลื่อนจากตำแหนúงจริงๆ ขึ้นอยูúกับเวลาที่สังเกตตúางๆ และปõจจัยอื่นๆ เชúน ระนาบการโคจรของดวง
จันทร~ การหมุนของโลก แกนโลกที่เอียง ละติจูดลองจิจูดผูàสังเกต วงโคจรที่เปöนวงรี เปöนตàน ทั้งนี้ ตำแหนúง
ที่ไดàจากแผúนหมุนดวงจันทร~ก็ไมúใชúมุมเงย แตúเปöนมุมที่วัดจากจุดตัดเสàนขอบฟ∞ากับระนาบการโคจรของดวง
จันทร~ ตามเสàนทางการโคจรของดวงจันทร~มาจนถึงดวงจันทร~โดยสมมติใหàดวงจันทร~โคจรเปöนวงกลมที่มี
คาบ 30 วัน อีกทีหนึ่ง ดังนั้นแผúนหมุนดวงจันทร~จึงไมúเหมาะที่จะนำไปหาตำแหนúงอยúางแมúนยำเหมือนอยúาง
คอมพิวเตอร~ แตúสามารถบอกตำแหนúง รูปรúาง หรือวันครúาวๆ ไดà รวมถึงเปöนสื่อการสอนและเครื่องมือที่ดีใน
การสอนเรื่องการขึ้นตกของดวงจันทร~
ความเปsนมา
ขàางขึ้นขàางแรม (The Moon’s Phases) เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร~มีรูปรúางเปöนทรงกลม ไมúมีแสงใน
ตัวเอง ดàานสวúางไดàรับแสงจากดวงอาทิตย~ แตúดàานตรงขàามกับดวงอาทิตย~ถูกบังดàวยเงาของตัวเอง ดวงจันทร~
โคจรรอบโลก ทำใหàมุมระหวúางดวงอาทิตย~-ดวงจันทร~-โลก เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปวันละ 12 องศา เมื่อมองดู
ดวงจันทร~จากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร~มีขนาดเปลี่ยนไปเปöนวงรอบ ใชàประมาณ 30 วัน
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Stellarium เปöนซอฟต~แวร~เสรี/รหัสเปßด ใชàเปöนทàองฟ∞าจำลองสำหรับคอมพิวเตอร~ สามารถแสดง
ทàองฟ∞าเหมือนจริงแบบ 3 มิติ ใกลàเคียงกับที่เห็นดàวยตาเปลúา กลàองสองตา หรือกลàองโทรทรรศน~ และ
สามารถนำไปใชàในเครื่องฉายทàองฟ∞าจำลองไดà
วัตถุประสงคx
1. ศึกษาเกี่ยวกับการโคจร การขึ้นตก การหาตำแหนúง และการเกิดเฟสของดวงจันทร~
2. ศึกษาความสัมพันธ~ของโลก ดวงอาทิตย~ และดวงจันทร~
3. สรàางแผúนหมุนดวงจันทร~ที่สามารถบอกตำแหนúงและรูปรúาง เวลาขึ้นตก ในวันและเวลาตúางๆ ไดà
โดยสามารถใชàงานไดàงúาย ใหàความรูàและเขàาถึงคนกลุúมตúาง ๆ ไดà
4. เผยแพรúแผúนหมุนดวงจันทร~ใหàเขàาถึงคนกลุúมตúางๆ เชúน นักเรียน เด็ก คุณครู ผูàสนใจในดารา
ศาสตร~ และบุคคลทั่วไป โดยผúานทางเว็บไซต~ในรูปแบบที่ประกอบไดàเอง และเขàาถึงงúาย เพื่อใหàเกิดความ
สนใจ ความรูà และความเขàาใจในดาราศาสตร~
วิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณx และซอฟตxแวรxที่ใช{ในการดำเนินงาน
1. วัสดุอุปกรณx 1. คอมพิวเตอร~โนàตบุπก
2. เครื่องพิมพ~
3. เครื่องเขียนตúางๆ กระดาษ 100 ปอนด~ สมุด
4. ดàาย เข็ม กาว กรรไกร ฯลฯ
2. ซอฟตxแวรx 1. The Geometer's Sketchpad 4.06
2. The Geometer's Sketchpad 5
3. Web browser ไดàแกú Google Chrome
4. Stellarium
5. โปรแกรมกราฟßก เชúน Paint, Photoshop, Windows movie maker
วิธีการดำเนินงาน
1. ศึกษาหาข{อมูล หลังจากที่ไดàเรียนในวิชาวิทยาศาสตร~ก็ตั้งขàอสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นตกของดวง
จันทร~ จึงศึกษาหาขàอมูลเกี่ยวกับการคำนวณการขึ้นตกของดวงจันทร~ การเกิดขàางขึ้นขàางแรม การสังเกตขàางขึ้น
ขàางแรม ฯลฯ ดังบทที่ 2
2. สร{างแบบจำลองทางคณิตศาสตรxดàวยโปรแกรม GSP เพื่อหาเวลาขึ้นตก และตำแหนúงของดวง
จันทร~จากคอมพิวเตอร~อยúางเปöนพลวัต
3. สร{างแผeนหมุนดวงจันทรx นำความรูàและแบบจำลองที่สรàางมาทดลองออกแบบแผúนหมุนดวง
จันทร~ดàวยโปรแกรม GSP และ Photoshop
พัฒนาการของแผeนหมุนดวงจันทรxรุeนตeางๆ หลังจากพิมพ~และทดลองประกอบใชàงานแลàว ไดàมีการพัฒนาดังนี้
รุ]นทดลองพิมพD
ครั้งแรก

รุ]นพับรุ]นแรก

รุ]นพกพาแบบ
ออกแบบแลrว

รุ]นพกพาไซสD
มินิ

รุ]นทดเวลา

รุ]นติด
กระดาษยึด

4. สร{างเว็บไซตxเพื่อเผยแพรeโครงการ
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ออกแบบและสรàางเว็บเพจขึ้นใน Wix Site ซึ่งเปöนเว็บที่ชúวยสรàางเว็บเพจของตัวเองไดàงúายๆ โดยไมú
ตàองเขียนโคàด เพื่อเผยแพรúรายละเอียดงาน เปöนแหลúงดาวน~โหลด สอนวิธีประกอบ วิธีใชà และใหàความรูà
ขàอมูลตúางๆแกúสาธารณะ (ลิงค~เว็บไซต~ https://lunarwheel.wixsite.com/lunarwheel)
ผลการศึกษา
หลังจากทดลองใชàแผúนหมุนดวงจันทร~กับเพื่อนๆ และคนรูàจัก รวมถึงใชàที่บàาน พบวúาสามารถใชàหา
ไดàวúาดวงจันทร~อยูúสúวนไหนของทàองฟ∞า หรือวúาตกหรือขึ้นหรือยัง และสามารถใชàดูดวงจันทร~แลàวบอกไดàวúา
เปöนวันขàางขึ้นขàางแรมกี่ค่ำ ทำใหàเกิดความสนุกสนานและความสนใจกับเพื่อนๆ โดยที่ยังตàองอธิบายวิธีใชàใหà
ละเอียดหนúอย และเพื่อทดสอบวúาแผúนหมุนดวงจันทร~สามารถบอกตำแหนúงของดวงจันทร~ไดàละเอียดเพียง
ไหน อยúางไร จึงเปรียบเทียบมุมเงยที่ไดàจากแผúนหมุนดวงจันทร~ กับมุมที่ไดàจากการวัดดวงจันทร~จริงๆ ดàวย
เครื่องวัดมุมอยúางงúาย (Astrolabe) ซึง่ ทำจากโปรแกรม GSP และเหรียญถúวงน้ำหนัก กับมุมเงยจากการ
จำลองโปรแกรม Stellarium ในเวลาและเงื่อนไขตúางๆ ดังนี้
1.เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหวúางมุมเงยจากแผúนหมุนดวงจันทร~และ Astrolabe กับ โปรแกรม
Stellarium ในระหวú า งวั นที ่ 17 มิ . ย. 2561 ถึ ง 30 มิ . ย. 2561 วั นและเวลาที ่ สามารถเก็ บขà อมู ลจาก
Astrolabe ไดà เพราะมีอุปสรรครวมถึงปõจจัยตúางๆ เชúน สภาพอากาศ เมฆบัง ฝนตก
รายการ
ค,าเฉลี่ย
ค,ามากสุด
ค,าต่ำสุด
ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความคลาดเคลื่อนจาก Stellarium (องศา)
Astrolab
แผ<นหมุนดวงจันทร@
0.88
4.75
2.45
11.47
0.15
0.82
0.799331577
3.518894618

2.เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนระหวúางมุมเงยของดวงจันทร~จากแผúนหมุนดวงจันทร~กับโปรแกรม
Stellarium โดยสุúมเลือกขàอมูลในชúวงเวลา 3 แบบ ดังนี้
ที่

2.2

เก็บขLอมูล
ทุกๆ
1 เดือน
จันทรคติ
1 วัน

2.3

ครึ่งชั่วโมง

2.1

ชSวงเวลาเก็บขLอมูล
1 ปÄ (13 เดือนจันทรคติ มี
เดือน 8 สองหน)
1 เดือนจันทรคติ
(เดือนขาด 29 วัน)
1 วัน (24 ชั่วโมง)

ชSวงที่เลือก
เดือน 1 ถึง 12 28/11/2560 ถึง 17/11/2561
ขึ้น 1 ค่ำ ถึง แรม 14 ค่ำ เดือน 9
12/8/2561 ถึง 9/9/2561
00.00 น. ถึง 23.30 น. 21/9/2561

เวลาเก็บขLอมูล
ที่เลือก
20.00 น. ขึ้น
10 ค่ำ
20.00 น. เดือน
9
ขึ้น 12 ค่ำ
เดือน 10

เปรียบเทียบระหวeางมุมเงยจากแผeนหมุนดวงจันทรxกับ Astrolabe ในแตeละเดือน เปsนเวลา 1 ปü
องศา

100.00
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มุมเงยวัดจากโปรแกรม
Stellarium (องศา)

50.00

มุมเงยวัดจาก แผ,นหมุนดวง
จันทร7(องศา)

0.00

ความคลาดเคลื่อนเทียบ
Stellarium แผ,นหมุนดวง
จันทร7 (องศา)

1

3

5

7 8(8) 10 12
เดือน

รายการ
คKาเฉลี่ย
คKามากสุด
คKาต่ำสุด
สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความคลาดเคลื่อน
21.53
38.76
1.77
12.36212563
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เปรียบเทียบระหวeางมุมเงยจากแผeนหมุนดวงจันทรxกับ Astrolabe ในแตeละวัน เปsนเวลา 1 เดือน
100.00

มุมเงยวัดจากโปรแกรม
Stellarium (องศา)

องศา

50.00
0.00
-50.00
-100.00

1.2 6.6 11.2 15.8 20.6 25.9

อายุดิถี (วัน)

มุมเงยวัดจาก แผ@นหมุน
ดวงจันทรC(องศา)
ความคลาดเคลื่อนเทียบ
Stellarium แผ@นหมุน
ดวงจันทรC (องศา)

รายการ
คKาเฉลี่ย
คKามากสุด
คKาต่ำสุด
สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความคลาดเคลื่อน
14.96482759
37.67
0.8
10.29893844

เปรียบเทียบระหวeางมุมเงยจากแผeนหมุนดวงจันทรxกับ Astrolabe ทุกครึ่งชั่วโมง เปsนเวลา 1 วัน
100

มุมเงยวัดจากโปรแกรม
Stellarium (องศา)

0

-50
-100

0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
21.00

องศา

50

เวลา

มุมเงยวัดจาก แผ@นหมุน
ดวงจันทรC(องศา)
ความคลาดเคลื่อนเทียบ
Stellarium แผ@นหมุน
ดวงจันทรC (องศา)

รายการ
คKาเฉลี่ย
คKามากสุด
คKาต่ำสุด
สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความคลาดเคลื่อน
11.00
34.23
0.07
7.927316425

สรุปผล
โครงงานแผúนหมุนดวงจันทร~ (Lunar Wheel) ผูàจัดทำไดàออกแบบและสรàางแผúนหมุน ดวงจันทร~รุúน
ตúางๆ มาจนถึงรุúนพับไดàที่ใชàกระดาษยึดซึ่งประกอบไดàงúายและเปöนรุúนลúาสุด ไดàนำไปทดลองใชàหาดวงจันทร~
บนทàองฟ∞า หารูปรúาง และหาวันขàางขึ้นขàางแรม รวมทั้งไดàทดลองใชàกับเพื่อนๆ บางคน และผูàคนใน
ครอบครัว ก็สามารถใชàไดàคúอนขàางถูกตàอง และสนุกสนานนúาสนใจ จึงไดàนำไปเผยแพรúใหàดาวน~โหลดไดàแบบ
สาธารณะบนเว็บไซต~และทำคลิปประกอบการสอน และไดàทดสอบความแมúนยำกับแอสโตรแลบ (เครื่องวัดมุม
อยúางงúายที่ทำเอง) และโปรแกรมจำลองทàองฟ∞า (Stellarium) พบวúาตำแหนúงดวงจันทร~ที่ทำนายไดàจากแผúน
หมุนดวงจันทร~ยúอมจะคลาดเคลื่อนจากตำแหนúงจริงๆ ขึ้นอยูúกับเวลาที่สังเกตตúางๆ และปõจจัยอื่นๆ เชúน
ระนาบการโคจรของดวงจันทร~ การหมุนของโลก แกนโลกที่เอียง ละติจูดลองจิจูดผูàสังเกต วงโคจรที่เปöนวงรี
เปöนตàน ทั้งนี้ ตำแหนúงที่ไดàจากแผúนหมุนดวงจันทร~ก็ไมúใชúมุมเงย แตúเปöนมุมที่วัดจากจุดตัดเสàนขอบฟ∞ากับ
ระนาบการโคจรของดวงจันทร~ ตามเสàนทางการโคจรของดวงจันทร~มาจนถึงดวงจันทร~โดยสมมติใหàดวงจันทร~
โคจรเปöนวงกลมที่มีคาบ 30 วัน อีกทีหนึ่ง ดังนั้นแผúนหมุนดวงจันทร~จึงไมúเหมาะที่จะนำไปหาตำแหนúงอยúาง
แมúนยำเหมือนอยúางคอมพิวเตอร~ แตúสามารถบอกตำแหนúง รูปรúาง หรือวันครúาวๆ ไดà รวมถึงเปöนสื่อการสอน
และเครื่องมือที่ดีในการสอนเรื่องการขึ้นตกของดวงจันทร~
เอกสารอ{างอิง
“Stellarium”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://stellarium.org/th/ 12 มกราคม 2562
“ข้างขึ้นข้างแรม”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/moonphases.%2027%20มีนาคม%202561
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[O31] การสร{างแบบจำลองความสัมพันธxระหวeางการโคจรของดวงอาทิตยx โลก และดวงจันทรx
นายกันตพงศ~ รักแตúงาม
E-mail: kuntapong2002@gmail.com
ครูที่ปรึกษา : นายนัทธพงศ~ สúงอำไพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทคัดยeอ
ตั้งแตúอดีตจนถึงปõจจุบัน มนุษย~มีวิธีการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ~กับธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ดวงอาทิตย~และดวงจันทร~ ซึ่งสúงผลใหàเกิดปรากฏการณ~ตúาง ๆ ที่มีอิทธิผลตúอมนุษย~ โดยมีการศึกษาและ
อธิบายความสัมพันธ~ของวงโคจรของโลกและดวงจันทร~ที่โคจรรอบดวงอาทิตย~ โลกเคลื่อนที่ไปรอบดวง
อาทิตย~เปöนวงรี โดยใชàเวลา 365.25 วัน ในการโคจรครบรอบ และดวงจันทร~มีการหมุนรอบตัวเองโดยใชà
เวลาโคจรรอบโลกประมาณ 27.32 วัน โดยความสัมพันธ~เบื้องตàน ผูàศึกษาจึงไดàออกแบบสรàางแบบจำลอง
ทางวิทยาศาสตร~ โดยอาศัยการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่ออธิบายความสัมพันธ~ดังกลúาว และปรากฏการณ~
ตúาง ๆ โดยผลการสรàางแบบจำลองทางวิทยาศาสตร~ พบวúา แบบจำลองความสัมพันธ~ระหวúางการโคจรของ
ดวงอาทิตย~ โลก และดวงจันทร~ สามารถใชàอธิบายสัดสúวนของระยะเวลาที่โลกและดวงจันทร~ใชàในการโคจร
รอบดวงอาทิตย~ การมองเห็นกลุúมดาวจักรราศี และการเกิดฤดูกาลบนโลกไดà
คำสำคัญ: แบบจำลองความสัมพันธ~ระหวúางการโคจรของดวงอาทิตย~ โลก และดวงจันทร~
ความเปsนมา
มนุษย~มีความคุàนเคยกับการสังเกตทàองฟ∞า เพื่อที่จะหาคำตอบตúาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนทàองฟ∞า จนมีการ
บั น ทึ ก เรื ่ อ งราวตú า ง ๆ เปö น หลั ก ฐานทางประวั ต ิ ศ าสตร~ ม าจนถึ ง ปõ จ จุ บ ั น ซึ ่ ง วั ต ถุ ท à อ งฟ∞ า ที ่ ม นุ ษ ย~ ใ หà
ความสำคัญเปöนลำดับแรก ๆ ก็คือ ดวงอาทิตย~ และดวงจันทร~ ซึ่งอาจจะเปöนเพราะวúาเปöนวัตถุที่มีขนาด
ปรากฏใหญúกวúาเมื่อเทียบกับวัตถุอื่น ๆ แตúสิ่งที่สำคัญอยúางยิ่งกลับเปöนอิทธิพลของดวงอาทิตย~และดวง
จันทร~ที่สúงผลใหàเกิดปรากฏการณ~ตúาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นบนโลกและที่สังเกตไดàจากโลกซึ่งมีความเกี่ยวขàองการ
การดำเนินชีวิตโดยตรง เชúน การเกิดกลางวัน กลางคืน การเกิดอุปราคา ขàางขึ้น - ขàางแรม ปรากฏการณ~น้ำ
ขึ้น - น้ำลง การเกิดฤดูกาล รวมถึงการมองเห็นกลุúมดาวจักรราศี เปöนตàน ซึ่งปรากฏการณ~ดังที่กลúาวมานั้น
เกิดจากโลกและดวงจันทร~ที่โคจรรอบดวงอาทิตย~ โดยจากการศึกษาความสัมพันธ~ของวงโคจรของโลกและ
ดวงจันทร~ที่โคจรรอบดวงอาทิตย~ พบวúา โลกเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย~เปöนวงรี โดยใชàเวลา 365.25 วัน ใน
การโคจรครบรอบ ทำใหàในทุก ๆ 4 ป° ปฏิทินจะมี 366 วัน และดวงจันทร~มีการหมุนรอบตัวเองโดยใชàเวลา
โคจรรอบโลกประมาณ 27.32 วัน ซึ่งเรียกวúา คาบดาราคติ (Sidereal period) โดยที่ดวงจันทร~มีการ
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หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใชàเวลาเทúากับการโคจรรอบโลกพอดี เปöนเหตุผลที่ทำใหàดวงจันทร~หันหนàาดàานเดียว
มาสูúโลก รวมถึงการอธิบายปรากฏการณ~ ตúาง ๆ อีกหลากหลาย ซึ่งหลาย ๆ ปรากฏการณ~ไมúสามารถอธิบาย
ใหàเกิดความเขàาใจอยúางเปöนรูปธรรมไดàผูàศึกษาจึงคิดคàนเพื่อสรàางตàนแบบของแบบจำลองที่ใชàอธิบาย
ความสัมพันธ~ระหวúางการโคจรของดวงอาทิตย~ โลก และดวงจันทร~ โดยมีแนวคิดในการออกแบบใหàงúายตúอ
การทำความเขàาใจ ซึ่งแบบจำลองนี้สามารถอธิบายขàางขึ้น-ขàางแรม น้ำขึ้น - น้ำลง การมองเห็นกลุúมดาว
จักรราศี และจันทรุปราคา สุริยุปราคา รวมถึงสัดสúวนของระยะเวลาที่โลกและดวงจันทร~โคจรรอบดวง
อาทิตย~ไดà
วัตถุประสงคx
ออกแบบและสรàางแบบจำลองการความสัมพันธ~ระหวúางการโคจรของดวงอาทิตย~ โลก และดวง
จันทร~ เพื่อใชàอธิบายปรากฏการณ~ที่เกิดขึ้นบนแบบจำลอง
วิธีการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ~ของวงโคจรของโลกและดวงจันทร~ที่โคจรรอบดวงอาทิตย~ พบวúาโลก
เคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย~เปöนวงรี โดยใชàเวลา 365.25 วัน ในการโคจรครบรอบ และดวงจันทร~มีการ
หมุนรอบตัวเองโดยใชàเวลาโคจรรอบโลกประมาณ 27.32 วัน จึงสามารถหาอัตราสúวนระหวúางเวลาที่โลก
ใชàโคจรรอบดวงอาทิตย~กับเวลาของการโคจรรอบโลกของดวงจันทร~ และนำมาออกแบบทางวิศวกรรม
ดังตúอไปนี้
1. ออกแบบชุดเฟ«องจากอัตราสúวนของเวลาในการโคจรของโลกและดวงจันทร~ โดยเลือกใชàเฟ«อง
ซึ่งเปöนวงกลม จำนวน 2 ชิ้น แทนการใชàวงรีในการควบคุมการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร~ โดยคำนวณ
จำนวนฟõนเฟ«อง โมดูล และระยะพิตของเฟ«องทั้งสอง จากสูตร P = π . m , m = P / π และ Z = d / m
โดยที่ P = ระยะพิต, m = โมดูล, d = เสàนผúานศูนย~กลาง และ Z = จำนวนฟõนเฟ«อง ในอัตราสúวนเฟ«อง
ใหญúตúอเฟ«องเล็ก 12 : 1 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ชุดเฟ«อง ขนาดโมดูล 2.5
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2. นำผลการคำนวณของเฟ«องมาเขียนแบบดàวยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional
2016 จากนั้นบันทึกเปöนภาพสองมิติ และตัด Acrylic ขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร ดàวยเครื่องตัดเลเซอร~
3. ออกแบบชุดขับเคลื่อนและการประกอบแบบจำลอง โดยใชàแหลúงกำเนิดไฟฟ∞าขนาด 220 V AC
โดยใชà Power Supply ขนาด 12 V DC 2 A ตúอมอเตอร~ ขนาด 12 V DC ความเร็ว 100 รอบ/นาที เพื่อ
ขับเพลาที่ตúอกับเฟ«องโซúเพื่อชúวยใหàเกิดการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร~ ดังภาพที่ 2 และ 3
4. ประกอบสúวนจúาง ๆ ของแบบจำลอง พรàอมทั้งติดตั้งวัสดุจำลองแทนดวงอาทิตย~ โลกและ ดวง
จันทร~ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบรúางแบบจำลอง

ภาพที่ 3 ชุดขับเคลื่อน

ผลการศึกษา
จากการทดสอบแบบจำลองความสัมพันธ~ของวงโคจรของโลกและดวงจันทร~ที่โคจรรอบดวงอาทิตย~
พบวúา แบบจำลองสามารถใชàอธิบายการปรากฏการณ~ไดàดังนี้
ข{อค{นพบจากแบบจำลอง
1. การมองเห็นกลุúมดาวจักรราศี จากตำแหนúงของโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย~ ทำใหàเห็นดวง
อาทิตย~เคลื่อนเขàาไปอยูúในกลุúมดาวจักรราศีตúาง ๆ
2. ระยะเวลาเปรียบเทียบของการโคจรของดวงจันทร~รอบโลก ทีมี่ความสัมพันธ~การโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย~
3. การเกิดปรากฏการณ~ สุริยุปราคา และจันทรุปราคา และการเกิดขàางขึ้น - ขàางแรม

ภาพที่ 4 แบบจำลองความสัมพันธ~ของวงโคจรของโลกและดวงจันทร~ที่โคจรรอบดวงอาทิตย~
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ข{อจำกัดจากแบบจำลอง
แบบจำลองยังไมúสามารถอธิบายการเกิดฤดูกาลไดà เนื่องจากเกิดขàอผิดพลาดของการออกแบบ
ชุดขับเคลื่อนของแบบจำลอง ซึ่งตàองใชàการอิบายเพิ่มเติมจากแบบจำลอง
สรุปผล
จากการออกแบบและทดสอบแบบจำลองความสัมพันธ~ของวงโคจรของโลกและดวงจันทร~ที่
โคจรรอบดวงอาทิตย~ พบวúา แบบจำลองสามารถใชàอธิบายการปรากฏการณ~การมองเห็นกลุúมดาวจักรราศี
จากตำแหนúงของโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย~ ทำใหàเห็นดวงอาทิตย~เคลื่อนเขàาไปอยูúในกลุúมดาวจักรราศีตúาง
ๆ ระยะเวลาเปรียบเทียบของการโคจรของดวงจันทร~รอบโลก ทีมี่ความสัมพันธ~การโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตย~การเกิดปรากฏการณ~ สุริยุปราคา และจันทรุปราคา และการเกิดขàางขึ้น – ขàางแรม ซึ่งตàองใชàการ
อธิบายเพิ่มเติมจากผูàใชàงานแบบจำลอง อยúางไรก็ตาม แบบจำลองยังมีขàอจำกัดที่ไมúสามารถอธิบายการเกิด
ฤดูกาลไดàอยúางชัดเจน เนื่องจากมีขàอผิดพลาดของการออกแบบชุดขับเคลื่อนของแบบจำลอง ซึ่งตàองมีการ
ดำเนินการปรับปรุงแบบจำลองนี้ ในโอกาสตúอไป
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทำโครงงานนี้ ขอขอบคุณ อาจารย~นัทธพงศ~ สúงอำไพ อาจารย~ที่ปรึกษา อาจารย~สมาน
ชาญ จันทร~เอี่ยม เจàาหนàาที่สารสนเทศดาราศาสตร~ชำนาญการ ประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสีมา อาจารย~สมศักดิ์ ลิ่มวงศกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย~วร
รั ต น~ จงไกรจั ก ร คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต สำหรั บ คำแนะนำ คำปรึ ก ษา
ขàอเสนอแนะ และเทคนิคตúาง ๆ ในการทำโครงงานนี้ และขอขอบคุณการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) สุดทàายนี้ คุณพúอ คุณแมúและเพื่อนๆอัน เปöนที่รัก ผูàใหàกำลังใจในการดำ
เดินงานครั้งนี้ใหàสำเร็จลุลúวงไปไดàดàวยดี
เอกสารอ{างอิง
ศักดิ์ชาย เพชรชúวย. (2549). ดาราศาสตร~และอวกาศ. ภูเก็ต: คณะวิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
บุญธรรม ภัทธาจารุกุล. (2555). ชิ้นสúวนเครื่องกล. กรุงเทพ ฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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[O32] สื่อการเรียนรู{ระบบสุริยะสำหรับคนตาบอด
นางสาวสุภนิช ศรีเมฆ
Email : supanichhz@gmail.com
อาจารย~ที่ปรึกษา นายธวัชชัย สุวรรณวงศ~
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บทคัดยeอ
โครงงาน เรื่อง สือ่ การเรียนรูàระบบสุริยะสำหรับคนตาบอด เปöนการสรàางแบบจำลองลักษณะพื้นผิว
ของดาวเคราะห~ในระบบสุริยะ ไดàแกú ดาวพุธ ดาวศุกร~ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร~ ดาวยูเรนัส
และดาวเนปจูน มีวัตถุประสงค~เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองและเพื่อใหàคนตาบอดมีความรูà
ความเขàาใจในระบบสุริยะมากขึ้น โดยไดàสรàางแบบจำลองลักษณะพื้นผิวของดาวเคราะห~ที่มีลักษณะเปöน
ทรงกลม และมีพื้นผิวสัมผัสที่นูนสูงขึ้นหรือเปöนหลุมลึกลงจากแนวระนาบ และไดàจัดทำแบบทดสอบเพื่อ
ทดสอบความรูàความเขàาใจกúอนสัมผัสแบบจำลองนี้ โดยใชàกลุúมตัวอยúางจำนวน 50 คน จากโรงเรียนธรรมิก
วิทยา และหลังจากการทำแบบทดสอบ ผูàจัดทำไดàนำแบบจำลองลักษณะพื้นผิวของดาวเคราะห~ทั้ง 5 แบบที่
ไดàทำการประดิษฐ~ไวà มาทดสอบโดยการใหàเด็กตาบอดสัมผัสแบบจำลองลักษณะพื้นผิวของดาวเคราะห~แตú
ละดวงทั้ง 5 แบบ และไดàสอบถามหาแบบจำลองที่สามารถทำใหàเด็กตาบอดรูàสึกถึงลักษณะพื้นผิวของดาว
เคราะห~ที่ไดàทำการประดิษฐ~ไวàไดàมากที่สุด หลังจากสัมผัสแบบจำลอง ผูàจัดทำไดàนำแบบทดสอบชุดเดิมแตú
สลับขàอและตัวเลือกใหมú เพื่อทดสอบความรูàความเขàาใจหลังสัมผัสแบบจำลองนี้จากเด็กตาบอดกลุúมเดิม ซึ่ง
จากการทำแบบทดสอบกúอนและหลังสัมผัสแบบจำลอง พบวúากúอนสัมผัสแบบจำลองเด็กตาบอดจะมี
ความรูàสึกไมúมั่นใจในคำตอบ แตúหลังจากสัมผัสแบบจำลอง เด็กตาบอดมีความมั่นใจในการตอบมากขึ้น และ
เปอร~เซ็นต~ในการตอบคำถามถูกมีคúามากขึ้นจากกúอนสัมผัสแบบจำลอง
คำสำคัญ แบบจำลองระบบสุริยะ, เด็กตาบอด
ความเปsนมา
หลายๆ คนอาจศึกษาและพบเห็นภาพเกี่ยวกับดาวเคราะห~ในระบบสุริยะหรือสังเกตเห็นผúานการใชà
กลàองโทรทรรศน~ ซึ่งจะสามารถระบุไดàวúาเปöนดาวเคราะห~ดวงใดไดà แตúคนที่พิการทางสายตาหรือคนตาบอด
นั้น เปöนผูàพิการกลุúมหนึ่งที่มีความบกพรúองทางการมองเห็น ตั้งแตúในระดับตาบอดสนิทหรือตาบอดเลือนราง
ซึ่งการเรียนรูàทำไดàเพียงจากการฟõงเสียงและการใชàการสัมผัส ซึ่งในการเรียนการสอนของคนตาบอดสúวน
ใหญúจะใชàอักษรเบรลล~ซึ่งตàองใชàการสัมผัสในการเรียนรูàเปöนหลัก ทำใหàไมúสามารถจินตนาการใหàเห็นภาพไดà
ผูàจัดทำจึงมีแนวคิดในการสรàางสื่อการเรียนรูàระบบสุริยะสำหรับคนตาบอด ซึ่งเปöนสื่อที่มีลักษณะเปöนทรง
กลมที่มีลักษณะพื้นผิวสัมผัสที่แตกตúางกันตามลักษณะเดúนของดาวเคราะห~แตúละดวงที่ผูàจัดทำไดàศึกษาหา
ความรู à ม า เพื ่ อ ที ่ จ ะใหà เ ด็ ก ตาบอดไดà ส ั ม ผั ส และระบุ ไ ดà ว ú า เปö น ดาวเคราะห~ ด วงใดไดà อ ยú า งถู ก ตà อ ง
นอกเหนือจากการเรียนรูàผúานคำบรรยายและการเรียนดàวยอักษรเบรลล~เทúานั้น
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วัตถุประสงคx
เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองวúาสามารถทำใหàคนตาบอดมีความรูàความเขàาใจในระบบ
สุริยะมากขึ้น และสามารถสรàางจินตนาการเกี่ยวกับลักษณะดาวเคราะห~ไดà
วิธีการศึกษา
1. หลúอแบบพิมพ~ทรงกลม โดยใชàน้ำยางพาราทารอบๆ วัตถุทรงกลมนำไปตากแดด จนน้ำยางพารา
เริ่มแหàง จึงนำมาทาซ้ำใหมú ประมาณ 5-6 รอบ
2. แกะแบบพิมพ~ออกจากวัตถุทรงกลม โดยใชàน้ำยาพาราเทรอบๆ เพื่อใหàแกะแบบพิมพ~ไดàงúาย
3. นำปูนปลาสเตอร~ผสมกับน้ำ 2:1 สúวน เทใสúลงในแบบพิมพ~และรอใหàปูนปาสเตอร~แข็งตúอจากนั้น
จึงแกะแบบพิมพ~ออก
4. นำปูนปลาสเตอร~มาแกะรูปรúางตามลักษณะพื้นผิวของดาวเคราะห~ที่ไดàสืบคàนขàอมูลไวà

5. นำแบบจำลอง ลักษณะพื้นผิวของดาวเคราะห~แบบที่ 1 นี้ ไปทดสอบและสอบถามจากคนปกติที่
หลับตา จำนวน 30 คน บันทึกผลพรàอมทั้งรับฟõงขàอเสนอแนะ
6. นำแบบจำลองที่ไดàปรับปรุงจากขàอเสนอแนะ (แบบที่ 2) ไปทดสอบและสอบถามจากเด็กตา
บอดในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 10 คน ณ โรงเรียนธรรมมิกวิทยา อ.เขายàอย จ.เพชรบุรี โดยสอบถาม
ถึงลักษณะ รูปรúางหลังจากที่ไดàสัมผัสแลàวเก็บขàอมูล รับฟõงขàอเสนอแนะ รายบุคคลเพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาแบบจำลองตúอไป
7. ทำแบบจำลองระบบสุริยะ (แบบที่ 3) ที่ผúานการรับฟõงความคิดเห็นจากเด็กตาบอดและนำ
แบบจำลองที่ไดàปรับปรุงและพัฒนาแลàว ไปทดสอบและสอบถามจากกลุúมคนตาบอดกลุúมเดิม และเพิ่ม
จำนวนเปöน 30 คน เก็บขàอมูลอีกครั้งและสอบถามถึงความรูàสึกสัมผัส เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา
แบบจำลองตúอไป 8. ศึ ก ษาขà อ มู ล เกี ่ ย วกั บ อั ก ษรเบรลล~ และการใชà เ ครื ่ อ งพิ ม พ~ ด ี ด ภาษาเบรลล~
(Braillewriters) และแผúนเหล็กและกàานสัมผัส (Slate and stylus)
9. นำแบบจำลองระบบสุริยะ (แบบที่ 4) ที่ผúานการรับฟõงความคิดเห็นจากเด็กตาบอดในครั้งที่ 3
และนำแบบจำลองที่ไดàปรับปรุงและพัฒนา ไปทดสอบและสอบถามจากกลุúมคนตาบอดกลุúมเดิม จำนวน 30
คน และเก็บขàอมูล
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10. ทำแบบจำลองระบบสุริยะ (แบบที่ 5) ที่ไดàรับฟõงความคิดเห็นและขàอเสนอแนะจากเด็กตาบอด
ในครั้งที่ 4 มาปรับปรุงและพัฒนา
11. จัดทำแบบทดสอบสอบ เพื่อวัดความรูàความเขàาใจกúอนและหลังสัมผัสแบบจำลองนี้
12. นำแบบทดสอบที่ไดàจัดทำขึ้น ใหàกับเด็กตาบอดที่ไมúเคยผúานการสัมผัสแบบจำลองนี้มากúอน
โดยใชàกลุúมตัวอยúางจำนวน 50 คน บันทึกผลการทดสอบ และนำแบบจำลองระบบสุริยะแบบที่ 5 ใหàเด็กตา
บอดกลุúมที่ไดàทำขàอสอบสัมผัส เพื่อที่หาแบบจำลองที่สามารถทำใหàเด็กตาบอดรูàสึกถึงลักษณะพื้นผิวที่ไดàทำ
การประดิษฐ~ไดàอยúางมากที่สุด และหลังจากการสัมผัส ไดàใหàเด็กตาบอดกลุúมนี้ทำขàอสอบอีกครั้ง เพื่อวัด
ความรูàความเขàาใจหลังจากที่ไดàสัมผัสแบบจำลองนี้

ผลการศึกษา
จากการทดสอบพบวúา แบบจำลองระบบสุริยะแบบที่ 5 สามารถทำใหàเด็กตาบอดรับรูàถึงลักษณะ
พื้นผิวไดàดีกวúาแบบอื่นๆ และจากการวัดความรูàความเขàาใจ โดยการใหàทำขàอสอบกúอนและหลังจากสัมผัส
แบบจำลองนั้น พบวúาหลังจากที่เด็กตาบอดไดàสัมผัสแบบจำลองนั้น ทำใหàเด็กตาบอดมีความมั่นใจในคำตอบ
และสามารถทำขàอสอบไดàมากกวúากúอนสัมผัสแบบจำลอง
ตารางที่ 1 การประเมินความรูàความเขàาใจกúอนและหลังสัมผัสแบบจำลอง
จำนวนคน (50 คน)
จำนวนข{อที่สามารถตอบได{
กeอนสัมผัสแบบจำลอง หลังสัมผัสแบบจำลอง
0-3
31
4
4-6
19
13
7 ขàอขึ้นไป
33
ตารางที่ 2 ตัวอยúางขàอเสนอแนะและคำพูดของผูàตอบแบบทดสอบ
ชื่อ
นายธวีร9

นายวุฒิ
พงษ9
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ข{อความ
“จากการที่ไดAสัมผัสแบบจำลองนี้ทำใหAไดAเรียนรูAมากกวdาจากการอdานและการฟ™ง เนื่องจากผม
ศึกษาในโรงเรียนรวมที่มีทั้งคนตาดีและตาบอด จึงทำใหAบางครั้งไมdสามารถทำความเขAาใจหรือ
จินตนาการภาพไดA”
“แบบจำลองนี้ทำใหAสามารถจินตนาการถึงลักษณะตdางๆ บนดาวเคราะห9ไดA เชdน ดาวอังคาร จะมี
ภูเขาไฟ และแบบจำลองนี้จะสะดวกมากกวdาการอdานจากหนังสือ เพราะผมไมdสามารถมองเห็น”
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ชื่อ

ข{อความ

นายชัยรัตน9 “ผมเคยไดAสัมผัสแบบจำลองของโลกมากdอนครับ แตdเปùนในแบบ 2 มิติครับ ซึ่งพอไดAลองมาสัมผัส
แบบจำลองแบบ 3 มิ ติ มั นทำใหA เ ราสามารถหยิ บขึ ้ นมาสั มผั สไดA ทั ้ งลู ก มั นนd าตื ่ นเตA นครั บ
แบบจำลองนี้ทำใหAผมสามารถจินตนาการและเขAาใจไดAมากขึ้นจากการที่ผมฟ™งคุณครู”
นายโชคอนันต7 “แบบจำลองทำใหAเห็นภาพไดAงdายมากขึ้นครับ ผมเปùนคนหนึ่งที่ไมdไดAเรียนสายวิทย9ครับ จึงไมdคdอย
มีความรูAเรื่องระบบสุริยะมากเทdาไร … แตdบางทีเราก็ไมdสามารถจินตนาการถึงภาพไดAนะครับ
เพราะคนตาบอดจะใชAการฟ™งกับการสัมผัสเสมอ เชdน ของใชAในชีวิตประจำวัน พวกผมจะใชAการ
จำลักษณะของสิ่งๆ นั้น จากการที่ไดAสัมผัสเอาครับ ซึ่งแบบจำลองก็สามารถทำใหAผมจำลักษณะ
ของดาวเคราะห9ไดA และสามารถจินตนาการถึงลักษณะของดาวเคราะห9ดวงนั้นๆ ไดAเชdนกัน”

สรุปผลการศึกษา
จากการสรàางแบบจำลองลักษณะพื้นผิวของดาวเคราะห~ในระบบสุริยะและทดสอบกับคนตาบอด
พบวúา สามารถทำใหàคนตาบอดมีความรูàความเขàาใจในระบบสุริยะมากขึ้น โดยวัดจากการทำแบบสอบกúอน
และหลังจากสัมผัสแบบจำลองนี้ และไดàพูดคุยสอบถามถึงการจิตนาการเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวของดาว
เคราะห~ที่ไดàสัมผัส นอกเหนือจากการเรียนรูàผúานคำบรรยายหรืออักษรเบรลล~เทúานั้น ซึ่งเด็กตาบอดแตúละ
คนมีจินตนาการถึงลักษณะของดาวเคราะห~ที่แตกตúางกันไป แบบจำลองดาวเคราะห~ในระบบสุริยะนี้ จึงเปöน
สื่อการเรียนรูàระบบสุริยะสำหรับคนตาบอดที่สามารถนำไปใชàไดàจริง ผูàจัดทำโครงงานจะนำแบบจำลองนี้ไป
ขยายผล ศึกษาตúอและพัฒนาเปöนสื่อการเรียนรูàที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานดาราศาสตร~นี้ ไดàรับการสนับสนุนจากโครงงานอบรบครูเชิงปฏิบัติการดàานดาราศาสตร~ขั้น
สูงสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
(องค~การมหาชน) และบุคลากรทุกทúานที่ใหàโอกาสในการทำงานและใหàคำปรึกษา จนงานวิจัยประสบ
ความสำเร็จขอบคุณครูที่ปรึกษาคุณครูธวัชชัย สุวรรณวงศ~ ใหàคำปรึกษา กำลังใจ ชúวยเหลือและชี้แนะ
แนวทางใหàงานวิจัยนี้สำเร็จลุลúวงไปดàวยดี ขอขอบคุณผูàอำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมิก
วิทยา จ.เพชรบุรี ทàายที่สุดนี้ขอขอบคุณผูàอำนวยการ คุณครูศลิดดา จุติเวช นางสาวเกศกนก แสงสุข และ
นางสาวภาวิณี นกแกàว ที่ใหàความชúวยเหลือในการเก็บขàอมูลในทุก ๆ ครั้ง เปöนอยúางดี
เอกสารอ{างอิง
ระบบสุริยะ Solar system. พิมพ~ครั้งที่ 2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน)
“Solar system” [Online] Available: https://solarsystem.nasa.gov
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญú มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ~.ความรูàเบื้องตàนกับอักษรเบรลล~ [Online] Available:
http://cfbt.or.th/sk/index.php/article/12-readbraille
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[O33] การสร{างโปรแกรมคำนวณการเกิดปรากฏการณxการรeวมทิศของวัตถุบนท{องฟûา
นางสาวณัฐณิชา คลàายโพธิ์ศรี
E-mail: natnicha-time@hotmail.com
โรงเรียนอุตรดิตถ~ดรุณี
ครูที่ปรึกษา ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ~
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน)
บทคัดยeอ
ปรากฏการณ~การรúวมทิศของวัตถุบนทàองฟ∞าเปöนปรากฏการณ~ที่สวยงาม หาชมไดàยากและยัง
สามารถใชàในการศึกษาระบบสุริยะรวมถึงเหตุการณ~ทางประวัติศาสตร~ โดยปรากฏการณ~การรúวมทิศของ
วัตถุบนทàองฟ∞าสúวนใหญúจะเกิดขึ้นกับดาวเคราะห~และดวงจันทร~เนื่องจากดาวเคราะห~โคจรรอบดวงอาทิตย~
เปöนวงรีบนระนาบวงโคจรที่มีความเอียงใกลàเคียงกัน ผูàสังเกตบนโลกจึงสามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห~และ
ดวงจันทร~ปรากฏบนทàองฟ∞าอยูúใกลàเสàนสุริยะวิถี ถึงแมàวúาในปõจจุบันนักดาราศาสตร~จะสามารถคำนวณ
ตำแหนúงของดาวเคราะห~ไดàอยúางแมúนยำ แตúการคàนหาขàอมูลปรากฏการณ~การรúวมทิศของวัตถุบนทàองฟ∞า
ยังคงทำไดàยาก ในโครงการวิจัยนี้จึงจะทำการศึกษาถึงตำแหนúงปรากฏของวัตถุบนทàองฟ∞าอันไดàแกú ดาว
เคราะห~และดวงจันทร~เพื่อนำมาสรàางเปöนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร~สำหรับใชàในการทำนายปรากฏการณ~
การรúวมทิศของดาว ขอบเขตของงานวิจัยคือการใชàเงื่อนไขวúาดาวเคราะห~โคจรรอบดวงอาทิตย~เปöนวงกลม
และวงรี โดยผลที่ไดàจากการคำนวณของโปรแกรมแบบวงกลมมี คú าความคลาดเคลื ่ อนของโปรแกรม
ประมาณ 5.285 องศา ในสúวนการคำนวณของโปรแกรมแบบวงรี โปรแกรมจะใชàสมการของเคปเลอร~ในการ
คำนวณตำแหนúงของดาวเคราะห~ แตúการคำนวณหาตำแหนúงของดวงจันทร~ยังคงใชàแบบจำลองระบบสุริยะ
แบบวงกลมเชúนเดียวกับโปรแกรมแรก โดยมีคúาความคลาดเคลื่อนของโปรแกรมประมาณ 4.916 องศา จาก
ผลขàางตàนโปรแกรมแบบวงรีจึงเหมาะที่จะนำมาศึกษาปรากฏการณ~การรúวมทิศของดาวมากกวúา แตú
ขàอจำกัดของโปรแกรมสำหรับโครงการวิจัยชิ้นนี้คือผลการคำนวณของปรากฏการณ~ที่เกี่ยวขàองกับดวงจันทร~
ยังมีความคลาดเคลื่อนไมúสม่ำเสมอกันเนื่องจากการคำนวณตำแหนúงของดวงจันทร~ซึ่งยังคงใชàแบบจำลอง
ระบบสุริยะแบบวงกลมในการคำนวณ ดังนั้นโปรแกรมสำหรับการทำนายปรากฏการณ~การรúวมทิศของวัตถุ
บนทàองฟ∞าสำหรับโครงการวิจัยนี้จึงเหมาะสมกับการใชàทำนายปรากฏการณ~ที่เกิดขึ้นกับดาวเคราะห~
มากกวúาดวงจันทร~
คำสำคัญ: ปรากฏการณ~การรúวมทิศของดาว แบบจำลองระบบสุริยะแบบวงกลม แบบจำลองระบบสุริยะ
แบบวงรี
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ความเปsนมา
ดาวเคราะห~ในระบบสุริยะและดวงจันทร~มีคúาความเอียงวงโคจรเมื่อเทียบกับระนาบการโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย~ที่คúอนขàางนàอย ตำแหนúงของดาวเคราะห~และดวงจันทร~ที่ปรากฏบนทàองฟ∞านั้นจึงอยูúใกลà
เสàนสุริยะวิถี ทำใหàดาวเคราะห~และดวงจันทร~มีโอกาสอยูúในตำแหนúงปรากฏที่ใกลàเคียงกัน ซึ่งทำใหàผูà
สังเกตการณ~บนโลกสังเกตเห็นดาวเคราะห~และดวงจันทร~เปöนปรากฏการณ~ตúางๆ เชúน ปรากฏการณ~
พระจันทร~ยิ้ม หรือดาวเคราะห~ชุมนุม และเรียกปรากฏการณ~เหลúานี้วúา การรúวมทิศของดาว
ซึ่งปรากฏการณ~เหลúานี้เปöนปรากฏการณ~ที่เกิดขึ้นไดàยาก มีความสวยงามและยังสามารถใชàศึกษา
วัตถุในระบบสุริยะ นอกจากนี้ปรากฏการณ~การรúวมทิศของดาวยังปรากฏในบันทึกเหตุการณ~สำคัญทาง
ประวัติศาสตร~ เชúน The star of Bethlehem ในปõจจุบันถึงแมàวúานักดาราศาสตร~จะสามารถคำนวณ
ตำแหนúงของดาวเคราะห~ไดàอยúางแมúนยำ แตúการคàนหาขàอมูลปรากฏการณ~การรúวมทิศของวัตถุทàองฟ∞ายังคง
ทำไดàยาก
ในโครงการวิจัยนี้จึงจะทำการศึกษาถึงตำแหนúงปรากฏของวัตถุบนทàองฟ∞าอันไดàแกú ดาวเคราะห~
และดวงจันทร~เพื่อนำมาสรàางเปöนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร~เพื่อใชàในการคำนวณระยะหúางของตำแหนúง
ปรากฏบนทàองฟ∞าของทั้งดาวเคราะห~และดวงจันทร~และแปรผลมาเปöนวันเดือนป°ที่เกิดปรากฎการณ~เพื่อใชà
ในการศึกษาการรúวมทิศของดาว
วัตถุประสงคx
1. เพื่อหาสูตรการคำนวณระยะหúางระหวúางวัตถุบนทàองฟ∞าในตำแหนúงปรากฏ
2. เพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณหาระยะหúางระหวúางวัตถุบนทàองฟ∞าในตำแหนúงปรากฏ
3.เพื่อทำนายการเกิดปรากฏการณ~การรúวมทิศของดาวเคราะห~และดวงจันทร~ ปรากฏการณ~ดาวเคียงเดือน
ดาวเคราะห~ชุมนุม ทั้งในอดีต และอนาคต
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษา ตำแหนúงของดาวเคราะห~ในระบบสุริยะที่สามารถสังเกตเห็นไดàดàวยตาเปลúา
ไดàแกú ดาวพุธ ดาวศุกร~ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส และ ดาวเสาร~ รวมถึงดวงจันทร~
โปรแกรมแบบวงกลม โปรแกรมคำนวณตำแหนeงดาวเคราะหx เมื่อดาวเคราะหxโคจรรอบดวงอาทิตยx
เปsนวงกลม
1. กำหนดวันอàางอิงกำหนดใหàเปöนวันที่ 21 มีนาคม 2015 เวลา 03:12 น. UTC ซึ่งเปöนวันและเวลาที่
ดวงอาทิตย~มีคúา Right ascension (RA) เทúากับ 0 ชั่วโมง ในป° ค.ศ. 2015 จากนั้นหาตำแหนúงดาว
เคราะห~ในระบบพิกัดฉาก (x, y) จาก NASA HORIZONS Web-Interface จากพิกัดที่ไดàเขียน
ตำแหนúงพิกัดดาวเคราะห~แตúละดวงลงในโปรแกรม GSP จากนั้นคำนวณหาตำแหนúงดาวเคราะห~แตú
ละดวงในระบบพิกัดเชิงขั้ว (R,X)
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2. เขียนโปรแกรม ภาษา Python คำนวณมุมที่เปลี่ยนแปลงไปของดาวเคราะห~ในวันและเวลาที่รับคúา
เขàามาเมื่อเทียบกับวันอàางอิง โดยใชàสมการ
N
K = M × 360° Q 7;L360°
O

3. คำนวณตำแหนúงดาวเคราะห~แตúละดวงในระบบพิกัดเชิงขั้ว ในวันที่กำหนด โดยใชàคúามุมที่คำนวณ
ไดàจากขàอ 1 และ 2 จากนั้นคำนวณตำแหนúงของดาวเคราะห~เมื่อสังเกตโดยผูàสังเกตบนโลก โดย
การเปลี่ยนจุดกำเนิดจากดวงอาทิตย~ไปยังโลก
4. คำนวณมุมปรากฏที่หúางกันของดาวเคราะห~แตúดวง จากนั้นใหàโปรแกรมแสดงคúา วันและเวลาที่ดาว
เคราะห~มีมุมปรากฏที่หúางกันนàอยกวúาคúาที่กำหนด
โปรแกรมแบบวงรี โปรแกรมคำนวณตำแหนeงดาวเคราะหx เมื่อดาวเคราะหxโคจรรอบดวงอาทิตยxเปsน
วงรี
1. เขียนโปรแกรม ภาษา Python เพื่อคำนวณตำแหนúงดาวเคราะห~ในระบบพิกัดฉากของวัน
และเวลาที่รับคúาเขàามา โดย คำนวณตำแหนúงของดาวเคราะห~ในระบบพิกัดฉาก
• กำหนดใหà วันอàางอิงกำหนดใหàเปöนวันที่ 1 มกราคม 2000 เวลา 12:00 น. UTC
• คำนวณหาคúาระยะครึ่งแกนเอกวงโคจร (>), คúาความรีวงโคจร (@), คúาความ
เอียงวงโคจร (Y), คúามุม Mean longitude (Z), คúามุม Longitude perihelion
([) และ คúามุม Longitude of ascending node (Ω) ของดาวเคราะห~แตúละ
ดวงในแตúละวัน โดยใชàคúาตามตารางของ Keplerian Elements for
Approximate Position of the Major Planets โดย E. M. Standish
• คำนวณหามุม Argument of perihelion จากสมการ ] = [ − Ω
• คำนวณหามุม Mean anomaly จากสมการ ^ = Z − [
• คำนวณหามุม Eccentric anomaly จากสมการ ^ = P − @ sin P
• จากตำแหนúงของดาวเคราะห~ในรูประบบพิกัดทรงกลม เปลี่ยนใหàอยูúในรูปของ
ตำแหนúงในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
2. คำนวณตำแหนúงของดาวเคราะห~เมื่อสังเกตโดยผูàสังเกตบนโลก โดยการเปลี่ยนจุดกำเนิด
จากดวงอาทิตย~ไปยังโลก
3. คำนวณมุมปรากฏที่หúางกันของดาวเคราะห~แตúดวง จากนั้นใหàโปรแกรมแสดงคúา วันและ
เวลาที่ดาวเคราะห~มีมุมปรากฏที่หúางกันนàอยกวúาคúาที่กำหนด
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ผลการศึกษา
ค]าความคลาดเคลื่อน(องศา)
6
5

5.285 4.916

4

กราฟแบบที่ 1 กราฟเปรียบเทียบค-าความคลาดเคลื่อนระหว-าง
โปรแกรมแบบวงกลม และโปรแกรมแบบวงรี

5.4062
3.2755

3
2
1

กราฟแบบที่ 2 กราฟเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนโดยไม-คิดค-า
ความคลาดเคลื่อนของดวงจันทร@ของโปรแกรม
แบบวงกลม และ โปรแกรมแบบวงรี

โปรแกรมแบบวงรี

0

โปรแกรมแบบวงกลม
กราฟแบบที่ 1

กราฟแบบที่ 2

สรุปผล
จากการศึกษาเพื่อสรàางโปรแกรมคำนวณการเกิดปรากฏการณ~การรúวมทิศของวัตถุบนทàองฟ∞า โดย
ไดàทำการศึกษาโปรแกรม 2 แบบ พบวúาวิธีการที่นำมาใชàในการคำนวณทั้งสองโปรแกรมสามารถทำนาย
ปรากฏการณ~การรúวมทิศของดาวเคราะห~และดวงจันทร~ไดà โดยโปรแกรมแบบวงรีใหàคúาความคลาดเคลื่อนที่
นàอยกวúาโปรแกรมแบบวงกลม ดังนั้นโปรแกรมแบบวงรีจึงเหมาะสมที่จะนำมาใชàงานมากกวúา และในสúวน
ของผลการคำนวณของดวงจันทร~มีคúาความคลาดเคลื่อนมากกวúาดาวเคราะห~ เนื่องจากในโครงการวิจัยชิ้นนี้
ใชàแบบจำลองระบบสุริยะแบบวงกลมในการคำนวณตำแหนúงของดวงจันทร~แกúโปรแกรมทั้ง 2 แบบ ทำ
ใหàผลการทำนายปรากฏการณ~ที่เกี่ยวขàองกับดวงจันทร~มีความคลาดเคลื่อนในแตúละชúวงเวลาไมúสม่ำเสมอกัน
แตúยังสามารถบúงบอกไดàวúาดาวและดวงจันทร~คูúใดอยูúรúวมทิศกัน จึงทำใหàโปรแกรมสามารถทำนายปรากกฏ
การณ~ดาวเคราะห~ชุมนุมไดàใกลàเคียงกับความเปöนจริงมากกวúาปรากฏการณ~ดาวเคียงเดือน
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่องนี้ สำเร็จไปไดàดàวยดีเนื่องจากไดàรับการอนุเคราะห~จาก ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ~ นักวิจัยสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร~แหúงชาติที่ไดàใหàคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานเสมอมา และนายชาญฤทธิ์ เตชา คุณครู
วิชาดาราศาสตร~ โรงเรียนอุตรดิตถ~ดรุณีที่ไดàใหàคำปรึกษาและใหàความอำนวยดàานอุปกรณ~ตúางๆ และไดàรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร~และเทคโนโลยีแหúงชาติ ภายใตàโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร~และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
เอกสารอ{างอิง
1. Jet Propulsion Laboratory//2562// HORIZONS Web-Interface//สืบคEนเมื่อ 12 กุมภาพันธS 2562/จาก
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
2. nssdc.gsfc.nasa.gov//2561// Planetary Fact Sheet – Metric//สืบคEนเมื่อ 12 มกราคม 2562/จาก
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/
3. ssd.jpl.nasa.gov// Keplerian Elements for Approximate Position of the Major Planets//สืบคEนเมื่อ
26 กุมภาพันธS 2562/จาก https://ssd.jpl.nasa.gov/txt/aprx_pos_planets.pdf

The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)

131

[P1] การศึกษารอบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุดดับของดวงอาทิตยx (Solar cycle)
นางสาวนฤวรรณ ภัทรเคหะ และ นางสาวอมลวรรณ ขันแกàว
Email: Naruwun55@gmail.com, aommee_2545@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา นายมนตรี นันตา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนúาน
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษารอบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุดดับของดวงอาทิตย~ (Solar
cycle) ตั้งแตú วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1997 - 31 ธันวาคม ค.ศ.2007 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúาง
จำนวนจุ ด ดั บ บนดวงอาทิ ต ย~ ก ั บ เวลา โดยทำการเก็ บ ขà อ มู ล การเกิ ด จุ ด ดั บ บนดวงอาทิ ต ย~ จ าก
www.solarmonitor.org เปöนขàอมูลตำแหนúงละติจูดการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~และวันที่เกิดจุดดับบน
ดวงบนอาทิตย~ ระยะเวลาตั้งแตúวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1997 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2007 เปöนเวลา
11 ป° มาสรàางกราฟกระจายแสดงความสัมพันธ~ของละติจูดและวันที่เกิด และสรàางกราฟแผนภูมิแทúงแสดง
ความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~และป° จากการศึกษาพบวúา ชúวงแรกของการเกิดวัฎจักร
สุริยะ ตำแหนúงการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~จะอยูúบริเวณละติจูด 30 องศาเหนือและใตà แตúเมื่อวัฎจักร
ดำเนินตúอไปพบวúา บริเวณที่เกิดจุดมืดจะคúอยๆเคลื่อนตัวเขàาใกลàบริเวณเสàนศูนย~สูตรของดวงอาทิตย~ จาก
กราฟแผนภูมิแทúงระหวúางจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~และป° พบวúาใน 1 วัฏจักรสุริยะ หรือ 11 ป° ในชúวง
แรกจะมีการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~เพิ่มมากขึ้น แตúเมื่อเวลาผúานไปครึ่งวัฏจักรจุดดับบนดวงอาทิตย~จะ
ลดลง นอกจากนี้กราฟแผนภูมิแทúงระหวúางจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~และป°ยังพบวúาใน ค.ศ.2002 จะมี
จำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~มากที่สุด และใน ค.ศ.2007 จะเกิดจำนวนจุดดับนàอยที่สุด
คำสำคัญ : วัฎจักรสุริยะ
ความเปsนมา
ดวงอาทิตย~เปöนดาวฤกษ~ที่มีอิทธิพลตúอระบบสุริยะและโลกมากที่สุด มีขนาดเสàนผúานศูนย~กลาง 1.4
ลàานกิโลเมตร หรือ 109 เทúาของเสàนผúานศูนย~กลางโลก โลกเปöนดาวเคราะห~ที่อยูúหúางจากดวงอาทิตย~เปöน
ลำดับที่ 3 และมีระยะหúางจากดวงอาทิตย~ 150 ลàานกิโลเมตร ดวงอาทิตย~เปöนสิ่งที่สามารถมองเห็น และ
สังเกตไดàงúายในทุกๆวัน ทำใหàงúายตúอการศึกษาคàนควàา วิเคราะห~ และเก็บขàอมูล
คณะผูàจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวดวงอาทิตย~ในเรื่อง จุดดับของดวงอาทิตย~ ซึ่งจุดดับบน
ดวงอาทิตย~จะเกิดบริเวณชั้นโฟโตสเฟ°ยร~ของดวงอาทิตย~ และจะมีวัฏจักรการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~ทุกๆ
11 ป° ในการศึกษาวัฏจักรของจุดดับบนดวงอาทิตย~ อาจชúวยในการคาดการณ~การเกิดในรอบตúอๆ ไป และ
ยังสามารถตúอยอดในการศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย~ไดàอีกดàวย
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วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษารอบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุดดับของดวงอาทิตย~ (Solar cycle) ตั้งแตú วันที่ 1
มกราคม ค.ศ.1997 - 31 ธันวาคม ค.ศ.2007
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~กับเวลา
วิธีการศึกษา
1.กำหนดรอบป°ที่จะศึกษาจุดดับบนดวงอาทิตย~ โดยผูàศึกษาไดàเลือกป°ที่จะเก็บขàอมูล
ตั้งแตú วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1997- 31 ธันวาคม ค.ศ.2007 เปöนเวลา 11 ป°
2. เก็บขàอมูลการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~ จาก www.solarmonitor.org
3. เก็บขàอมูลในแตúละวันจนครบ 11 ป° โดยใชàคúาละติจูดของจุดดับบนดวงอาทิตย~ในการเก็บขàอมูล
4.นำขàอมูลที่ไดàมา ใสúในโปรแกรม Excel โดยมีขàอมูลดังนี้ ละติจูดการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~
และวันที่เกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~
5.นำขàอมูลทั้งหมดที่ไดàมาภายใน 11 ป° มาทำเปöนกราฟกระจายขàอมูล โดยที่แกน y เปöนละติจูด
(+90 ถึง -90) และใหàแกน x เปöนวันที่
6.นำขàอมูลจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~ในแตúละป° มาทำเปöนกราฟแผนภูมิแทúง โดยที่แกน y เปöน
จำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~ และแกน x เปöนป°

ละติจูด

ผลการศึกษา
1.ขàอมูลตำแหนúงละติจูดการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~และวันที่เกิดจุดดับบนดวงบนอาทิตย~ ระยะเวลาตั้งแตú
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1997 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2007 เปöนเวลา 11 ป° มาสรàางกราฟกระจาย
แสดงความสัมพันธ~ของละติจูดและวันที่ ไดàผลดังรูปที่ 1
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2. ขàอมูลจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ในแตúละป° ระยะเวลา ค.ศ.1997 – 2007 เปöนเวลา 11 ป° มา
จำนวนจุดดับ (จุด)
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สรàางกราฟแผนภูมิแทúงแสดงความสัมพันธ~ระหวúางจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~และป° ไดàผลดังรูป 2
ภาพที่ 2 ภาพแสดงกราฟแผนภูมิแทúงระหวúางจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~และป°
สรุปผล
จากการศึกษาพบวúา ชúวงแรกของการเกิดวัฎจักรสุริยะ (Solar cycle) ตำแหนúงการเกิดจุดดับบน
ดวงอาทิตย~จะอยูúบริเวณละติจูด 30 องศาเหนือและใตà แตúเมื่อวัฎจักรดำเนินตúอไปพบวúา บริเวณที่เกิดจุดมืด
จะคúอยๆเคลื่อนตัวเขàาใกลàบริเวณเสàนศูนย~สูตรของดวงอาทิตย~ จากกราฟแผนภูมิแทúงระหวúางจำนวนจุดดับ
บนดวงอาทิตย~และป° พบวúาใน 1 วัฏจักรสุริยะ หรือ 11 ป° ในชúวงแรกจะมีการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย~เพิ่ม
มากขึ้น แตúเมื่อเวลาผúานไปครึ่งวัฏจักรจุดดับบนดวงอาทิตย~จะลดลง นอกจากนี้กราฟแผนภูมิแทúงระหวúาง
จำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~และป°ยังพบวúาใน ค.ศ.2002 จะมีจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~มากที่สุด และใน
ค.ศ.2007 จะเกิดจำนวนจุดดับนàอยที่สุด จากกราฟเปรียบเทียบการเกิดจุดบนดวงอาทิตย~และการเกิดการ
ลุกจàาพบวúาแนวโนàมของการลุกจàาแปรผันตรงกับจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย~
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี ้ ส ำเร็ จ ลุ ล ú ว งไปไดà ด à ว ยดี เนื ่ อ งจากไดà ร ั บ คำแนะนำและความชú ว ยเหลื อ จาก
นายมนตรี นันตา และ นางมธุละดา วีระพันธ~ ครูที่ปรึกษาวิชาโครงงานวิทยาศาสตร~ กลุúมสาระการเรียนรูà
วิทยาศาสตร~โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนúาน ที่ใหàคำปรึกษาและใหàคำแนะนำที่มีประโยชน~ตั้งแตú
เริ่มทำ จนกระทั่งสิ้นสุดการศึกษาครั้งนี้
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[P2] การศึกษาความสัมพันธxระหวeางปรากฏการณxลุกจ{า(Flare) กับ วัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตยx
นางสาวกัลชฎาภรณ~ ธิโนชัย และ นางสาวสลิลทิพย~ นิธิวัฒนาโศภิต
E-mail: wiwarin.2520@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางณัชชา เรือนมูล
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อหาความสัมพันธ~ระหวúางปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare) กับ วัฏจักรจุด
มืดบนดวงอาทิตย~ โดยเก็บขàอมูลปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare) ที่มีความสัมพันธ~กับจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~
(Sunspot number) และขàอมูลเกี่ยวกับวัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~ บนเวบไซต~ http ://www.space
weatherlive.com แลàวนำขàอมูลมาวิเคราะห~หาความสัมพันธ~กัน พบวúา ปริมาณของจุดมืดบนดวงอาทิตย~
ไดàคúอยๆลดลงมาหลังป° พ.ศ. 2558 และปริมาณจุดมืดนúาจะลดลงต่ำสุดในชúวงปลายป° พ.ศ. 2562 ซึ่ง
สอดคลàองกับ ระดับการลุกจàา (Class) ของปรากฏการณ~ลุกจàา(flare) ที่ลดลงในชúวงป° พ.ศ. 2558 และ
ลดลงต่ำสุดในชúวงป° พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงใหàเห็นวúา ดวงอาทิตย~อาจจะเขàาสูúชúวง Solar minimum ที่ดวง
อาทิตย~แทบจะไมúมีความเคลื่อนไหวหรือปะทุพลังงานออกมา และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ~ระหวúางระดับ
การลุกจàา (Class) กับจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย~(Sunspot number) พบวúา ในชúวงเดือนเมษายน 2562
ไมúพบปรากฏการณ~ลุกจàา(Flare) เกิดขึ้นในระดับ C-flares M flares และ X-flares และจำนวนจุดบนดวง
อาทิตย~ (Sunspot number) มีจำนวนนàอยกวúา 24 จุด แสดงใหàเห็นวúา ปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare) ลดลง
สúงผลใหàจุดมืดบนดวงอาทิตย~ลดลงตาม
คำสำคัญ: จุดมืดบนดวงอาทิตย~(sunspot) , ปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare), ระดับการลุกจàา
ความเปsนมา
ดวงอาทิตย~ เปöนดาวฤกษ~สีเหลือง ชนิดสเปกตรัม G2 ที่สúองแสงสวúางและใหàพลังงานแกúดาว
เคราะห~ในระบบสุริยะ มีลักษณะเปöนกàอนแกπสขนาดใหญú มีปฏิกิริยาเทอร~โมนิวเคลียร~ฟßวชัน (Nuclear
Fusion) ที่บริเวณผิวของดวงอาทิตย~ ชั้นโฟโตสเฟ°ยร~ มีอุณหภูมิประมาณ 5,500 องศาเซลเซียส เปöน
กำเนิดของแสงอาทิตย~ที่เราเห็นบนโลก ในชั้นนี้ยังมีปรากฏการณ~อื่น เชúน การพุúงของเปลวสุริยะ
(Prominences) ปรากฏการณ~ ล ุ ก จà า (Solar Flare) และการเกิ ด จุ ด บนดวงอาทิ ต ย~ (Sunspots)
ปรากฏการณ~ ป ลดปลú อ ยกà อ นมวลของดวงอาทิ ต ย~ (Corona mass Ejection : CME) ลมสุ ร ิ ย ะ (Solar
Wind) และพายุสุริยะ (Solar Storm) เปöนตàน ซึ่งสัมพันธ~กับการเปลี่ยนแปลงสนามแมúเหล็กบนดวงอาทิตย~
พายุสุริยะ (Solar Storms) คือ อนุภาคที่เกิดจากปรากฏการณ~ลุกจàาบนดวงอาทิตย~ (Solar Flare)
และมวลจากกàอนคอโรนา (Corona Mass Ejection, CME) มักเกิด ณ บริเวณกัมมันต~ (Active Region)
หรือ บริเวณจุดมืดบนดวงอาทิตย~ (Sunspot) ชúวงเวลาที่มีจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~มากที่สุด เรียกวúา
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Solar Maximum และชúวงที่มีจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~นàอยที่สุด เรียกวúา Solar Minimum จำนวนจุด
บนดวงอาทิตย~เปลี่ยนแปลงอยúางตúอเนื่อง ซึ่งวัฏจักรของจุดบนดวงอาทิตย~มีคาบเฉลี่ย 11 ป° (Sunspot
Cycle หรือ Solar Cycle) (กรกมล ศรีบุญเรืองและคณะ, 2557: 5) ผูàศึกษาจึงสงสัยวúาปรากฏการณ~ลุก
จàา (Flare) กับ วัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~มีความสัมพันธ~กันอยúางไร และอยูúในชúวงวัฏจักรของจุดบนดวง
อาทิตย~แบบ Solar Minimum หรือ Solar Maxnimum
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปรากฏการณ~ลุกจàา(Flare) กับ วัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาขàอมูลการเกิดปรากฏการลุกจàา (Flare) และวัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~ จากเว็บไซต~
https://www.spaceweatherlive.com โดยศึกษาจากกราฟดังนี้
1.1 กราฟความสัมพันธ~ระหวúางระดับการลุกจàา (Class) ของการเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา
(Flare) กับจำนวนเฉลี่ยของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวงป° พ.ศ. 2540 – ป° พ.ศ. 2562 และขàอมูลระหวúาง
เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1.2 กราฟวัฎจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวงป° พ.ศ 2538 – ป° พ.ศ. 2562
1.3 กราฟแสดงวัฏจักรจุดบนดวงอาทิตย~โดยการวัดจากคลื่นวิทยุที่มาจากดวงอาทิตย~
(Solar Flux) ในชúวงป° พ.ศ 2538 – ป° พ.ศ. 2562
2. นำขàอมูลในขàอที่ 1 มาวิเคราะห~เพื่อหาความสัมพันธ~ระหวúางระหวúางปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare)
กับ วัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~
ผลการศึกษา
1.จากข้อมูลกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับการลุกจ้า กับจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย์ แสดงดังภาพ

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการลุกจàา (Class) ของการเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare)
กับจำนวนเฉลี่ยของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวงป° พ.ศ. 2540 – ป° พ.ศ. 2562
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รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการลุกจàา (Class) ของการเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare)
กับจำนวนเฉลี่ยของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวงป° เดือนเมษายน– พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รูปที่ 3 กราฟแสดงกราฟวัฎจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวงป° พ.ศ. 2538 – ป° พ.ศ. 2562

รู ปที่ 4 กราฟแสดงวัฏจักรจุดบนดวงอาทิตย~โดยการวัดจากคลื่นวิทยุที่มาจากดวงอาทิตย~ (Solar Flux)
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สรุปผล
ปริมาณของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ไดàคúอยๆลดลงมาหลังป° พ.ศ. 2558 และปริมาณจุดมืดนúาจะ
ลดลงต่ำสุดในชúวงปลายป° พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคลàองกับ ระดับการลุกจàา (Class) ของปรากฏการณ~ลุกจàา
(flare) ที่ลดลงในชúวงป° พ.ศ. 2558 และลดลงต่ำสุดในชúวงป° พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงใหàเห็นวúา ดวงอาทิตย~
อาจจะเขàาสูúชúวง Solar minimum ที่ดวงอาทิตย~แทบจะไมúมีความเคลื่อนไหวหรือปะทุพลังงานออกมา
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ~ระหวúางระดับการลุกจàา (Class) กับจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย~(Sunspot
number) พบวúา ในชúวงเดือนเมษายน 2562 ไมúพบปรากฏการณ~ลุกจàา(Flare) เกิดขึ้นในระดับ C-flares M
flares และ X-flares สúงผลใหàจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ (Sunspot number) มีจำนวนนàอยกวúา 24 จุด
และเมื ่ อ พิ จ ารณาจากคú า Solar flux แสดงใหà เ ห็ น วú า Sunspot numberอยู ú ใ นชú ว งเวลา Sunspot
minimum แสดงใหàเห็นวúา ปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare) ลดลง สúงผลใหàจุดมืดบนดวงอาทิตย~ลดลงตาม
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้สำเร็จไดàดàวยดี ดàวยความอนุเคราะห~จาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
(องค~การมหาชน) และครูณัชชา เรือนมูล ที่ไดàใหàความรูàและประสบการณ~ในการจัดทำโครงงาน ผูàจัดทำ
รูàสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกทúาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ คุณคúาและประโยชน~ผลงาน ของผล
การจัดทำโครงงานในครั้งนี้ ขอมอบตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย~ และผูàมีพระคุณทุกทúานที่ไดà
อบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางแกúผรูà ายงานมาโดยตลอด
แหลeงข{อมูลอ{างอิง
กรกมล ศรีบุญเรืองและคณะ. (2558). ระบบสุริยะ. เชียงใหมú : สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
(องค~การมหาชน).
วิมุติ วสะหลาย. เรื่องจริงของพายุสุริยะตอนที่ 1. (ออนไลน~). แหลúงที่มา
http://thaiastro.nectec.or.th/library/solarstormfacts/solarstormfacts.html. 2562
ขàอมูลปรากฏการณ~ลุกจàา วัฏจักรจุดบนดวงอาทิตย~. (ออนไลน~). แหลúงที่มา
https://www.spaceweatherlive.com/.
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[P3] การศึกษาความสัมพันธxระหวeางปรากฏการณxลุกจ{า และ การเกิดจุดบนดวงอาทิตยxกับ
คeาการสั่นสะเทือนของสนามแมeเหล็กโลก
นางสาวณัฐธิดา อินใจยา และ นางสาวชัญญานุช อินใจยา
E-mail: wiwarin.2520@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางณัชชา เรือนมูล
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อหาความสัมพันธ~ระหวúางปรากฏการณ~ลุกจàา และ การเกิดจุดบนดวง
อาทิตย~กับคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก โดยศึกษาขàอมูลปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare) ที่มี
ความสัมพันธ~กับจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ (Sunspot number) วัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~ บนเวปไซต~
http ://www.spaceweatherlive.com และศึกษาขàอมูลคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kpindex) บนเวปไซต~ http://www.solarham.net/ แลàวนำขàอมูลมาวิเคราะห~หาความสัมพันธ~กัน พบวúา
ปรากฏการณ~ลุกจàา และ การเกิดจุดบนดวงอาทิตย~ แปรผันกับคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก
(Kp index) กลúาวคือ ถàาคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kp index)อยูúในระดับต่ำ ปรากฏการณ~
ลุ ก จà า และการเกิ ด จุ ด บนดวงอาทิ ต ย~ ล ดลง ซึ ่ ง จากการศึ ก ษาขà อ มู ล พบวú า คú า การสั ่ น สะเทื อ นของ
สนามแมúเหล็กโลก (Kp-index) อยูúในชúวงต่ำกวúา 5 ซึ่งแปลวúาสนามแมúเหล็กโลกเงียบสงบ แสดงใหàเห็นวúา
การเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา และจุดบนดวงอาทิตย~ลดต่ำลงเชúนเดียวกัน
คำสำคั ญ : จุ ด บนดวงอาทิ ต ย~ ( sunspot) , ปรากฏการณ~ ล ุ ก จà า (Flare), คú า การสั ่ น สะเทื อ นของ
สนามแมúเหล็กโลก
ความเปsนมา
ดวงอาทิตย~ เปöนดาวฤกษ~สีเหลือง ชนิดสเปกตรัม G2 เปöนดาวฤกษ~ในระบบสุริยะที่สúองแสงสวúาง
และใหàพลังงานแกúดาวเคราะห~ในระบบสุริยะ มีลักษณะเปöนกàอนแกπสขนาดใหญú มีปฏิกิริยาเทอร~โมนิวเคลียร~
ฟßวชัน (Nuclear Fusion) ที่บริเวณผิวของดวงอาทิตย~ ชั้นโฟโตสเฟ°ยร~ มีอุณหภูมิประมาณ 5,500 องศา
เซลเซียส เปöนตàนกำเนิดของแสงอาทิตย~ที่เราเห็นบนโลก ในชั้นนี้ยังมีปรากฏการณ~อื่น เชúน การพุúงของ
เปลวสุริยะ (Prominences) ปรากฏการณ~ลุกจàา(Solar Flare) และการเกิดจุดบนดวงอาทิตย~ (Sunspots)
ปรากฏการณ~ ป ลดปลú อ ยกà อ นมวลของดวงอาทิ ต ย~ (Corona mass Ejection : CME) ลมสุ ร ิ ย ะ (Solar
Wind) และพายุสุริยะ (Solar Storm) เปöนตàน ซึ่งสัมพันธ~กับการเปลี่ยนแปลงสนามแมúเหล็กบนดวงอาทิตย~
สúงผลตúอการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (KP index) ซึ่งคúา KP index เปöนตัววัดสนามแมúเหล็ก ซึ่ง
วัดลักษณะการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็ก ซึ่งดีดกลับในดàานกลางคืน (คนละดàานกับที่หันหาดวงอาทิตย~)
ของโลกหลังจากโดนมวลจากกàอนคอโรนา (Corona Mass Ejection, CME) หรือพายุสุริยะ จังหวะที่ดีดกลับ
จะเกิดแรงสะเทือนหรือสั่นสะเทือนจากการโดนกระหน่ำจากพายุสุริยะ คúา Kp-index นàอยกวúา 5 แสดงวúา
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สนามแมú เหล็ กโลกเงี ยบสงบ และถà ามากกวú า 5 แสดงวú าเริ ่ มเกิ ดพายุ แมú เหล็ กในบรรยากาศโลกแลà ว
ผลกระทบที่ระดับสูง หาคúา Kp –index ไปถึงระดับ 8 หรือ 9 คือ ดาวเทียม การสื่อสารวิทยุ จะเริ่มถูกพายุ
แมúเหล็กรบกวน อาจขัดขàองไมúทำงาน หรือในขั้นรุนแรงอาจเหนี่ยวนำใหàเกิดกระแสไฟฟ∞าไหลในวัตถุที่มี
ลักษณะที่มีลักษณะยาวบนผิวโลกไดà ผูàศึกษาจึงสงสัยวúาปรากฏการณ~ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สนามแมúเหล็กบนดวงอาทิตย~ เชúน ปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare) กับ วัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~ และการ
สั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (KP-index) จะมีความสัมพันธ~กันอยúางไร
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางปรากฏการณ~ลุกจàา(Flare) และ การเกิดจุดบนดวงอาทิตย~
(Sunspot) กับคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก KP-index)
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาขàอมูลการเกิดปรากฏการลุกจàา (Flare) และวัฏจักรจุดมืดบนดวงอาทิตย~ จากเว็บไซต~
https://www.spaceweatherlive.com โดยศึกษาจากกราฟความสัมพันธ~ระหวúางระดับการลุกจàา (Class)
ของการเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare) กับจำนวนเฉลี่ยของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวงป° พ.ศ. 2540 – ป°
พ.ศ. 2562 และขàอมูลระหวúางเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. ศึกษาขàอมูลคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kp-index) บนเวปไซต~
http://www.solarham.net/
3. นำขàอมูลในขàอที่ 1 และขàอที่ 2 มาวิเคราะห~เพื่อหาความสัมพันธ~ระหวúางระหวúางปรากฏการณ~
ลุกจàา (Flare) การเกิดจุดบนดวงอาทิตย~ และการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kp-index)
ผลการศึกษา
1.จากขàอมูลกราฟความสัมพันธ~ระหวúางระดับการลุกจàา กับจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย~ แสดงดังภาพ

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ~ระหวúางระดับการลุกจàา (Class) ของการเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare)
กับจำนวนเฉลี่ยของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวงป° พ.ศ. 2540 – ป° พ.ศ. 2562
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รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ~ระหวúางระดับการลุกจàา (Class) ของการเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา (Flare)
กับจำนวนเฉลี่ยของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ ในชúวง เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รูปที่ 3 กราฟแสดงคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kp-index) ในชúวงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.
2562 – 4 พฤษภาคม 2562 และ 22 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2562

รูปที่ 4 กราฟแสดงคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kp-index) เดือนพฤษภาคม 2562
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สรุปผล
ปริมาณของจุดมืดบนดวงอาทิตย~ไดàคúอยๆลดลงมาหลังป° พ.ศ. 2558 และปริมาณจุดมืดนúาจะ
ลดลงต่ำสุดในชúวงปลายป° พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคลàองกับ ระดับการลุกจàา (Class) ของปรากฏการณ~ลุกจàา
(flare) ที่ลดลงในชúวงป° พ.ศ. 2558 และลดลงต่ำสุดในชúวงป° พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงใหàเห็นวúา ดวงอาทิตย~
อาจจะเขàาสูúชúวง Solar minimum ที่ดวงอาทิตย~แทบจะไมúมีความเคลื่อนไหวหรือปะทุพลังงานออกมา
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ~ระหวúางระดับการลุกจàา (Class) กับจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย~(Sunspot
number) พบวúา ในชúวงเดือนเมษายน 2562 ไมúพบปรากฏการณ~ลุกจàา(Flare) เกิดขึ้นในระดับ C-flares M
flares และ X-flares และจำนวนจุดบนดวงอาทิตย~ (Sunspot number) มีจำนวนนàอยกวúา 24 จุด แสดง
ใหà เ ห็ น วú า ปรากฏการณ~ ล ุ ก จà า (Flare) ลดลง สú ง ผลใหà จ ุ ด มื ด บนดวงอาทิ ต ย~ ล ดลงตาม และพบวú า
ปรากฏการณ~ลุกจàา และ การเกิดจุดบนดวงอาทิตย~ แปรผันกับคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก
(Kp index) กลúาวคือ ถàาคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kp index)อยูúในระดับต่ำ ปรากฏการณ~
ลุ ก จà า และการเกิ ด จุ ด บนดวงอาทิ ต ย~ ล ดลง ซึ ่ ง จากการศึ ก ษาขà อ มู ล พบวú า คú า การสั ่ น สะเทื อ นของ
สนามแมúเหล็กโลก (Kp-index) อยูúในชúวงต่ำกวúา 5 ซึ่งแปลวúาสนามแมúเหล็กโลกเงียบสงบ แสดงใหàเห็นวúา
การเกิดปรากฏการณ~ลุกจàา และจุดบนดวงอาทิตย~ลดต่ำลงเชúนเดียวกัน
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้สำเร็จไดàดàวยดี ดàวยความอนุ เคราะห~ จ าก สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร~ แ หú ง ชาติ
(องค~การมหาชน) และครูณัชชา เรือนมูลที่ไดàใหàความรูàและประสบการณ~ในการจัดทำโครงงาน ผูàจัดทำ
รูàสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกทúาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ คุ ณ คú า และประโยชน~ ก ารจั ด ทำ
โครงงานในครั้งนี้ ขอมอบตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย~ และผูàมีพระคุณทุกทúานที่ไดàอบรมสั่ง
สอน ชี้แนะแนวทางแกúผศูà ึกษามาโดยตลอด
แหลeงข{อมูลอ{างอิง
กรกมล ศรีบุญเรืองและคณะ. (2558). ระบบสุริยะ. เชียงใหมú : สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ
(องค~การมหาชน).
วิมุติ วสะหลาย. เรื่องจริงของพายุสุริยะตอนที่ 1. (ออนไลน~). แหลúงที่มา
http://thaiastro.nectec.or.th/library/solarstormfacts/solarstormfacts.html. 2562
ขàอมูลปรากฏการณ~ลุกจàา วัฏจักรจุดบนดวงอาทิตย~. (ออนไลน~). แหลúงที่มา
https://www.spaceweatherlive.com/.
ขàอมูลคúาการสั่นสะเทือนของสนามแมúเหล็กโลก (Kp-index).(ออนไลน~). แหลúงที่มา
http://www.solarham.net/planetk.htm
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[P4] การศึกษาหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทรx ภาพถeายจากกล{องโทรทรรศนxลิเวอรxพูล
นางสาวณัชริกา กันทะสอน และ นางสาวธนภรณ~ ไถลแกàว
E-mail: wiwarin.2520@gmail.com
ครูทปี่ รึกษา นางณัชชา เรือนมูล
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
บทคัดยeอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาความกวàางและความยาวของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร~
ภาพถúายจากกลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล ตามความรúวมมือของสถาบันวิจัยดาราศาสตร~ และมหาวิทยาลัย
ลิเวอร~พูล จอห~น มัว ซึ่งภาพถúายจาก section F,D ตำแหนúงพิกัด RA 0:28:24.241, Dec -1:45:03.29
ระยะทางที่หúางจากโลก 384.1 thousand km (ขàอมูล จาก http://nso.narit.or.th/)
ผลการศึกษาพบวúา หลุม A ความกวàาง 61.9 pixels เทúากับ 37.14 km ความยาว 107.0 pixel
เทúากับ 64.2 km หลุม B ความกวàาง 34.1 pixels เทúากับ 20.46 km ความยาว 46.8 pixels เทúากับ
28.8 km หลุม C ความกวàาง pixels 36.9 เทúากับ 22.14 Km ความยาว 66.9 pixels เทúากับ 40.14
km หลุม D ความกวàาง 27 pixels เทúากับ 16.2 km ความยาว 40.1 pixelsเทúากับ 24.06 km จึงทำใหà
ทราบวúา หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร~ที่ผูàศึกษาไดàกำหนดตำแหนúง มีความกวàางและความยาวแตกตúางกัน
แนวทางในการศึกษาตúอไป ผูàศึกษาจะศึกษาถึงความลึกของหลุมอุกกาบาตตúอไป
คำสำคัญ: ดวงจันทร~ , หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร~,กลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล
ความเปsนมา
หอดูดาวสำหรับโรงเรียน (NSO) กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยลิเวอร~พูล จอห~น มัว (LJMU) เมื่อป°
พ.ศ. 2547 โดยความรúวมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) มีวัตถุประสงค~เพื่อเปßด
โอกาสใหàครูและนักเรียนที่สนใจทางดาราศาสตร~ ใชàงานกลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล (LT) กลàองควบคุม
ทางไกลอัตโนมัติขนาดใหญúที่สุด ไดàรับความรูàทางดàานดาราศาสตร~ และสามารถใชàดาราศาสตร~เพิ่มพูน
ความรูà ทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร~ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร~ และคณิตศาสตร~ (STEM) ผúานทางสื่อและ
การฝªกอบรมออนไลน~ ดังนั้นผูàศึกษาจึงสนใจที่จะเรียนรูàการใชàงานกลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล (LT) ถúายภาพ
ดวงจันทร~ เพื่อศึกษาขนาดของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร~
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาความกวàางและความยาวของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร~ ภาพถúายจากกลàองโทรทรรศน~
ลิเวอร~พูล
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาการใชàกลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล จากเวปไซต~หอดูดาวสำหรับโรงเรียน nso.narit.or.th
2. สมัครสมาชิกเพื่อเขàาใชàงานกลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล
3. เมื่อไดàรับการอนุมัติใหàสามารถใชàอกลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล ดำเนินการสั่งถúายภาพตามคำสั่งดังนี้
3.1 GO OBSERVING ทำการ login เขàาสูúระบบ
3.2 My Observation คลิก New Observation เลือกขàอมูลที่จะสั่งถúาย ผูàศึกษาเลือกดวงจันทร~
Observe the Moon เลือก Part of The Moon เลือกบริเวณที่จะสังเกตการณ~
3.3 เมื่อเลือกเรียบรàอยแลàวจะแสดงผล Submit your Observations ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
บริเวณที่สังเกตบนดวงจันทร~ รายละเอียดการสังเกตการณ~ ชúวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ถúายภาพ
3.4 ยืนยันการสังเกตการณ~ โดยกรอกขàอมูล login อีกครั้ง จะแสดง ID แสดงการสั่งถúายภาพ
ID
Programme Submitted Time-length Time-start Status
14444F Part of the 2018-01Month
2018-01Send to
Moon
1607:04.32
1614
telescope
4. ถàากลàองสั่งถúายเรียบรàอยจะปรากฏตรง My Observation เปöน Ready for Download
5. ทำการ Download File จะไดà File ภาพเปöน .Fit
6. นำภาพที่ไดàมาเปลี่ยนเปöน .gif หรือ .jpec โดยใชàโปรแกรม LTImage หรือเรียกวúา การทำ
Scaling
7. กำหนดตำแหนúงหลุมที่จะศึกษาเปöน หลุม A , B, C และ D ทำการวัดขนาดของหลุมบนดวงจันทร~
โดยใชàโปรแกรม LTImage
8. ทำการวัดขนาดความกวàาง และยาวของหลุม ซึ่งจะแสดงออกมาในหนúวย pixels ทำการแปลง
หนúวย pixels เปöนกิโลเมตร
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ผลการศึกษา
1. ไดà ขà อมู ลภาพถú ายดวงจั นทร~ ที ่ ไดà จากกลà องโทรทรรศน~ ลิ เวอร~ พู ล ผú านการ Scaling จากโปรแกรม
LTImage จาก section F,D ตำแหนúงพิกัด RA 0:28:24.241, Dec -1:45:03.29 ระยะทางที่หúางจากโลก
384.1 thousand km

รูปที่ 1 ภาพถúายดวงจันทร~ที่ไดàจากกลàองโทรทรรศน~ลิเวอร~พูล ผúานการ Scaling จากโปรแกรม LTImage
จาก section F,D ตำแหนú ง พิ ก ั ด RA 0:28:24.241, Dec -1:45:03.29 ระยะทางที ่ ห ú า งจากโลก 384.1
thousand km
2. ผลการกำหนดตำแหนúงและหาความกวàางความยาว ของหลุม A B C และ D

รูปที่ 2 ความกวàางและความยาวของหลุม A

รูปที่ 3 ความกวàางและความยาวของหลุม B
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รูปที่ 4 ความกวàางและความยาวของหลุม C

รูปที่ 5 ความกวàางและความยาวของหลุม D
สรุปผล
จากผลการศึกษาพบวúา หลุม A ความกวàาง 61.9 pixels เทúากับ 37.14 km ความยาว 107.0
pixel เทú า กั บ 64.2 km หลุ ม B ความกวà า ง 34.1 pixels เทú า กั บ 20.46 km ความยาว 46.8 pixels
เทúากับ 28.8 km หลุม C ความกวàาง pixels 36.9 เทúากับ 22.14 Km ความยาว 66.9 pixels เทúากับ
40.14 km หลุม D ความกวàาง 27 pixels เทúากับ 16.2 km ความยาว 40.1 pixels เทúากับ 24.06 km
จึงทำใหàทราบวúา หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร~ มีความกวàางและความยาวแตกตúางกัน
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้สำเร็จไดàดàวยดี ดàวยความอนุ เคราะห~ จ าก สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร~ แ หú ง ชาติ
(องค~การมหาชน) และครูณัชชา เรือนมูลที่ไดàใหàความรูàและประสบการณ~ในการจัดทำโครงงาน ผูàจัดทำ
รูàสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกทúาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ คุณคúาและประโยชน~ในการทำโครงงาน
ขอมอบตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย~ และผูàมีพระคุณทุกทúานที่ไดàอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทาง
แกúผศูà ึกษามาโดยตลอด
แหลeงข{อมูลอ{างอิง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน). (2558). เอกสารประกอบการอบรมการใชhเวปไซตz
หอดูดาวสำหรับโรงเรียน. เชียงใหมú : สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน).
ขàอมูลการถúายภาพหลุมบนดวงจันทร~. (ออนไลน~). แหลúงที่มา http://nso.narit.or.th
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน).(2558). ดวงจันทรzของโลก. แหลúงที่มา
http://www.narit.or.th/index.php/astro/solsys/moons/earthmoon.
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[P5] การศึกษาอัตราการแกวeงของดวงจันทรxในแนว 2 มิติ
นางสาวโชติกานต~ บุญสิงห~
E-mail: chotikan.boonsing@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายศุภชัย จันทร~งาม
โรงเรียนโคกสวúางคุàมวิทยานุสรณ~
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาการอัตราเร็วในการแกวúงในแนวแกน X และแกน Y ของดวง
จันทร~ในรอบระยะเวลา 1 เดือน โดยทำการถúายภาพดวงจันทร~ในเฟสตúางๆ ดàวยกลàอง DSLR รุúน Nikon
D7200 ที่ตúอเชื่อมเขàากับกลàองโทรทรรศน~ Dobsonian ที่มีขนาดหนàากลàอง 10 นิ้ว นำภาพที่ไดàมาวิเคราะห~
การแกวúงดàวยวิธีการสรàางกราฟระบุตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตที่สนใจเพื่อดูระยะการเปลี่ยนแปลงของ
หลุ มอุ กกาบาตโดยใชà โ ปรแกรม Microsoft Excel ซึ ่ ง จากผลการทดลองพบวú าดวงจั นทร~ เ คลื ่ อนที ่ ใ น
แนวแกน X ไดàระยะทางเฉลี่ยนเทúากับ 204.65 กิโลเมตร และเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ไดàระยะทาง 157.42
กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 8 วัน มีอัตราเร็วการแกวúงในแนวแกน X มีคúาเทúากับ 0.296 เมตรตúอวินาที และ
อัตราเร็ซการแกวúงในแนวแกน Y มีคúาเทúากับ 0.228 เมตรตúอวินาที
คำสำคัญ: ดวงจันทร~ การแกวúง เฟส
ความเปsนมา
ดวงจันทร~เปöนเทหวัตถุที่เปöนบริวารเพียงดวงเดียวของโลกที่ไมúมีแสงสวúางในตนเอง เปöนดาว
เคราะห~ที่มีขนาดเล็กกวúาโลก 3 เทúา ใชàเวลาโคจรรอบประมาณ 27.3 วัน เปöนผลใหàดวงจันทร~หันดàานเดียว
เขàาหาโลก เรียกดàานที่หันเขàาหาเราวúา "ดàานใกลà" (near side) สúวนดàานตรงขàาม คือ "ดàานไกล" (far side)
เปöนดàานที่เราไมúสามารถมองเห็นไดà [1]
แกนของดวงจันทร~เอียงทำมุม 1.54 องศากับแนวเสàนสุริยะวิถี มีคúาความเร็วการหมุนรอบตัวเองอยูú
ที่ 4.62 เมตรตúอวินาที ดวงจันทร~มีการแกวúงเล็กนàอย จึงทำใหàนักดาราศาสตร~สามารถสังเกตเห็นพื้นผิวของ
ดวงจันทร~ไดàมากกวúา 50% [2]
ดังนั้นโครงงานนี้จึงสนใจที่จะศึกษาอัตราเร็วการแกวúงของดวงจันทร~ในแนวแกน X และแกน Y
ดàวยวิธีการถúายภาพดวงจันทร~ผúานกลàอง Dobsonian แลàวเปรียบเทียบกับคúามาตรฐานและหาคúาความ
คลาดเคลื่อน
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาการอัตราเร็วการแกวúงในแนวแกน X และแกน Y ของดวงจันทร~ในรอบระยะเวลา 1 เดือน
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วิธีการศึกษา
โครงงานนี้จะทำการศึกษาศึกษาการอัตราเร็วในการแกวúงในแนวแกน X และแกน Y ของดวงจันทร~
ในรอบระยะเวลา 1 เดือน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ทำการถúายภาพดวงจันทร~ดàวยกลàอง Dobsonian ที่ตúอเชื่อมเขàากับกลàอง DSLR ยี่หàอ Nikon รุúน
D7200 เริ่มตั้งแตúวันขึ้น 3 ค่ำ ถึงวันแรม 12 ค่ำ ที่มุมเงยมากวúา 45 องศา
2. นำภาพที่ไดàมาทำการวิเคราะห~การเคลื่อนที่ของหลุมบนดวงจันทร~ตามแนวแกน X และแนวแกน
Y เพื่อหาอัตราการแกวúงของดวงจันทร~ในแตúละแกน ดàวยวิธีการสรàางกราฟระบุตำแหนúงของหลุมอุกกาบาต
ที่สนใจเพื่อดูระยะการเปลี่ยนแปลงของหลุมอุกกาบาตโดยใชàโปรแกรม Microsoft Excel โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ ไดàพิจารณาหลุมอุกกาบาตจำนวน 4 หลุม ไดàแกú หลุมอุกกาบาตปโตเลมี (Ptolemaeus) หลุม
อุกกาบาตอัลบาทินีอุส (Albategnius) หลุมอุกกาบาตวิเฮล~ม (Wilhelm) และหลุมอุกกาบาตลองโกโม
ทานัส (Longomotanus)
ผลการศึกษา
จากการศึกษาภาพถúายดวงจันทร~เพื่อหาอัตราเร็วในการแกวúงในแนวแกน X และแกน Y ไดàผล
การศึกษาเปöนดังนี้

รูปที่ 1 แสดงตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตปโตเลมีและหลุมอุกกาบาตอัลบาทินีอุส ในวันขึ้น 8 ค่ำ
จากรูปที่ 1 พบวúาตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตปโตเล คือ 0.82X และ -2.10Y สúวนตำแหนúงของ
หลุมอุกกาบาตอัลบาทินีอุส คือ 1.59X และ -2.37Y
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รูปที่ 2 แสดงตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตปโตเลมี หลุมอุกกาบาตอัลบาทินีอุส หลุมอุกกาบาตวิเฮล~ม
และหลุมอุกกาบาตลองโกโมทานัส ในวันขึ้น 15 ค่ำ
จากรูปที่ 2 พบวúาตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตปโตเล คือ -0.25X และ -1.30Y เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแนวแกน X เปöนระยะ 1.07 หนúวย และเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน Y เปöนระยะ 0.8 หนúวย
ตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตอัลบาทินีอุส คือ 0.50X และ -1.57Y เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน X เปöน
ระยะ 1.09 หนúวย และเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน Y เปöนระยะ 0.8 หนúวย พรàอมทั้งพบวúาตำแหนúง
ของหลุมอุกกาบาตวิเฮล~ม คือ -2.05X และ -5.45Y และตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตลองโกโมทานัส คือ
-1.97X และ -6.05Y

รูปที่ 3 แสดงตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตวิเฮล~ม และหลุมอุกกาบาตลองโกโมทานัส ในวันแรม 8 ค่ำ
จากรูปที่ 3 พบวúาตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตวิเฮล~ม คือ -2.90X และ -4.75Y เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแนวแกน X เปöนระยะ 0.85 หนúวย และเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน Y เปöนระยะ 0.7 หนúวย
ตำแหนúงของหลุมอุกกาบาตลองโกโมทานัส คือ -2.73X และ -5.45Y เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน X
เปöนระยะ 0.76 หนúวย และเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน Y เปöนระยะ 0.6 หนúวย
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ตารางที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน X และแกน Y
หลุมอุกกาบาต
การเปลี่ยนแปลงในแนวแกน X
(หนeวย)
ปโตเลมี
1.07
อัลบาทินีอุส
1.09
วิเฮล~ม
0.85
ลองโกโมทานัส
0.76
เฉลี่ย
0.942

การเปลี่ยนแปลงในแนวแกน Y
(หนeวย)
0.8
0.8
0.7
0.6
0.725

จากตารางที่ 1 เมื่อนำคúาการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน X และแกน Y มาคำนวณหาระยะทางในการ
เคลื่อนที่เพื่อนำไปใชàหาคúาอัตราการแกวúงในแตúละแกนจะพบวúาหลุมอุกกาบาตจะเคลื่อนที่ในแนวแกน X ไดà
ระยะทางเฉลี่ย 204.65 กิโลเมตร และเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ไดàระยะทาง 157.42 กิโลเมตร ภายใน
ระยะเวลา 8 วัน ดังนั้นเมื่อนำคúาดังกลúาวมาคำนวณหาอัตราการแกวúงในแตúละแกนจะพบวúาอัตราเร็วในการ
แกวúงในแนวแกน X มีคúาเทúากับ 0.296 เมตรตúอวินาที และอัตราเร็วการแกวúงในแนวแกน Y มีคúาเทúากับ
0.228 เมตรตúอวินาที
สรุปผล
จากการศึกษาศึกษาการอัตราเร็วในการแกวúงในแนวแกน X และแกน Y ของดวงจันทร~พบวúาดวง
จันทร~เคลื่อนที่ในแนวแกน X ไดàระยะทางเฉลี่ยนเทúากับ 204.65 กิโลเมตร และเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ไดà
ระยะทาง 157.42 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 8 วัน มีอัตราเร็วในการแกวúงในแนวแกน X มีคúาเทúากับ
0.296 เมตรตúอวินาที และอัตราการแกวúงในแนวแกน Y มีคúาเทúากับ 0.228 เมตรตúอวินาที
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานดาราศาสตร~ ในครั้งนี้ สำเร็จลงไดàดàวยการสนับสนุนจากครูศุภชัย จันทร~งาม ครู
ที่ปรึกษาโครงงานที่คอยใหàความชúวยเหลือและใหàขàอเสนอแนะที่เปöนประโยชน~เสมอมา
ขอขอบพระคุณ ผูàอำนวยการไกร เฉลิมพงษ~ ผูàอำนวยการโรงเรียนโคกสวúางคุàมวิทยา ตลอดจนพี่
เลี้ยงและเจàาหนàาที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ ที่คอยใหàคำแนะนำจนโครงงานสำเร็จลงไดà
สุดทàายนี้ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ ที่ไดàมอบโอกาสในการทำวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ{างอิง
[1] ฟßสิกส~ราชมงคล. (2560). การแกวeงของดวงจันทรx. สืบคàนเมื่อ 1 มกราคม 2562, จาก http://www.neutr
on.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=1393
&Itemid=0
[2] วิกิพีเดีย. (2561). ดวงจันทรx. สืบคàนเมื่อ 1 มกราคม 2562, จากวิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/
ดวงจันทร~
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[P6] การเปรียบเทียบการวัดแสง ดาวคูeอุปราคา RV GRU
นางสาว วรัญญากรณ~ สุวรรณพันธ~ เด็กหญิง สุทธา กุญช~วรรณ~
และ เด็กหญิง อชิรญา อúอนเกตุพล
E-mail: Ellesk168@gmail.com
ครูที่ปรึกษา คุณครูอดินันท~ เจπะซู
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ~
บทคัดยeอ
ทำการสังเกตลักษณะของระบบดาวคูúที่มี การแปรแสง มีลักษณะที่แปลกไปจากดาวฤกษ~อื่นๆ โดย
เริ่มทำจากถúายภาพดาว RV GRU จากนั้นทำภาพที่ไดàไปประมวลผลในโปรแกรม Maxlam DL6 แลàวจะไดà
ขàอมูลของฟßลเตอร~ B V R และ I และคúาของแสงออกมา ทำการ photometry และเลือกดาวสองดาวที่
ใกลàเคียงเพื่ออàางอิง
คำสำคัญ: Photometry , RV GRU
ความเปsนมา
ทางคณะผูàจัดทำโครงงานจึงสนใจและตàองการศึกษาหาขàอมูลทางกายภาพของดาวคูúRV Gruวúาเปöน
ดาวคูúชนิดใดคณะผูàจัดทำโครงงานมีความสนใจระบบดาวคูúจึงไดàทำการศึกษาขàอมูลการแปรแสงดาวคูúอุป
ราคา RV Gruซึ่งยังมีการศึกษาและวิจัยนàอย
ดาวคูúอุปราคา(eclipsing binary) การแปรแสงของดาวแปรแสงประเภทนี้เกิดจากสมาชิกสองดวง
ในระบบดาวคูúแบบใกลàชิด ดาว(สมาชิกทั้งสองดวงอยูúใกลàกันมากจนไมúสามารถมองเห็นสมาชิกทั้งสองดวง
แยกออกจากกันไดàแมàสังเกตการณ~ดàวยกลàองโทรทรรศน~ขนาดใหญúแคúไหนก็ตาม) โดยมี 3 ประเภท ไดàแกú
ประเภทอัลกอล (Algol), ประเภทบีตาไลรี(Beta Lyrae) และ ประเภทดับเบิลยูเออร~ซาเมเจอริส (W
UrsaMajoris)
วัตถุประสงคx
1. เพื่อไดàรับความรูàเกี่ยวกับ ดาวคูúอุปราคา RV Gru
2. ไดàรูàวúาดาวคูúอุปราคามีกี่ประเภทและมีลักษณะเปöนอยúางไร
วิธีการศึกษา
นำขàอมูลของฟßลเตอร~ B V R และ I และคúาของแสงออกมา และทำการ photometry โดยใชàโปรแกรม
Maxlam DL6 และเลือกดาวใกลàเคียงเพื่ออàางอิง แลàวนำคúาที่ไดàไปเปßดในโปรแกรม Excel
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ผลการศึกษาและสรุปผล
จากการทำการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการวัดคúาแสงของดาวคูúอุปราคา RV Gruโดยใชàโปรแกรม
Maxlm DL 6 แลàวจะไดàขàอมูลของฟßลเตอร~ B V R และ I ไดàคúาแสง ดังนี้

สรุปผลการทดลอง
จากการทำการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการวัดคúาแสงของดาวคูúอุปราคา RV Gru ทำใหà
ทราบวúาเปöนดาวคูúอุปราคาประเภทดับเบิ้ลยูเออร~เชเมเจอริส
ข{อเสนอแนะ
1. reference star และ check star ในFilter B V R I ตàองไมúเปöนดาวที่มีการแปรแสง เพื่อไมúใหà
คúาแสงที่โปรแกรมคำนวณ photometry เกิดการ Errorและสามารถนำคúาที่ไดàไปหาขàอมูลทางกายภาพของ
ดาวดวงนี้ไดà
2. ควรปรึกษาอาจารย~ผูàเชี่ยวชาญดàานดาราศาสตร~
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิทยาศาสตร~ เรื่อง การเปรียบเทียบการวัดคúาแสง ดาวคูúอุปราคา RV GRUสําเร็จลุลúวงไป
ไดàดàวยดี ทั้งนี้ คณะผูàจัดทําขอขอบคุณ คุณครูอดินันท~ เจπะซู คุณครูที่ปรึกษา ที่คอยใหàคําชúวยเหลือแกàไข
ปõญหาตúางๆระหวúางการทําการทดลอง ขอขอบพระคุณ นายสิทธิศักดิ์ เหลúากำเนิด ที่คอยใหàคำปรึกษา และ
ชúวยเหลือในการทำโครงงาน สุดทàายขอขอบพระคุณ นายธีรยุทธ ลอยลิป ที่คอยใหàคำปรึกษา และใหàความ
ชúวยเหลือในการทำโครงงานจนสำเร็จไปไดàดàวยดี
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เอกสารอ{างอิง
ตอริกเฮ็งปßยา. 2557. ระบบดาวคูú (ออนไลน~). สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน).
สืบคàนจากhttp://www.narit.or.th/index.php/nso/2504-exotic-binary-systems
วิระภรณ~ไหมทอง. 2548. สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคูúแบบแตะกันเอกซ~วายลีโอนิส.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมú. เชียงใหมú
E. Covino, L. Milano, D. de Martino, A. A. Vittone. (1988, June) UBVRI photometry of theShot
period eclipsing binaries EE Aqr, RV Gru and RW PsA. Astronomy and
Astrophysics Supplement Series
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[P7] การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคeาคงที่ฮับเบิล
นายอชิรวิชญ~ ประดิษฐ~ผล
E-mail: achiranuj@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายบุญสúง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยeอ
โครงงานเรื ่ อ งการศึ ก ษาการเปลี ่ ย นแปลงของคú า คงที ่ ฮ ั บ เบิ ล มี ว ั ต ถุ ป ระสงค~ เ พื ่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของคúาคงที่ฮับเบิล โดยนำขàอมูลความเร็วในแนวเล็งและระยะหúางของกาแล็กซี่ จากเว็บไซต~
NASA/IPAC Extragalactic Database แลàวนำมาพล็อตกราฟระหวúางความเร็วกับระยะหúาง เพื่อใชàในการ
คำนวณหาคúาคงที่ฮับเบิลในแตúละป°โดยใชàขàอมูลตั้งแตúป° ค.ศ.1988-2007และ2014 จากนั้นนำคúาคงที่ฮับเบิลที่
ไดàมาพล็อตกราฟเทียบกับเวลาเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาพบวúา คúาคงที่ฮับเบิลมีแนวโนàมลดลงในอัตรา 0.4083 ตúอป° แตúเนื่องจากชุดขàอมูลมี
การกระจายมาก ทำใหàคúา R square มีคúา 0.0478 ซึ่งแสดงใหàเห็นวúาสมการเสàนตรงไมúเหมาะสมกับขàอมูล
คำสำคัญ: คúาคงที่ฮับเบิล,คúาอาร~กำลังสอง (R square)
บทนำ
การศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางระยะทางระหวúางโลกกับกาแล็กซี่กับความร็วในแนวที่มีการเลื่อน
ทางแดง พบวúาความร็วในแนวที่มีการเลื่อนทางแดงแปรผันตรงตาม ระยะทางระหวúางโลกกับกาแล็กซี่ โดย
มีเปöนคúาคงที่ที่มาจากความชันกราฟ เรียกคúาคงที่นี้วúา คúาคงที่ฮับเบิล (Hubble Constant) แสดงใหàเห็นวúา
จักรวาลมีขยายตัวดàวยอัตราเรúงและ การเนื่องจากคúาคงที่ฮับเบิลแปรตามเวลา คúาคงที่ฮับเบิลจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาเมื่อเวลาของจักรวาลมีการเปลี่ยนแปลง ผูàทำวิจัยจึงจำทำโครงงานทางดาราศาสตร~
ขึ้นเพื่อศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของคúาคงที่ฮับเบิลตúอเวลา
วิธีการศึกษา
1.นำขàอมูลระยะหúางและความเร็วของกาแล็กซี่จากเว็บไซต~ NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE
2.นำขàอมูลที่ไดàมาพล็อตกราฟความเร็วกับระยะหúางของกาแล็กซี่ในแตúละป°
3.คำนวณคúาคงที่ฮับเบิลจากความชันกราฟโดยอาศัยสมการกำลังสองนàอยที่สุด
4.นำคúาคงที่ฮับเบิลแตúละป°ตั้งแตúป° 1988-2007 และ 2014 มาพล็อตกราฟการเปลี่ยนแปลง
5.นำขàอมุลมาวิเคราะห~ทางสถิติ
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ผลการศึกษา
Year
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

H0 (Km/s*Mpc)
69.192
64.067
49.075
54.380
82.657
73.122
47.224
64.240
72.762
72.742
66.241

Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2014

H0 (Km/s*Mpc)
73.675
66.304
67.844
61.513
67.583
51.589
33.196
42.086
80.622
56.502

ตารางที่ 1 แสดงคúาคงที่ของฮับเบิลที่คำนวณไดàในชúวงป°ตúางๆ
90
80

H(t)(Km/s*Mpc)

70
60
50

y = -0.4083x + 878.6
R² = 0.0478

40
30
20
10
0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Years

กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ~ของคúาคงที่ของฮับเบิลกับเวลาที่เปลี่ยนไป
สรุปผล
จากขàอมูลยàอนหลังพบวúาคúาคงที่ฮับเบิลมีแนวโนàมลดลงในอัตรา 0.4083 กิโลเมตรตúอวินาทีตúอเม
กะพาร~เซก ตúอป° มีคúา A& = 0.0478ซึ่งแสดงใหàเห็นวúาสมการเสàนตรงไมúเหมาะสมกับขàอมูล และมีคúาพิสัย
อยูúที่ 49.461 แสดงใหàเห็นวúาขàอมูลมีการกระจายตัวของขàอมูลมาก
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวúาคúาคงที่ฮับเบิลมีแนวโนàมลดลงในอัตรา 0.4083 กิโลเมตรตúอวินาทีตúอเมกะ
พาร~เซกตúอป° จากผลเฉลยของสมการ Friedmann แบบจักรวาลแบนตามสมการ R = S2T!√V โดย R
คือ scale factor (ตัวประจากผลการศึกษาพบวúาคúาคงที่ฮับเบิลมีแนวโนàมลดลงในอัตรา 0.4083 กิโลเมตร
ตúอวินาทีตúอเมกะพาร~เซกตúอป° จากผลเฉลยของสมการ Friedmann แบบจักรวาลแบนที่เต็มไปดàวย
รั ง สี (radiation-dominated Universe) ตามสมการ R = S2T!√V โดย R คื อ scale factor (ตั ว
ประกอบมาตราสúวน) T! คือคúาคงที่ฮับเบิล และ V คือเวลา จะเห็นไดàวúาถàาเราแทนคúาคงที่ฮับเบิลดàวย
สมการ T! = WV + Y โดย W, Y เปöนคúาคงที่ใดๆ และพล็อตกราฟ R กับ V จะไดàกราฟเสàนโคàงโดย R ≥ 0
และตัดแกน x ที่ (0,0) และความชันของกราฟลดลงตามสมการ

(!^C_@)

แสดงวúาจักรวาลจะขยายแบบ

!`^C # _@C
T! = −WV + Y โดย W, Y

ไมúมีที่สิ้นสุด แตúถàาแทนคúาคงที่ฮับเบิลดàวยสมการ
เปöนคúาคงที่ใดๆ และพล็อต
กราฟ R กับ V จะไดàกราฟครึ่งวงกลมตัดแกน x ที่ (0,0)และ (− . , 0) แสดงวúาเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งจักรวาลจะ
เกิ ด การยุ บ ตั ว ซึ ่ ง ความสั ม พั น ธ~ ร ะหวú า ง T! กั บ t จากผลการวิ จ ั ย ความสั ม พั น ธ~ เ ปö น ไปตามสมการ
T! = −WV + Y ซึ ่ ง จะพบวú า จั ก รวาลอาจจะเกิ ด การยุ บ ตั ว แตú ผ ลเฉลยของสมการ Friedmann แบบ
'

/

&

&

จักรวาลแบนที่เต็มไปดàวยสสาร(Matter-dominated Universe) ตามสมการ R = ]& T! '√V เมื่อ
แทน คúาคงที่ฮับเบิลดàวยสมการ T! = WV + Y เมื่อพล็อตกราฟจะมีลักษณะคลàายตัวดับเบิลยู(W) โดยมี
ความชันสมการ คือ "

!^C_@C

"
#

a ^C # _0@C

และเมื่อแทน คúาคงที่ฮับเบิลดàวยสมการ T! = −WV + Y แลàวพล็อต

กราฟจะมีลักษณะคลàายกราฟที่มาจากการแทนคúาคงที่ฮับเบิลดàวยสมการ T! = WV + Yแตúจะขยับไป
ทางซàายและมีความชันเปöน "

'!^C_@C
"

a' ^C # _0@C
#

ซึ่งเห็นไดàวúาจักรวาลอาจหดตัวกúอนแลàวจึงขยายตัวดàวย

ความเรúงที่เพิ่มขึ้นตลอดไป
กอบมาตราสúวน) T! คือคúาคงที่ฮับเบิล และ V คือเวลา จะเห็นไดàวúาถàาเราแทนคúาคงที่ฮับเบิลดàวย
สมการ T! = WV + Y โดย W, Y เปöนคúาคงที่ใดๆ และพล็อตกราฟ R กับ V จะไดàกราฟเสàนโคàงโดย R ≥ 0
และตัดแกน x ที่ (0,0) และความชันของกราฟลดลงตามสมการ

(!^C_@)

แสดงวúาจักรวาลจะขยายแบบ

!`^C # _@C
ไมúมีที่สิ้นสุด แตúถàาแทนคúาคงที่ฮับเบิลดàวยสมการ T! = −WV + Y โดย W, Y เปöนคúาคงที่ใดๆ และพล็อต

กราฟ R กับ V จะไดàกราฟครึ่งวงกลมตัดแกน x ที่ (0,0)และ (− -. , 0) แสดงวúาเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งจักรวาลจะเกิดการยุบตัวซึ่งความสัมพันธ~ระหวúาง T! กับ t จากผลการวิจัยความสัมพันธ~เปöนไปตามสมการ
T! = −WV + Y ซึ่งพบวúาจักรวาลจะเกิดการยุบตัว
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อ{างอิง
NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE MASTER LIST.(ออนไลน~). เขàาถึงไดàจาก
http://ned.ipac.caltech.edu/level5/NED1D/(วันที่สืบคàน : 5 มีนาคม 2562)
PHYS 652 – Astrophysics.(ออนไลน~). เขàาถึงไดàจากhttp://nicadd.niu.edu/~bterzic/PHYS652/index.htm
(วันที่สืบคàน : 7 พฤษภาคม 2562)
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[P8] การหาความเข{มแสงที่สูงสุดในแตeละวัน ณ โรงเรียนหนองไม{แกeนวิทยา
นายกิตติภพ มาสระ และ เด็กหญิงพงษ~ฤทัย ไชยสร
E-mail: kittipob521@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวนงลักษณ~ พูลเจริญ
โรงเรียนหนองไมàแกúนวิทยา

บทคัดยeอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาความเขàมแสงในแตúละชúวงเวลาของวัน ณ โรงเรียนหนองไมàแกúน
วิทยา โดยใชàลักซ~มิเตอร~เปöนเครื่องมือในการวัดความเขàมแสง เก็บขàอมูลและบันทึกทุก ๆ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 3
ครั้ง ตั้งแตúเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ระหวúาง วันที่ 24 มกราคม - 6 กุมภาพันธ~ 2562 รวมจำนวน 10
วัน จากนั้นนำคúาความเขàมแสงที่บันทึกทุก ๆ 1 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง มาหาคúาเฉลี่ย จะไดàความเขàมแสงใน
แตúละวัน แลàวนำมาหาคúาเฉลี่ยของทั้ง 10 วันอีกครั้ง แลàวแสดงผลความสัมพันธ~ระหวúางความเขàมแสงและ
เวลาในรูปแบบของกราฟ เพื่อศึกษาความเขàมแสงที่สูงที่สุดในแตúละวัน จากการศึกษาพบวúา ตั้งแตúเวลา
08.00 น. ความเขàมแสงจะเพิ่มสูงขึ้น และสูงที่สุดในเวลา 14.00 น. โดยมีคúาเฉลี่ยความเขàมแสงอยูúที่
108,853.3 ลักซ~ หลังจากนั้นความเขàมแสงจะคúอย ๆ ลดลงจนถึงเวลา 16.00น.
คำสำคัญ: ความเขàมแสง ลักซ~มิเตอร~
ความเปsนมา
จากการสังเกต พบวúา ความเขàมแสงในแตúละวันของโรงเรียนหนองไมàแกúนวิทยาไมúเทúากัน สังเกตไดà
จากแสงแดดในชúวงบúายจะรàอนมากกวúาชúวงเชàา และจากการสอบถาม พบวúา นักเรียนโรงเรียนหนองไมàแกúน
วิทยาสúวนใหญúคิดวúา เวลา 12.00 น. เปöนเวลาที่รàอนที่สุด เราจึงจัดทำ โครงงานความเขàมแสงในแตúละ
ชúวงเวลาของวัน ณ โรงเรียนหนองไมàแกúน เพื่อทราบเวลาที่รàอนที่สุดในแตúละวัน และไดàความรูàเกี่ยวกับการ
ใชàลักซ~มิเตอร~ พรàอมทั้งนำความรูàที่ไดàไปเผยแพรú ใหàแกúคุณครูและนักเรียนใหàทราบ เพื่อประยุกต~ใชàใหà
สอดคลàองกับกิจกรรมกลางแจàงตúาง ๆ ในโรงเรียนไดàอยúางเหมาะสม เชúน การออกกำลังกายในชúวงเชàา
ดังนั้นการจัดทำโครงงานนี้จึงจำเปöนตàองอาศัยลักซ~มิเตอร~ในการวัดคúาความเขàมแสง เพื่อนำคúาที่ไดàมา
วิเคราะห~และหาคúาเฉลี่ยตúอไป
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วัตถุประสงคx
1. เพื่อหาความเขàมแสงที่สูงสุดในแตúละวันของโรงเรียนหนองไมàแกúนวิทยา
2. เพื่อศึกษาและอธิบายความเขàมที่แตกตúางของแสงในแตúละชúวงเวลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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วิธีการศึกษา
ศึกษาและรวบรวมขàอมูลเกี่ยวกับความเขàมแสงของดวงอาทิตย~ เพื่อนำขàอมูลมาจัดทำตารางบันทึก
ผล
จัดทำตารางบันทึกผล และใหàอาจารย~ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับปรุงแกàไข
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใชàลักซ~มิเตอร~ เพื่อใชàในการวัดคúาแสงในแตúละวัน
ลงมือปฏิบัติวัดความเขàมแสง โดยในแตúละวันจะเก็บขàอมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 3 ครั้ง เพื่อบันทึก
ขàอมูลลงในตารางที่ออกแบบไวà
นำขàอมูลที่ไดàมาหาคúาเฉลี่ย แลàวสรàางกราฟระหวúางเวลาและความเขàมแสง เพื่อแสดงใหàเห็นคúา
ความเขàมแสงที่สูงสุดในแตúละวัน
นำคúาความเขàมแสงที่ไดàในแตúละวันมาวิเคราะห~วúามีความสอดคลàองกับกิจกรรมตúาง ๆ ในโรงเรียน
หรือไมú
เผยแพรúความรูàที่ไดàผúานบอร~ดตúาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใหàครูและนักเรียนระมัดระวังการปฏิบัติ
กิจกรรมตúาง ๆ ในสถานที่กลางแจàง
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ผลการศึกษา
ตัวอยeางตาราง แสดงความเขàมแสง (หนúวย ลักซ~) ในแตúละวัน ณ โรงเรียนหนองไมàแกúนวิทยา
เวลา

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

24 ม.ค. 62
เฉลี่ย
62100
60400 59900
57200
69500
76800 75833
81200
39200
71600 61967
75100
104000
109200 107633
109700
109100
105800 107233
106800
87900
81900 82067
76400
102000
101300 100533
98300
79500
72300 71867
63800
53800
58800 54967
52300

25 ม.ค. 62
เฉลี่ย
56800
57300 56467
55300
69300
65700 70200
75600
32000
31000 35100
42300
105600
104900 112133
125900
123000
141100 88398
1095
83500
80500 81200
79600
86900
85800 83867
78900
80100
71700 73967
70100
53900
52100 51833
49500

วันที่
28 ม.ค. 62
เฉลี่ย
34700
41400 38700
40000
78900
77400 78200
78300
76400
84500 81400
83300
59400
97300 86433
102600
100800
104900 103200
103900
85400
83700 82733
79100
50600
63900 57967
59400
53300
48000 52833
57200
38100
43200 39533
37300
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29 ม.ค. 62
เฉลี่ย
43700
43300 43567
43700
79000
78000 78200
77600
78200
77600 77633
77100
92900
91100 91867
91600
99700
99500 99867
100400
108600
106400 107500
107500
102600
99500 99133
95300
12400
12300 12400
12500
24200
23300 23167
22000

30 ม.ค. 62
เฉลี่ย
25600
23500 24067
23100
22600
24300 23433
23400
23500
23600 23400
23100
83600
83600 83700
83900
78800
81100 80600
81900
100000
101000 122667
167000
103200
103700 103833
104600
73800
72900 72567
71000
61500
60500 58933
54800
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สรุปผล

กราฟแสดงค-าเฉลี่ยความเขEมแสงกับเวลา
108853
101376 102510

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

79860
35167

48847 52987

70987
52610

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

จากกราฟสรุปได้ว่า ความเข้มแสงในแสงแต่ละวันไม่เท่ากัน โดยความเข้มแสงสูงสุดมีค่า 108853
ลักซ์ ในเวลา 14.00 น. ดังนั้นเป็นเวลาที่นักเรียนไม่ควรอยู่กลางแจ้ง ส่วนความเข้มแสงที่น้อยที่สุดมีค่า
35167 ลักซ์ เป็นเวลาที่นักเรียนสามารถเข้าแถวเคารพธงชาติกลางแจ้งได้ตามปกติ
ความเข้มแสงในแต่ละวันไม่เท่ากัน เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งทำใหàมุมที่แสงอาทิตย~
ตกกระทบพื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงไป เวลาเที่ยงวันดวงอาทิตย~อยูúสูงเหนือขอบฟ∞ามากที่สุด แสงอาทิตย~ตก
กระทบพื้นโลกเปöนมุมฉากจึงมีความเขàมสูง สúวนในเวลาเชàาและเย็น ดวงอาทิตย~อยูúใกลàขอบฟ∞า แสงตก
กระทบพื้นโลกเปöนมุมเฉียงจึงมีความเขàมต่ำ
เอกสารอ{างอิง
ลักซ~มิเตอร~ คือ เครื่องวัดปริมาณของแสงที่มองเห็น (ความสวúาง) ในพื้นที่ที่กำหนดทดสอบ สวúาง
จะแสดงในหนúวยของ LUX เปöนหนúวยมาตรฐานของการวัดความเขàมของแสง (ซึ่งยังสามารถเรียกวúา “ความ
สวúาง” หรือ “ความสวúาง”)
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[P9] การศึกษาความสัมพันธxของระยะเวลาในการถือศีลอดในแตeละวันในชeวงเดือนรอมฎอน
ปüฮิจเราะหxศักราช 1408 – 1441 ( ปü พ.ศ.2530 – 2562 ) กับระยะเวลาที่ดวงอาทิตยxอยูeบนท{องฟûา
นางสาวกนกวรรณ เทียนภูú และ นางสาวอารีรัตน~ สงลúา
E-mail : kanokwanfah2544@gmail.com, beam10arr@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวศลิดดา จุติเวช
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
บทคัดยeอ
โครงงานเรื่องนี้ มีแนวคิดมาจากการสังเกตเห็นเพื่อนในหàองเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ตàองถือ
ศีลอดในชúวงเดือนรอมฎอน ซึ่งไมúสามารถดื่มน้ำและอาหารในชúวงเวลากลางวันที่มาโรงเรียนไดà ซึ่งเมื่อไดà
สอบถามและพูดคุยกับเพื่อนแลàว ไดàขàอมูลวúาการถือศีลอดจะเริ่มกúอนที่ดวงอาทิตย~จะขึ้นและจะเริ่มทาน
อาหารไดàหลังจากที่ดวงอาทิตย~ลับขอบฟ∞าไปแลàว แตúก็ยังมีขàอมูลเพิ่มเติมวúาเวลาที่แนúนอนนั้นจะตàองยึดตาม
ประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ทางผูàจัดทำโครงงานจึงมีความสงสัยวúาผูàที่ถือศีลอดนั้นจะตàองอดน้ำและ
อาหารเปöนเวลานานเทúาใด จึงไดàเริ่มศึกษาขàอมูลการถือศีลอดประจำป°ฮิจเราะห~ศักราช 1441 (พ.ศ.2562)
พบวúา ผูàที่ถือศีลอดจะตàองใชàเวลาอดอาหารตั้งแตúวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 (04:25 – 18:35 น.) จนถึงวันที่
4 มิถุนายน 2562 (04:16 – 18:43น.) ซึ่งชúวงเวลาในการอดอาหารนับจากวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน จนถึง
วันที่ 30 ของเดือนรอมฎอนจะคúอยๆ ยาวนานมากขึ้น สูงสุดคือ 14 ชั่วโมง 10 นาที หรือ 850 นาที ดังนั้น
ผูàจัดทำโครงงานจึงไดàหาขàอมูลของการถือศีลอดตั้งแตúป°ฮิจเราะห~ศักราช 1408 – 1441
จากขàอมูลการศึกษาในชúวง 33 ป° พบวúาชúวงเวลาในการอดอาหารของชาวมุสลิมจะขึ้นอยูúกับเวลา
ในการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย~ โดยพบวúาในชúวงที่เดือนรอมฎอนตรงกับเดือนพฤษภาคม (พ.ศ.2560) ซึ่ง
เปöนชúวงที่ดวงอาทิตย~อยูúบนทàองฟ∞าเปöนเวลานาน จะตàองอดอาหารเปöนเวลานาน และพบวúาชúวงที่เดือน
รอมฎอนตรงกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 เวลาในการอดอาหารจะสั้นที่สุด อยูúในชúวงวันที่ 9 ธันวาคม 2542
(05:15 – 17:54น.) ถึง 7 มกราคม 2543 (05:29 – 18:08 น.)
คำสำคัญ เดือนรอมฎอน,การถือศีลอด
ความเปsนมา
เนื่องจากผูàศึกษามีเพื่อนนับถือศาสนาอิสลาม และสังเกตเห็นเพื่อนของผูàศึกษาดูอúอนเพลียและไมúมี
แรงจึงพูดคุยและไดàคำตอบวúา เพื่อนของผูàศึกษาไมúไดàดื่มน้ำและทานอาหารตั้งแตúเชàา เนื่องจากในศาสนา
อิสลามในชúวงนี้เปöนชúวงเดือนรอมฎอนหรือชúวงที่ผูàที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นถือศีลอด ผูàศึกษาจึงสงสัยวúา
ทำไมตàองถือศีลอด ทำไมตàองเปöนเดือนรอมฎอน และไดàสอบถามเพิ่มเติมจากเพื่อน ไดàขàอมูลวúาจะตàองเริ่ม
อดอาหารตั้งแตúกúอนดวงอาทิตย~ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย~ลับขอบฟ∞าไปแลàวจึงจะสามารถทานอาหารไดàและ
สอบถามเกี่ยวกับชúวงเวลาในการอดของเพื่อนผูàศึกษาวúามีระยะเวลายาวนานเทúาใดตúอหนึ่งวันพบวúาเวลาใน
การถือศีลอดของเพื่อนผูàศึกษาในแตúละวันนั้นไมúเทúากัน ผูàศึกษาจึงสนใจและอยากศึกษาชúวงเวลาในการถือ
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ศีลอดของผูàที่นับถือศาสนาอิสลามวúามีระยะเวลาในการถือศีลอดเปöนเชúนไร และระยะเวลาในการถือศีลอด
ของแตúละวันเกี่ยวขàองกับการขึ้นตกของพระอาทิตย~หรือไมú
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการถือศีลอดของผูàที่นับถือศาสนาอิสลาม
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ~ของระยะเวลาในการถือศีลอดกับเวลาในการขึ้นตกของดวงอาทิตย~
วิธีการศึกษา
1. สืบคàนขàอมูลที่เกี่ยวขàองกับการถือศีลอดของชาวมุสลิมในชúวงเดือนรอมฎอน
2. สืบคàนขàอมูลที่เกี่ยวขàองกับระยะเวลาในการอดอาหารและระยะในการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย~
ในชúวงเดือนรอมฎอน ในป° พ.ศ. 2530 – 2562
3. นำขàอมูลที่ไดàจากการสืบคàนขàอมูลมาสรàางกราฟแสดงความสัมพันธ~ของระยะเวลาในการถือศีล
อดและระยะเวลาในการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย~
ผลการศึกษา
ตัวอยúางในป°ที่ทำการศึกษา ป° พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ. 1441)
ระยะเวลาในการอดอาหารและช<วงเวลาที่ดวงอาทิตย@อยู<บนทtองฟàาในช<วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441
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ระยะเวลาในการอดอาหารและช<วงเวลาที่พระอาทิตย@อยู<บนทtองฟàาในช<วงเดือนรอมฏอน ฮ.ศ. 1421
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จากผลการศึกษา ผูàศึกษาไดàทดลองใชàเกณฑ~ที่ดวงอาทิตย~ขึ้นตั้งแตú 06.00 น. และตกในเวลา
18.00 น. พบวúา สามารถบอกไดàเปöน 3 กลุúมใหญú ๆ คือ กลุúมที่ 1 ดวงอาทิตย~อยูúบนทàองฟ∞านานกวúา 720
นาที หรือ 12 ชั่วโมง กลุúมที่ 2 ดวงอาทิตย~อยูúบนทàองฟ∞าประมาณ 720 นาที หรือ 12 ชั่วโมง และกลุúมที่ 3
ดวงอาทิตย~อยูúบนทàองฟ∞านàอยกวúา 720 นาที หรือ 12 ชั่วโมง ซึ่งจะพบวúาป° พ.ศ. ของกลุúมที่ 1 คือ พ.ศ.
2530-2535 และ พ.ศ.2552-2562 ของกลุúมที่ 2 คือ พ.ศ.2536-2537 และ พ.ศ. 2549-2551 และของกลุúม
ที่ 3 คือ พ.ศ.2538-2548
สรุปผล
จากการศึกษาในป° พ.ศ. 2530 – 2562 ในเดือนรอมฎอน พบวúาระยะเวลาในการอดอาหารและ
ระยะเวลาในการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย~พบวúาชúวงเวลาในการอดอาหารของชาวมุสลิมจะขึ้นอยูúกับเวลาใน
การขึ้น – ตกของดวงอาทิตย~ โดยพบวúาในชúวงที่เดือนรอมฎอนตรงกับเดือนพฤษภาคม(พ.ศ.2560)ซึ่งเปöน
ชúวงที่ดวงอาทิตย~อยูúบนทàองฟ∞าเปöนเวลานาน จะตàองอดอาหารเปöนเวลานาน แตúในชúวงเดือนรอมฎอนตรง
กับเดือนกันยายน (พ.ศ.2552) ซึ่งเปöนชúวงที่ดวงอาทิตย~อยูúบนทàองฟ∞าสั้นกวúา ทำใหàเวลาในการอดอาหารจะ
สั้นกวúา และพบวúาชúวงที่เดือนรอมฎอนตรงกับเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 เวลาในการอดอาหารจะสั้นที่สุด
อยูúในชúวงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 (05:15 – 17:54 น.) ถึง 7 มกราคม 2543 (05:29 – 18:08 น.)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ~ของเวลาในการอดอาหารกับเวลาที่ดวงอาทิตย~อยูúบน
ทàองฟ∞า จะพบวúามีความสอดคลàองไปในทางเดียวกัน แตúชúวงเวลาในการอดอาหารจะยาวนานกวúา เนื่องจาก
เวลาที่ชาวมุสลิมเริ่มอดอาหารนั้นจะเริ่มตàนกúอนการละหมาดครั้งแรก ซึ่งเปöนเวลากúอนที่ดวงอาทิตย~จะขึ้น
และยังคàนพบอีกวúา ในทุกๆ 32 ป° เดือนรอมฎอนจะเวียนกลับมาตรงกับเดือนเดิม
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ระยะเวลาในการอดอาหารและช<วงเวลาที่ดวงอาทิตย@อยู<บนทtองฟàาในช<วงเดือนรอมฏอน ฮ.ศ. 1408
- 1441
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วันที่

รวมเวลาที่ดวงอาทิตย7อยู,บนทeองฟàา(นาที)

รวมเวลาที่อดอาหาร (นาที)

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สำเร็จลุลúวงไปไดàดàวยความกรุณาและความชúวยเหลือจากคุณครูศลิดดา จุติเวช และ
คุณครูธวัชชัย สุวรรณวงศ~ ที่คอยใหàกำลังใจและใหàคำปรึกษาชúวยเหลือ คอยดูแลเอาใจใสúชี้แนะโครงงาน
ใหàผúานลุลúวงไปดàวยดี ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน) ที่ไดàเปßดโอกาสใหà
ผูàจัดทำไดàมีประสบการณ~ และขอขอบคุณผูàอำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพขรบุรีที่ใหàการ
สนับสนุนการทำโครงงานจนสำเร็จ
เอกสารอ{างอิง
The Photographer's Ephemeris [ออนไลน~]. แสดงขàอมูลเวลาในการขึ้นและตกของดวงอาทิตย~
เขàาถึงจากเว็บไซต~ : https://app.photoephemeris.com เริ่มสืบคàน 20 พฤษภาคม 2562
สมาคมดาราศาสตร~ไทย [ออนไลน~]. ขàอมูลแสดงเวลาในการขึ้นและตกของดวงอาทิตย~
เขàาถึงจากเว็บไซต~ : http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/riseset.
เริ่มสืบคàน 2 พฤษภาคม 2562
แอปพลิเคชัน Muslim Pro [App Store , Google Play]. แสดงขàอมูลเวลาในการเริ่มถือศีลอดถึงเวลาที่
สามารถทานอาหารไดà เขàาถึงจากเว็บไซต~ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitsmedia.
: https://itunes.apple.com/th/app/muslim-pro-ramadan-2019/id388389451?mt=8
เริ่มสืบคàน 2 พฤษภาคม 2562
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[P10] การเปรียบเทียบดิถีจันทรxที่ได{จากการคำนวณการจากภาพถeายกับที่ใช{จริงในป]จจุบัน
ที่มีผลตeอการสร{างปฏิทินจันทรคติของไทย
นายภัทร~ดนัย ธัญญะกิจไพศาล และ นายบวรวิชญ~ จิรพรสุวรรณ
E-mail : pdnmint@gmail.com, darkphynic@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายณัฐพงศ~ นพโลหะ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
บทคัดยeอ
ปฏิทินจันทรคติไทยคือปฏิทินที่อàางอิงรูปรúางของดวงจันทร~ซึ่งเรียกวúา ดิถีจันทร~ ซึ่งเกี่ยวขàองกับ
ความเปöนเสี้ยว ความเปöนจันทร~เพ็ญ จันทร~ดับควบคูúไปกับตำแหนúงของดวงจันทร~ โดยในอดีตกาล การ
กำหนดวันตามจันทรคติมักจะใชàกำหนดเปöนวันในการประกอบพิธีกรรมและประเพณีตúาง ๆ ตามความเชื่อ
ทางศาสนาและทàองถิ่นเชúน ความเชื่อของคนจีนในการไหวàเจàาในขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งคือวúาเปöนวัน
พระจันทร~เต็มดวง , ความเชื่อของผูàที่นับถือศาสนาอิสลามที่เชื่อวúา การนับวันในแตúละเดือนวúาจะมี 29 หรือ
30 วันนั้น ไดàใชàพื้นที่สวúางจากเสี้ยวดวงจันทร~เปöนตัวกำหนด แตúในปõจจุบันพบวúาการใชàดิถีจันทร~กำหนดวัน
ดังกลúาวเกิดความคลาดเคลื่อนตามหลักความเปöนจริงคúอนขàางมาก คณะผูàจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ดิถีจันทร~ผúานการใชàภาพถúายดวงจันทร~และคำนวณพื้นที่สวúางของดวงจันทร~ โดยใชàภาพถúายดวงจันทร~
ทั้งสิ้น 43 ภาพ หาขนาดของดวงจันทร~ดàวยโปรแกรม Adobe Illustrator ควบคูúไปกับการใชàสูตรการหา
พื้นที่วงกลมและวงรี จากนั้นนำคúาที่ไดàไปเปรียบเทียบกับดิถีจันทร~จากโปรแกรม Stellarium พบวúาคúาที่ไดà
มีความเชื่อมั่นที่ p > 0.05 ซึ่งถือวúาคúาดิถีจันทร~จากการคำนวณโดยภาพถúายดวงจันทร~มีความนúาเชื่อถือ
และเมื่อนำคúาที่ไดàจากการคำนวณโดยภาพถúายดวงจันทร~ไปเปรียบเทียบกับดิถีจันทร~จากแหลúงอàางอิง 2
แหลúงที่ใชàดิถีจันทร~กำหนดวันตามจันทรคติ พบวúามีคúาที่ไดàความเชื่อมั่นที่ p < 0.05 ซึ่งถือวúาคúาดิถีจันทร~
จากแหลúงอàางอิงทั้ง 2 แหลúงนั้นไมúนúาเชื่อถือ ดังนั้นจากผลการทดลองทำใหàเราทราบวúา ปฏิทินจันทรคติ
ไทยที่ใชàอยูúในปõจจุบันนั้นมีความคลาดเคลื่อนกับดิถีจันทร~ที่ปรากฎจริง จึงอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดใน
การกำหนดวันในการประกอบพิธีกรรมของแตúละศาสนาที่มีการอàางอิงจากดิถีจันทร~ และอาจทำใหàเกิด
ความสับสนและความวิตกกังวลตúอผูàประกอบพิธีกรรมในความเชื่อตามศาสนาและทàองถิ่นนั้นไดàๆ
คำสำคัญ : ดิถีจันทร~ , ปฏิทินจันทรคติ , ศาสนาและพิธีกรรม

The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)

167

วัตถุประสงคx
1. เพื่อนำดิถีจันทร~ที่ไดàจากการคำนวณไปเปรียบเทียบกับดิถีจันทร~ที่ใชàในการทำปฏิทินจันทรคติของ
ไทยในปõจจุบัน
2. เพื่อเปöนขàอมูลในการพิสูจน~วúาปฏิทินจันทรคติที่ใชàในปõจจุบันมีความคลาดเคลื่อน
บทนำ
ปฏิทินจันทรคติใชàในการบอกวันสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเชúน ความเชื่อของคน
จีนในการไหวàเจàาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซึ่งถือวúาเปöนวันพระจันทร~เต็มดวง โดยปฏิทินจันทรคติของไทยถูก
คำนวณมาจากรูปรúางของดวงจันทร~หรือดิถีจันทร~ ซี่งใชàมาเปöนระยะเวลานานจึงอาจทำใหàเกิดความ
คลาดเคลื่อนไดà ดังนั้นคณะผูàจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปรúางของดวงจันทร~หรือดิถีจันทร~ซึ่งเกี่ยวขàอง
กับการเปöนเสี้ยวเราจึงทำการถúายรูปดวงจันทร~เพื่อเก็บขàอมูลเปöนระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำไปเปรียบเทียบ
กับปฏิทินจันทรคติของไทยที่ใชàในปõจจุบัน
วิธีการศึกษา
การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ทำการถúายภาพดวงจันทร~ในแตúวันทั้งสิ้น 43 ภาพ ดàวยกลàองดิจิตอล
DSLR Nikon D750 และนำมาตúอเขàากับกลàองโทรทรรศน~ชนิดหักเหแสงแบบ Dobsonian เพื่อนำขàอมูลมา
วิเคราะห~หาพื้นที่สúวนสวúางของดวงจันทร~ โดยใชàโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อหาความยาวของเสàนที่
สั้นที่สุดและยาวที่สุด
*

จากนั้นนำไปหาพื้นที่สúวนสวúางของดวงจันทร~โดยใชàสูตร

*
!

*

*

!

!

->! − ->_ หรือ ->! +

->_ เมื่อ a คือเสàนที่ยาวที่สุด และ b คือเสàนที่สั้นที่สุด ทั้งนี้การเลือกใชàสูตรก็จะขึ้นอยูúกันดิถีจันทร~ใน
วันนั้น ๆ ถàาในวันที่ดวงจันทร~มีพื้นที่สúวนสวúางมากกวúา 50 เปอร~เซ็นต~ หรือนàอยกวúา 50 เปอร~เซ็นต~ใหàสูตรที่
1 และ 2 ตามลำดับ
เมื่อไดàขàอมูลมาทั้งหมดแลàวใหàนำไปหาคúาทางสถิติ แลàวเปรียบเทียบกับปฏิทินจันทรคติที่ใชàกันใน
ปõจจุบันจากแหลúงอàางอิง 2 แหลúง
!

ผลการทดลอง
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หลังจากนำขàอมูลไปหาคúาทางสถิติ พบวúามีคúาความเชื่อมั่นที่ p > 0.05 ซึ่งเปöนคúาที่ยอมรับไดà เมื่อ
นำดิถีจันทร~ที่ไดàจากการคำนวณจากภาพถúายไปเปรียบเทียบกับดิถีจันทร~จากแหลúงอàางอิง 2 แหลúงที่ใชàดิถี
จันทร~กำหนดวันตามจันทรคติพบวúามีคúาความเชื่อมั่นที่ p < 0.05 ซึ่งถือวúาคúาดิถีจันทร~จากแหลúงอàางอิงทั้ง
สองไมúมีความนúาเชื่อถือ

ภาพที่ ๑ คKาสถิติ (t-test) ของดิถีจันทรSที่ไดEจากการคำนวณและที่ไดEแหลKงขEอมูล ๒ แหลKง

สรุปผลการดำเนินงาน
จากการคำนวณเพื่อหาขàอมูลดิถีจันทร~จากภาพถúายดàวยโปรแกรม Adobe Illustrator ควบคูúกับ
การใชàสูตรหาพื้นวงกลมและวงรี และนำคúาที่ไดàไปเปรียบเทียบกับดิถีจันทร~จากโปรแกรม Stellarium คúาที่
ไดàมีคúาความเชื่อมั่นที่ p > 0.05 ซึ่งถือวúาคúาดิถีจันทร~ที่ไดàจากการคำนวณจากภาพถúายมีความนúาเชื่อถือและ
เมื่อนำดิถีจันทร~ที่ไดàจากการคำนวณจากภาพถúายไปเปรียบเทียบกับดิถีจันทร~จากแหลúงอàางอิง 2 แหลúงที่ใชà
ดิถีจันทร~กำหนดวันตามจันทรคติพบวúามีคúาความเชื่อมั่นที่ p < 0.05 ซึ่งถือวúาคúาดิถีจันทร~จากแหลúงอàางอิง
ทั้งสองไมúมีความนúาเชื่อถือ ดังนั้นจึงพบวúาคúาดิถีจันทร~ที่ไดàจากการคำนวณจากภาพถúายนั้นคลาดเคลื่อนจาก
คúาที่ใชàอยูúในการกำหนดปฏิทินจันทรคติของไทยในปõจจุบัน โดยการคำนวณดิถีจันทร~จากภาพถúายนั้นเปöน
ขàอมูลที่สำคัญที่สามารถใชàอàางอิงในการกำหนดปฏิทินจันทรคติของไทยในอนาคต เพื่อใหàเกิดความถูกตàอง
และสบายใจตúอผูàที่มีความเชื่อตามหลักการและพิธีกรรมของแตúละศาสนา
เอกสารอ{างอิง
ปฏิทินไทย ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย พ.ศ.2562 / ค.ศ.2019 (ออนไลน~). (2561).
https://www.myhora.com/ปฏิทิน/ปฏิทิน-พ.ศ.2562.aspx, 12 มีนาคม 2562
วรเชษฐ~ บุญปลอด. (2561). เวลาดวงอาทิตย~และดวงจันทร~ขึ้น-ตก พ.ศ. 2562 (ออนไลน~).
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/2019/bangkok.html, 4 มีนาคม 2562.
เวลาดวงอาทิตย~และดวงจันทร~ขึ้น-ตก (ออนไลน~). (2561).
https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx, 4 มีนาคม 2562.
อนุธิดา มากมี. (2560). การเปรียบเทียบปฏิทินจันทรคติกับดิถีของดวงจันทร~ที่ไดàจากการคำนวณ
ภาพถúาย. ภาควิชาฟßสิกส~ คณะวิทยาศาสตร~ จุฬาลงกรณ~มหาวิทยาลัย.
สถาบันสúงเสริมการสอนวิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี. (2562). โลก ดาราศาสตร~และอวกาศ เลúม 3 ดารา
ศาสตร~ ม. 4-6. พิมพ~ครั้งที่ 2. สถาบันสúงเสริมการสอนวิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี (สสวท.).
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[P11] ผลของการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมกับปริมาณการตกของฝน
นางสาวปิยะฉัตร ปัญญาศิริพันธุ์ และ นางสาวธนวรรณ ชัยทอง
E-mail: tampiya.5545@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย์อดิเทพ ปรีดาศักดิ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง
บทคัดย่อ
เนื่องจากดาราศาสตร์เป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะ
ดาราศาสตร์นั่นเกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งเกิดจาก
การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมซึ่งเป็นผลมาจากการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก และมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง
และเนื่องด้วยปรากฎการณ์นี้เป็นผลมาจากแรงดึงดูดรวมที่ส่งผลไปให้ปริมาณความชื้นในบรรยากาศมีความ
แตกต่างกันออกไปด้วย ทางกลุ่มของพวกเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากการ
การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมของดวงจันทร์ในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีศึกษาและเก็บข้อมูลของ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละวันตลอด 1 ปี จากแหล่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากฐานข้อมูลของ อบต.กะลาเส
จังหวัดตรัง มาใช้เปรียบเทียบกับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมในแต่ละเดือนเพื่อที่จะมาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณน้ำฝนกับการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
ซึ่งจากการทดลองและวิเคราะห์ผลพบว่าการเกิดข้างขึ้นข้างแรมมีผลต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละ
วันศึกสามารถวิเคราะห์ได้จากกราฟซึ่งพบว่ากราฟปริมาณน้ำฝนจะมีแนวโน้มสูงในช่วงวันที่เป็นขึ้น 8 ค่ำ
และ แรม 8 ค่ำ ซึ่งสูงกว่าวันที่เป็นขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ
คำสำคัญ: ข้างขึ้น-ข้างแรม ปริมาณการตกของน้ำฝน ปริมาณความชื้นในบรรยากาศ
ความเป็นมา
ดาราศาสตร์มีความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตประจำวันของ
คนเรา การเพาะปลูกทำการเกษตรของเกษตรกรรวมไปถึงการออกเรือหาปลาของชาวประมง ซึ่งเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดของในชีวิตนั้นก็ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องละมีผลมาจากความสัมพันธ์ทางดาราศาสตร์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะ
เป็นการเกิดกลางวันกลางคืน รวมไปถึงการเกิดข้างขึ้นข้างแรมที่มีผลกระทบต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงที่ส่งผล
ต่อการออกเรือหาปลาของชาวประมง ซึ่งในการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมนี้เองก็เป็นผลมาจากการโคจรของดวง
จันทร์รอบโลกซึ่งก็มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องและการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนี้เองก็เป็นผลให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงซึ่ง
เป็นผลมาจากแรงดึงดูดรวมทั้งยังส่งผลไปให้ปริมาณความชื้นในบรรยากาศมีความแตกต่างกันออกไปด้วย
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ดังนั้นทางกลุ่มของพวกเราจึงต้องการที่จะศึกษาการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมของดวงจันทร์ในแต่ละ
เดือนเพื่อที่จะมาหาความสัมพันธ์กับปริมาณการตกของน้ำฝนที่ตกสู่พื้นดิน ซึ่งก็มีผลสืบเนื่องมาจากการเกิด
ข้างขึ้นข้างแรมที่ส่งผลต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงรวมไปถึงปริมาณความชื้นในบรรยากาศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาว่าการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนั้นมีผลต่อปริมาณน้ำฝนหรือไม่
2) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
3) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ต่อไปในอนาคต
วิธีการศึกษา
1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในหัวข้อที่จะศึกษา
2) เก็บข้อมูลปริมาณการตกของน้ำฝนโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากกราฟปริมาณการตกของน้ำฝนจาก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ของบริเวณพื้นที่ที่ต้องการศึกษา
3) นำกราฟปริมาณน้ำฝนที่ได้มาตลอดระยะเวลา 1 ปีมาสร้างเป็นตารางเพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้
4) ศึกษาการเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์
5) นำข้ อมู ลปริ มาณน้ ำ ฝนมาเปรี ยบเที ยบกั บข้ า งขึ ้ นข้ า งแรมในแต่ ละวั นตลอดย้ อนหลั ง ไปเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี
6) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
7) ศึกษาถึงข้อบกพร่องของงาน
8) สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
ตารางที่1 ตารางแสดงวันขึ้น15ค่ำและแรม15ค่ำของแต่ละเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี
เดือน
วันที9

กำหนดให้
แรม 15 ค่ำ
ขึ้น 15 ค่ำ
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กราฟที่1 กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนในแต่ละเดือน ณ อบต.กะลาเส จ.ตรัง
กราฟแสดงปริมาณ

ปริมณนํ (าฝน

น้ำฝนในแต่ละเดือน

วันที9

แผนภูมิที่1 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอด1ปี

กราฟที่2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอด1ปี
20
15
10
5
0
ขึ $น&คํ)า
ขึ $น+คํ)า
ขึ $น,คํ)า
ขึ $น-คํ)า
ขึ $น.คํ)า
ขึ $น&&คํ)า
ขึ $น&+คํ)า
ขึ $น&,คํ)า
แรม2คํ)า
แรม3คํ)า
แรม4คํ)า
แรม5คํ)า
แรม&6คํ)า
แรม&2คํ)า
แรม&3คํ)า

ปริ มาณนํ $าฝน

ค่ าเฉลี(ยปริมาณนํา1 ฝน

ข้ างขึ $น-งแรม

กราฟวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในช่วงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน
กราฟที่3 กราฟแสดงปริมาณความชื้นในเดือนมกราคม
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กราฟที่4 กราฟแสดงปริมาณความชื้นในเดือนกุมภาพันธ์
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กราฟที่5 กราฟแสดงปริมาณความชื้นในเดือนมีนาคม

กราฟที่6 กราฟแสดงปริมาณความชื้นในเดือนเมษายน

สรุปผล
จากผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ว่าการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมมีผลต่อปริมาณการตกของฝนโดย
ปริมาณฝนที่ตกลงในหน่วยมิลลิเมตรจะมีแนวโน้มปริมาณฝนที่สูงในช่วงบริเวณที่เป็นขึ้น 8 ค่ำและแรม 8
ค่ำ ซึ่งในช่วงขึ้น 8 ค่ำและแรม 8 ค่ำนี้เองเป็นช่วงที่เกิดน้ำตายซึ่งดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกับโลกซึ่งมีผล
จากแรงไทดัลกระทำน้อยกว่า ซึ่งตรงกันข้ามกันช่วงที่เป็นขึ้น 15 ค่ำ และ แรม 15 ค่ำ จะมีปริมาณความชื้น
และน้ำฝนที่น้อยกว่า ซึ่งปริมาณความชื้นและน้ำฝนนั้นก็มีความสัมพันธ์กับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องมาจากแรงไทดัลไปดึงให้ความกดอากาศไปรวมกันเป็นผลทำให้ความกดอากาศสูง อุณหภูมิจึงต่ำลง
จึงเป็นผลให้ความสามารถในการเก็บความชื้นในอากาศได้น้อยซึ่งน้อยกว่าในช่วงที่เป็นขึ้น 8 ค่ำ และแรม 8
ค่ำ โดยในช่วงนี้จะเป็นช่วงน้ำตายเนื่องมาจากแนวการวางตัวของดวงจันทร์กับโลกตั้งฉากกันทำให้ผลจาก
แรงไทดัลที่มากระทำมีค่าน้อยกว่า
เอกสารอ้างอิง
ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).ข้างขึ้นข้างแรม. [ระบบ
ออนไลน์].แหล่งที่มา http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/moon-phases.(13 มกราคม
2562)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง(Ocean Tides).[ระบบ
ออนไลน์].แหล่งที่มา http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/96-oceantides.(13
มกราคม 2562)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน).2561.ฝนรายวันสะสม.[ระบบ
ออนไลน์].จากhttp://www.thaiwater.net/Interpolated.(13 มกราคม 2562)
Hannah Hickey, University of Washington.2016.Phase of the moon affects amount
of rainfall.https://m.phys.org/news/2016-01-phase-moon-affects-amount-rainfall.html.(13
January 2018)
The 6th Thai Astronomical Conference (Student Session)

173

[P12] การเปรียบเทียบคeาความเข{มแสงของ Super Full Moon กับ Average Full Moon
นายเขตโสภณ บุญธรรมโม และ นายปõณณธร วังวิเศษวงศ~
E-mail: khetsophon2553@gmail.com, ohholy2545@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานàอมเกลàา กรุงเทพมหานคร
บทคัดยeอ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคúาความเขàมแสงของ Super Full Moon ในวันที่
19 กุมภาพันธ~ พ.ศ. 2562 กับ Average Full Moon ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งทำการศึกษาโดย
ถúายภาพดวงจันทร~ดàวยกลàอง DSLR ยี่หàอ Canon รุúน EOS 200D ตั้งคúา ISO200 ความเร็วชัตเตอร~ 1/200
วินาที ตúอเขàากับกลàองโทรทรรศน~ชนิดหักเหแสง ถúายภาพทุก 30 นาที ตั้งแตúเวลา 20.00 น. – 22.00 น.
บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานàอมเกลàา กรุงเทพมหานคร แลàวนำภาพมาวิเคราะห~หาคúาความเขàมแสง
ดàวยโปรแกรม Iris ผลการศึกษาพบวúาความเขàมแสงของ Super Full moon มีคúามากกวúา Average Full
Moon โดยเปอร~เซ็นต~ความแตกตúางมีคúาเฉลี่ยเทúากับ 71.57%
คำสำคัญ: Super Full Moon, Average Full Moon, เปอร~เซ็นต~ความแตกตúาง
ความเปsนมา
ปรากฏการณ~ Super Full Moon เปöนปรากฏการณ~ดวงจันทร~เต็มดวงใกลàโลก ซึ่งในวันที่ 19
กุมภาพันธ~ 2562 ดวงจันทร~เต็มดวงใกลàโลกมากที่สุดในรอบป° ที่ระยะหúางประมาณ 356,836 กิโลเมตร
ทำใหàความเขàมแสงสะทàอนของดวงอาทิตย~จากผิวของดวงจันทร~มายังโลกมากกวúาชúวงเวลาที่ดวงจันทร~เต็ม
ดวงอยูúหúางจากโลกปกติ (Average Full Moon) ผูàสังเกตบนโลกจึงเห็นความสวúางปรากฏของดวงจันทร~
มากกวúาปกติ กลุúมผูàจัดทำมีความสนใจศึกษาการเปรียบเทียบความแตกตúางของความเขàมแสงของ Super
Full Moon กับ Average Full Moon ณ เวลาเดียวกันวúามีความแตกตúางกันมากนàอยเพียงใด
วัตถุประสงคx
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเขàมแสงของ Super Full Moon และ Average Full Moon
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาขàอมูล และเลือกกำหนดวันเพื่อถúายภาพดวงจันทร~เต็มดวงโคจรใกลàโลกมากที่สุดในรอบป°
(Super Full Moon) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ~ พ.ศ. 2562 และดวงจันทร~เต็มดวงหúางจากโลกปกติ (Average
Full Moon) ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
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2. ถúายภาพดวงจันทร~บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานàอมเกลàา ดàวยกลàอง DSLR ยี่หàอ Canon
รุúน EOS 200D ตั้งคúา ISO200 ความเร็วชัตเตอร~ 1/200 วินาที ตúอเขàากับกลàองโทรทรรศน~ชนิดหักเหแสง
ตั้งแตúเวลา 20.00 น. ถึง 22.00 น. แตúละภาพหúางกัน 30 นาที ไดàภาพในแตúละวันจำนวน 5 ภาพ
3. นำภาพที่ไดàจากการบันทึกในขàอ 2. มาวิเคราะห~หาความเขàมแสงดàวยโปรแกรม Iris จำนวน
20 จุด ในแตúละภาพแลàวนำมาหาคúาเฉลี่ยความเขàมแสง ณ เวลาเดียวกันของแตúละวัน
4. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ~ของความเขàมแสงกับเวลาที่ถúายภาพดàวยโปรแกรม Microsoft
Excel
5. คำนวณหาเปอร~เซ็นต~ความแตกตúางความเขàมแสง ณ เวลาเดียวกันของแตúละวัน
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ภาพถúายของดวงจันทร~เต็มดวงดàวยกลàอง DSLR ตúอกับกลàองโทรทรรศน~ชนิดหักเหแสง
เวลา

ภาพถeายดวงจันทรxเต็มดวง
วันที่ 19 กุมภาพันธx 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562
(Super Full Moon)
(Average Full Moon)

20.00 น.

20.30 น.
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ภาพถeายดวงจันทรxเต็มดวง
วันที่ 19 กุมภาพันธx 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562
(Super Full Moon)
(Average Full Moon)

เวลา

21.00 น.

21.30 น.

22.00 น.

กราฟที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของความเขàมแสงของดวงจันทร~ที่วิเคราะห~ดàวยโปรแกรม iris
800000
ความเข้มแสง

600000
400000
200000
0
20.00 น.

20.30 น.

21.00 น.
21.30 น.
19-ก.พ.-62
19-เม.ย.-62

22.00 น. เวลา

จากกราฟที่ 1 ความเขàมแสงของดวงจันทร~เต็มดวงทั้ง 2 วัน มีการเปลี่ยนเปöนไปแนวทางเดียวกัน
โดยมีแนวโนàมความเขàมแสงเพิ่มมากขึ้นเมื่อดวงจันทร~มีมุมเงยมากขึ้น
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความเขàมแสงของ Super Full Moon กับ Average Full Moon
เวลา
20.00 น.
20.30 น.
21.00 น.
21.30 น.
22.00 น.
คeาเฉลี่ย

ความเข{มแสงของดวงจันทรx
19 กุมภาพันธx 2562
19 เมษายน 2562
593510
169760
624068
313598
639738
292876
661238
357008
666684
373092
637047.6
301266.8

เปอรxเซ็นตx
ความแตกตeาง
111.04%
66.22%
74.38%
59.76%
56.47%
71.57%

จากตารางที่ 2 พบวúาเปอร~เซ็นต~ความแตกตúางของความเขàมแสงมีคúามากที่สุด ณ เวลา 20.00 น.
และมีคúานàอยที่สุด ณ เวลา 22.00 น.
สรุปผล
จากการศึกษาพบวúาความเขàมแสงของดวงจันทร~ Super Full Moon และ Average Full Moon
มีแนวโนàมเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเงยมีคúามากขึ้น เนื่องจากที่ระดับมุมเงยสูงบรรยากาศของโลกมีความหนานàอยกวúา
ที่ระดับมุมเงยต่ำกวúา และSuper Full Moon มีความเขàมแสงมากกวúา Average Full Moon โดยเปอร~เซ็นต~
ความแตกตúางมีคúามากที่สุด 111.04% ณ เวลา 20.00 น. และมีคúานàอยที่สุด 56.47% ณ เวลา 22.00 น.
และมีคúาเฉลี่ยเทúากับ 71.57% การถúายภาพดวงจันทร~บางชúวงมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจากสภาพอากาศ
ที่มีเมฆมาบดบังทำใหàไดàคúาความเขàมแสงจากดวงจันทร~ลดลง และ ณ เวลาเดียวกันของทั้ง 2 วันที่สังเกตมี
ระดับมุมเงยตúางกันซึ่งสúงผลตúอคúาความเขàมแสงของดวงจันทร~ที่ปรากฏบนโลก
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำโครงงานนี้สำเร็จขึ้นไดàดàวยความกรุณาจากคุณครูศราวุฒิ ขันคำหมื่น คุณครูที่ปรึกษา
โครงงานที่ไดàใหàการอนุเคราะห~ดàานอุปกรณ~ สถานที่ และใหàคำแนะนำ แนวคิด ตรวจสอบ ตลอดจนการ
แกàไขขàอบกพรúองตúางๆในทุกขั้นตอนการทำโครงงานมาโดยตลอด จนโครงงานนี้เสร็จสมบูรณ~ ผูàจัดทำ
โครงงานจึงขอกราบขอบพระคุณเปöนอยúางสูง
เอกสารอ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2556). คู}มือการศึกษาดาราศาสตรz เชิงปฏิบัติการ. สำนักบริการวิชาการและ
สารสนเทศทางดาราศาสตร~.
สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ. (2562). ปรากฏการณzดาราศาสตรzที่น}าถ}ายภาพในปå 2019. สืบคàนจาก
http://www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/3801-astronomy-phenomenon-2019.
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[P13] การศึกษาสีและลักษณะของดวงจันทรx
เด็กหญิงอทิติญา นพสกูล และ เด็กหญิงปวรวรรณ อàอมชมภู
E-mail: atitiya2570@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวโชติรส ฮับสมบูรณ~
โรงเรียนหนองไมàแกúนวิทยา

บทคัดยeอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúาง ละอองฝุØน ขนาดองศา ขàางขึ้นและ
ขàางแรมที่สúงผลตúอสีและลักษณะของดวงจันทร~ ซึ่งในการศึกษานี้มี 3 ขั้นตอน ประกอบดàวย ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาองค~ประกอบของปõจจัยที่ทำใหàสีของดวงจันทร~แตกตúางกันในแตúลúะคืน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะของ
ดวงจันทร~ และขั้นตอนที่ 3 สำรวจและเก็บรวบรวมขàอมูลเปöนเวลา 1 เดือน
จากการสำรวจพบวúา 1) ฝุØนละอองมีความสัมพันธ~กับสีของดวงจันทร~ คือ เมื่อฝุØนละอองในอากาศ
มีมากจะสúงผลใหàดวงจันทร~เปöนสีเหลือง แตúถàาฝุØนละอองในอากาศมีนàอยจะสúงผลใหàดวงจันทร~เปöนสีขาวนวล
2) ขนาดองศา อาจสúงผลตúอสีและลักษณะของดวงจันทร~ แตúผูàสำรวจยังไมúพบความแตกตúาง และ 3) ขàางขึ้น
และขàางแรมที่สúงผลตúอลักษณะของดวงจันทร~ ดังตัวอยúางการสำรวจนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 (ขึ้น 7
ค่ำ เดือน 10) เวลา 20.29 น. ในมุมแนวตั้ง 15 องศา และ 30 องศา พบวúา ทั้งสองมุมดวงจันทร~มีสีเหลือง
เหมือนกันและมีลักษณะเปöนครึ่งวงกลม
คำสำคัญ: ดวงจันทร~ สีของดวงจันทร~ ลักษณะของดวงจันทร~ ขàางขึ้นขàางแรม
ความเปsนมา
ดวงจันทร~เปöนวัตถุทางดาราศาสตร~ที่โคจรรอบโลก เปöนดาวบริวารถาวรเพียงดวงเดียวของโลก
และเปöนดาวบริวารที่ใหญúที่สุดอันดับที่ 5 ในระบบสุริยะ จากการสังเกตดวงจันทร~ในแตúละคืนพบวúา ดวง
จันทร~มีลักษณะที่แตกตúางกัน โดยเฉพาะสีของดวงจันทร~ เชúน สีเหลือง สีขาวนวล และรูปรúางของดวงจันทร~
เชúน ทรงกลม เปöนเสี้ยว ที่เราสามารถสังเกตเห็นไดàดàวยตาเปลúา แตúไมúทราบวúา เพราะเหตุใดสีและลักษณะ
ของดวงจันทร~ในแตúละคืนจึงแตกตúางกัน ผูàวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับสีและลักษณะของดวงจันทร~ เพื่อตอบ
คำถามสิ่งที่สงสัย และเปöนแหลúงความรูàของผูàที่สนใจเกี่ยวกับสีและลักษณะของดวงจันทร~ โดยผูàวิจัยสังเกต
ศึกษา และเก็บรวบรวมขàอมูลสีและลักษณะของดวงจันทร~ ณ บàานเลขที่ 311 หมูú 12 ตำบลหนองไมàแกúน
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงทรา ตั้งแตúวันที่ 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2561
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วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาปõจจัยที่สúงผลตúอสีของดวงจันทร~
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางลักษณะของดวงจันทร~กับขàางขึ้นขàางแรม

1.
2.
3.
4.

วิธีการศึกษา
ศึกษาคàนควàาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของดวงจันทร~ เพื่อนำขàอมูลมาจัดทำตารางบันทึกผล
จัดทำตารางบันทึกผล และใหàอาจารย~ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อนำคำแนะนำมาปรับปรุงแกàไข
ศึกษาเวลาขึ้นของดวงจันทร~ในแตúละคืน เพื่อสังเกตการณ~
สังเกตสีและลักษณะของดวงจันทร~ โดยใชàที่วัดมุม ในมุม 15 องศา และ 30 องศาจากขอบฟ∞า
และใชàกลàองโทรทรรศน~ PVC ในการสังเกต พรàอมบันทึกภาพผúานโทรศัพท~มือถือ และบันทึก

ลักษณะตúาง ๆ ลงไปในตารางบันทึกผลที่จัดทำไวà
5. บันทึกผลการสังเกตสีและลักษณะของดวงจันทร~เปöนเวลา 1 เดือน
6. เก็บรวบรวมขàอมูล แลàวนำมาวิเคราะห~เพื่อหาความสัมพันธ~ระหวúางลักษณะของดวงจันทร~กับ
ขàางขึ้นขàางแรม และปõจจัยที่สúงผลตúอสีและลักษณะของดวงจันทร~
ผลการศึกษา
ตารางบันทึกผลการสังเกตสีและลักษณะของดวงจันทรx
สี
วัน เดือน ปü
รูปภาพ
(ข{างขึ้นข{างแรม)
15 องศา
21/9/61
เหลือง
(ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10)
22/9/61
ขาว
(ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10)
25/9/61
เหลือง
(แรม 1 ค่ำ เดือน 10)
27/6/61
เหลือง
(แรม 3 ค่ำ เดือน 10)
1/10/61
เหลือง
(แรม 7 ค่ำ เดือน 10)
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30 องศา
เหลือง
ขาว
เหลือง

ลักษณะ
เสี้ยว
ขนาดใหญú
เสี้ยว
ขนาดใหญú
เต็มดวง

เวลา (น.)
20:32
19:35
19:37

เหลือง

เสี้ยว
ขนาดใหญú

20:39

เหลือง

เสี้ยว
ขนาดใหญú

00:27
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ตารางบันทึกผลการสังเกตสีและลักษณะของดวงจันทรx (ตeอ)
สี
วัน เดือน ปü
รูปภาพ
(ข{างขึ้นข{างแรม)
15 องศา
2/10/61
เหลือง
(แรม 8 ค่ำ เดือน 10)
3/10/61
เหลือง
(แรม 9 ค่ำ เดือน 10)
5/9/61
เหลือง
(แรม 11 ค่ำ เดือน 10)
6/10/61
เหลือง
(แรม 12 ค่ำ เดือน 10)
11/10/61
ขาว
(ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11)
13/10/61
ขาว
(ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11)
14/10/61
ขาว
(ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11)
15/10/61
ขาว
(ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11)
17/10/61
ขาว
(ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11)
19/10/61
ขาว
(ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11)
20/10/61
ขาว
(ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11)
23/10/61
เหลือง
(ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11)
24/10/61
เหลือง
(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
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ลักษณะ

เวลา (น.)

เหลือง

ครึ่งวงกลม

00:37

เหลือง

ครึ่งวงกลม

01:13

เหลือง

เสี้ยว
ขนาดเล็ก

03:47

เหลือง

เสี้ยว
ขนาดเล็ก

04:43

ขาว

เสี้ยว
ขนาดเล็ก

19:30

ขาว

เสี้ยว
ขนาดเล็ก

19:40

ขาว

เสี้ยว
ขนาดเล็ก

18:19

ขาว

เสี้ยว
ขนาดกลาง

19:10

ขาว

ครึ่งวงกลม

19:18

ขาว

เสี้ยว
ขนาดใหญú

19:43

ขาว

เสี้ยว
ขนาดใหญú

20:43

เหลือง

เต็มดวง

18:13

เหลือง

เต็มดวง

19:10

30 องศา
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สรุปผล
ลักษณะของดวงจันทร~ขàางขึ้นจะสúองสวúางทางดàานขวาและดวงจันทร~ขàางแรมจะสúองสวúางทาง
ดàานซàาย ดวงจันทร~จะไมúขึ้นและตกในเวลาเดียวกันเสมอ เราสามารถใชàเวลาที่ดวงจันทร~ขึ้นและตกมา
กำหนดไดàวúาเปöนจันทร~ขàางขึ้นหรือขàางแรม วันเดือนดับจะไมúเห็นดวงจันทร~ เพราะปรากฏอยูúใกลàดวง
อาทิตย~มาก
สีของดวงจันทร~เกิดจากอนุภาคฝุØนหรือละออง โมเลกุลน้ำจำนวนมากทำใหàในบางคืนเราอาจเห็นสี
ของดวงจันทร~เปöนสีเหลือง หรือบางคืนที่มีฝุØนละอองในชั้นบรรยากาศนàอย เราก็จะเห็นสีของดวงจันทร~เปöน
สีขาวนวล ดàวยเหตุนี้จึงเปöนที่มาของการเกิดสีของดวงจันทร~ในแตúละคืน
เอกสารอ{างอิง
อุปกรณ~ที่ใชàในการศึกษา ไดàแกú กลàองโทรทรรศน~พีวีซี เปöนอุปกรณ~ที่ใชàขยายวัตถุทàองฟ∞าโดยอาศัย
หลักการรวมแสง เพื่อใหàสามารถมองเห็นวัตถุทàองฟ∞าที่ไมúสามารถมองเห็นไดàดàวยตาเปลúาหรือทำใหàมองเห็น
ไดàชัดเจน
แอพลิเคชันเฟสของดวงจันทร~ ใชàในการดูเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร~ในแตúละคืน และสามารถ
ติดตามวัฏจักรของดวงจันทร~ (รวมถึงจันทร~เต็มดวง, จันทร~ดับ, จันทร~เสี้ยวขàางแรม, จันทร~เสี้ยวขàางขึ้น,
จันทร~ครึ่งดวงครั้งแรก และอีกมากมาย) ผúานปฏิทินการเกิดขàางขึ้นขàางแรมของดวงจันทร~ ดูวúาดวงจันทร~จะ
มีลักษะเปöนอยúางไรในทุกระยะ
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[P14] การใช{ภาพถeายดวงจันทรxในการคำนวณหาขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฏและระยะหeางจากโลกถึง
ดวงจันทรx
นายภูริภัทร ธนชัยสินวงศ~ และ นางสาวธนภรณ~ ตันเจริญ
E-mail: ppttone@hotmail.com , lukkate_ttl@hotmail.com
ครูที่ปรึกษา นายณัฐพงศ~ นพโลหะ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
บทคัดยeอ
การสังเกตการณ~ทางดาราศาสตร~ของมนุษย~ในสมัยโบราณยังไมúมีอุปกรณ~ที่มีประสิทธิภาพมาก
พอที่จะสามารถวิเคราะห~ขàอมูลตúาง ๆ ของวัตถุบนทàองฟ∞าไดàดีมากนัก มนุษย~จึงไดàประดิษฐ~อุปกรณ~
สังเกตการณ~ทางดาราศาสตร~ขึ้นมามากมาย เชúน กลàองถúายภาพ กลàองโทรทรรศน~ เปöนตàน เพื่อที่จะ
ทำการศึกษาวัตถุทางดาราศาสตร~ไดàดีมากยิ่งขึ้น ดวงจันทร~เปöนวัตถุทางดาราศาสตร~วัตถุหนึ่งที่มีผูàสนใจ
ศึกษาเปöนอยúางมาก โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพ , ลักษณะพื้นผิว ,หลุมดวงจันทร~ หรือแมàกระทั่งขนาด
ของดวงจันทร~ โดยปõจจุบันเราทราบถึงขนาดเสàนผúานศูนย~กลางโดยเฉลี่ยของดวงจันทร~วúามีขนาดประมาณ
3,474.8 กิโลเมตร แตúเราจะพบวúาในแตúละวันดวงจันทร~มีขนาดไมúเทúากัน เนื่องจากดวงจันทร~โคจรรอบโลก
เปöนวงรี ดังนั้นทางคณะผูàจัดทำจึงสนใจที่จะทำการศึกษาขนาดปรากฏของดวงจันทร~ในแตúละวัน โดยใชà
ภาพถúายดวงจันทร~ทั้งสิ้น 43 ภาพ ที่บันทึกภาพจากกลàองดิจิตอล ยี่หàอ Nikon รุúน D750 และคำนวณหา
ขนาดเชิงมุมเปรียบเทียบกับขนาดเชิงมุมจากโปรแกรม Stellarium พบวúามีคúาความเชื่อมั่นที่ p>0.05 ซึ่ง
ถือวúาขนาดเชิงมุมที่คำนวณไดàจากภาพถúายดวงจันทร~มีความนúาเชื่อถือ จากนั้นนำคúาขนาดเชิงมุมดวงจันทร~
จากภาพถú า ยไปคำนวณเพื ่ อ หาระยะทาง ผลปรากฏวú า ขนาดเชิ ง มุ ม ของดวงจั น ทร~ จ ากภาพถú า ยมี
ความสัมพันธ~กับระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~คือขนาดเชิงมุมแปรผกผันกับระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~
และเมื่อไดàคúาระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~รวมถึงขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~จากภาพถúายแลàว จึงไปหา
ขนาดปรากฏของดวงจันทร~ ซึ่งผลที่ไดàพบวúาขนาดปรากฏของดวงจันทร~มีความสัมพันธ~โดยตรงกับขนาด
เชิงมุมและระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~อีกดàวย ทั้งนี้การหาขนาดปรากฏของดวงจันทร~สามารถนำไป
อธิบายปรากฏการณ~ตúางๆ ใหàแกúผูàที่สนใจเกี่ยวกับดวงจันทร~ไดàงúายขึ้นกวúาการใชàขนาดเชิงมุมเนื่องจาก
บุคคลทั่วอาจจะไมúมีความรูàทางดàานดาราศาสตร~เพียงพอ หากตàองอธิบายโดยใชàเรื่องขนาด อีกทั้งยัง
สามารถนำความรูàไปตúอยอดเพื่อทำนายสิ่งจะเกิดในอนาคตเกี่ยวกับดวงจันทร~ไดàดàวย เชúน วันที่ดวงจันทร~มี
ขนาดใหญúหรือมีขนาดเล็กที่สุดในรอบป°
คำสำคัญ : ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~ , ขนาดปรากฏของดวงจันทร~ , ระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~
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ที่มาและความสำคัญ
ดวงจันทร~เปöนวัตถุทางดาราศาสตร~ที่เปöนบริวารดวงเดียวของโลก โดยมีลักษณะทางกายภาพ ,
ลักษณะพื้นผิว , หลุมดวงจันทร~ หรือแมàกระทั่งขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฏ และระยะหúางระหวúางโลกถึง
ดวงจั น ทร~ ซึ ่ ง เปö น สิ ่ ง ที ่ น ú า สนใจในการศึ ก ษาทางดาราศาสตร~ แตú ใ นสมั ย โบราณยั ง ไมú ม ี อ ุ ป กรณ~ ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถวิเคราะห~ขàอมูลตúางๆไดà ซึ่งในปõจจุบันการพัฒนาทางดàานเทคโนโลยีดารา
ศาสตร~ทำใหàเราสามารถประดิษฐ~อุปกรณ~สังเกตการณ~ทางดาราศาสตร~ขึ้นมาเพื่อใชàในการวิเคราะห~ขàอมูลไดà
เชúน กลàองถúายภาพ กลàอโทรทรรศน~ เปöนตàน คณะผูàจัดทำเล็งเห็นถึงความสามารถในการเขàาถึงขàอมูลความรูà
ทางดาราศาสตร~ จึงไดàมีการศึกษาและคำนวณหาขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฏและระยะหúางจากโลกถึงดวง
จันทร~โดยการใชàภาพถúายจากกลàองดิจิตอล เพื่อสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ~ตúางๆ ใหàแกúผูàที่สนใจ
เกี่ยวกับดวงจันทร~ไดàงúายขึ้นกวúาการใชàขนาดเชิงมุมเนื่องจากบุคคลทั่วไปอาจจะไมúมีความรูàทางดàานดารา
ศาสตร~เพียงพอ หากตàองอธิบายโดยใชàเรื่องขนาด อีกทั้งยังสามารถนำความรูàไปตúอยอดเพื่อทำนายสิ่งจะเกิด
ในอนาคตเกี่ยวกับดวงจันทร~ไดàดàวย เชúน วันที่ดวงจันทร~มีขนาดใหญúหรือมีขนาดเล็กที่สุดในรอบป°
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาขนาดปรากฏของดวงจันทร~ , ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~ และระยะหúางจากโลกถึงดวง
จันทร~
2. เพื่อนำไปอธิบายปรากฏการณ~ทางดาราศาสตร~ตúางๆ

1.
2.
3.

4.
5.

วิธีการศึกษา
ถúายภาพดวงจันทร~ โดยใชàกลàองถúายรูปยี่หàอ NIKON รุúน D๗๕๐ ที่มีขนาดเซ็นเซอร~ ๓.๕๙ x ๒.๔
เซนติเมตรและกลàองโทรทรรศน~สะทàอนแสงแบบ Dobsonian จำนวน ๔๓ ภาพ
วัดขนาดเสàนผúานศูนย~กลางของดวงจันทร~จากภาพถúายทั้งหมด โดยใชàโปรแกรม Illustrator บันทึก
ขàอมูล
ใชàคúาขนาดเชิงมุมที่คำนวณไดàจากดาวคูú Mizar และ Alcor เพื่อเทียบอัตราสúวนขนาดเชิงมุมและ
ระยะหúางของดาวคูú กับระยะเสàนผúานศูนย~กลางดวงจันทร~จากภาพถúายที่วัดดàวยโปรแกรม จะไดàคúา
ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~แตúละวัน
นำคúาที่ไดàไปเปรียบเทียบกับคúาขนาดเชิงมุมจากโปรแกรม Stellarium เพื่อเทียบความถูกตàองของ
ขàอมูลที่จะนำไปหาคúาขนาดปรากฏและระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ตúอไป
นำคúาขนาดเชิงมุม ไปคำนวณหาขนาดปรากฏและระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ตúอไป
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ผลการทดลอง
การคำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทรxจากภาพถeาย
เมื่อนำภาพถúายดวงจันทร~ทั้ง 43 ภาพ มาคำนวณหาขนาดเชิงมุมแลàวนำคúาที่ไดàไปเปรียบเทียบกับ
ขนาดเชิงมุมจากโปรแกรม Stellarium จากนั้นนำไปคำนวณหาคúาทางสถิติ (t-test) พบวúามีคúาความ
เชื่อมั่นที่ p>0.05 ซึ่งถือวúาขนาดเชิงมุมที่คำนวณไดàจากภาพถúายดวงจันทร~มีความนúาเชื่อถือ

การคำนวณหาระยะหeางจากโลกถึงดวงจันทรx
เมื่อคำนวณหาขนาดเชิงมุมไดàแลàว นำขนาดเชิงมุมไปหาระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~ ซึ่งผลที่ไดà
เปöนดังตาราง
ค่าระยะทาง

420000
400000
380000
360000
340000
320000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43
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การคำนวณหาขนาดปรากฏดวงจันทรx
เมื่อคำนวณหาขนาดเชิงมุมและระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~แลàว นำไปหาขนาดปรากฏของดวง
จันทร~ ซึ่งผลที่ไดàพบวúาขนาดปรากฏของดวงจันทร~มีความสัมพันธ~โดยตรงกับขนาดเชิงมุมและระยะหúางจาก
โลกถึงดวงจันทร~
ขนาดปรากฎ

ค่าระยะทาง

3420

450000

3400

400000

3380

350000
300000

3360
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43

สรุปผลการทดลอง
จากการนำภาพถúายดวงจันทร~ทั้ง 43 ภาพ มาคำนวณหา ขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฏ และ
ระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~ ขนาดเชิงมุมที่คำนวณไดàเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโปรแกรม Stellarium
จากนั้นนำไปคำนวณคúาทางสถิติ (t-test) พบวúาขนาดเชิงมุมที่คำนวณไดàมีความนúาเชื่อถือ เมื่อนำขนาด
เชิงมุมไปคำนวณหาระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~ พบวúา พบวúาขนาดเชิงมุมแปรผกผันกับระยะหúางจาก
โลกถึงดวงจันทร~ และเมื่อนำขนาดเชิงมุมและระยะหúางจากโลกถึงดวงจันทร~ ซึ่งผลที่ไดàคือ ขนาดปรากฏ
แปรผันตรงกับขนาดเชิงมุมและระยะหúางจากดลกถึงดวงจันทร~
เอกสารอ{างอิง
ขนาดเชิงมุม (ออนไลน~), เขàาถึงไดàจาก ; https://th.wikipedia.org/wiki/ขนาดเชิงมุม,
(สืบคàนวันที่ 12 มีนาคม 2562).
ดวงจันทร~ของโลก (ออนไลน~), เขàาถึงไดàจาก ;
http://www.narit.or.th/index.php/astro/solsys/moons/earthmoon
(สืบคàนวันที่ 15 มีนาคม 2562). สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ(องค~การมหาชน).
ตารางการขึ้นตกของดวงจันทร~ (ออนไลน~), เขàาถึงไดàจาก ;
https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx,
(สืบคàนวันที่ 2 มีนาคม 2562).
วิศรุต ภิรมย~ชมและศุภกิจ หาญเสนา. การคำนวณหาขนาดเสàนผúานศูนย~กลางของดวงอาทิตย~จาก
ภาพถúาย. คณะวิทยาศาสตร~และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
สุพิชญา อúวมเถื่อน. (2557). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะหúางระหวúางดวงจันทร~และโลก. โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา.
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[P15] การหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรxด{วยวิธีพาราแลกซx จากระยะหeางระหวeางตำแหนeงสังเกตที่
ตeางกัน
เด็กหญิงณัฐฌา ปทุมเพชร และ เด็กชายภูมิรพี ทองพันธ~
E-mail: sukanyawaraput8@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวสุกัญญา วราพุฒ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
บทคัดยeอ
โครงงานเรื่อง การหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ดàวยวิธีพาราแลกซ~ จากระยะหúางระหวúาง
ตำแหนúงสังเกตที่ตúางกัน เพื่อหามุมพาราแลกซ~จากของดวงจันทร~เทียบกับดาวฤกษ~พื้นหลัง แลàวนำมา
คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ ไดàใชàระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกต โดยยึดโรงเรียนสกลราช
วิทยานุกูลเปöนตำแหนúงหลัก ซึ่งมีระยะหúางระหวúางผูàสังเกตจำนวน 10 ตำแหนúง โดยผูàสังเกต 10 ตำแหนúง
ไดàทำการถúายภาพดวงจันทร~ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่เวลาเดียวกัน โดยถúายภาพที่มีดาวฤกษ~พื้นหลัง
และใชà Google Map ในการหาระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกต นำภาพดวงจันทร~มาซàอนทับกันเพื่อหามุม
พาราแลกซ~ และคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~จากสมการ
ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร7 =

ระยะห,างระหว,างจุดสังเกต/2
มุมพาราแลกซ7

tan (

2

)

จากผลการศึกษาพบวúา ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ดàวยวิธีพาราแลกซ~ จากระยะหúางระหวúาง
ตำแหนúงสังเกตที่ตúางกัน 10 ตำแหนúง มีคúาเฉลี่ยเทúากับ 399,582.98 กิโลเมตร และมีเปอร~เซ็นต~ความ
คลาดเคลื่อนของทั้ง 10 ตำแหนúง เทúากับ 9.03 โดยเทียบกับขàอมูลระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ของ
NASA มีคúาเทúากับ 384,403 กิโลเมตร โดยความคลาดเคลื่อนดังกลúาวอาจมีสาเหตุหลายประการ เชúน
จากตัวผูàวัด อุปกรณ~ในการวัด หรือการตั้งคúาตúาง ๆ ของกลàอง DSLR
คำสำคัญ : วิธีพาราแลกซ~
ความเปsนมา
การวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~สามารถใชàการวัดดàวยวิธีการพาราแลกซ~ ซึ่งเปöนการสังเกต
การเปลี่ยนตำแหนúงของวัตถุเทียบกีบฉากพื้นหลังจากมุมมองที่แตกตúางกัน เชúน การสังเกตนิ้วมือที่อยูúนิ่ง ๆ
ใกลàกับใบหนàามีการขยับเมื่อมองดàวยตาซàายและขวาสลับกันทีละขàาง และถàาเลื่อนนิ้วมืออยูúใกลàหนàามาก
เทúาไหรú จะสังเกตเห็นนิ้วมือมีการขยับมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน จะสังเกตเห็นนิ้วมือขยับนàอยลงเมื่อยื่นมือ
อeางอิง :
หúางออกจากใบหนàามากขึ้นเรื่อยๆ

http://www.narit.or.th/index.php/
nso/3343-astronomy-distance-01
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ภาพ 1 การสังเกตเห็นการขยับของนิ้วมือเทียบกับฉากพื้นหลัง เมื่อสังเกตจากตาซàายและตาขวา
สลับthกัน
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ระยะหúางที่สังเกตเห็นการขยับของนิ้วมือจากสองมุมมองที่แตกตúางกันเรียกวúา “มุมพาราแล็กซ~"
เราสามารถ คำนวณระยะหúางของนิ้วมือถึงจุดสังเกต (ดวงตา) ดàวยตรีโกณมิติอยúางงúาย ดังภาพ 2
เมื่อ P คือ คúามุมพาราแล็กซ~
x คือ ระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกต
d คือ ระยะหúางระหวúางตาถึงนิ้วมือ
ระยะ d สามารถคำนวณไดàจากความสัมพันธ~
d = (x/2)/tan(P/2)
ตัวอยúาง 1 : ในกรณีทีวัดคúา P เทúากับ 4 องศา
x = 5.2 ซม.
d = (5.2/2)/tan(4/2)
ภาพ 2 การสังเกตมุมพาราแลกซ9และการคำนวณ
d = 2.6/tan(2)
ระยะหdางจากจุดสังเกต
d = 74.45 เซนติเมตร
อeางอิง : เอกสารประกอบการรับมอบกลeองโทรทรรศน7และสื่อเรียนรูe
ดาราศาสตร7 (กุมภาพันธ7 2562)

วัตถุประสงคx
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ โดยใชàวิธีพาราแลกซ~ โดยถúายภาพ
ดวงจันทร~เทียบกับดาวฤกษ~พื้นหลัง แลàวนำมาคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ ไดàใชàระยะหúาง
ระหวúางตำแหนúงสังเกตที่ตúางกัน 10 ตำแหนúง
วิธีการศึกษา
เตรียมอุปกรณx
1. กลàองโทรทรรศน~ดรอปโซเนียน
2. กลàองถúายภาพดิจิตอล
3. อแดปเตอร~ตúอกลàองถúายภาพ
4. สายลั่นชัตเตอร~
การเก็บข{อมูล
1. ถúายภาพดวงจันทร~ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ตำแหนúงตúาง ๆ ที่มีระยะหúางตúางกัน โดย
กำหนดใหàโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเปöนตำแหนúงหลัก ที่เวลาเดียวกัน โดยถúายภาพที่มีดาวฤกษ~พื้นหลัง
2. ใชà Google Map ในการหาระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกต ดังภาพ

ภาพ 3
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3. นำภาพทั้งสองมาซàอนทับกันใหàพอดี และวัดระยะหúางของดาวฤกษ~ที่เปลี่ยนไป

ภาพ 4
4. วัดมุมพาราแลกซ~จากตำแหนúงดาวฤกษ~พื้นหลัง และเทียบบัญญัติไตรยางศ~
5. คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~จากสมการ
ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร7 =

ระยะห,างระหว,างจุดสังเกต/2
มุมพาราแลกซ7

tan (

หรือ
d = (x/2)/tan(P/2)
6. บันทึกผลลงในตารางและวิเคราะห~ผล

2

)

ผลการศึกษา
ผลการหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ดàวยวิธีพาราแลกซ~ จากระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกตที่
ตúางกัน โดยมีระยะหúางที่ตúางกันทั้ง 10 ตำแหนúง สามารถแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกตที่ตúางกัน
ลำดั
ระยะหeางระหวeาง
คeามุมพาราแลกซx
ระยะทางจากโลกถึงดวง
Error
บ ตำแหนeงสังเกต (x) (กม.)
จันทรx จากการคำนวณ (กม.)
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

92.41
0.45
378,193.07
182.82
0.95
349,160.47
250.57
1.25
368,118.02
533.36
2.85
347,264.44
533.42
2.05
441,568.71
546.00
2.35
446,907.02
558.06
2.60
399,681.97
533.42
2.05
463,071.38
1,205.59
5.75
381,630.73
1,188.17
5.25
420,234.02
เฉลี่ย
399,582.98
* เทียบขàอมูลระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ จากขàอมูลของ NASA 384,403 กิโลเมตร
188

1.62
9.17
4.24
9.66
14.87
16.26
3.97
20.46
0.72
9.32
9.03
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากตารางที่ 1 พบวúา เมื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ดàวยวิธีพาราแลกซ~ จากระยะหúาง
ระหวú า งตำแหนú ง สั ง เกตที ่ ต ú า งกั น จะมี ค ú า เปอร~ เ ซ็ น ต~ ค วามคลาดเคลื ่ อ นที ่ แ ตกตú า งกั น ซึ ่ ง มี ค ú า ความ
คลาดเคลื่อนนàอยที่สุดที่ 0.72 % และคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ 20.46% และความคลาดเคลื่อนจาก
ระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกตที่ตúางกัน 10 ตำแหนúง มีคúาเฉลี่ยเทúากับ 399,582.98 กิโลเมตร มี
ความคลาดเคลื่อนของทั้ง 10 ตำแหนúง เทúากับ 9.03% โดยเทียบกับขàอมูลระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~
ของ NASA มีคúาเทúากับ 384,403 กิโลเมตร โดยความคลาดเคลื่อนดังกลúาวอาจมีสาเหตุหลายประการ เชúน
จากตัวผูàวัด อุปกรณ~ในการวัด หรือการตั้งคúาตúาง ๆ ของกลàอง DSLR
ข{อเสนอแนะ
1. การประยุกต~ใชà Google Map ในการวัดระยะหúางระหวúางตำแหนúงสังเกต การเก็บขàอมูลทาง
วิทยาศาสตร~ การวิจัย การทำโครงงาน ที่สามารถทำไดàจริง
2. กิจกรรมนี้ สามารถนำไปประยุกต~ใชàเพื่อศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ดàวยวิธีการอื่น ๆ
เชúน ดàวยวิธีการหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร~
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานการหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร~ดàวยวิธีพาราแลกซ~ จากระยะหúางระหวúางตำแหนúง
สังเกตที่ตúางกันนี้ สำเร็จลุลúวงไดàดี เนื่องจากไดàรับความกรุณาและความชúวยเหลือจากคุณครูสุกัญญา วรา
พุฒ และคุณครูชลฤชา คะสาราช ที่ปรึกษาโครงงาน ที่สúงเสริม สนับสนุน ใหàคำปรึกษาและแนะนำ ดàวย
ความเอาใจใสúเปöนอยúางดี จนกระทั่งโครงงานดาราศาสตร~ครั้งนี้สำเร็จลุลúวงดàวยดี
เอกสารอ{างอิง
มติพล ตั้งมติธรรม. (2561). คูúมือการศึกษาดาราศาสตร~เชิงปฏิบัติการ. ศูนย~บริการวิชาการและสื่อสาร
ทางดาราศาสตร~ สถาบันวิจัยดาราศาสตร~แหúงชาติ (องค~การมหาชน). 31-33
ศูนย~การเรียนรูàวิทยาศาสตร~โลกและดาราศาสตร~. (ออนไลน~). แพรัลแลกซ~. เขàาถึงไดàจาก :
http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/parallax
Tine Gole. Lunar Parallax Measurement-Direction and Theory for Lower and Upper
Secondary School Students. Stanislav Institution for Education, Ljubljana, Slovenia
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[P16] การคำนวณหาความยาวเส{นรอบวงโลกตามแนวลองติจูดโดยใช{หลักการของ Eratosthenes
ในวันวสันวิษุวัต
เด็กชายภูมิรพี ทองพันธ~ และ เด็กหญิงณัฐฌา ปทุมเพชร
E-mail: sukanyawaraput8@gmail.com
ครูที่ปรึกษา นางสาวชลฤชา คะสาราช
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
บทคัดยeอ
การคำนวณหาความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวลองติจูดโดยใชàหลักการของ Eratosthenes หลักการ
ดังกลúาว สามารถคำนวณหาความยาวเสàนรอบวงโลกในแนวลองติจูดไดà โดยอาศัยการจับคูúสองตำแหนúงในเสàน
ลองติจูดเดียวกัน โดยสามารถคำนวณจากระยะหúางระหวúางตำแหนúง ทั้งสองและผลตúางของมุมที่ตก
กระทบเสากำเนิดเงาในเวลาเที่ยงวันหรือเวลาใด ๆ ในวันวสันวิษุวัต (Vernal Equinox) ซึ่งในป° พ.ศ. 2562
วันวสันวิษุวัตตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 2562
โครงงานนี้ ทำการทดลองที่พระธาตุภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร ระหวúางวันที่ 20-21 มีนาคม 2562
โดยใชàเสากำเนิดเงาที่มีความสูง 4 เซนติเมตร วัดมุมที่ตกกระทบเสากำเนิดเงาในเวลาเที่ยงของวันที่ 21
มีนาคม 2562 โดยทำการเปรียบเทียบคúาความคลาดเคลื่อนจากการทดลองที่พระธาตุภูเพ็กไปยังเสàนศูนย~
สูตรโลกและจากพระธาตุภูเพ็กถึงปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา โดยวัดระยะทางจากพระธาตุ ภูเพ็กถึง
เสàนศูนย~สูตรโลก ดàวยโปรแกรม Google Earth และพระธาตุภูเพ็กถึงปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา ดàวย
Google Maps แลà ว คำนวณหาความยาวเสà น รอบวงโลกตามแนวลองติ จ ู ด ผลการศึ ก ษาพบวú า การ
คำนวณหาความยาวเสàนรอบวงของโลกตามแนวลองจิจูดโดยใชàหลักการของ Eratosthenes ในวันวสัน
วิษุวัต มีคúาความคลาดเคลื่อน 2.70% และ 2.04% ตามลำดับ ซึ่งอยูúในระดับที่นàอยกวúา เมื่อเทียบกับความ
คลาดเคลื่อนของ Eratosthenes ที่ 15.60% ซึ่งเปöนการยืนยันวúา การคำนวณหาความยาวเสàนรอบวงของ
โลกตามแนวลองจิจูดโดยใชàหลักการของ Eratosthenes ในวันวสันวิษุวัต สามารถทำไดàอีกวิธีหนึ่ง
คำสำคัญ: ความยาวเสàนรอบวงโลก, หลักการ Eratosthenes, เสากำเนิดเงา
บทนำ
การทำปฏิบัติการคำนวณหาเสàนรอบวงของโลก โดยใชàหลักการของ Eratosthenes ใชàการจับคูú
สองตำแหนúงใดๆ อยูúในแนวสàนแวง (ลองติจูด) เดียวกัน โดยมีระยะทางหúางกันอยúางนàอย 200 กิโลเมตร
ยกเวàนในวันวสันตวิษุวัต สามารถปฏิบัติการเดี่ยวไรàคูú ซึ่งวันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox, 21 มีนาคม
2562) ซึ่งเปöนวันที่ดวงอาทิตย~ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี สúงผลใหàชúวงเวลากลางวัน
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เทúากับกลางคืนพอดีที่เกิดจากดวงอาทิตย~ตั้งฉากกับเสàนศูนย~สูตรโลก (ละติจูด 0 °) จึงจับคูúกับเสàนศูนย~สูตร
ไดàเลย
แมàวúาหลักการของอีราโทสทีเนส จะเปöนเรื่องที่นักปราชญ~กรีกไดàคิดขึ้นมากวúาสองพันป°แลàว จะมี
ความคลาดเคลื่อน ไปจากขàอมูลที่วัดไดàดàวยเทคโนโลยีสมัยใหมú แตúก็เปöนหลักการ เทคนิคที่เรียบงúาย ทำใหà
เราสามารถเรียนรูàโลกและดาราศาสตร~ไดàดàวยตัวเอง ในประเทศไทยเราเองก็เคยมีการจัดอบรม เชิง
ปฏิบัติการ "อีราโตสทีเนส: วัดโลกทั้งใบดàวยไมàแทúงเดียว" ระหวúางวันที่ 22-23 ก.ย.51 ณ อพวช. ในชúวง
วัน วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) วันที่ 22 หรือ 23 กันยายน ทำใหàเปöนวันที่มีเวลากลางวันและ
กลางคืนยาวเทúากัน ใหàแกúครูจากทั่วประเทศกวúา 30 ชีวิต โดยมีวิทยากรคือ นายสรรค~สนธิ บุณโยทยาน
ปõจจุบันวิธีนี้เปöนที่วิธีผูàสนใจศึกษานิยมทำกันเปöนอยúางมาก การวัดความยาวเสàนรอบโลกตามแนวเสàนแวงใน
วันศารทวิษุวัติที่ทำการศึกษาที่โรงเรียนนารายณ~คำผงวิยา จังหวัดสุรินทร~ ระหวúางวันที่ 22-24 กันยายน
2558 มี คú าความคลาดเคลื ่ อนระหวú าง 0.14-7.82 % ซึ ่ ง อยู ú ใ นระดั บที ่ ยอมรั บไดà เ มื ่ อเที ยบกั บความ
คลาดเคลื่อนของ Eratosthenes ที่ 15.60% (พีรกร บุญสูง และยศธนนท~ ขันงาม, 2558)
วัตถุประสงคx
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค~เพื่อตรวจวัดความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวลองติจูดโดยใชàหลักการของ
Eratosthenes ในวันวสันวิษุวัต (Vernal Equinox) คือระหวúางวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 โดยประยุกต~ใชà
วิธีของ Eratosthenes ดังนั้นผูàจัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะใชàพื้นที่ของตนในการหาเสàนรอบวงโลก
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาเราไดàสรàางนา’ิกาแดดอยúางงúายขึ้นมา แลàวนำเสาสูง 4 เซนติเมตรวางตามแนวเสàน
เวลา 12:00 น. เพื่อสังเกตเงาของเสา เมื่อปรับฐานนา’ิกาแดดใหàอยูúในระดับที่สมดุลแลàว พรàอมกับวางใน
แนวเหนือใตà (ใชàเข็มทิศชúวย) จากนั้นลากเสàนจากยอดของเงาเสาไปยังฝõÆงตรงขàาม ทำมุม 90 องศา กับเสàน
เวลา 12:00 น. แลàวทำการวัดระยะหúางจากเสาไปยังจุดตัดที่เกิดจากเสàนเงาที่ลากผúานเสàนเวลา 12:00 น.
และหาคúามุมที่แสงตกกระทบ ณ ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก
tan X =

โดย

a
ℎ

h = ความสูงของเสา (เซนติเมตร)
S = ระยะหúางจากเสาไปยังจุดตัดที่เกิดจากเสàนเงาที่ลากผúานเสàนเวลา 12:00 น. (เซนติเมตร)

เนื่องจากแสงเดินทางเปöนเสàนตรง เงาของวัตถุแตúละสถานที่ที่เกิดจากแสงจะทำมุมไมúเทúากัน ใน
การคำนวณหาความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวลองติจูด จะตàองทราบมุมตกกระทบของแสง และระยะทาง
ระหวúางสถานที่ จะไดàสมการการคำนวณหาความยาวเสàนรอบวงโลกจากสูตร
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^0 = |3

1

! 43" |

× 360

โดย

CE = หาความยาวเสàนรอบวงโลก
S = ระยะทางระหวúางตำแหนúง 2 ตำแหนúง
X* , X! = มุมที่แสงตำกระทบตำแหนúงที่ 1 และ 2

เมื่อไดàระยะหúางระหวúางตำแหนúงทั้งสองตำแหนúง นำมาหาความยาวเสàนรอบวงโลกแลàวนำผลมา
เปรียบเทียบ สรุป และอภิปรายผล
ผลการศึกษา
จากระยะทางจากพระธาตุภูเพ็กถึงเสàนศูนย~สูตรโลก ดàวยโปรแกรม Google Earth และพระธาตุภู
เพ็กถึงปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา ดàวย Google Maps
การคำนวณหาความยาวเส{นรอบวงโลกตามแนวลองติจูด
จากการวัดเงาโดยนา’ิกาแดดเวลาวันที่ 21 มีนาคม 2562 ทำใหàสามารถคำนวณหามุมตกกระทบ
ที่วัดพระธาตุภูเพ็กไดà เมื่อไดàมุมตกกระทบของแสงทั้ง 2 ตำแหนúงและทราบระยาหúางของตำแหนúง หา
ความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวลองติจูดไดà ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวลองติจูดโดยใชàหลักการของ Eratosthenes
ในวันวสันวิษุวัต โดยใชàระหúางจากพระธาตุภูเพ็ก ถึงปราสาทบายนที่มีมุมตกกระทบของแสง 13.4686°
ครั้งที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย

ระยะหKางจากเสาถึง
จุดตัด (cm)
1.2
1.25
1.3
1.25
1.25
1.25

tan X

มุม X

0.3000
0.3125
0.3250
0.3125
0.3125
0.3125

16.699
17.354
18.004
17.354
17.354
17.353

ระยะหKางจากปราสาท
บายน (km)
415.12
415.12
415.12
415.12
415.12
415.12

ความยาวเสEนรอบ
วงโลก (km)
46,261.516
38,462.758
32,950.390
38,462.758
38,462.758
38,919.836

Error (%)

2.70

ตารางที่ 2 แสดงผลการวัดความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวลองติจูดโดยใชàหลักการของ Eratosthenesใน
วันวสันวิษุวัต โดยใชàระหúางจากพระธาตุภูเพ็ก ถึงเสàนศูนย~สูตร (ใหàมุมตกกระทบของแสงที่ 0°)
ครั้งที่
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
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ระยะหKางจากเสาถึง
จุดตัด (cm)
1.2
1.25
1.3
1.25
1.25
1.25

tan X

มุม X

0.3000
0.3125
0.3250
0.3125
0.3125
0.3125

16.699
17.354
18.004
17.354
17.354
17.353

ระยะหKาง
เสEนศูนยSสูตร (km)
1887.37
1887.37
1887.37
1887.37
1887.37
1887.37

ความยาวเสEนรอบ
วงโลก (km)
40,761.49
39,152.54
37,739.01
39,152.54
39,152.54
39,191.62

Error (%)

2.04
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากตารางที่ 1 และ 2 พบวúา เมื่อทำการวัดความยาวเสàนรอบวงโลกลองติจูด คúามุมที่ดวงอาทิตย~
ตกกระทบในเวลาที่ตúางกันเฉลี่ยนอยูúที่ 17.353° N โดยคúาความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวเสàนลองติจูดที่
ไดàจากเสากำเนิดเงาสูง 4 เซนติเมตรกับปราสาทบายนและเสàนศูนย~สูตร โดยเมื่อเทียบกับคúาเสàนรอบวงโลก
ตาแนวเสà น ลองติ จ ู ด 40,008 กิ โ ลเมตร จะมี ค วามคลาดเคลื ่ อ นอยู ú ป ระมาณ 2.70 % และ 2.04 %
ตามลำดับ ซึ่งอยูúในระดับที่ยอมรับไดà เมื่อเทียบกับความคลาดเคลื่อนของ Eratoshenes ที่ 15.60 %
อยúางไรก็ตามคúาความคลาดเคลื่อนที่สำคัญเกิดจากการลากเสàนจากยอดเงาและการวัดระยะจากเสาถึงจุดตัด
เพราะหากคำนวณแมúนยำ มุมตกกระทบของแสงจะอยูúที่ 17.12° N (ซึ่งที่ลองติจูด 17.12° N จะคำนวณ
ความยาวเสàนรอบวงโลกไดà 40,927.64 กิโลเมตร)
ข{อเสนอแนะ
1. ในการหาระยะหúางสามารถใชàไดàทั้ง Google Earth และ Google Maps สามารถใชàไดàทั้ง 2 แตú
คúาจะมีความตúางกันเล็กนàอย เพื่อความแมúนยำควรหาเปöนคúาเฉลี่ย
2. ในการวัดตúางๆ ไมúควรใชàคนเดียวในการวัด และแตúละคนควรวัดอยúางนàอย 3 ครั้ง นำมาหา
คúาเฉลี่ยเพื่อคúาที่ไดàจะแมúนยำมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ สำเร็จลุลúวงไดàดàวยดีเนื่องจากไดàรับกรุณาจาก อาจารย~สรรค~สนธิ บุณโยทยานที่ใหàรúวม
กิจกรรม Operation Eratosthenes Episode II March 21, 2019 "วัดโลกทั้งใบดàวยไมàแทúงเดียว" ขอบคุณ
ที่ปรึกษาโครงงาน ที่สúงเสริม สนับสนุน ใหàคำปรึกษา แนะนำ และ คุณครูเมฆา ดีสงคราม ที่สบับสนุนการ
เดินทางในการทำกิจกรรม รวมถึงผูàอำนวยการยงค~ยุทธ เขื่อนขันธ~ ที่ใหàความเมตตา เปöนกำลังใจและ
สนับสนุนการทำโครงงานทางดาราศาสตร~ชิ้นนี้จนสำเร็จ
เอกสารอ{างอิง
Young Community Leader Sakhonnahon. Operation Eratosthenes Episode II Mar 21,
2019 Measure Earth's circumference with one stick. (ออนไลน~). เขàาถึงไดàจาก:
http://www.yclsakhon.com/index.php [2562, เมษายน 20].
พีรกร บุญสูง และ ยศธนนท~ ขันงาม. (2558). การวัดความยาวเสàนรอบวงโลกตามแนวเสàนแวงในวัน
ศารทวิษุวัติ. (ออนไลน~). เขàาถึงไดàจาก: http://www.astroeducation.com/wpcontent/uploads/P45_Paper-Eratos.pdf [2562, กุมภาพันธ~ 19].
Astronomy Education. วิธีการคำนวณหาเสàนรอบวงของโลกตามแนวเสàนแวง (ลองจิจูด) โดยใชà
หลักการของอีราโทสทีเนส. (ออนไลน~). เขàาถึงไดàจาก: http://www.astroeducation.com
/eratosthenes-measurement-size-of-the-earth/ [2562, กุมภาพันธ~ 19].
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[P17] การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครเทียบกับการขึ้นตกของดวงอาทิตยx
นางสาวชนกนันท~ แกàวเกตุ และ นางสาวณัชชนก ประมวลเจริญกิจ
E-mail: Sukanyawaraput8@gmail.com, Phoungyod53010213027@gmail.com
ครูที่ปรึกษา ศุภากร พวงยอด และสุกัญญา วราพุฒ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
บทคัดยeอ
ปราสาทขอมในจังหวัดสกลนคร เปöนปราสาทที่สúวนฐานสรàางดàวยศิลาแลง ตัวปราสาทสรàางดàวยหิน
ทราย บริเวณใกลàกับตัวปราสาทมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีน้ำขังตลอดป° โดยปราสาทขอมในจังหวัด
สกลนครมีทั้งหมด 4 ปราสาท คือ พระธาตุนารายณ~เจงเวง, พระธาตุภูเพ็ก, พระธาตุดุม และปราสาทขอมกูú
(พันนา) ซึ่งปราสาทแตúละแหúงมีการวางตัวใหàความสัมพันธ~กับวัตถุทàองฟ∞าหรือทิศ โครงงานนี้จึงศึกษาการ
วางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดสกลนคร โดยใชàเข็มทิศ แอสโตรแลป และโปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส~
(Google Earth) วัดการวางตัวเทียบของปราสาทกับแนวเสàนลองติจูดเปöนมุมทิศ แลàวนำคúามุมทิศประกอบ
กับละติจูดที่ตั้งของปราสาททั้ง 4 คำนวณหาคúาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย~ในวันที่ดวงอาทิตย~ขึ้น-ตก ตรงกับ
ประตูของปราสาท การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครทำใหàทราบความเกี่ยวขàองของ
ดาราศาสตร~กับสถาปõตยกรรมของอาณาจักรขอมในอดีต
คำสำคัญ : ปราสาทขอมในจังหวัดสกลนคร, การขึ้นตกของดวงอาทิตย~
บทนำ
ปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครเปöนศาสนสถานที่ถูกสรàางตามความเชื่อเกี่ยวศาสนาและเปöน
ปราสาทที่สúวนฐานสรàางดàวยศิลาแลง ตัวปราสาทสรàางดàวยหินทราย บริเวณใกลàกับตัวปราสาทมีสระน้ำรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรสั มีน้ำขังตลอดป° โดยปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครมีทั้งหมด 4 ปราสาท คือ พระธาตุ
นารายณ~เจงเวง, พระธาตุภูเพ็ก, พระธาตุดุม และปราสาทขอมกูú (พันนา) ซึ่งปราสาทแตúละแหúงมีการวางตัว
ใหàความสัมพันธ~กับวัตถุทàองฟ∞าหรือทิศ ผูàจัดทำโครงงานไดàเห็นความสำคัญของปราสาทในจังหวัดสกลนคร
จึงไดàทำการศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดสกลนคร โดยใชàแอพลิเคชันเข็มทิศ แอสโตรแลป
และโปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส~ (Google Earth)
วิธีการศึกษา
เตรียมอุปกรณx
1. แอพลิเคชันเข็มทิศ
2. แอสโตรแลป
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การเก็บข{อมูล
1. การดำเนินการงานในครั้งนี้ไดàศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดสกลนคร
2. จากนั้นหาคúามุมทิศและละติจูดของแตúละปราสาทโดยใชàเข็มทิศ
3. หาคúามุมทิศและละติจูดของแตúละปราสาทแอสโตรแลป
4. หาคúามุมทิศและละติจูดของแตúละปราสาทโปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส~ (Google Earth)
5. เมื่อไดàคúามุมทิศและละติจูดของปราสาทแลàว ทำการคำนวณหาคúาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย~
ตรงประตู จากสมการ
_ = sin-1 (CosACosØ)
.................................(1)
โดย _ คือ คúาเดคลิเนชัน ในหนúวยองศา
A คือ มุมทิศ ในหนúวย องศา
Ø คือ ละติจูด ในหนúวย องศา
หลังจากคำนวณหาคúาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย~ที่ตรงประตูแลàว สามารถหาวันที่ดวงอาทิตย~ตรง
ประตูปราสาทไดàตารางคúาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย~ ในตารางจะแสดงคúาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย~ในแตúละ
วัน
ตัวอยeาง การคำนวณหาคúาเดคลิชันของดวงอาทิตย~ที่ขึ้นตรงประตูพระธาตุนารยณ~เจงเวง
พระธาตุนารายณ~เจงเวงมีมุมทิศ = 90.00๐ ละติจูด = 17.51๐
จากสมการ (1) แทนคúา จะไดà _ = sin-1 (Cos 90๐Cos17.51๐)
ดังนั้น
_ = sin-1 (0)
เมื่อนำคúาเดคลิเนชันที่ไดàมาเทียบในตารางมาตรฐาน จะทราบวúาวันที่ดวงอาทิตย~ขึ้นตรงประตูของ
พระธาตุนารายณ~เจงเวง คือชúวงวันที่ 20-21 มีนาคม และ วันที่ 20-21 กันยายน
ผลการศึกษา
ปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครทั้งหมด 4 แหúง ไดàแกú พระธาตุนารายณ~เจงเวง, พระธาตุภูเพ็ก,
พระธาตุดุม และปราสาทขอมกูú (พันนา) ซึ่งเปöนปราสาทที่สúวนฐานสรàางดàวยศิลาแลง ตัวปราสาทสรàางดàวย
หินทราย บริเวณใกลàกับตัวปราสาทมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยปราสาททั้ง 4 ถูกสรàางขึ้นตามระเบียบ
แบบแผนอยúางเครúงครัดตามหลักคัมภีร~ศาสนา เพื่อใชàในการทำพิธีทางศาสนาตúางๆ รวมทั้งเปöนศาสนสถาน
พยาลหรือเรียกวúา อโรคยศาล จากการศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดสกลนคร โดยใชàวิธี
การศึกษาทั้งหมด 3 วิธี ไดàแกú การวัดมุมทิศดàวยแอพลิเคชันเข็มทิศ แอสโตรแลป และโปรแกรมแผนที่
อิเล็กทรอนิกส~ (Google Earth) ผลการศึกษาพบวúา การวางตัวของปราสาทของในจังหวัดสกลนครจัดอยูúใน
กลุúมที่มีมุมทิศ 90 องศา มีการวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เมื่อนำมุมทิศของการวางตัวประกอบ
กับตำแหนúงละติจูดของตัวปราสาทแลàว จะสามารถคำนวณหาคúาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย~ไดàตามสมการ
(1) จากนั้นนำคúาเดคลิเนชันที่ไดàมาเปรียบเทียบหาวันที่ดวงอาทิตย~ขึ้นและตกตามตารางที่ 1 – 3
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงคúาเดคลิเนชัน จากการวัดมุมทิศดàวยแอพลิเคชันเข็มทิศ
ชื่อปราสาท

มุมทิศ

พระธาตุนารายณ7
เจงเวง
พระธาตุภูเพ็ก

90°

ค<าเดคลิเนชัน
(ดวงอาทิตย@ขึ้น)
0°21’41.7”

89°

0°2’0.7”

พระธาตุดุม

89°

0°2’0.7”

ปราสาทขอมกู,
(พันนา)

92°

0°21’41.7”

วันที่ดวงอาทิตย@ขึ้น
ตรงประตู
20-21 มี.ค. 2562,
20-21 ก.ย. 2562
21-23 มี.ค. 2562
21-23 ก.ย. 2562
21-23 มี.ค. 2562
21-23 ก.ย. 2562
20-21 มี.ค. 2562,
20-21 ก.ย. 2562

ค<าเดคลิเนชัน
(ดวงอาทิตย@ตก)
-0°21’41.7”
-0°45’24.6”
-0°45’24.6”
-0°21’41.7”

วันที่ดวงอาทิตย@ตกตรง
ประตู
19-20 มี.ค. 2562
21-25 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
23 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
23 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
21-25 ก.ย. 2562

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคúาเดคลิเนชัน จากการวัดมุมทิศดàวยแอสโตรแลป
ชื่อปราสาท

มุมทิศ

พระธาตุนารายณ7
เจงเวง
พระธาตุภูเพ็ก

91°

ค<าเดคลิเนชัน
(ดวงอาทิตย@ขึ้น)
0°21’41.7”

90

0°2’0.7”

พระธาตุดุม

89°

0°2’0.7”

ปราสาทขอมกู,
(พันนา)

91

0°21’41.7”

วันที่ดวงอาทิตย@ขึ้น
ตรงประตู
20-21 มี.ค. 2562,
20-21 ก.ย. 2562
21-23 มี.ค. 2562
21-23 ก.ย. 2562
21-23 มี.ค. 2562
21-23 ก.ย. 2562
20-21 มี.ค. 2562,
20-21 ก.ย. 2562

ค<าเดคลิเนชัน
(ดวงอาทิตย@ตก)
-0°21’41.7”
-0°45’24.6”
-0°45’24.6”
-0°21’41.7”

วันที่ดวงอาทิตย@ตกตรง
ประตู
19-20 มี.ค. 2562
21-25 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
23 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
23 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
21-25 ก.ย. 2562

ตารางที่ 3 ตารางแสดงคúาเดคลิเนชัน จากการวัดมุมทิศดàวยโปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส~ (Google Earth)
ชื่อปราสาท

มุมทิศ

พระธาตุนารายณ7
เจงเวง
พระธาตุภูเพ็ก

90.49°

ค<าเดคลิเนชัน
(ดวงอาทิตย@ขึ้น)
0°21’41.7”

-

-

พระธาตุดุม

88.33°

0°2’0.7”

ปราสาทขอมกู,
(พันนา)

91.74°

0°21’41.7”
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วันที่ดวงอาทิตย@ขึ้น
ตรงประตู
20-21 มี.ค. 2562,
20-21 ก.ย. 2562
-

ค<าเดคลิเนชัน
(ดวงอาทิตย@ตก)
-0°21’41.7”

21-23 มี.ค. 2562
21-23 ก.ย. 2562
20-21 มี.ค. 2562,
20-21 ก.ย. 2562

-0°45’24.6”

-

-0°21’41.7”

วันที่ดวงอาทิตย@ตก
ตรงประตู
19-20 มี.ค. 2562
21-25 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
23 ก.ย. 2562
19-20 มี.ค. 2562
21-25 ก.ย. 2562
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สรุปผล
ผลการศึกษาพบวúาปราสาทขอมในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 4 ปราสาท คือ พระธาตุนารายณ~เจงเวง,
พระธาตุภูเพ็ก, พระธาตุดุม และปราสาทขอมกูú (พันนา) เปöนปาราสารทขอมที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกตะวันตก ซึ่งมีมุมทิศ 90 องศา แสดงใหàเห็นวúาปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ~กัน ซึ่ง
สามารถคำนวณหาวันขึ้นและตกของดวงอาทิตย~ไดàจากคúาเดคลิเนชันของดวงอาทิตย~ พบวúาปราสาทขอมใน
จังหวัดสกลนครมีวันขึ้นและตกของดวงอาทิตย~ตรงกับเดือนมีนาคมและกันยายนทุกปราสาทและวิธีการวัด
มุมทิศจากแอพลิเคชันเข็มทิศดีกวúา แอสโตรแลปและโปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส~ (Google Earth)
เนื่องจากในการใชàโปรแกรมแผนที่อิเล็กทรอนิกส~มีขàอจำกัดที่วúาบางปราสาทไมúสามารถคàนหาไดàในแผนที่
อิเล็กทรอนิกส~แตúการใชàแอพลิเคชัยเข็มทิศทำใหàเราสามารถวัดไดàโดยตรงจากสถานที่นั้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในจังหวัดสกลนครเทียบกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย~ สำเร็จ
ลุลúวงดàวยดี เนื่องจากไดàรับความกรุณาและความชúวยเหลือจากคุณครูศุภากร พวงยอด และคุณครูสุกัญญา
วราพุฒ ที่ปรึกษา โครงงาน ที่สúงเสริม สนับสนุน ใหàคำปรึกษาและแนะนำ ดàวยความเอาใจใสúเปöนอยúางดี
จนกระทั่งโครงงานดาราศาสตร~ครั้งนี้สำเร็จลุลúวงดàวยดี
เอกสารอ{างอิง
ผศ.ดร.เชษฐ~ ติงสัญชลี. ฐานขàอมูลโบราณสถานสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (ออนไลน~). คàนเมื่อ
14 มีนาคม 2562, จาก : http://www.archae.su.ac.th/art_in_thailand/
ดาววรีย~ สุขาวงค~. ปราสาทขอม. (ออนไลน~). คàนเมื่อ 15 มีนาคม 2562,
จาก : http://daowareesukawong.blogspot.com/2013/09/12-2-6-12-1-13-2.html
ธันยพัต สุรัติวรพัทธ~ และน้ำทิพย~ เนตรประโคน. การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทย
เทียบ
กับการขึ้นตกของดวงอาทิตย~.
สรรค~สนธิ บุญโยทยาน. (ม.ป.ป.). ปราสาทนารายณ~เจงเวง. (ออนไลน~). คàนเมื่อ 19 มีนาคม 2562,
จาก : http://www.yclsakhon.com/ไขความลับปราสาทนารายณ~เจงเวง.html
Fred Espenak. Geocentric Ephemeris For The Sun: 2019. (ออนไลน~). คàนเมื่อ 27 มีนาคม 2562,
จาก : http://astropixels.com/ephemeris/sun/sun2019.html
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[P18] การศึกษาโครงสร{างและทดสอบแบบจำลองของวิหารเอล-คาสติลโลของชนเผeามายา
เพื่ออธิบายการเกิดปรากฏการณxการปรากฏตัวของเทพคูคุลคาน
นางสาวณัฐณิชา ประมูลจักโก และ นางสาวสยาวดี เทพวุฑฒิ
E-mail: earnnynicha2545@gmail.com, sthepvuthi@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย~บุญสúง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยeอ
โครงงานการศึกษาโครงสรàางและทดสอบแบบจำลองของวิหารเอล-คาสติลโลของชนเผúามายาเพื่อ
ศึกษาการเกิดปรากฏการณ~การปรากฏตัวของเทพคูคุลคานนี่ มีจุดประสงค~เพื่อสรàางแบบจำลองเพื่อทดลอง
และอธิบายการเกิดปรากฏการณ~การปรากฏตัวของเทพคูคุลคาน ซึ่งเทพเจhาที่ชาวมายาบูชา มีลักษณะเปöนงู มี
แผงคอเปöนขนนก โดยจะเกิดขึ้นที่วิหารเอล-คาสติลโลของชนเผúามายาในวัน Equinox
ซึ่งทำการศึกษาโดยการสรàางแบบจำลองขึ้นมาที่มีลักษณะอàางอิงมาจากสถานที่จริงในอัตราสúวนที่
ถูกตàอง จากนั้นทำการติดตั้งในทิศทางที่ถูกตàองและปรับความเอียงระนาบของพื้นที่เพื่อชดเชยใหàเกิดความ
ถูกตàองของละติจูด แลàวทำการสังเกตและเก็บขàอมูลปรากฏการณ~การปรากฏตัวของเทพคูคุลคานในวันที่ 23
มีนาคม 2562 ดàวยการถúายภาพและบันทึกวิดีโอ
จากการศึกษาพบวúาผลการทดสอบจากแบบจำลองที่สรàางขึ้น มีการเกิดปรากฏการณ~ที่แสงแดดจะ
ตกกระทบกับขอบขั้นของพิรามิดจนเกิดเปöนเงารูปคลื่นคลàายงูที่กำลังเลื้อยลงมาจากยอดของพิรามิด โดย
ปรากฏการณ~การปรากฏตัวของเทพคูคุลคานนี้จะเริ่มเกิดขึ้นในเวลา 15.30 น.และสิ้นสุดลงที่เวลา 17.00
น.โดยประมาณ ซึ่งจากแบบจำลองนี้ปรากฏการณ~ที่เกิดขึ้นจะเกิดชàากวúาที่สถานที่จริง ซึ่งอาจเกิดจากการ
วางองศาของโครงสรàางแบบจำลองมีการคลาดเคลื่อนไป รวมไปถึงความคลาดเคลื่อนของเวลาจากการอúาน
คúาเวลาของนา’ิกาแดด
คำสำคัญ : วิหารเอล-คาสติลโลของชนเผúามายา, เทพคูคุลคาน, วัน Equinox
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ความเปsนมา
“เอล-คาสติลโล” (El-Castillo) อันเปöนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย~ใหมúของโลกที่เพิ่งไดàรับการจัดอันดับ
ไปเมื่อป° ค.ศ. 2007 วิหารชิเซนอิทซา ซึ่งเปöนแหลúงโบราณคดีขนาดใหญúที่สรàางขึ้นโดยชาวมายาในเขต
วัฒนธรรมเมโสอเมริกา ตั้งอยูúในคาบสมุทรยูกาตัง รัฐยูกาตัง ทางภาคตะวันออกเฉียงใตàของประเทศเม็กซิโก
นั ก โบราณคดี เ รี ย กการสรà า งความศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ใ หà ก ั บ ปรากฏการณ~ ธ รรมชาติ ว ú า “เฮี ย โรฟานี ”
(Hierophany) ซึ่งปรากฏการณ~ที่เกิดขึ้น ณ วิหารเอล-คาสติลโลนี้ ก็เปöนหนึ่งในเฮียโรฟานี ซึ่ง เกิดขึ้นจาก
การที่แสงของดวงอาทิตย~ตกกระทบกับขั้นของตัวพิรามิด ในวัน Equinox ซึ่งทำใหàเกิดเงาบนขอบของบันได
ของมหาพีระมิดแหúงชิเชนอิทซาที่สรàางขึ้นเพื่ออุทิศแดúเทพคูคุลคาน (เทพเจàาอสรพิษขนนกของชนเผúามายา)
ซึ่งเทพเจàานี้มีลักษณะเปöนงู มีแผงคอเปöนขนนก
“เมื่อดวงอาทิตย~เริ่มจะลับขอบฟ∞าไปในวันวิษุวัตทั้งสองครั้งในรอบป°นั้น จะเกิด “เงา” ของ
อสรพิษขนาดใหญúปรากฏขึ้นบริเวณราวระเบียงของขั้นบันได ประหนึ่งวúามีงูยักษ~กำลังเลื้อยลงมาตาม
ขั้นบันได โดยที่บริเวณปลายดàานลúางของบันไดไดàมีรูปแกะสลักเศียรของงูยักษ~” จากปรากฏการณ~ดังกลúาว
ผูàจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเกิดปรากฏการณ~นี้
วัตถุประสงคx
1.เพื่อแบบจำลองเพื่อทดลองและอธิบายการเกิดปรากฏการณ~ การปรากฏตัวของเทพคูคุลคานของวิหาร
เอล-คาสติลโล ของชนเผúามายา
วิธีการศึกษา
1.ศึกษาขàอมูลของโครงสรàาง ตำแหนúง ที่ตั้งและองศาการวางตัว ของโบราณสถานเอล-คาสติลโล
2.สรàางแบบจำลองอàางอิงตามขนาดและขนาด การวางตัวและมุม Altitude ขั้วฟëาเหนือของของเอล-คา
สติลโล
จริง โดยปรับเสริมฐานใหàเทúากับการวางตัวของวิหารเอล-คาสติลโล ดังภาพที่ 1-2

ภาพที่ 1 แสดงอัตราสúวนโครงสรàางและการวางตัวของวิหารเอล-คาสติลโล
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ภาพที่ 2 แสดงการปรับความเอียงของแบบจำลองพื้นเพื่อชดเชยมุม Altitude ขั้วฟ∞าเหนือ
ของวิหารเอล-คาสติลโล
3.นำนา’ิกาแดดมาวางเพื่อเทียบระยะเวลาสุริยะคติระหวúางการเกิดปรากฎการณ~
4.บันทึกภาพและวิดีโอตลอดเวลาในแตúละชúวงการเกิดปรากฎการณ~แลàวนำภาพถúาย
และวิดีโอมาวิเคราะห~ชúวงเวลาของการเกิดปรากฏการณ~
6.นำผลที่ไดàจากการวิเคราะห~มาเปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงสันของบันได
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ผลการศึกษา
สถานที่จริง

แบบจำลอง

สรุปผล
จากการศึกษาพบวúาผลการทดสอบจากแบบจำลองที่สรàางขึ้น มีการเกิดปรากฏการณ~ที่แสงแดดจะ
ตกกระทบกับขอบขั้นของพิรามิดจนเกิดเปöนเงารูปคลื่นคลàายงูที่กำลังเลื้อยลงมาจากยอดของพิรามิด โดย
ปรากฏการณ~การปรากฏตัวของเทพคูคุลคานนี้จะเริ่มเกิดขึ้นในเวลา 15.30 น.และสิ้นสุดลงที่เวลา 17.00
น.โดยประมาณ (เวลาสุริยะคติ) ซึ่งจากแบบจำลองนี้ปรากฏการณ~ที่เกิดขึ้นจะเกิดชàากวúาที่สถานที่จริง ซึ่ง
อาจเกิดจากการวางองศาของโครงสรàางแบบจำลองมีการคลาดเคลื่อนไป รวมไปถึงความคลาดเคลื่อนของ
เวลาจากการอúานคúาเวลาของนา’ิกาแดด
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้นี้สำเร็จลุลúวงไปดàวยดี ขอขอบพระคุณ คุณพúอและคุณแมúที่ใหàการสนับสนุนมาเปöนอยúาง
ดีและขอขอบคุณอาจารย~บุญสúง เห็นงาม ซึ่งเปöนอาจารย~ที่ปรึกษาโครงงานและคอยดูแลเอาใจใสúและใหà
คำปรึกษามาเปöนอยúางดีตลอดจนโครงงานนี้สำเร็จลุลúวงไปไดàดàวยดี
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[P19] การศึกษาความสัมพันธxระหวeางการวางตัวของพีระมิดและดาวเข็มขัดนายพราน
นางสาวกชกร ทวีกิจวานิช นางสาวกัลยกร บางเสน นางสาวธีรกานต~ ครุฑใจกลàา
และ นางสาวพรธวัล เพียรพิทักษ~
E-mail: hillkotcharkon@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย~บุญสúง เห็นงาม
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยeอ
โครงงานการศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางการวางตัวของพีระมิดและดาวเข็มขัดนายพราน มี
จุดประสงค~เพื่อศึกษาความสัมพันธ~ระหวúางการวางตัวของมหาพีระมิดแหúงกีซาและดาวเข็มขัดนายพราน
โดยทำการศึกษาจากตำแหนúงของพีระมิดในพิกัดละติจูดกับลองจิจูด เทียบตำแหนúงตำแหนúงของดาวเข็มขัด
นายพรานในพิกัดมุมทิศและมุมเงย รวมถึงศึกษาการวางตัวของดาวเข็มขัดนายพรานผúานการขึ้นตกของ
ดาวในชúวงประมาณ 3,000 ป°กúอนคริสตกาล
จากผลการเปรียบเทียบพบวúาการวางตัวของมหาพีระมิดแหúงกีซาและดาวเข็มขัดนายพรานมีความ
สอดคลàองกัน คือภาพมุมสูงของพิรามิดในแนวเหนือ-ใตàจะตรงกับตำแหนúงของดาวเข็มขัดนายพรานขณะขึ้น
สูงจากขอบฟ∞าทางทิศตะวันออกประมาณ 30 องศา (เมื่อพิจารณาจากดาว Alnitak) ซึ่งดาว Sirius จะสูง
ขึ้นมาจากขอบฟ∞าทางทิศตะวันออกเฉียงใตàประมาณ 10 องศาซึ่งเปöนชúวงเวลาของฤดูน้ำหลากของแมúน้ำ
ไนล~หรือตรงกับวันป°ใหมúของชาวอิยิปต~โบรณ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 3000 ป°กúอนคริสตกาล จึง
พิจารณาเห็นสอดคลàองกับแนวความคิดที่กลúาววúา “การวางตัวของมหาพีระมิดแหúงกีซามีความสัมพันธ~กับ
ตำแหนúงของกลุúมดาวเข็มขัดนายพราน”
คำสำคัญ:มหาพีระมิดแหúงกีซา , ดาวเข็มขัดนายพราน , ดาราศาสตร~อิยิปต~โบราณ
บทนำ
ในอดีตชาวอียิปต~ไดàทำการสรàางพีระมิดทั้งสามองค~นี้เพื่อสúงใหàกษัตริย~ของพวกเขา กลับไปอยูúกับ
เทพโอซิริสเพราะพวกเขาเชื่อวúากษัตริย~ที่ปกครองบàานเมืองก็คือเทพที่ลงมาดูแลผูàคน ทำใหàเราคาดการณ~วúา
การสรàางพีระมิดทั้งสามองค~นี้มีความสัมพันธ~กับกลุúมดาวเข็มขัดนายพราน หากกลúาวถึงการสรàางพีระมิด ใน
สมัยกúอนยังไมúมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเทúากับสมัยปõจจุบัน เมื่อเขàาสูúชúวงฤดูน้ำหลากชúวงนี้น้ำจะทúวมแมúน้ำไนล~
ซึ่งทำใหàชาวอียิปต~สามารถเคลื่อนยàายหินที่มีน้ำหนักมหาศาลไดà ในชúวงฤดูน้ำหลากตรงกับชúวงวันขึ้นป°ใหมú
ของอียิปต~คือชúวงเดือนกรกฎาคมเมื่อ 3000 ป° กúอนคริสตกาล
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วิธีการดำเนินงาน
1.การทดลอง/ศึกษา แบúงออกเปöน 2 สúวนคือ
1.มีการศึกษาโดยวิธีการเปรียบเทียบกราฟระหวúางกราฟตำแหนúงของดาวเข็มขัดนายพรานและ
กราฟตำแหนúงของพีระมิดทั้ง 3 องค~ โดยนำคúาตำแหนúง RA,DEC ของดาวมาเปรียบเทียบลักษณะกราฟ กับ
คúา latitude และ longitude ของพีระมิดแตúละองค~แลàวสังเกตลักษณะกราฟทั้ง 2
2.ศึกษาการวางตัวของพีระมิดกับดาวเข็มขัดนายพราน โดยการสังเกตการณ~ขึ้นตกของดาวในชúวง
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เมื่อ 2470 ป°กúอนคริสตกาล ผúานทางโปรแกรม Stellalium กับภาพมุมสูงของพิรา
มิดในแนวทิศเหนือ-ใตà
2.หาความสัมพันธ~ระหวúางการวางตัวของพีระมิดและดาวเข็มขัดนายพราน จากขàอมูลที่ไดàจากการทดลอง
ผลการทดลอง
ผลการเปรียบเทียบกราฟตำแหนúงของดาวเข็มขัดนายพรานและกราฟตำแหนúงของพีระมิดทั้ง 3
องค~ พบวúา จุดบนกราฟของพีระมิดที่แสดงตำแหนúงของพีระมิดคาเฟรและพีระมิดคูฟู อยูúสูงกวúาจุดของดาว
Alnilum และ Alnitak ในกราฟของดาวเข็มขัดนายพราน ซึ่งแสดงใหàเห็นวúาการวางตัวของพีระมิดและดาว
เข็มขัดนายพรานมีการวางตัวที่คúอนขàางคลàายคลึงกัน

ภาพที่ 1 กราฟแสดงตำแหนúงดาวเข็มขัดนายพราน
ภาพที่ 2 กราฟแสดงตำแหนúงพีระมิด 3 องค~
สúวนผลการศึกษาการวางตัวของพีระมิดกับดาวเข็มขัดนายพรานโดยการสังเกตการณ~ขึ้นตกของ
ดาวในชúวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พบวúา เมื่อ 2470 ป°กúอนคริสตกาล ในวันที่ 19 เดือนกันยายน ดาวมีการ
วางตัวในแนวเดียวกันกับพีระมิด ที่มุมเงย 33 องศา
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ภาพที่ 3 แสดงตำแหนúงการวางตัวของดาวเข็มขัดนายพราน

ภาพที่ 4 แสดงตำแหนúงการวางตัวของปßรามิด
อภิปรายผล และสรุปผล
จากการทดลองพบวúา การวางตัวของพีระมิดและดาวเข็มขัดนายพราน หากเทียบจากตำแหนúง
พีระมิดและดาวไมúไดàมีตำแหนúงที่ตรงกันอยúางชัดเจน แตúมีการวางตัวที่คลàายคลึงกัน และเมื่อเรามาศึกษา
จากการขึ้นตกของดาวเข็มขัดนายพราน ในวันที่ 22 เดือนกันยายน 2470 กúอนคริสตกาล ทั้งพีระมิดและ
ดาวมีการวางตัวใกลàเคียงกันมากที่สุด
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ดังนั้นในสúวนของการสรุปความสัมพันธ~ระหวúางการวางตัวของพีระมิดและดาวเข็มขัดนายพราน
สามารถสรุปไดàวúา ตำแหนúงที่เรานำคúา RA,DEC ของดาวมาเปรียบเทียบกับคúาlatitude ,longitudeของ
พีระมิดแลàวนำมาพลอตกราฟ มีลักษณะของกราฟไมúเหมือนกันแสดงวúาพีระมิดไมúไดàมีตำแหนúงตรงกับกลุúม
ดาวเข็มขัดนายพรานแบบการเทียบคúา RA,DEC ของดาวและคúา latitude ,longitude ของพีระมิดแตúเมื่อ
เรามาศึกษาการขึ ้นตกของดาวเข็ มขั ดนายพรานเมื่ อ 2470 ป°กúอนคริสตกาลพบกวúากลุúมดาวเข็มขัด
นายพรานจะมีแนวการเรียงตัวตรงกับการเรียงตัวของพีระมิดที่มุมเงย 33 องศาในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม
เมื่อ 2470 ป°กúอนคริสตกาล ซึ่งเปöนไปตามที่คาดการณ~ไวà

ภาพที่ 5 แสดงการเทียบตำแหนúงการวางตัวของพีระมิดและดาวเข็มขัดนายพราน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย~บุญสúง เห็นงาม อาจารย~ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ไดàกรุณาใหàการสนับสนุน
เอื้อเฟ«»อสถานที่ และอุปกรณ~ตúางๆ สำหรับการทำโครงงานในครั้งนี้ ตลอดจนใหàคำปรึกษา แนะนำแนวคิด
วิธีการ และแนวทางในการดำเนินโครงงานนี้จนสำเร็จลุลúวงในที่สุด
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[P20] การศึกษาแผนที่ดาว Nebra Sky Disk
นายปรินทร~ จันทร~เทพ นางสาวฐิตาพร อาจแกàว นางสาวชาคริยา ศรีปานะกุล
นางสาวญาณิศา นาวิน และ นางสาวเปมิกา หอมรอด
E-mail: Tjanthep@gmail.com
ครูที่ปรึกษา อาจารย~บุญสúง เห็นงาม
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดยeอ
โครงงานเรื่อง การศึกษาแผนที่ดาว Nebra Sky Disk มีวัตถุประสงค~เพื่อศึกษาแผนที่ดาวเนบราวúา
มีความเกี่ยวขàองกับการวางแผนการเพาะปลูกของชาวเยอรมันโบราณอยúางไร มีหลักการดำเนินงานโดย
การศึ ก ษาตามทฤษฎี ข อง Professor Wolfhard Schlosser และนั ก โบราณคดี Harrald Meller และ
งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวขàอง จากนั้นหาเฟสของพระจันทร~เสี้ยวและดวงจันทร~เต็มดวงบนแผúนจานแลàวนำ
ผลลัพธ~ที่ไดàไปเทียบกับโปรแกรม stellarium เพื่อสังเกตตำแหนúงของดวงจันทร~กับกลุúมดาวลูกไกúวúาตรงกับ
บนแผúนจาน
จากการศึกษาพบวúาเฟสของพระจันทร~เสี้ยวบนแผúนจานมีคúาประมาณ 26.7% และเมื่อไปเทียบกับ
ทàองฟ∞าเมื่อ 1600 ป°กúอนคริสตกาลซึ่งตำแหนúงการวางกลุúมดาวลูกไกúและดวงจันทร~ตรงกันและเปöนชúวงฤดู
ทำการเกษตรของชาวเยอรมนีโบราณ ซึ่งสรุปไดàวúาแผนที่ดาวเนบรานี้ใชàในทางเกษตรกรรม โดยใชàวางแผน
การเพาะปลูกของชาวเยอรมันโบราณ
คำสำคัญ : Nebra Sky Disk , เฟสของดวงจันทร~ , กลุúมดาวลูกไกú
ความเปsนมา

ขณะที่กำลังเรียนวิชาดาราศาสตร~อยูú
นั้นคณะผูàจัดทำไดàบังเอิญเห็นภาพแผúนจานเนบ
รานี้แขวนที่หàองดาราศาสตร~ของโรงเรียนจึงไดà
เกิดความสนใจและสงสัยวúาแผนที่ดาว Nebra
sky disk นี้คืออะไรมีความสำคัญอยúางไร
จากการศึกษาพบวúา แผนที่ดาว Nebra
sky disk ถูกคàนพบเมื่อป° ค.ศ. 1900 ที่ประเทศ
เยอรมัน บริเวณเนินเขา Mittelberg ใกลàกับ
เมื อ ง Nebra ในปØ า Ziegelroda มี อ ายุ เ มื่ อ
ประมาณ 1,600 ป°กúอนคริสตกาล ลักษณะเปöนแผúนทองสำริด ลักษณะแบน มีขนาดเสàนผúานศูนย~กลาง 32
เซนติเมตร หนัก 2 กิโลกรัม วัสดุที่เปöนทองนั้นพบวúาไมúไดàมาจากบริเวณนั้นแตúเปöนทองที่มาจากพื้นที่อื่นคาด
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วúามาจากการแลกเปลี่ยนของคนในสมัยนั้น ภายในแผúนจานมีสัญลักษณ~ที่สื่อถึงวัตถุบนทàองฟ∞า เชúน วงกลม
แทนดวงจันทร~-เต็มดวง (Full moon) วงเสี้ยวแทนดวงจันทร~ จุดกลมแทนกลุúมดาว ซึ่งถàาหากสังเกตจะเห็น
วúามีกระจุกวงกลม 7 วงซึ่งตรงกับกระจุกดาวลูกไกú และมีทฤษฎีของดับเบิลยู. โชลส~เซอร~ ที่วúาแผนที่ดาว
Nebra sky disk เปöนเครื่องคำนวณทางดาราศาสตร~เพื่อกำหนดเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวของ
เยอรมันโบราณ ทางผูàจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแผนที่ดาวเนบราเพื่อนำมาสูúการอธิบายตามทฤษฎี
ของดับเบิลยู. โชลส~เซอร~
วัตถุประสงคx
1. เพื่อศึกษาแผนที่ดาว Nebra sky disk เกี่ยวกับการนำมาใชàในการวางแผนการเพาะปลูกของเยอรมัน
โบราณ
วิธีการศึกษา
1.ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวขàองกับแผนที่ดาว Nebra sky disk
2.จากการศึกษาคàนควàารวบรวมขàอมูล ทางคณะผูàจัดทำไดàนำทฤษฎีของ Professor W. Schlosser มา
วิเคราะห~
3.ศึกษาสัญลักษณ~และคำนวณเฟสของดวงจันทร~บนแผนที่ดาว Nebra sky disk เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับ
วัตถุบนทàองฟ∞าเมื่อประมาณ 1600 ป°กúอนคริสตศักราช
4.ศึกษาลักษณะ รูปรúางและตำแหนúงของดวงจันทร~เมื่อประมาณ 1600 ป°กúอนคริสตศักราช ดàวยโปรแกรม
stellarium เพื่อนำมาวิเคราะห~และเปรียบเทียบความใกลàเคียงกับบนแผนที่ดาว Nebra sky disk
5.รวบรวมผลทีไ่ ดàจากการศึกษาและนำไปเปรียบเทียบของทฤษฎีของ Professor Wolfhard Schlosser
ผลการทดลอง
คำนวณหาเฟสบนดวงจันทร~

จากรูปจะไดà และใชàหลักการของเซกเมนต~ จะไดàเฟสของดวงจันทร~อยูúที่ 25.97
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ปü
1600
1601
1602
1603

1604
1605

1606
1607

1608

1609

1610
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วัน/เดือน
เวลา
เฟส(%)
ปü
วัน/เดือน เวลา เฟส(%)
17/02
21:00
18.5
1611
17/02
17:26
14.9
20/10
22:14
99.8
25/09
2:51
96.4
27/02
19:03
14.1
22/10
23:33
99.4
31/10
20:03
98.5
1612
4/01
19:14
51.3
9/02
21:42
24.5
31/01
20:41
25.9
16/09
20:57
92.2
5/10
00:38
97.9
22/01
23:01
37.4
1613
10/02
18:10
21.9
26/09
20:02
94.1
18/09
1:15
92.6
23/10
19:45
99.6
15/10
3:11
99.9
5/01
21:21
49.5
1614
23/01
21:38
32.2
5/10
23:43
99.0
25/10
00:39
99.3
15/01
21:21
49.5
1615
6/01
21:42
49.7
19/09
5:35
94.4
2/03
18:44
10.2
16/10
20:05
99.9
10/09
3:25
90.7
25/01
19:45
34.4
7/10
19:40
98.9
29/09
2:57
97.7
1616
14/02
18:31
21.8
8/01
19:40
49.9
20/09
4:42
95.5
4/02
19:29
24.1
17/10
21:02
100
9/10
1:53
99.6
1617
24/02
19:10
14.4
19/01
19:48
38.9
1/10
20:40
96.6
22/09
1:57
95
1618
10/01
23:21
46.5
19/10
1:49
99.7
7/11
20:53
96.9
29/01
18:00
30.2
1619
20/01
20:22
40.5
3/10
1:13
98.1
21/10
19:42
99.8
30/10
1:49
97.9
17/11
18:56
93.0
11/01
19:25
40.4
1620
3/01
20:52
53.7
12/10
23:26
99.5
3/10
19:31
97.6
ตารางที่ 1 แสดงเวลาของปรากฏการณ~บนหàองฟ∞าที่มีตำแหนúงของวัตถุบนทàองฟ∞า
ใกลàเคียงกับตำแหนúงบนแผนที่ดาว Nebra Sky disk
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สรุปผล
จากการทดลองพบวúาแผนที่ดาวเนบรา นั้น ตรงกับทฤษฎีของ Professor W. Schlosser ที่วúาดàวย
เรื่องของแผนที่ดาวนี้ใชàสำหรับการวางแผนทำการเกษตรกรรม คือ ชúวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมจะเปöนชúวง
เพาะปลูกและชúวงกันยายน-พฤศจิกายนคือฤดูเก็บเกี่ยวในชúวงเดือนดังกลúาวนั้น กลุúมดาวลูกไกúและดวง
จันทร~จะวางตัวใกลàเคียงกับตำแหนúงบนแผนที่ดาว Nebra Sky Disk
แตúเนื่องจากในสมัย 1600 กúอนคริสตกาล ผูàคนไดàสังเกตปรากฏการณ~บนทàองฟ∞าดàวยตาเปลúา จึงไมú
สามารถหาขàอเท็จจริงเกี่ยวกับเฟสดวงจันทร~ และเวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย~ไมúแนúนอน จึงทำใหàขàอมูล
ที่ไดàอาจจะคลาดเคลื่อน
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานการศึกษาแผนที่ดาว Nebra Sky Disk นั้นสำเร็จขึ้นไดàโดยไดàรับความชúวยเหลือจาก
อาจารย~บุญสúง เห็นงาม อาจารย~ที่ปรึกษาโครงงานและผูàสอนวิชาดาราศาสตร~ ผูàใหàคำปรึกษา แนวคิด
ความรูà และตรวจสอบโครงงานนี้ทำใหàโครงงานนี้ออกมาเสร็จสมบูรณ~ ผูàจัดทำจึงขอขอบพระคุณเปöนอยúาง
สูง และ ขอขอบคุณคุณพúอและคุณแมúที่คอยใหàกำลังใจและสนับสนุนมาเปöนอยúางดี
สุดทàายนี้โครงงานการศึกษาแผนที่ดาว Nebra Sky Disk จะเกิดขึ้นไมúไดàหากขาดเพื่อนๆขอบคุณ
เพื่อนๆที่ชúวยกันทำใหàโครงงานนี้ออกมาสมบูรณ~และสำเร็จลุลúวงไปไดàดàวยดี
อ{างอิง

http://www.lda-lsa.de/en/nebra_sky_disc/
http://www.ancient-wisdom.com/germanynebra.htm
https://www.academia.edu/14930669/The_Nebra_Sky_Disk_-_The_FallWinter_Sky_Circa._1600_B.C._-_the_oldest_calendar
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