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 The major outbreak of the COVID-19 since the end of the year 2019 has struck the 

whole world badly. The total confirmed cases of COVID-19 in Malaysia is reaching close to 

900,000 cases within 16 months, causing 3 major countywide lockdowns. New lifestyles with 

strict social distance practices have been implemented since then. 

 Plenty Out There Astronomy Club is one of the very few active astronomy groups in 

Sabah, we used to organise a few public observation events throughout the year. This is part 

of our efforts to bring people in Sabah, especially the Tawau community closer to astronomy.  

These events have been a crucial activity for our club as it helps to share astronomical 

knowledge to the general public as much as possible through personal experiences. However, 

the outbreak of the virus made all these become impossible.  

  

Figure 1 Observing the moon’s craters during one of our public observation nights (Year 

2019) 

 

In response to the disruptions caused by the pandemic, we have officially set up an 

outreach team this year which is responsible to look for novel ways to promote astronomy 

education among the community by organizing various online activities. Currently, 3 

astronomical facebook (FB) live streams have been published (Figure 2). To our surprise, we 

have received some positive responses not only from our local community but also from the 

public in west Malaysia too. Total number of followers on our FB page has been increasing 
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steadily especially during the livestream period. Figure 3 shows the recorded daily number of 

likes on our FB page during the recent total lunar eclipse live event. The total page likes grew 

from 1018 to 1121 within the 2 weeks period. In other words, this marks an increase of 103 

likes or about 10% from our total page likes. Further analysis shows that 40% of the new 

followers are coming from people beyond the local community.  

 
Figure 2 Control the telescope for better viewing of the Jupiter during a live broadcast 

 

 

 
Figure 3 A sharp 10% increase of followers on FB page during the livestream period 

In addition, we managed to record more than 6000 views and 1800 reactions from the 

public during our recent FB live on 26 May 2021 (Figure 4). This is a tremendous number of 

people which is beyond imagination if it was held as a local public observation event. The 
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broadcast of the total lunar eclipse provided a good opportunity for hundreds of people to 

witness the occurrence of the “blood moon” even in the middle of a pandemic. Information 

about the eclipse was shared live in the form of powerpoint slides. These slides provide the 

scientific explanation and the details of the celestial phenomena which can serve as to 

introduce general astronomical knowledge to the audiences.  

 
Figure 4. Screenshot of “Maia Eclipse” live event shows a record 6400 views 

 

 
 Figure 5 Hundreds of audience were treated with the appearance of “blood 

moon”, shown live on our FB page during the total lunar eclipse 2021 

 On April 2020, our club received an invitation from Dubai Astronomy Group, UAE to 

join a global live broadcast of the solar eclipse. It was a joint partnership of 12 astronomy 

organizations from 10 different countries (Figure 6). The event managed to attract more than 

250,000 views from people around the world so as to witness the solar eclipse online. It was 
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really an eye-opening event on the international level. We were really impressed by the 

dedication and effort from our partners to come and work together towards the common goal. 

 

  
Figure 6 A global live broadcast of solar eclipse involving us and another 11 

organizations 

 

In conclusion, we are really blessed to have some passionate members to work 

tirelessly in order to provide better communication between the public and astronomy. So 

far, the online broadcast has been a good tool for us to reach out people beyond our local 

community and to build up relationships with other astronomical organizations around the 

world.  
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Mr. Ittipat Meling 
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Advisor Sarawut Pudmale 
Varee Chaingmai School 

 
Abstract 

Exoplanet are planets that are outside our solar system and each planet has it own 

orbital period. In this project, the transit method was used to get the light curve for finding 

the orbital period, and the chosen planet was WASP-43b because it has a short orbital period. 

Then use a created method to find the Trainsit Midpoint (Tmid) in many different ways and 

get the orbital period out from the Tmid, and see how the Tmid effects the orbital period. 

The first method is drawn by a line to get the intercepting point and find the Tmid. The second 

method is choosing a pair of points from flux value then use the HJD to find an average of the 

pairs to get the Tmid. And use the value from the Tmid to find the orbital period, the first 

method orbital period was 0.8128 days which has an error of 0.0246% and the second method 

was 0.818 days which has an error of 0.615%.  

Keyword: Exoplanet, Transit midpoint 
 

Introduction 
In our solar system, many people may know about the planets that orbit around our 

stars. two kinds of planets in our solar system. First, is the inner planet or what is called a 

rocky planet. The second is the outer planet or what is called a gas planet. As time has passed, 

exoplanets were discovered. Exoplanets could also be found in many ways such as using the 

transits method, wobble method. The transits method can be found when a planet outside 

our solar system orbits in front of its star. It's clear to see that apart from our solar system 

there are planets outside our solar system and each of them has their personal characteristic 

that shows that they are an exoplanet. [1] 
 

Research Objective 
- To study the method to find Transit midpoint (Tmid) 
- To study the orbital period of WASP-43b by using the transits method  
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Method 
       First, the WASP-43b was taken by NARIT Thai National Observatory (Taken at Astro Park 

in Chiangmai, Thailand). The photos were taken continuously for two hours on 3/3/2021 and 

4/3/2021 with filter R and an exposure time of 30 seconds, and the photo was analyzed by 

AstroImageJ to get the light curve. Second, Finding the transit midpoint from 2 kinds of 

methods.  

Method 1 To find the Tmid by using the intercepting lines.  
Draw a straight line from the start of the transit each side next draw two straight lines 

each from one side of the lines down between the data of the light curve that changes the 

flux each side to find the intercept point, do 10 retries on each date. Then read the HJD_UTC 

of the point where it intercepts and average all the HJD then the Tmid would be found out 

and do this for two dates. Then use the Tmid value of the first date and the second date 

continuously and minus them to see the orbital period value.    

Method 2 to find the value of the center by using the value of two points 

Choose a pair of dots that is inside the light curve when it starts transiting. The value 

was first choosed by flux that has the first four same decimals, second the point must be 

inside the lightcurve, third the different between point 1 and point 2 must not be more than 

3 decimals and finally the point that was choose must only be where it transits. After the pair 

of dots was choose then find the Tmid of each pairs and average all the Tmid to get a averaged 

Tmid. Then use the Tmid value of the first date and the second date and minus them to get 

the orbital period value. 

Finally, Compare the difference between method one and method two with the official 

orbital period. After the difference was known then write down the errors and see which way 

is the best way possible to find out the orbital period. [2] 
 

Result and Discussion 
From Figure 1 and Figure 2 shows the light curve of WASP-43 is being transit in date 

3/3/2021 and date 4/3/2021 
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Figure 1 The relationship between Flux 

and HJD_UTC date 3/3/2021 

Figure 2 The relationship between Flux and 

HJD_UTC date 4/3/2021 
Method 1 To find the Tmid by using the intercepting lines. 

 

 

Figure 3 Shows an example how the line 

were drawn to get the HJD_UTC 

From Table 1 by averaging the HJD_UTC, the Tmid value from date 3/3/2021 was 

2459277.348 and date 4/3/2021 was 2459278.162. After that, minus Tmid of the both dates 

and find out the orbital period. The value of the orbital period was 0.8128 days which is really 

close to the official value that has an orbital period of 0.813 days. From the experiment, the 

method value has an error of 0.0246 percent. [2] 
 

Method 2 to find the value of the center by using the value of two points 

From Table 2 and 3 The average Tmid from date 3/3/2021 was 2459278.163 and 

date 4/3/2021 was 2459277.345. After that, minus both Tmid out to get the orbital period 

value. The value of the orbital period was 0.818 days, it is about 0.005 different from the 

official orbital period value which is 0.813 days. From the experiment, the method value has 

an error of 0.615 percent. [2] 
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Conclusion 

From finding the method to get the Tmid and use it to find the orbital period of WASP-

43b. Method 1 got the first Tmid from date 3/3/2021 was 2459277.350 and second Tmid from 

date 4/3/2021 was 2459278.162 which has an orbital period of 0.8128 days, method 1 has an 

error of 0.0246 percent. Method 2 got the first Tmid from date 3/3/2021 was 2459278.163 and 

date 4/3/2021 was 2459277.345 which has an orbital period of 0.818 days. Method 1 has a 

lower error because the point where it intercepts is close to the center which gives a closer 

Tmid but method 2 has a higher error because even though the point from the average of 

each pairs are close to the center but there are many averaged pairs and by averging them it 

gives an unstable value of the Tmid making the point moving out from the center of the 

Transit Midpoint. 
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Abstract 

 Stars are classified into seven types of different types of spectral types which 

concludes O, B, A, F, G, K, and M. The main sequence star photographs were taken with 

Planewave CDK700 telescope at Regional Observatory for the Public, Nakhon Ratchasima, and 

calibrated spectrum line by using the ISIS software. Observed Hydrogen, Helium, and metallic 

elements intensity and calculated the Hydrogen to helium ratio. Hydrogen, Helium, Sodium 

were found in all of the star spectral types however Magnesium and Iron cannot be found in 

Type O and B. Type A got the most Hydrogen to Helium ratio which was followed by Type O, 

B, F, G, and K. Type M couldn’t be observed due to the resolution of the instrument was not 

capable to observed type M stars. 

Keywords: Spectroscopy technique, spectral types, main sequence 
 

Introduction 

 Stars are formed from large clouds of gas and dust. The gravity of the gas and dust in 

the clouds causes them to slowly shrink and collapse. [1] There are seven main types of stars 

which include type O, B, A, F, G, K, and M.[2] Stars are also divided by their Luminosity classes 

which contain Ia: Brightest supergiants, Ib: Less luminous supergiants, II: Bright giants, III: Giants, 

IV: Subgiants, and V: Main-sequence stars [3].  
 

Research Objectives 

-To study the Hydrogen to Helium ratio in the Main sequence stars.                                 

-To study the intensity of the metallic element absorption point in the Main sequence stars. 
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Methods 

Firstly, the main sequence star photographs were taken with the Planewave CDK700 

telescope at Regional Observatory for the Public, Nakhon Ratchasima. Secondly, Tungsten and 

Thorium Argon photographs were taken and used as a navigation line for the spectrum analysis, 

and the ISIS software was used to calibrate in the analysis. Third, the spectrum lines were 

made by the calibrated pictures in the ISIS software. Next, find the absorption point for each 

element in the possible wavelength that we can observe and find the intensity in every star 

and compare the results with other stars. Finally, find the ratio of Hydrogen to Helium of stars 

in every spectral type and observe the metallic elements. 
 

Result and Discussions 

From the study of Spectrum lines in the main sequence stars. Figure 1 shows the 

spectrum lines of Hydrogen Gamma and Helium from each spectral type.  

                   
Figure 1. Example of spectrum lines within range of Hydrogen Gamma and Helium  

 

Figure 2 shows the ratio of Hydrogen Gamma to Helium. Type O has the range of the 

ratio about 0.80 to 0.83 however AO Cassiopieae V is a binary star which must result in two 

absorption points but during the analyzing process, only one absorption point was found 

Figure 2. The ratio of Hydrogen Gamma to 

Helium 

*Black graphs are showing the ratio of the 

binary stars* 
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because during when the photographs were taken there was an eclipsing in this binary system. 

Type B stars ratio are about 0.73 but the 18 Andromedre star has the ratio of Hydrogen Gamma 

to Helium about 0.40 because this star is a B[e] star which has very low emission lines in the 

spectrum which result in a low ratio for this star. Type A stars ratio are about 1.24 however 

Sirius has two absorption points. Sirius A has a ratio of 1.24 and Sirius B has a ratio of 0.37 

because Sirius is a binary star system. Sirius A has a low-speed rotation if compare to the other 

stars in Type A which results in the high absorption line for both Helium and Hydrogen. Type 

F stars ratio are within 0.60 to 0.58. Type G stars ratio are within 0.58 to 0.54 however one of 

the type G star is the Chi Ceti star which Chi Ceti is a binary star. Chi Ceti has two absorption 

points the first absorption point is 0.67 and EZ Ceti has a ratio of 0.54 . Finally, Type K stars 

Hydrogen to Helium ratio are about 0.56 to 0.54 which have the lowest ratio in all of the Main 

sequence stars spectral types. 

                                
Figure 3. Example of spectrum lines within range of the metallic elements 

             
Figure 4. Sodium absorption Intensity     Figure 5. Magnesium absorption Intensity   Figure 6. Iron absorption Intensity 

Figures 3,4,5 show the metallic elements on the main sequence stars. Sodium could 

be found in every spectral type although Magnesium and Iron couldn’t be found in Type O 

and B due to Type O and B have weak metallic spectrum lines. Type A got the most metallic 

elements intensity.   
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Conclusion 

From this spectrum project, every spectral type in the main sequence can be observed 

except for type M which the instrument does not have the resolution to observe this spectral 

type star. The ratio of Hydrogen to Helium depends on the star spectral types however there 

are exceptions for several stars such as AO Cassiopieae V, Sirius, 18 Andromedre, and Chi Ceti. 

For other normal Main Sequence stars the ratio of Hydrogen and Helium, Type A has the most 

ratio of Hydrogen to Helium ratio followed by Type O, B, F, G, and K. Metallic elements that 

can be observed in every spectral type is Sodium, however, Magnesium and Iron can only be 

observed in type A, F, G, and K. 
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Abstract 

The calibration neutron monitor (hereafter "the calibrator") is a neutron detector 

designed to be portable. Its purpose is to calibrate the result of different cosmic ray detectors 

around the world. By simulating the calibrator we could better understand how the 

environment affects the calibrator result. There are many tools for simulating cosmic rays 

detection, which may yield different results based on the tool's specification. In this study, we 

investigated the simulation of the calibrator using GEANT4 10.6. We aim to find the 

count/beam luminosity of different cosmic rays particles at different energy levels then 

compare it with previous simulation research using FLUKA 2011 hence, the same simulation 

environment. From our simulation, we found that they follow similar trends. In addition, we 

also examine the deposited energy distribution of n(³He,³H)p. Our simulation shows that the 

main major neutron peaks at 764 keV corresponding to the typical peak found in 3He neutron 

monitors.  

Keywords: GEANT4, Calibration Neutron Monitor, Count/beam luminosity, Deposited Energy 
 

Introduction 

 Cosmic rays refer to high-energy particles from space. We can study them through 

cosmic rays detection, to gain an understanding of their effect and how it may be beneficial 

for us. Each cosmic rays detectors have a unique specification which match to their location. 

Thus, their results cannot be readily compared to each other. So, the calibrator was built to 

be portable to help calibrate the result of different cosmic ray detectors around the world.[1] 

There are previous researches which studied about detection's count rate and the 

study of deposited energy distribution[2][3]. In this project, we recreate these in GEANT4[4], to 

examine the results and to see if it can provide precise and accurate results for cosmic ray 

studies. 
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Research Objective 

1. To find the count per beam luminosity of the calibrator in a simulation in GEANT4. 

2. To find the deposited energy distribution of n(³He,³H)p in a simulation in GEANT4. 

3. To compare these results with previously existing results from FLUKA. 
 

Method 

The simulation of this work is performed in GEANT4, we replicate the calibrator and its 

surrounding environment based on provided data within GEANT4. To study the count per 

beam luminosity of cosmic rays particles, we set the originating area of cosmic rays (hereafter 

"the source") configuration to be a rectangle 600 cm above the ground and perform a number 

of simulation events. We calculate the count per beam luminosity of each cosmic rays particle 

from the simulation result. The count per beam luminosity is then plotted against the energy 

into a line graph with the energy on a logarithmic scale, the result is also compared to the 

result by Mangeard et al.[2]. To study the deposited energy distribution of n(³He,³H)p, we specify 

our program to find the deposited energy as our output. The output is plotted in the frequency 

graph of each energy range, it is compared with the standard energy deposits. 
 

Result 

1. Count per beam luminosity 

 To obtain the calibrator's count per beam luminosity, the calibrator's detected count 

at different energy levels of alpha, electron, muon-, muon+, neutron, photon, positron, and 

proton particles are needed. For neutron particles, the energy ranges from 1×10-11 to 1×102 

GeV to be 14 energy levels in total. For the other particle, the energy ranges from 1×10-5 to 

1×102. In the simulation, we assign the source to be a rectangle with the dimension of 70 cm 

× 150 cm and to be 600 cm above the ground. The number of the simulated event for each 

energy are 1,000,000 for energy levels below 1×100 GeV and 100,000 for the rest.  

From those results, we calculate the count per beam luminosity at each energy level 

of each particle using the formula. Then, we plotted the count per beam luminosity against 

the energy level which is in logarithmic scale. The plotted graph is presented in figure 1. 
 

count	per	beam	luminosity	(count	per	luminosity) = total	coumt	(count) × area	of	source	(cm6)
number	of	simulated	event  
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Figure 1. Graph of count per beam luminosity against beam energy 

2. Deposited Energy Distribution 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. a frequency graph of deposited energy 
 

We require the deposited energy of n(³He,³H)p to study the distribution, which we 

obtain from simulating 35000 event of cosmic rays at 10 GeV energy. The result is then plotted 

as a frequency distribution shown in figure 2 which shows a peak at 764 keV. 
 

Conclusion and Discussion 

Compared to Mangeard et al.[2], our result shows a similar trend but with some 

differences which may be caused by using an incorrect simulation engine in GEANT4 which 

lacks some properties that exist in the simulation in FLUKA. In future studies, the simulation 

engine in GEANT4 should be studied to improve understand the difference of each engine and 

how we should choose them. We determined that the peak energy distribution was 764 keV 

which corresponds with the total released energy of n(³He,³H)p reaction.[3] 

 

 

 

Main neutron peak Escape 
peak 
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Abstract 

After collecting, analyzing and calculating an information for finding meteors’ height 

from Geminids meteor shower from the year 2020 with both methods, parallax and 

trigonometric. The organizer found that both methods have the result in same range which is 

around 30 to 180 kilometers above the sea level, at the height where meteor should start to 

satirical except one of the meteors that occurred a distinctive result, the reason is that this 

picture’s Geminids constellation are around the zenith, and the altitude point is high 

comparing to other’s distance from meteor head to tails. The conclusion can be use in data 

reference on projects about meteor’s height. 

Keywords: Parallax, Trigonometric, Geminids, Zenith hourly rate   
 

Introduction 

The definition of meteor shower is, a split up of ion or a satirical of dust or scrap which 

include a splinter that shines while falling down through the earth’s atmosphere in many 

numbers. The Geminids meteor shower is special, because it is a dust from an asteroid / rocky 

comet called 3200 Phaethon instead of comet like others meteor shower. There is a 

prediction that the Zenithal hourly rate would be around 150 meteors per hour on the day 

that has most number of meteor which is from 13th to 14th December 2020.  

Research object 

To study and compare measuring methods that are used to find the height of Geminids 

meteor shower in 2020. 

Methods  

1. Find information about a meteor shower that would be easy to study from December 

2020 to April 2021 which is the 13th - 14th of December 2020 (Geminids meteor shower)  

2. Set the camera to the same time and take a picture of the meteor shower in areas that 

are far from each other more than 15 kilometers.  

3. Separate the calculation into two parts, parallax and trigonometric method  
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3.1. Parallax method  

3.1.1. Make two pictures that are overlaid into the same size, draw lines between head 

and tail in two pictures to find the angular distance.  

3.1.2. Calculate angular distance using rule of three in arithmetic, by the information 

we got from measuring heads and tails and the reference angular distance 

between Pollux and Castor. Then use TAN for the final meteor’s height.  

3.2. Trigonometric method  

3.2.1. Find and match the meteor star with reference stars using the Stellarium program 

for finding azimuth and altitude.  

3.2.2. Measure the distance from observation point 1 and 2 to heads and tails points 

with both photoshop and google map application.  

3.2.3. Use the TAN formula to calculate and find the height of the meteor both heads 

and tails and make them on average.  

4. Analyze and compare both of the result that we got from both methods, find the error 

and discuss the result for conclusion. 

Results and discussion 

The Geminids meteor shower in 2020 are involved in this project, pictures were taken by 

DSLR camera from two observation points that are 26 kilometers away. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Showing meteor’s picture from 
NARIT 

Figure 2 – Showing meteor’s picture from 
NARIT 

Figure 3 – Showing meteor’s 
picture from the organizer 
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The parallax method: 

 

 

 

 

 
          

                Table 1 showing the height of meteors’ tails                     Table 2 showing the height of meteors’ heads 

from the table 1 and 2, all of the data are in range. Calculate by using distance 

between observer points and angular distance, the graphs show that all the number are in 

similar range under 300 kilometers which is a normal range where the meteor has chances to 

satirical. 

The trigonometric method: 

 

 

 

 

 

 

   

from the table 3 and 4, only meteor number 6 has both heads and tails that has the 

meteor’s height distinctive. We use TAN radians times with the distance where meteor falls 

and make an average number.  

 
 

The organizer used the above information for calculating incident angle then got the 

result shown in table 5. 

Table 5 showing the incident angle of meteor’s heads and tails 

Table 3 showing the height of meteors’ tails Table 4 showing the height of meteors’ heads 
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The others meteor is in range which we found that most of the height are around 

30 – 200 kilometers above the range but the meteor number 6’s height reaches over 250 

kilometers in trigonometric method. The problem is pictures that have errors is the picture 

that was taken around 2 AM of 14th December 2020, when the constellation is near the zenith 

point. 
 

Conclusion 

From observing and analyzing data, only meteor number 6 that the results are higher 

than 200 kilometers which is distinctive because most meteor has range around 50 to 250. 

The reason is because meteor number 6 has high altitude number and the picture was taken 

on the time where Geminids constellation is nearly at the Zenith. The results told that both 

methods have numbers that are in similar range from 30 to 180 kilometers but the 

trigonometric method need azimuth and altitude that can also use to find an incident angle 

which made this method more detailed and also more chances for error.  
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Abstract 
 Low earth orbit (LEO) satellite is an artificial Earth-centered orbit with altitude of 2,000 

km or less. The LEO is used widely in many applications, for instance, satellite imaging, space 

station, etc. To use the satellite effectively, a satellite tracker is required. This work aimed to 
create a 3D satellite tracking program. To meet these goals, program which consisted of three 

main parts. The first part, the satellite data was automatically obtained in a two-line element 

(TLE) format and observer’s location data was also provided by user. The calculation part, 

which determined the right accension (RA) and declination (dec) of satellite for a given time 

by using the conventional approach, solving Kepler’s equation with Newton-Raphson method. 

Finally, in the visualization part, the output was transformed and showed in a 3D perspective 

of observer’s hemisphere. The test result showed that the accuracy of the program compared 

to non-SDP/SGP model was acceptable, with the error in RA and dec of -0.0054% (IQR = 

0.0115%), -0.0057% (IQR = 0.0553%) respectively. This work resulted a highly functional 

satellite tracking program, which was efficient and was also user-friendly. Further implications 

may be done to improve the model and make the tracker more available in many more 

devices. 

Keyword : 3D hemisphere, non-SDP/SGP, satellite tracking, Kepler’s equation 
 

Introduction 
 The process of orbit determination is crucial for tracking the LEO satellite. The LEO 

satellite is fast-moving1  which make it complicate to correctly determine the position at any 

given epoch. Current method to obtain the precise position of satellite is done via two-line 

element set (TLE) of the North American Defense (NORAD). The TLE, which consists of a 

satellite identifier, epoch and six orbit parameter 2, was then used by mathematic model of 

propagator such as SGP, SDP, SGP4, etc3 in order to determine the position in orbit. To make 

the satellite tracker more accessible and more user-friendly, it is important to simplify the 

mathematic and enhance the tracker’s ability to visualize a result in the 3D representation.  
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 This work thus attempted to develop a satellite tracking program which had a user 

interface and presented the result in a 3D graphic. To meet this goal the program was created, 

after that, the test was conducted to see whether if the percentage error compared to an 

online-tracker 4 is 0.000%. 
 

Methodology 
 This work had 2 aims: first, to create a tracking program which yielded an accurate 

position of an interested satellite, and second, to create a tracking program which represented 

in a 3D graphic. To achieve these goals, the tracker was designed and organized into 3 parts, 

the user interface, the calculation and the visualization. The user interface and the 

visualization were developed as a web-based graphic with html, css, bootstrap and OpenGl. 

The calculation part was developed using python flask as a web application which will retrieve 

data from space-track api. The accuracy test focused on 2 output, right accension and 

declination of satellite. by comparing a position of 50 random LEO satellite to a worldwide-

accepted online satellite tracker which data was available during 1-28 February 2021. The 

percentage error was then analyzed. First, the data was checked for missing and tested for 

normality distribution and outliners. Then, the data was analyzed descriptively using statistical 

software SPSS. 
 

Result 
 

 

 

Percentage error (%) M IQR 

right accension (RA) -0.0054 0.0115 

declination (dec) -0.0057 0.0553 

 

Table 1 Median (M) and Interquartile range (IQR) of percentage 

error in right accension RA) and declination (dec). 
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As can be seen in Table 1, a percentage 

error of right accension (RA) was slightly 

lower than declination (dec)   

Boxplot further illustrate the distribution of 

percentage error are showed in Figure 1. 

From randomized sampling of 50 data 

entries and Shapiro-Wilk normality test 

showed that central value of percentage 

error of right accension (RA) was -0.0054% 

(IQR = 0.0115 %), the distribution was not a 

normal distribution (p < 0.0001) with many 

extreme values. 

 The percentage error of declination (dec) had a central value of -0.0057% (IQR = 0.0553 %), 

the distribution was also not normal (p < 0.0001) with many extreme values.  
 

From Figure 2, It is shown that the program can represent the result in a 3D. A reddish triangle 

represents the North, a rectangle grid plane represents an observer’s horizon plane, curved 

lines represent the hemisphere and the black dot represent the satellite’s position. These 

visualizations indicate that this program satisfy the objective of the research. 

A Wilcoxon signed rank test was conducted to test 

the hypothesis that the percentage error of right 

accension (RA) and declination (dec) were equal to 

0.000%. The percentage error of right accension 

(RA) was found to be not significantly equal to 

0.00% (p < 0.01), the percentage error of 

declination (dec) was also found to be not 

significantly equal to 0.00% (p < 0.05). 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 Boxplot of percentage error of right 

accension (RA) and declination (dec). 

 

Figure 2 The 3D hemisphere 
presented in the program. 
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Discussion 
 The analysis indicates that the satellite tracking program is accurate with the 

percentage error in right accension (RA) and declination (dec) of -0.0054% and -0.0057% 

respectively. The expected hypothesis was that the percentage error of right accession (RA) 

and declination (dec) were equal to 0.000% compared to the standard tracker model. The 

percentage error of right ascension (RA) was not significantly equal to 0.000%, similarly to the 

percentage error of declination (dec) which was also not significantly equal to 0.000%. 

 The distribution of test data was impacted by the fact that the standard tracking 

program iterated the eccentric anomaly (") before calculation. Therefore, the distribution 

of percentage error was not a normal distribution and had a volume of outliner values. 
 

Conclusion 
 This research aimed to create an accurate satellite tracking program with a 3D graphic. 

Based on a quantitative analysis of percentage error in right accension (RA) and declination 

(dec), It can be concluded that the program is accurate..However, further  research is needed 

to determine the causes of outliners in test data.  
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การศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยR   

นางสาวพัทธ*ธีรา บุญค้ำ   

E-mail : s35691@siya.ac.th 
ครูท่ีปรึกษา นายชาญ เถาวันนี  
โรงเรียนศรียานุสรณ* จันทบุรี  

 
บทคัดยTอ 

จุดดำบนดวงอาทิตย* ( Sunspot)  ขณะที่เกิดขึ้นมานั้นจะมีพื้นเริ่มตdนอยูeปริมาณหนึ่งจากนั้นจะเพ่ิม
ขนดขึ้นถึงจุดสูงสุดแลdวก็จะเริ่มที่ยุบตัวลงจนหายไปจากพื้นผิวของดวงอาทิตย*  ดังนั้นในโครงงานนี้จึงมีความ
สนใจที ่จะศึกษาวeาในขณะที ่จ ุดบนดวงอาทิตย*ในชeวงที ่กำลังขยายตัวและกำลังยุบตัวเองลงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราที่มากนdอยเพียงใด และจะทำการศึกษาวeาจุดบนดวงอาทิตย*ที่เกิดขึ้นในแตeละบริเวณพิกัด
ตeาง ๆ บนพื้นผิวบนดวงอาทิตย*นั้น จะมีอัตราในการขยายตัวและยุบตัวแตกตeางกันหรือไมe โดยการคัดเลือกจุด
บนดวงอาทิตย*จากฐานขdอมูล https://www.spaceweatherlive.com/en/archive   ตั้งแตeปt ค.ศ. 2001 – 
2015  ศึกษาจุดดำที่เปxนลักษณะจุดเดี่ยว ๆ ไมeไดdเปxนกลุeมจุดดำ จากนั้นทำการบันทึกขนาดพื้นที่ของจุดบน
ดวงอาทิตย*ตั้งแตeขณะเริ่มตdนเกิดจุดขึ้นมาขนกระทั่งสลายไปในที่สุด  ผลการศึกษาปรากฏวeา ขณะที่จุดบนดวง
อาทิตย*กำเนิดขึ้นมาขั้นมีพื้นที่คeาหนึ่งนั้นแลdวจะขยายตัวจนมีพื้นที่ปริมาณมากสุดคeาหนึ่งนั้นจะมีอัตราการ
ขยายตัวอยeางรวดเร็ว แตeในขณะที่จุดบนดวงอาทิตย*มีขนาดพื้นมากสุดแลdวก็จะยุบตังเองลงจนสลายไปนั้น ใน
การสลายตัวนี้จะอัตราการยุบตัวลงที่นdอยกวeาการขยายตัว และจากการศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัว
ของจุดบนดวงอาทิตย*ท่ีเกิดขึ้นในแตeละบริเวณพิกัดตeาง ๆ บนพื้นผิวบนดวงอาทิตย*นั้น นั้นจะพบวeา จุดบนดวง
อาทิตย*จะมีอัตราการขยายตัวและยุบตัวท่ีแตกตeางกัน เม่ืออยูeในตำแหนeงพิกัดท่ีแตกตeางกัน  
คำสำคัญ   จุดบนดวงอาทิตย*, อัตราในการขยายตัวและยุบตัว  

บทนำ 

จุดดบนดวงอาทิตย* ( Sunspot) คือ พื้นที่สeวนหนึ่งบนชั้นโฟโตสเฟtยร*ของดวงอาทิตย*ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ
กวeาบริเวณโดยรอบ และมีสนามแมeเหล็กที่มีป~�นปÄวนสูงมาก ซึ่งไดdทำใหdเกิดการขัดขวางกระบวนการพาความ
รdอนบนพื้นผิวดวงอาทิตย* เกิดเปxนพื้นที่ที่มีความเขdมของแสงต่ำกวeาบริเวณโดยรอบ ตัวการที่ทำใหdเกิดจุดบน
ดวงอาทิตย* คือ สนามแมeเหล็กบนดวงอาทิตย* เนื่องจากอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย*ที่ไมeเทeากัน 
โดยเฉพาะบริเวณศูนย*สูตรจะมีอัตราการหมุนที่เร็วกวeาบริเวณขั้วดวงอาทิตย* ความเร็วการหมุนที่แตกตeางกัน
นั้นสeงผลใหdสนามแมeเหล็กบิดเบี้ยวไปจากเดิม บริเวณเสdนศูนย*สูตรเสdนแรงแมeเหล็กยืดตัวออก เสdนแรงแมeเหล็ก
ยกตัวสูงเปxนหeวงขึ้นอยeางฉับพลัน ขัดขวางการนำความรdอนภายใตdผิว เปxนผลใหdบริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำ 
ปรากฏเห็นเปxนจุดดำๆ ในที่สุดหeวงขากออกจากกัน ทำใหdสนามแมeเหล็กคลายตัวออกกeอนจากเริ่มตdนใหมeอีก
คร้ัง  
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วัตถุประสงคR 

1. เพ่ือศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*ท่ีบริเวณตำแหนeงตeาง ๆ  
2. เพื่อศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*ที่มีพื้นที่แตกตeางกัน พรdอมทั้งสรdาง

ความสัมพันธ*ในรูปแบบสมการของการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*  
3. เพ่ือทำการทำนายอัตราการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*จากพ้ืนท่ี จากน้ันเปรียบเทียบกับ

อัตราการขยายตัวและยุบตัวจริงจากการคำนวณในฐานขdอมูล  
วิธีการศึกษา 

การศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยRท่ีบริเวณตำแหนTงตTาง ๆ มีข้ันตอนดังน้ี  

    การศึกษาในขั้นตอนนี้เปxนการบันทึกขdอมูลขนาดพื้นที่ในแตeละวันของจุดบนดวงอาทิตย* จากฐานขdอมูล 
https://www.spaceweatherlive.com/en/archive  โดยทำการเล ือกศึกษาจุดบนดวงอาทิตย*ท ี ่ เปxน
ลักษณะจุดเดี ่ยวๆ โดยเริ ่มตั ้งแตeปt ค.ศ. 2001 – 2015  และจุดบนดวงอาทิตย*ที ่ทำการศึกษานั้นทำการ
คัดเลือกจุดที่มีอายุเทeากันและพื้นที่ขณะเกิดการขยายตัวมากสุดเทeากัน เปxนจำนวน 10 จุดของแตeละตำแหนeง 
ละติจูด บนดวงอาทิตย* ไดdแกe ชeวงละติจูดที่ 15 องศาใตd ถึง 15 องศาเหนือ ชeวงละติจูด 15 องศาเหนือ ถึง 45 
องศาเหนือ ชeวงละติจูด 45 องศาเหนือ ถึง 60 องศาเหนือ ชeวงละติจูด 15 องศาใตd ถึง 45 องศาใตd และชeวง
ละติจูด 45 องศาใตd ถึง 60 องศาใตd จากนั้นนำขdอมูลมาทำการคำนวณหาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของ
จุดบนดวงอาทิตย* ในแตeละตำแหนeง ละติจูด  
การศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยRท่ีมีพ้ืนท่ีแตกตTางกัน มีข้ันตอนดังน้ี  

    การศึกษาในขั้นตอนนี้เปxนการบันทึกขdอมูลขนาดพื้นที่ในแตeละวันของจุดบนดวงอาทิตย* จากฐานขdอมูล 
https://www.spaceweatherlive.com/en/archive  โดยทำการเล ือกศึกษาจุดบนดวงอาทิตย*ท ี ่ เปxน
ลักษณะจุดเดี ่ยวๆ โดยเริ ่มตั ้งแตeปt ค.ศ. 2001 – 2015  และจุดบนดวงอาทิตย*ที ่ทำการศึกษาน้ันทำการ
คัดเลือกจุดที่มีอายุเทeากันเปxนจำนวน 30 ในบริเวณตำแหนeงชeวงละติจูดที่ 15 องศาใตd ถึง 15 องศาเหนือ ทำ
การบันทึกเวลาและขนาดของพื้นที่ของจุดตั้งเริ่มปรากฏใหdสังเกตเห็นและขยายตัวมากที่สุดและยุบสลายตัวจน
หมดไป จากน้ันนำขdอมูลมาทำการคำนวณหาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*  
การทำนายอัตราการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยRจากพ้ืนท่ี จากน้ันเปรียบเทียบกับอัตราการ

ขยายตัวและยุบตัวจริงจากการคำนวณในฐานขgอมูล  
    การศึกษาในขั้นตอนนี้ เปxนการนำความสัมพันธ*ในรูปแบบสมการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวง
อาทิตย* ทำการทำนายอัตราการขยายและยุบตัว โดยใชdพื้นที่ขนาดมากสุดเปxนตัวแปร แลdวนำมาเปรียบเทียบ
กับอัตราการขยายและยุบตัวจริงท่ีคำนวณจากฐานขdอมูล https://www.spaceweatherlive.com/en/archive 
ซึ่งใชdขdอมูลจุดบนดวงอาทิตย*ที่เปxนลักษณะจุดเดี่ยวๆ ในปt ค.ศ 2016 เปxนตdนมา ไมeไดdเปxนขdอมูลชุดเดียวกับท่ี
ใชdศึกษาความสัมพันธ* พรdอมท้ังเปรียบเทียบอัตราการขยายและยุบตัว แลdวเปอร*เซ็นต* ความแตกตeาง ท่ีไดd  
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 ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยRท่ีบริเวณตำแหนTงตTาง ๆ 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยRท่ีบริเวณตำแหนTงตTาง ๆ 

ตำแหน;งจุด อัตราการ

ขยายตัว 

อัตราการยุบตัว 

(MH/day) 

ตำแหน;งจุด อัตราการ

ขยายตัว 

อัตราการยุบตัว 

(MH/day) 

0 – 15 เหนือ 16.24 8.13 0 – 15 ใตg 15.26 7.47 

15 – 45 เหนือ 11.32 5.45 15 – 45 ใตg 10.67 6.85 

45 – 60 เหนือ 8.76 3.63 45 – 60 ใตg 9.42 3.26 
 

ผลการศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยRท่ีมีพ้ืนท่ีแตกตTางกัน 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 

ผลการทำนายอัตราการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตยRจากพ้ืนท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    

 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของจุด ภาพที่ 2 กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของจุด 

อัตราการขยายตัว(MH/day) อัตราการยุบตัว(MH/day) 

พื้นที่จุด(MH) พื้นที่จุด(MH) 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลอัตราการขยายตัวของ

จุดจากการทำนายและข]อมูลจริง 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลอัตราการขยายตัวของจุด 

 จากการทำนายและข]อมูลจริง 

พ้ืนท่ีจุด(MH) พ้ืนท่ีจุด(MH) 

อัตราการขยายตัว(MH/day) อัตราการยุบตัว(MH/day) 
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สรุปผล 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวeา การศึกษาอัตราในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*ท่ี
บริเวณตำแหนeงตeาง ๆ นั้น ที่บริเวณใกลdเสdนศูนย*สูตรของดวงอาทิตย* อัตราการขยายและยุบตัวของจุด จะ
มากกวeาบริเวณที่ไกลจากเสdนศูนย*สูตรออกไปทั้งในทางขั้วเหนือและขั้วใตdของดวงอาทิตย* และการศึกษาอัตรา
ในการขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*ที่มีพื้นที่แตกตeางกันนั้น พบวeา จุดที่มีพื้นที่มากจะมีอัตราการ
ขยายตัวและยุบตัวเพิ่มขึ้นตามความสัมพันธ*ของสมการดังนี้ สมการการขยายตัว คือ โดย
มีคeาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ*  R2 = 0.97 และสมการการยุบตัว คือ โดยมีคeา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*  R2 = 0.952 และจากการนำสมการแสดงความสัมพันธ*ทั้งสอง ทำนายอัตราการ
ขยายตัวและยุบตัวของจุดบนดวงอาทิตย*จากพ้ืนท่ี แลdวเปรียบเทียบกับชุดขdอมูลจริงในชeวงปtถัดมา พบวeาขdอมูล
ท้ังสองมีความใกลdกัน โดยมีคeาเปอร*เซ็นต*ความแตกตeางจากการทำนายท่ีไมeมาก เปxนท่ีนeาเช่ือถือไดd  

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานน้ีสำเร็จลุลeวงไดdดdวยความกรุณาและความชeวยเหลือจากครูชาญ เถาวันนี ที่ไดdกรุณาใหd
คำปรึกษา คำแนะนำ และตรวจสอบแกdไขขdอบกพรeองทุกขั้นตอนของการจัดทำโครงงาน คณะผูdจัดทำโครงงาน 
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อนนักเรียน ตลอดจนผูdที่เกี่ยวขdองทุกทeานที่ไมeไดdกลeาวนามไวd ณ ที่นี้ที่ไดdใหd
กำลังใจและมีสeวนชeวยเหลือใหdโครงงานฉบับนี้สำเร็จลุลeวงไดdดdวยดี ผูdจัดทำโครงงานหวังวeาโครงงานฉบับนี้จะ
เปxนประโยชน*กับผูdสนใจไมeมากก็นdอย 

 

เอกสารอgางอิง 

ประณิตา เสพป~นคำ.2556. การหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตยR:สถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหeงชาติ (องค*การ
มหาชน) 
รัชนีกร นำชัย. การศึกษาจุดดำบนดวงอาทิตยRดgวยกลgองโทรทรรศนRชนิดสะทgอนแสง. รายงานการคdนควdา
อิสระ 
       เชิงวิทยานิพนธ*มหาวิทยาลัยเชียงใหมe.2550 
The Astro Event Group vzw. Sunspot regions. [Online] สืบคdนจาก:                                          
        https://www.spaceweatherlive.com/en/archive (23 ธันวาคม 2560 
 

4212.10219.0 XY =
103.11)ln(893.3 += xY
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หารัศมีของโลกจากภาพถKายจันทรุปราคาบางสKวน 

นายเอกรินทร* ประเสริฐสังข* และนายวสัน จะดี 

E-mail: daengnoi55@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายอภิรัก อภิวงค*งาม 

โรงเรียนแกนQอยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมV 

 

บทคัดยKอ 

งานวิจัยนี้ไดQศึกษาการหารัศมีของโลก โดยอาศัยภาพถVายจันทรุปราคาบางสVวน ซึ่งสังเกตไดQทุก

ภูมิภาคของประเทศไทย ในคืนวันวิสาขบูชาท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งไดQทำการบันทึกภาพจันทรุปราคาที่โดน

เงามืดของโลกบัง โดยใชQกลQองสมาร*ทโฟนตVอเขQากับกลQองโทรทรรศน*ดอปโซเนียนขนาด 10 นิ้ว บันทึกภาพ

ในชVวงเวลาไลVเรี่ยกัน จำนวน 8 ภาพ จากนั้นทำการวัดขนาดของภาพดวงจันทร* กับขนาดของเงามืดของโลก 

โดยใชQโปรแกรม Photoshop ชVวยดำเนินการหาขนาดของภาพ จากนั้นคำนวณหาขนาดรัศมีเงามืดของโลก

จริง โดยการเทียบอัตราสVวนกับขนาดรัศมีของดวงจันทร*มาตรฐาน(1,737.1 กิโลเมตร) นำคVารัศมีเงามืดของโลก

ที่ไดQมาคำนวณดQวยวิธีตรีโกณมิติและสามเหลี่ยมคลQาย โดยใชQคVาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย* 0.54 องศาในการ

เทียบสามารถคำนวณขนาดรัศมีของโลกไดQเฉลี่ย เปvน 5,286.5 km มีความคลาดเคลื่อนจากคVามาตรฐาน

(6,371 กิโลเมตร)  อยูV 17.0 % ซ่ึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเปvนผลมาจากการวัดขนาดรัศมีดวงจันทร*และ

รัศมีเงามืดจากภาพถVาย โดยเฉพาะการวัดความโคQงวงกลมเงามืดท่ีไมVสามารถเห็นขอบเขตของความโคQงวงกลม

ไดQอยVางแนVชัด  อันเนื่องมาจากภาพถVายจันทรุปราคาบางสVวนที่ไดQมีความไมVชัดเจน เนื่องจากในชVวงที่เกิด

ปรากฏการณ* จุดสังเกตที่โรงเรียนแกนQอยศึกษา มีเมฆและฝ~าเปvนจำนวนมาก ฟ~าไมVเป�ดชVวงที่สามารถถVายภาพ

ไดQเปvนแคVชVวงเวลาสั้นๆ ในชVวงที่ดวงจันทร*ไดQเคลื่อนออกจากเงามืดของโลกไปมากแลQว ซึ่งผูQวิจัยไดQทำการ

เปรียบเทียบกับภาพถVายที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหVงชาติถVายไดQและนำมาเผยแพรV ซึ่งสามารถวัดขนาด

และคำนวณรัศมีโลกไดQแมVนยำและใกลQเคียงกวVามีความคลาดเคล่ือนอยูVเพียง 5.5% 

คำสำคัญ: รัศมีของโลก, รัศมีเงามืดของโลก, จันทรุปราคาบางสVวน 
 

ความเปZนมา 

ปรากฏการณ*จันทรุปราคา เกิดเนื่องจากการที่โลก ดวงจันทร* และดวงอาทิตย*โคจรมาอยูVในแนว

เสQนตรงเดียวกัน ทำใหQเงาของโลกนั้นทอดไปบดบังดวงจันทร* จึงทำใหQคนบนโลกสังเกตเห็นดวงจันทร*เวQาแหวVง

ไป  เนื่องจากดวงจันทร*โคจรเขQาไปอยูVในเงามืดของโลก และสำหรับการเกิดปรากฏการณ*จันทรุปราคาตรงกับ

วันวิสาขบูชา ที่ 26 พฤษภาคม 2564 เปvนการเกิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวง (Total Lunar Eclipse) แตV

สำหรับประเทศจะเห็นไดQในชVวงที่เปvนจันทรุปราคาบางสVวนเทVานั้น สามารถสังเกตเห็นไดQทั่วทุกภาคแตVไมVเห็น

ในชVวงที่เปvนจันทรุปราคาเต็มดวง เนื่องจากจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นในชVวงที่ดวงจันทร*ทั้งดวงอยูVในเงา

มืด ตรงกับเวลา 18:11-18:26 น. ชVวงเวลาดังกลVาว พื้นท่ีสVวนใหญVของประเทศไทยยังไมVเห็นดวงจันทร* นั่นคือ

ดวงจันทร*ยังไมVโผลVพQนขอบฟ~า  
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จากปรากฏการณ*นี้ เราสามารถหารัศมีของโลกไดQ โดยอาศัยภาพถVายจันทรุปราคา โดยการหาขนาด

ของโลก ขนาดเงามืดโลก มาคำนวณทางเรขาคณิต จะสามารถหาขนาดรัศมีของโลกท่ีแทQจริงไดQ   
 

วัตถุประสงค_ 

เพ่ือหาขนาดรัศมีของโลก จากภาพถVายจันทรุปราคาบางสVวน โดยวัดขนาดของดวงจันทร* กับขนาดเงา

มืดของโลก จากภาพถVาย โดยใชQโปรแกรม Photoshop ชVวยดำเนินการ 
 

วิธีการศึกษา 

1. ถVายถาพจันทรุปราคา วันที่ 26พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดQวยกลQองโทรทรรศน* Dobsonian แบบสะทQอนแสง 

ขนาด 10 น้ิว  ณ จุดสังเกตการณ*โรงเรียนแกนQอยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมV 

2. เม่ือดวงจันทร*เคล่ือนเขQาสูVเงามืดของโลก ทำการบันทึกภาพจันทรุปราคา โดยใชQสมาร*ทโฟนตVอเขQากับเลนส*

ใกลQตาของกลQองโทรทรรศน*  บันทึกภาพอยVางนQอย 5 - 10 ภาพ ในชVวงเวลาท่ีตVางกัน 

3. นำภาพถVายจันทรุปราคาที่ถVายไดQ มาวัดขนาดของดวงจันทร*(A) และขนาดเงามืด(B) โดยใชQโปรแกรม 

photoshop ชVวยดำเนินการ ซ่ึงขนาดท่ีวัดไดQเปvนหนVวย px (pixels)  ดังตัวอยVางรูปท่ี 1   

        
รูปท่ี 1 แสดงการวัดขนาดดวงจันทร* และขนาดเงามืดโลก โดยใชQโปรแกรม photoshop 

4. จากนั้นคำนวณเทียบอัตราสVวนกับขนาดรัศมีดวงจันทร*มาตรฐาน ( Rm ) เพื่อหาขนาดรัศมีเงามืดของโลก

จริง ( r )  จากสมการ (1)   โดยท่ี Rm = 1,737.1 km  

 
!"
# = %

&       จะไดQ    ' = &
# ()*) ………..(1) 

5. นำขนาดรัศมีเงามืดของโลกจริง ( r ) ที่คำนวณไดQจากขQอ 4.  มาคำนวณหารัศมีของโลกจริง ( R ) โดยใชQ

ความสัมพันธ*ของสามเหล่ียมคลQายและตรีโกณมิติ ดQวยสมการ (2)   ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงตำแหนVงการเกิดจันทรุปราคา 

 

ผลการศึกษา 

1. ภาพถVายจันทรุปราคาบางสVวนท่ีถVายในชVวงเวลาท่ีใกลQเคียงกัน จำนวน 7 ภาพ (ภาพท่ี 1-7)  และภาพถVาย

จันทรุปราคาบางสVวน จากทางเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหVงชาติ 1 ภาพ (ภาพท่ี 8) 

 
รูปท่ี 3 แสดงภาพถVายจันทรุปราถาบางสVวนท่ีถVายไดQ (รูปท่ี 1-7)  รูปท่ี 8 รูปจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร* 

7 8 
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2. ตารางผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวัดขนาดภาพจันทรุปราคาจาก photoshop และคำนวณหารัศมีของโลก 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการคำนวณขนาดรัศมีของโลก จากภาพถVายจันทรุปราคา โดยใชQโปรแกรม Photoshop ชVวย

ดำเนินการวัดขนาดของดวงจันทร* และเงามืดของโลก คำนวณรัศมีโลกไดQเฉล่ีย เปvน 5,286.5 km มีความคลาด

เคลื่อนจากคVามาตรฐาน(6,371 กิโลเมตร)  อยูV 17.0 % ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเปvนผลมาจากการวัด

ขนาดดวงจันทร* และเงามืดจากภาพถVาย  โดยเฉพาะการวัดความโคQงวงกลมเงามืด ท่ีไมVเห็นขอบเขตความโคQง

วงกลมไดQอยVางแนVชัด  เนื่องจากภาพถVายจันทรุปราคาที่ไดQมีความไมVชัด ซึ่งในชVวงที่เกิดปรากฏการณ* จุดสังเกต

โรงเรียนแกนQอยศึกษา มีเมฆและฝ~าจำนวนมาก ฟ~าไมVเป�ด ชVวงที่สามารถถVายภาพไดQเปvนแคVชVวงเวลาสั้นๆ และ

เปvนชVวงที่ดวงจันทร*ไดQเคลื่อนออกจากเงามืดของโลกไปมากแลQว ท้ังน้ีผูQวิจัยไดQทำการเปรียบเทียบกับภาพถVายท่ี

ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหVงชาติถVายไดQและนำมาเผยแพรV สามารถวัดขนาดและคำนวณรัศมีโลกไดQแมVนยำ

และใกลQเคียงกวVา  โดยมีความคลาดเคล่ือนอยูVเพียง 5.5% เทVาน้ัน 

   กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยดาราศาสตร*น้ี ไดQรับการผลักดันและพัฒนาตVอเน่ือง ภายใตQกิจกรรมของชมรมยุวชนดารา

ศาสตร*โรงเรียนแกนQอยศึกษาเร่ือยมา  โดยไดQรับการดูแลและใหQคำปรึกษาจาก ครูท่ีปรึกษาชมรม คุณครู อภิรัก  

อภิวงค*งาม  ท่ีคอยสนับสนุน ตลอดจนเพ่ือนๆพ่ีๆนQองๆ ชมรมยุวชนดาราศาสตร*ทุกคน 

      เอกสารอgางอิง 

- ลักคณา แซVหล่ี, อาฟู éแซ Vหล ิว “หาร ัศม ีของโลกจากภาพถVายจ ันทร ุปราคาเงามืด” THE 5th THAI 

ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) TACs2018 : p27 – 30  

- Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหVงชาติ Fan Page 

- สมาคมดาราศาสตร*ไทย www.thaiastro.nectec.or.th 
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ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรIจากปรากฏการณIจันทรุปราคาเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

  นายปวริศ พงษ-เทศ 

E-mail: phngsthespwris@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายพัฐจักร พรMาวไธสง  

 โรงเรียนสาธิตแหUงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูUบMานจอมบึง 

 

บทคัดย̂อ 

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค- 1) เพ่ือคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร-จากปรากฏการณ-จันทรุปราคา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 2) เพื่อเปรียบเทียบระยะทางที่ไดMจากผลการศึกษากับระยะทางที่ไดMจาก
โปรแกรม Stellarium เวอร-ช่ัน 0.20.1 โดยบันทึกภาพปรากฏการณ-จันทรุปราคาวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
ชUวงเวลา 19.00 น.–19.50 น. ณ โรงเรียนสาธิตแหUงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูUบMานจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยใชM

กลMอง DSLR Canon EOS 6D กับกลMองโทรทรรศน-ชนิดสะทMอนแสงแบบดอปโซเนียน ขนาดเสMนผUานศูนย-กลาง
กระจก 10 นิ้ว (300 มม.) นำภาพถUายที่ไดMจำนวน 1 ภาพ โดยการวาดวงกลมที่พอดีกับ "Earth's umbra" 
ความโคMงของ eclipse และวาดวงกลมอีกหนึ ่งวงเพื ่อสรMางขนาดของดวงจันทร- โดยใชMโปรแกรม The 

Geometer's Sketchpad (GSP) วัดสัดสUวนของเสMนผUานศูนย-กลางของเงาโลกและเสMนผUานศูนย-กลางของดวง
จันทร- ในที่นี้ไดM 12.23 และ 4.57 เซนติเมตร ตามลำดับ คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร- จากสมการ 
Distance Earth to Moon = (1 0 8 ×Earth’s Diameter)/[(Diameter of Earth umbra/Diameter of 

Moon)+1] ผลการศึกษาพบวUาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร- เทUากับ 374,823.88 กิโลเมตร มีความคลาด
เคล่ือน ±5.02% เม่ือเปรียบเทียบระยะทางจากโปรแกรม Stellarium 
คำสำคัญ: ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร-, ปรากฏการณ-จันทรุปราคา, เสMนผUานศูนย-กลางเงามัวของโลก 
 

ความเปcนมา 

 โดยทั่วไปการหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร-ในปíจจุบันเปìนเรื่องที่งUายและไมUยุUงยากแตUในยุคสมัย

เมื่อ 2,000 ปî ไดMมีการหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร-โดยชาวกรีก โดยใชMปรากฏการณ-จันทรุปราคาเปìน

ปรากฏการณ-ท่ีดวงจันทร-ผUานหลังโลกเขMาสูUอัมบรา (umbra) โดยตรง ซึ่งเกิดขึ้นไดMเฉพาะเมื่อดวงอาทิตย- โลก

และดวงจันทร-เรียงตรงกันพอดีหรือใกลMเคียงมาก ซึ่งปรากฏการนี้มีโอกาศเห็นไดMไมUมากนักในแตUละปî จึงไดMนำ

ปรากฏการจันทรุปราคามาหาคUาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร- ซึ่งเปìนการหาระยะทางสมัยกรีกเมื่อ 2,000 ปî

กUอน เมื่อเทียบกับปíจจุบันแลMวมีความคลาดเคลื่อนเพียง 0.26 % เทUานั้น จึงนำวิธีการมาศึกษาตUอเปìนโครงงาน

ตUอไป 
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วัตถุประสงคI 

1. เพื่อคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร-จากปรากฏการณ-จันทรุปราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2564  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระยะทางที่ไดMจากผลการศึกษากับระยะทางที่ไดMจากโปรแกรม Stellarium เวอร-

ช่ัน 0.20.1   
วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาขMอมูลเกี่ยวกับชUวงเวลาการเกิดปรากฏการณ-จันทรุปราคาเมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 
2564 
 2. บันทึกภาพปรากฏการณ-จันทรุปราคาวันท่ี วันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ชUวงเวลา 19.00 น. – 19.50 

น. ณ โรงเรียนสาธิตแหUงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูUบMานจอมบึง จังหวัดราชบุรี (N 13° 30' 31.20", E 99° 48' 
14.46") โดยใชMกลMอง DSLR Canon EOS 6D กับกลMองโทรทรรศน-ชนิดสะทMอนแสงแบบดอปโซเนียน 
(Dobsonian Telescope) ขนาดเสMนผUานศูนย-กลางกระจก 10 นิ้ว (300 มม.) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยดารา

ศาสตร-แหUงชาติ (องค-การมหาชน) (สดร.)   
3. นำภาพถUายที่ไดMจำนวน 1 ภาพ โดยการวาดวงกลมที่พอดีกับ "Earth's umbra" ความโคMงของ 

eclipse และวาดวงกลมอีกหนึ ่งวงเพื ่อสรMางขนาดของดวงจันทร- โดยใชMโปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP) ในท่ีน้ีไดM 12.23 และ 4.57 เซนติเมตร ตามลำดับ ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 การวัดเสMนผUานศูนย-กลางของเงาโลกและเสMนผUานศูนย-กลางของดวงจันทร- 
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5. คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร- จากความสัมพันธ-ดังภาพท่ี 2 และสมการท่ี 1  

  
ภาพท่ี 2 ภาพความสัมพันธ-การคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร- 

โดยท่ี  FE = Diameter of Earth’s umbra  

 ED = Diameter of the moon  
 AC = 108 x Diameter of Earth (BC)  

Distance Earth to Moon= 108×Earth Diameter(BC)
Diameter of Earth umbra (FE)

Diameter of Moon (ED) +1
  (สมการท่ี 1) 

 

Distance Earth to Moon=
108×BC

(FE/ED)+1
 

  Earth’s Diameter (BC) = 12,756 kilometers (km). (https://www.nasa.gov)  
6. ทำการเปรียบเทียบผลการคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร-ที่ไดMจากการศึกษากับระยะทาง

จากโปรแกรม Stellarium เวอร-ช่ัน 0.20.1 ซ่ึงระยะทางจากโปรแกรม Stellarium ไดM 356,895 km 
  

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1  เพื่อเปรียบเทียบระยะทางที่ไดMจากผลการศึกษากับระยะทางที่ไดMจากโปรแกรม Stellarium เวอร-
ช่ัน 0.20.1 จากปรากฏการณ-จันทรุปราคาเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

 

สถานท่ีสังเกต 
ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรI (km.) 

จากการสังเกต โปรแกรม Stellarium ความคลาดเคล่ือน 

ราชบุรี 374,823.88 356,895 ± 5.02 % 
 

สรุปผล 

ผลการศึกษาพบวUาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร- เทUากับ 374,823.88 กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อน 

±5.02% เม่ือเปรียบเทียบระยะทางจากโปรแกรม Stellarium 
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กิตติกรรมประกาศ  

โครงงานนี้สำเร็จลุลUวงไดMเนื ่องดMวย นายพัฐจักร พรMาวไธสง รองผูMอำนวยการโรงเรียนสาธิตแหUง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูUบMานจอมบึง จังหวัดราชบุรี ครูที่ปรึกษาโครงงานนี้ ไดMใหMคำปรึกษา แนะนำ การ
วางแผนการศึกษาทดลอง และการรายงานผลการศึกษา ที่ไดMเอื้อเฟü†อในการเก็บขMอมูลการทดลองในครั้งนี้ ใหM

ความชUวยเหลือขMอมูลดMานตUาง ๆ  และคำปรึกษาจนกระท่ังโครงน้ีสำเร็จไดMดMวยดี   
 

เอกสารอmางอิง 

อารีย- ภูUสมบูรณ-. (2561). Operation Rahu IX 28 July 2018 Total Lunar Eclipse วัดระยะทางโลก –                

ดวงจันทรK. จาก 

http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540027936 

______. (2561). ปฏิบัติการ "ราหูอมจันทรK".....วัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรK "Operation      

Rahu Episode I". จาก 

 http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539693482 

ณัฐพล โชติศรีศุภรัตน-. (2562). เราวัดระยะหUางระหวUางโลกกับดวงจันทร-ไดMอยUางไร.  

 จาก http://www.thaiphysoc.org/article/135/ 
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การศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรKจากปรากฏการณKดวงจันทรKบังดาวอังคาร 

โดยวิธี Lunar Parallax  

นางสาวพลอยใส อัครพงศ0ชนพร 
E-mail: ploysaipalm61@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายนัทธพงศ0 สLงอำไพ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝYายมัธยมศึกษา 

 
บทคัดยXอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0จากปรากฏการณ0ดวงจันทร0บัง
ดาวอังคารโดยวิธี Lunar Parallax และหาแนวโนjมของความคลาดเคลื ่อน เก็บขjอมูลดjวยการถLายภาพ
ปรากฏการณ0ในภูมิภาคตLาง ๆ โดยใชjกลjองโทรทรรศน0แบบสะทjอนแสง Dobsonian ตLอดjวยกลjองถLายรูป 
DSLR  ในวันที่ 17 เมษายน 2564 แลjวนำมาคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0 โดยวิธี Lunar Parallax 
ผลการศึกษา พบวLา มีระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0เฉลี ่ย เทLากับ 429,820.43 กิโลเมตร มีคLาความ
คลาดเคล่ือน รjอยละ 7.72  ซ่ึงมีความสัมพันธ0กับระยะทางระหวLางเมืองท่ีใชjในการศึกษา  
คำสำคัญ  Lunar Parallax, Occultation of Mars by the Moon 
 

ความเป̂นมา 

 พารัลแลกซ0 (Parallax) เปÖนปรากฏการณ0ที่นักดาราศาสตร0ใชjในการหาระยะทางของวัตถุทjองฟáาที่อยูL
ไกลจากโลกมาก การวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0สามารถใชjการวัดดjวยวิธีการพาราแล็กซ0 เปÖนการสังเกต
การเปลี่ยนตำแหนLงของวัตถุเทียบกับฉากพื้นหลังจากมุมมองที่แตกตLาง นักดาราศาสตร0ใชjหลักการขjางตjน แตL
เปลี่ยนการสังเกตผLานระยะหLางจากตาท้ังสองขjาง เปÖนการสังเกตจากสองตำแหนLงบนโลกท่ีเวลาเดียวกัน ทำใหj
นักดาราศาสตร0สังเกตการพารัลแลกซ0ของดวงจันทร0ที่อยูLหLางไกลออกไป โดยปกติแลjวการประยุกต0ใชjหลักการ
พารัลแลกซ0 มักจะใชjกับปรากฏการณ0สำคัญ ๆ ที่มีการเคลื่อนท่ีเขjาใกลjกันของวัตถุทjองฟáา เชLน ดวงจันทร0
เคลื่อนที่ไปบังดาวฤกษ0 หรือมีการสังเกตเห็นปรากฏารณ0ที่แตกตLางกันเมื่ออยูLในตำแหนLงที่ตLางกัน การเกิด
ปรากฏการณ0ดวงจันทร0บังดาวอังคาร(Occultation of Mars by the Moon) เกิดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 
2564  สามารถสังเกตไดjในชLวงหัวค่ำทางทิศตะวันตก สามารถสังเกตเห็นไดjทั่วประเทศไทย ทำใหjผูjศึกษามี
ความสนใจที่จะศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0จากปรากฏการณ0ดวงจันทร0บังดาวอังคารโดยวิธี Lunar 
Parallax 
 

วัตถุประสงคK 
 1. เพื่อศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0จากปรากฏการณ0ดวงจันทร0บังดาวอังคารโดยวิธี Lunar 
Parallax 
 2. เพ่ือหาแนวโนjมของความคลาดเคล่ือนระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0 โดยวิธี Lunar Parallax 
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วิธีการศึกษา 

 การศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0จากปรากฏการณ0ดวงจันทร0บังดาวอังคาร โดยวิธี Lunar 
Parallax มีวิธีการศึกษาดังน้ี 
        1.การเก็บขfอมูล  

ศึกษาขjอมูลเก่ียวกับปรากฏการณ0ดวงจันทร0บังดาวอังคาร (Occultation of Mars by the 
Moon) วันที่ 17 เมษายน 2563  เวลา 20.00 – 20.45 น. ในโปรแกรม Stellarium แลjวประสานผูjรLวมเก็บ
ขjอมูลในภูมิภาคตLาง ๆ ดำเนินการเก็บขjอมูลดjวยการถLายภาพดวงจันทร0และดาวอังคาร โดยใชjกลjอง
โทรทรรศน0แบบสะทjอนแสง Dobsonian ขนาด 10 นิ้ว ตLอดjวยกลjองถLายรูป DSLR ตั้งแตLเวลา 19.30 น. 
จนถึงดวงจันทร0เขjาบังดาวอังคารในแตLละสถานที่โดยเวjนระยะการถLายทุก ๆ 1 นาที จากนั้นถLายภาพเวลา
มาตรฐานประเทศไทย เพื่อใชjในการเทียบเวลามาตรฐานของรูปในแตLละสถานที่ บันทึกไฟล0ภาพโดยตั้งชื่อภาพ
และเวลาในการถLายภาพ (ปåเดือนวัน-เวลา-สถานที่) และตั้งชื่อแฟáมขjอมูลโดยใชjชื่อสถานที่และพิกัด Latitude 
– Longitude) ลงใน Google Drive เพ่ือสLงขjอมูลใหjกับผูjรLวมเก็บขjอมูล 

2. การวิเคราะหKขfอมูล 

วัดระยะทางและบันทึกระยะทางระหวLางตำแหนLง โดยใชj Google Map จากนั้นใหjกำหนด
จุดกึ่งกลางของระยะทางเพื่อนำไปหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0มาตรฐานของแตLละตำแหนLงในโปรแกรม 
Stellarium  โดยเลือกคูLภาพที่ถLายในเวลาเดียวกันหรือใกลjเคียงที่สุด (± 5 วินาที) และนำภาพมาซjอน
ตำแหนLงของดวงจันทร0 ในโปรแกรม Photoshop แลjววัดขนาดปรากฏเชิงมุมของดวงจันทร0และมุมพารัล
แลกซ0 (Parallax) ในโปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) ดังภาพที่ 2 แลjวเปลี่ยนเปÖนหนLวยองศาโดย
ใชjการเทียบบัญญัติไตรยางค0กับขนาดปรากฏเชิงมุมของดวงจันทร0ในโปรแกรม Stellarium  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การวัดขนาดปรากฏเชิงมุม ในโปรแกรม Geometer's Sketchpad (GSP) 

  คำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0 ดังสมการที่ 1 แลjวนำมาคำนวณหา ความคลาด
เคล่ือนของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0  

ระยะดวงจันทร0	(#) = &ระยะระหว&าง	'	และ	()*+(,) - + (/ − 	1)     ...................... (1) 
  โดยท่ี  D = ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0 (กิโลเมตร) 
   S = ระยะทางสLวนโคjงของจุด A และ B (กิโลเมตร)  
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   p = มุมพารัลแลกซ0 (องศา) 
    I = มุม intersection (องศา) 
  M = ความยาว ณ ก่ึงกลางคอร0ดถึงก่ึงกลางโคjง (กิโลเมตร) 
   R = รัศมีของโลก (กิโลเมตร) 

   ภาพท่ี 2 ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0จากปรากฏการณ0ดวงจันทร0บังดาวอังคารโดยวิธี Lunar 
Parallax ในวันท่ี 17 เมษายน 2564 ไดjผลการศึกษาดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรKจากปรากฏการณKวงจันทรKบังดาวอังคารโดยวิธี Lunar 

Parallax 

ตารางท่ี 1 ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0  ภาพถLายในเวลาเดียวกัน 

ตำแหน&ง

ท่ี 1 

ตำแหน&ง

ท่ี 2 

ระยะทาง      

(กม.) 

ระยะดวง

จันทร;

มาตรฐาน            

(กม.) 

เส?นผ&าน

ศูนย;กลาง

ดวงจันทร; 

(น้ิว) 

มุม 

parallax

ในภาพ 

(น้ิว) 

มุม

parallax 

(°) 

ระยะถึงดวง

จันทร;ท่ี

คำนวณได? 

(กม.) 

ระยะถึงดวง

จันทร;รวม 

รัศมีโลก 

(กม.) 

Error 

(%) 

A B 1,227.27 397,794.62 3.62 1.12 0.15 455,406.59 461,748.12 16.08 

D C 113.35 399,033.02 3.69 0.09 0.01 533,548.97 539,919.71 35.31 
D E 691.14 400,373.82 3.25 0.59 0.09 437,085.29 443,446.94 10.76 
D F 536.56 398,936.77 3.45 0.52 0.08 408,698.35 415,063.72 4.04 
D G 744.59 399,162.72 3.57 0.57 0.08 535,401.27 541,761.41 35.72 
D B 695.15 397,696.62 3.46 0.63 0.09 438,311.52 444,673.07 11.81 
C E 614.60 399,183.58 3.01 0.52 0.09 408,436.48 414,800.09 3.91 
C F 582.53 398,881.16 3.38 0.57 0.08 396,578.32 402,942.68 1.02 
C B 668.36 398,885.41 3.67 0.57 0.08 494,049.54 500,411.79 25.45 
E F 1,192.62 398,999.06 3.18 1.09 0.17 399,458.15 405,801.33 1.70 
E G 56.22 399,243.75 3.21 0.14 0.02 147,991.49 154,362.43 61.34 
E B 336.03 398,973.06 3.65 0.30 0.04 469,373.48 475,742.27 19.24 
E H 1,011.42 399,309.30 3.18 1.00 0.16 369,255.77 375,606.75 5.94 
F G 1,248.48 399,415.88 3.47 1.21 0.17 411,049.63 417,390.14 4.50 

ค&าเฉล่ีย  399,009.73      429,820.43  7.72  

** ใช%ระยะทางเฉล่ียของดวงจันทร8เป:นค<ามาตรฐาน เท<ากับ  384,403 กิโลเมตร 

 จากตารางที่ 1 การคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0โดย ภาพถLายในเวลาเดียวกัน พบวLา 
ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0เฉล่ีย เทLากับ 429,820.43 กิโลเมตร มีคLาความคลาดเคล่ือนรjอยละ 7.72 
หมายเหตุ : อักษรแทนสถานท่ีถ<ายาพ 
A = จังหวัดเชียงใหม<-แม<ริม D = โรงเรียนแก<งหางแมวพิทยาคาร จ.จันทบุรี G = โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา 
B = โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต E = โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ป̀ตตานี H = โรงเรียนโคกสว<างคุ%มวิทยานุสรณ8 จ.อุบลราชธานี 
C = โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด F = โรงเรียนเรณูนคร จ.นครพนม   
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y = -0.0245x + 32.91
R² = 0.3206
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Err
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ระยะทางระหว)างเมือง (กม.)

ตอนท่ี 2 แนวโนfมของความคลาดเคล่ือนระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรK โดยวิธี Lunar Parallax 
 

 
 
 
 
 

 
กราฟท่ี 1 ระยะทางระหวLางเมืองและรjอยละความคลาดเคล่ือน จาก ภาพถLายในเวลาเดียวกัน 

 จากกราฟท่ี 1  พบวLา ความคลาดเคล่ือนของการคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0 โดยวิธี Lunar 
Parallax มีความสัมพันธ0กับระยะทางระหวLางเมืองที่ใชjในการศึกษา โดยที่ความคลาดเคลื่อนมีแนวโนjมเพิ่มข้ึน
เม่ือระยะทางระหวLางเมืองนjอยลง 
 

สรุปผล 

 จากการศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0จากปรากฏการณ0วงจันทร0บังดาวอังคารโดยวิธñ Lunar 
Parallax พบวLา ภาพถLายในเวลาเดียวกัน มีระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร0เฉล่ีย เทLากับ 429,820.43 กิโลเมตร 
มีคLาความคลาดเคลื่อน รjอยละ 7.72 และเมื่อพิจารณาแนวโนjมของความคลาดเคลื่อน พบวLา ความสัมพันธ0กับ
ระยะทางระหวLางเมืองที่ใชjในการศึกษา โดยที่ความคลาดเคลื่อนมีแนวโนjมเพิ่มขึ้นเมื่อระยะทางระหวLางเมือง
นjอยลง ซ่ึงเกิดจากมุมพารัลแลกซ0ท่ีเล็กลง 
 

กิตติกรรมประกาศ  

รายงานการศึกษาฉบับน้ี สำเร็จลุลLวงดjวยความชLวยเหลือ แนะนำ ตรวจสอบแกjไขบกพรLองตLาง ๆ นาย
นัทธพงศ0 สLงอำไพ ครูที่ปรึกษา นายคมสันต0 ธุรี เจjาหนjาที่สารสนเทศดาราศาสตร0สถาบันวิจัยดาราศาสตร0
แหLงชาติ (องค0การมหาชน) และขอขอบพระคุณครอบครัวผูjที่ใหjกำลังใจในการดำเนินงานและใหjโอกาสใน
การศึกษาตลอดมา 

 

เอกสารอfางอิง 

สมาคมดาราศาสตร0ไทย.[ออนไลน0]. ดวงจันทร*บังดาวอังคาร 17 เมษายน 2564. เขjาถึงไดjจาก 
 http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/mars-occultation-2021/ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร0(องค0การมหาชน) (2563). Astronomical Phenomena คูLมือปรากฏการณ0ทางดารา
ศาสตร0. เชียงใหมL : สำนักพิมพ0สถาบันวิจัยดาราศาสตร0(องค0การมหาชน) 
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การหาคาบการโคจร ความเอียงระนาบวงโคจรของดวงจันทรO   
จากเวลาและมุมเงยของดวงจันทรOท่ีผUานเมอรOริเดียน     

นายรักษิต  ซอนะ 
E-mail: tangnsxv@hotmail.com 
ครูท่ีปรึกษา นายอภิรัก  อภิวงคJงาม  

โรงเรียนแกนOอยศึกษา  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมV 
 

บทคัดยUอ 
งานวิจัยน้ีไดOศึกษาคาบการโคจร ความเอียงระนาบวงโคจรของดวงจันทรJ  โดยสังเกตและเก็บขOอมูลมุม

เงยสูงสุดของดวงจันทรJ ที่สัมพันธJกับการเปลี่ยนตำแหนVงของดวงจันทรJ  และเวลาการเคลื่อนผVานเสOนเม
อริเดียน กลับมาตำแหนVงเดิมอีกครั ้งในวันถัดไป ณ จุดสังเกตการณJโรงเรียนแกนOอยศึกษา อ.เชียงดาว            
จ.เชียงใหมV  รVวมกับการวิเคราะหJโดยใชOขOอมูลจากโปรแกรม Stellarium ซึ่งจากการศึกษาพบวVา ดวงจันทรJจะ
กลับมาผVานเมอรJริเดียนชOากวVาวันกVอนหนOา(Time delay) ประมาณวันละ 40 – 65 นาที  ซึ่งเพิ่มและลดใน
ลักษณะท่ีเปtนคาบ แบบsinusoidal function  ในทำนองเดียวกับคVามุมเงยสูงสุดของดวงจันทรJ ซ่ึงมีคVาระหวVาง 
44 – 89 องศา และมีการเพิ่มและลดในลักษณะที่เปtนคาบ แบบsinusoidal function เชVนเดียวกัน  เมื่อนำ
ขOอมูล Time delay และมุมเงยสูงสุดของดวงจันทรJมาวิเคราะหJหาคาบ จะไดOเทVากับ 27.49 วัน  ซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อนจากคาบการโคจรมาตรฐานของดวงจันทรJ(27.3 วัน) อยูVเพียง 0.7 %  เปtนไปไดOวVาคาบของ Time 
delay และคาบของมุมเงยสูงสุด เปtนคVาเดียวกับคาบการโคจรของดวงจันทรJแบบพอดี และเมื่อเรานำคVามุมเงย
สูงสุดและต่ำสุดของดวงจันทรJ ณ เมอรJริเดียน มาวิเคราะหJเพื่อหาความเอียงระนาบวงโคจรดวงจันทรJ จะไดOคVา 
3.174o โดยมีความคลาดเคล่ือนจากคVามาตรฐาน(5.145o) อยูV 38%    
 

คำสำคัญ: เสOนเมอรJริเดียน, มุมเงยสูงสุดดวงจันทรJ, คาบการโคจรดวงจันทรJ 
 

ความเป\นมา 
 จากการสังเกตดวงจันทรJในแตVละวัน จะพบวVาเวลาที่ดวงจันทรJผVานเมอรJริเดียน จะเปลี่ยนเวลาไปทุกๆ 
วัน  เน่ืองจากดวงจันทรJโคจรรอบโลกใชOเวลาชOากวVาเวลาในการหมุนรอบตัวเองของโลก  อีกทั้งมุมเงยสูงสุดของ
ดวงจันทรJ ณ เมอรJริเดียน มีคVาท่ีเปล่ียนไปแบบมีนัยสำคัญ 

 การศึกษาในครั้งนี้ไดOบันทึกเวลาและมุมเงยของดวงจันทรJที่ผVานเมอรJริเดียน ในแตVละวัน ซึ่งดวงจันทรJ
นั้นจะกลับมายังตำแหนVงเมอรJริเดียนอีกครั้งในวันถัดมาโดยมีคVามุมเงยเปลี่ยนไป และจะชOากวVาเวลาเดิมราวๆ 
40 - 60 นาที  ทั้งนี้เนื่องจากวงโคจรของดวงจันทรJเปtนวงรี  เมื่อนำขOอมูลเวลาและมุมเงยของดวงจันทรJที่ผVาน
เมอรJริเดียนมาวิเคราะหJ รVวมกับขOอมูลจากโปรแกรม Stellarium  จะสามารถคำนวณหาคาบการโคจร ความรี
ระนาบวงโคจร รวมถึงขOอมูลการเคล่ือนท่ีของดวงจันทรJไดO 
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วัตถุประสงคO 
1. เพื่อหาคาบการโคจร ความเอียงระนาบวงโคจรของดวงจันทรJ  จากเวลาและมุมเงยของดวงจันทรJท่ีผVาน

เมอรJริเดียน 
2. ศึกษารูปแบบของกราฟการเปลี่ยนมุมเงยดวงจันทรJ และกราฟของเวลาที่รอ(Time delay) ณ ตำแหนVง

เมอรJริเดียนในรอบ 1 เดือน 
 

วิธีการศึกษา 
1. ทำการหาแนวเสOนเมอรJริเดียนผูOสังเกต โดยใชOกลOองโทรทรรศนJขนาด 10 นิ้ว เพื่อหาตำแหนVงของดาวเหนือ 

ใหOดาวเหนืออยูVตรงกลางลำกลOองพอดี  จากนั้นทำการมารJคตำแหนVงของฐานกลOอง และแนวเหนือ-ใตO จาก
มุมทิศ(azimuth) ท่ี 0 และ 180 องศา   ดังรูปท่ี 1  

        
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 การหาแนวเสOนเมอรJริเดียนผูOสังเกต 
2. ตั้งกลOองโทรทรรศนJไวOในตำแหนVงเดิมทุกวัน เพื่อสังเกต และบันทึกเวลาและมุมเงยดวงจันทรJเมื่อดวงจันทรJ

ผVานเมอรJริเดียน โดยสังเกตผVานกลOองโทรทรรศนJ ในขณะที่ดวงจันทรJอยูVกลางลำกลOองพอดี  ใชOเวลาเก็บ
ขOอมูล ประมาณ 40 วัน  ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนที่ของดวงจันทรJ สัมพันธJกับการหมุนรอบตัวเองของโลก ใน 
1 วัน เปtนดังรูปท่ี 2    

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงการเคล่ือนท่ีของดวงจันทรJผVานเมอรJริเดียน 
3. นำเวลาและมุมเงยท่ีบันทึกไดO มาวิเคราะหJรVวมกับขOอมูลท่ีไดOจากโปรแกรมstellarium  เพ่ือหาคาบการ

โคจร และคVาความรีระนาบวงโคจรของดวงจันทรJ  
3. วิเคราะหJหาความสัมพันธJ รูปแบบของกราฟการเปล่ียนมุมเงยดวงจันทรJ และกราฟของเวลาท่ีรอ Time 

delay ณ ตำแหนVงเมอรJริเดียนในรอบ 1 เดือน 

N S 
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ผลการศึกษา 
1. ตารางผลการศึกษา 

 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดง มุมเงยและเวลาของดวงจันทรJท่ีผVานเมอรJริเดียน ในวันท่ีสังเกตการณJ 

  
 
 
 
 
 

 

กราฟท่ี 1 a), b) และ c) แสดงมุมเงยและเวลาของดวงจันทรJท่ีผVานเมอรJริเดียน ในวันท่ีสังเกตการณJ  
2. เมื่อนำขOอมูลมากระชับดOวยเสOนแนวโนOม polynomial  และวิเคราะหJตำแหนVงต่ำสุดทั้ง 2 ครั้ง โดยการ 

differentiate  หาความชันที่เปtนศูนยJ   ไดOคVาที่ตำแหนVงต่ำสุด(บนแกน X) เปtน  12.905 และ  40.398    
โดยมีคVาตVางกัน  ∆" = 27.49  วัน    และไดOคVาตำแหนVง (บนแกน Y)  เปtน 44.79 องศา และ 44.49 
องศา   วิเคราะหJเปtนคVาเฉล่ียมุมเงยต่ำสุดไดO  44.64 องศา 

3. จากขOอมูลที่ไดOจากโปรแกรม Stellarium แสดงคVามุมเงยสูงสุดของดวงจันทรJเมื่อผVานเมอรJริเดียน พลàอต
เปรียบเทียบกับ คVาเวลาที่รอนานขึ้นในแตVละวัน (Time delay) เปtนดังกราฟ  ซึ่งจะแสดงใหOเห็นวVา  มีการ
เปล่ียนแปลงในลักษณะแบบเปtนคาบ  ไดOกราฟเปtนแบบ complex sinusoidal function  

a) 

b) c) 
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กราฟท่ี 2 แสดงมุมเงยสูงสุดของดวงจันทรJท่ีผVานเมอรJริเดียน และเวลาท่ีรอในแตVละวัน ขOอมูลจาก Stellarium 
จากกราฟ จะเห็นวVา ณ วันท่ีดวงจันทรJผVานเมอรJริเดียนมีคVามุมเงยต่ำท่ีสุด จะตรงพอดีกับวันท่ีใชOเวลา

รอดวงจันทรJกลับมาท่ีเมอรJริเดียน (Time delay) นานท่ีสุด  
4. จากขOอมูลท่ีไดO ในขOอ 2 และจากขOอมูล Stellarium ในขOอ3  พบวVามุมเงยสูงสุดและมุมเงยต่ำสุดของดวง

จันทรJ ท่ีผVานเมอรJริเดียน ไดOคVาเฉล่ียเปtน  89.66  และ  44.64 องศา  เม่ือนำมาวิเคราะหJหาคVามุมเอียง
ระนาบวงโคจรของดวงจันทรJท่ีทำกับระนาบecliptic )  โดยใชOความสัมพันธJ คือ  

        *+".,-./01+2031 = 90 − 44.64 − 19.676 = 25.684:      
*01. ,-./01+2031 = 89.66 + 19.676 − 90 = 19.336: 

ดังน้ันจะไดO   2) = *+".−*01 = 6.348:	    จะไดO ) = 3.174: 

 
รูปท่ี 3 แสดงความสัมพันธJของความเอียงระนาบโคจรดวงจันทรJ กับมุมเงยของดวงจันทรJ 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวVา ดวงจันทรJจะกลับมาผVานเมอรJริเดียนชOากวVาวันกVอนหนOา(Time delay) ประมาณ

วันละ 40 – 65 นาที  ซึ่งเพิ่มและลดในลักษณะที่เปtนคาบ แบบ sinusoidal function  ในทำนองเดียวกับคVา
มุมเงยสูงสุดของดวงจันทรJ  มีการเพิ่มและลดในลักษณะที่เปtนคาบ แบบsinusoidal function เชVนเดียวกัน  
เมื่อนำขOอมูลมาวิเคราะหJหาคาบ จะไดOเทVากับ 27.49 วัน  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากคVามาตรฐาน(27.3 วัน) 
อยูVเพียง 0.7 %  และเมื่อเรานำคVามุมเงยสูงสุดและต่ำสุดของดวงจันทรJ ณ เมอรJริเดียน มาวิเคราะหJเพื่อหา
ความเอียงระนาบโคจรดวงจันทรJ จะไดO 3.174o  โดยอOางอิงละติจูดที ่สังเกตการณJ คือ 19.676 องศา  มี
ความคลาดเคล่ือนจากคVามาตรฐาน (5.145o) อยูV 38% 

เอกสารอfางอิง 
- ดุษฎี แสนดวงดี “การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทรJ จากเวลาท่ีดวงจันทJผVานเมอรJ

ริเดียน” THE 3rd THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) TACs2016 : p17-20  

ครบ 1 คาบ 
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การศึกษาความเขEมแสงของเสEนสเปกตรัมกับเฟสของดวงจันทรS 

นางสาวขนิษฐา วงษ+ธานี 

E-mail : khanitha015@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายจักรกฤษณ+ วงษ+วิทยานันท+ 

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ 
 

บทคัดยUอ 

การศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมกับเฟสของดวงจันทร+ มีวัตถุประสงค+เพื่อ 1) ศึกษาความเขZม

แสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับเฟสดวงจันทร+ท่ีตbางกัน 2) ศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+

ที่มีมุมเงยตbางกัน 3) ศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+     

4) ศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ กับความชื้นสัมพัทธ+ วิธีการศึกษา ตอนที่ 1 ถbายความเขZม

แสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ในวันขึ้น 8 ค่ำ ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ มาศึกษา และตอนที่ 2 ถbายความเขZมแสงของเสZน

สเปกตรัมของดวงจันทร+ ในวันขึ้น 14 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ ในมุมเงยที่แตกตbางกัน และ นำภาพความเขZมแสงของเสZน

สเปกตรัมดวงจันทร+ที่มีเฟสตbางกัน ในตอนที่ 1 และนำภาพจากตอนที่ 2 ที่มีมุมเงยตbางกัน มาวิเคราะห+ขZอมูล

โดยใชZโปรแกรม iris และโปรแกรม Excel ผลการศึกษาพบวbา 

1. เม่ือเฟสของดวงจันทร+เพ่ิมมากข้ึน ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ก็จะเพ่ิมมากข้ึน 

2. มุมเงยท่ีแตกตbางกันจะสbงผลตbอคbาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมของดวงจันทร+ดZวย 

3. ระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+ พบวbา ชbวงเวลาท่ีโลกและดวงจันทร+อยูbใกลZกันท่ีสุด คbาความ

เขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ไมbไดZสูงท่ีสุดเสมอไป 

4. ชbวงเวลาท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ+สูงๆความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+จะลดลง 

คำสำคัญ : ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ : เฟสดวงจันทร+ : มุมเงยตbางกัน  
 

ความเปXนมา 

ดวงจันทร+เปsนบริวารเพียงดวงเดียวของโลก เปsนดาวบริวารใหญbที่สุดอันดับที่ 5 ในระบบสุริยะ จัดเปsน

ดาวที่ไมbมีแสงสวbางในตนเอง แตbที่มีแสงสbองสวbางอยbางที่เราเห็นกันนั้น เปsนเพราะไดZรับแสงสะทZอนมาจากดวง

อาทิตย+ จึงทำใหZเรามองเห็นดวงจันทร+ ดวงจันทร+โคจรรอบโลกในทุกๆ วัน จึงทำใหZเรามองเห็นดวงจันทร+

รูปลักษณ+ตbางๆ เปsนรูปดวงจันทร+ครึ่งเสี้ยวบZาง รูปแบบดวงจันทร+เสี้ยวบZาง ดวงจันทร+เต็มดวงบZาง หรือที่เรา

เรียกกันวbาเฟสดวงจันทร+ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหมุนของโลกกับดวงจันทร+ ซึ่งทั้งโลกและดวงจันทร+ตbางก็

หมุนรอบซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันทั้งโลกและดวงจันทร+หมุนรอบดวงอาทิตย+ดZวยในการศึกษาครั้งนี้ผูZศึกษา

เกิดขZอสงสัยวbาถZาเฟสของดวงจันทร+และมุมเงยของดวงจันทร+ท่ีตbางกัน ลักษณะ ของความเขZมแสงของเสZน

สเปกตรัมดวงจันทร+จะเปsนเชbนไร และระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+ที่แตกตbางกัน รวมทั้งความชื้นในช้ัน

บรรยากาศวbามีความสัมพันธ+กับความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+จะเปsนอยbางไร 
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วัตถุประสงคS 

1. เพ่ือศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับเฟสดวงจันทร+ท่ีตbางกัน  

2. เพ่ือศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ท่ีมีมุมเงยตbางกัน  

3. เพ่ือศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+  

4. เพ่ือศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ กับความช้ืนสัมพัทธ+   
 

วิธีการศึกษา 

ตอนที่ 1 ใชZขZอมูลที่ไดZจากการถbายความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ในวันขึ้น 8 ค่ำ ถึง วันขึ้น 15 

ค่ำ เลือกมาจำนวน 8 ภาพ โดยใชZกลZอง DSLR Canon EOS 70D และตั้งคbากลZองดZวย คbา ISO 1600 f4.0 คbา Speed 

shutter 1/10 sec และระยะเลนส+ 18 mm ตbอกับเคร่ืองสเปกโตรกราฟอยbางงbายเพ่ือถbายภาพ  

ตอนที่ 2 ถbายความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ในวันขึ้น 14 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ ท่ีมุมเงยตbางๆ วัน

ละ 5 ภาพ รวมจำนวน 10 ภาพ  โดยใชZกลZอง DSLR Canon EOS 70D และตั้งคbากลZองดZวยคbา ISO 1600 f 

4.0 คbา Speed shutter 1/15 sec และระยะเลนส+ 18 mm ตbอกับเครื่องสเปกโตรกราฟอยbางงbายเพื่อถbายภาพ  

นำภาพความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ ที่มีเฟสตbางกัน ในตอนที่ 1 และนำภาพจากตอนที่ 2 ที่มีมุม

เงยตbางกัน มาวิเคราะห+ขZอมูลโดยใชZโปรแกรม iris และโปรแกรม Excel 
 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ความเขEมแสงของเสEนสเปกตรัมดวงจันทรSกับเฟสดวงจันทรSท่ีตUางกัน  

ภาพท่ี 1 ผลการศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับเฟสดวงจันทร+ท่ีตbางกัน  

         วันขึ้น 8 ค่ำ 
         วันขึ้น 9 ค่ำ 
         วันขึ้น 10 ค่ำ 
         วันขึ้น 11 ค่ำ 
         วันขึ้น 12 ค่ำ 
         วันขึ้น 13 ค่ำ 
         วันขึ้น 14 ค่ำ 
         วันขึ้น 15 ค่ำ 

        
ภาพท่ี 1 กราฟความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับเฟสดวงจันทร+ท่ีตbางกัน  
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จากการศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับเฟสดวงจันทร+ท่ีตbางกัน ชbวงท่ีเสZนสเปกตรัม

มีความเขZมแสงสูงท่ีสุด คือ วันข้ึน 15 ค่ำ รองลงมา วันข้ึน 14 ค่ำ วันข้ึน 13 ค่ำ วันข้ึน 12 ค่ำ  วันข้ึน 11 ค่ำ 

วันข้ึน 10 ค่ำ วันข้ึน 9 ค่ำ และวันข้ึน 8 ค่ำ ตามลำดับ 
 

ตอนท่ี 2 ศึกษาความเขEมแสงของเสEนสเปกตรัมดวงจันทรSท่ีมีมุมเงยตUางกัน 

 ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ท่ีมีมุมเงยตbางกัน ในวันข้ึน 14 ค่ำ และข้ึน 15 ค่ำ ดังน้ี 
 

1. ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+มีมุมเงยตbางกัน ในวันข้ึน 14 ค่ำ ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 กราฟความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ท่ีมีมุมเงยตbางกัน ในวันข้ึน 14 ค่ำ 

จากภาพท่ี 2 พบวbาในวันข้ึน 14 ค่ำ ท่ีมุมเงย 58 องศา ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมมีคbา intensity 

สูงท่ีสุด รองลงมา คือมุมเงยท่ี 83 องศา 

2. ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+มีมุมเงยตbางกัน ในวันข้ึน 15 ค่ำ ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 กราฟความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+มีมุมเงยตbางกัน ในวันข้ึน 15 ค่ำ 

จากภาพที ่ 3 พบวbา ในวันขึ ้น 15 ค่ำ ที ่มุมเงย 62 องศา ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมมีคbา 

intensity สูงท่ีสุด รองลงมา คือมุมเงยท่ี 45 องศา 
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ภาพท่ี 2 ความเขZมแสงของเสZน

สเปกตรัมดวงจันทร+กับมุมเงย

ดวงจันทร+ท่ีตbางกัน  

 

ภาพท่ี 3 ความเขZมแสงของเสZน

สเปกตรัมดวงจันทร+กับมุมเงย

ดวงจันทร+ท่ีตbางกัน  
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ตอนท่ี 3 ศึกษาความเขEมแสงของเสEนสเปกตรัมดวงจันทรSกับระยะหUางระหวUางโลกกับดวงจันทรS  

ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+ ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 กราฟความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+  

จากภาพที่ 4 พบวbาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+  

ที่ระยะประมาณ 371,174 km มีคbา ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ รองลงมาที่ระยะประมาณ 

372,264 km 

ตอนท่ี 4 ศึกษาความเขEมแสงของเสEนสเปกตรัมดวงจันทรS กับความช้ืนสัมพัทธS 

 จากผลการทดลองครั้งน้ีพบวbาความชื้นสัมพัทธ+ 84% คbาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ ต่ำ

ที่สุด และในชbวงความชื้นสัมพัทธ+ 42%-57% ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ไมbสัมพันธ+กันกับคbา

ความช้ืนสัมพัทธ+ท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง 

สรุปผล 

 จากการศึกษาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมกับเฟสของดวงจันทร+ พบวbา 

1. ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+กับเฟสดวงจันทร+ท่ีตbางกัน ชbวงที่เสZนสเปกตรัม มีความ

เขZมแสงสูงที่สุด คือ วันขึ้น 15 ค่ำ รองลงมา วันขึ้น 14 ค่ำ วันขึ้น 13 ค่ำ วันขึ้น 12 ค่ำ  วันขึ้น 11 ค่ำ วันข้ึน 

10 ค่ำ วันข้ึน 9 ค่ำ และวันข้ึน 8 ค่ำ 

2. ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ที่มีมุมเงยตbางกัน พบวbา ในวันขึ้น 14 ค่ำ ที่มุมเงย 58 องศา วัน

ข้ึน 15 ค่ำ ท่ีมุมเงย 62 องศา มีคbาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมมีความชัดเจนท่ีสุด 

3. ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ กับระยะหbางระหวbางโลกกับดวงจันทร+ พบวbา ชbวงเวลาท่ี

โลกและดวงจันทร+อยูbใกลZกันท่ีสุด คbาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมไมbไดZสูงท่ีสุดเสมอไป 

4. ความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมดวงจันทร+ กับความชื้นสัมพัทธ+พบวbาชbวงเวลาที่มีความชื้นสัมพัทธ+ สูง

มากๆ คbาความเขZมแสงของเสZนสเปกตรัมจะลดลง 
 

เอกสารอEางอิง 

กมลรัตน+ สิทธินู. (2559). การสรEางเคร่ือง Spectroscopy ดEวยกลEอง DSLR. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาชัยภูมิ. 
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การหามวลของดาวพฤหัสบดีจากภาพถNายของดวงจันทรRบริวาร 

นางสาวสุพิชญา บุญนาค 

E-mail: ss47102@samsenwit.ac.th 

ครูท่ีปรึกษา นายฉัตรชัย สัมฤทธ์ิศุภผล 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 

บทคัดยNอ 

 การหามวลของดาวพฤหัสบดีจากภาพถ̀ายของดวงจันทรaบริวาร มีวัตถุประสงคaเพ่ือคำนวณหามวลของ

ดาวพฤหัสบดี และเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนในการคำนวณ เร่ิมจากการถ̀ายภาพดาวพฤหัสบดีในวันท่ี 1 – 

21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดlวยกลlอง Nikon D5600 ต̀อกับกลlองโทรทรรศนaแบบผสม รุ̀น MEADE LX65 นำ

ภาพถ̀ายท่ีไดlมาวัดระยะห̀างและนำมาสรlางกราฟความสัมพันธaเพ่ือหาระยะคร่ึงแกนเอกและคาบการโคจรของ

ดวงจันทรaบริวารท้ัง 4 ดวง จากน้ันนำระยะคร่ึงแกนเอกและคาบการโคจร มาคำนวณมวลของดาวพฤหัสบดี 

โดยใชlกฎขlอท่ี 3 ของเคปเลอรa ซ่ึงผลการคำนวณมวลของดาวพฤหัสบดีจาก Io, Europa, Ganymede และ 

Callisto มีค̀า 2.77 × 10!", 1.27 × 10!#,	1.24 × 10!# และ 1.03 × 10!# กิโลกรัม ตามลำดับ นำมา

คำนวณมวลเฉล่ียโดยไม̀รวมมวลท่ีคำนวณไดlจาก Io มีค̀าเปÉน 1.18 × 10!# กิโลกรัม มีความคลาดเคล่ือนจาก

ค̀าจริง 37.57% ซ่ึงความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากภาพถ̀ายท่ีไม̀สามารถเห็นขอบของดาวพฤหัสบดีไดl

ชัดเจน และอาจเกิดจากการถ̀ายภาพดาวพฤหัสบดีในบริเวณใกลlขอบฟÜาท่ีมีมวลอากาศค̀อนขlางมาก 

คำสำคัญ: ดวงจันทรaบริวาร, คาบการโคจร, ระยะคร่ึงแกนเอก, กฎขlอท่ี 3 ของเคปเลอรa 
 

ความเปZนมา 

ดาวพฤหัสบดีเปÉนดาวเคราะหaที่ใหญ`ที่สุดในระบบสุริยะ ซึ่งมีเสlนผ`านศูนยaกลางประมาณ 139,822 

กิโลเมตร มีมวลประมาณ 1.89 × 10!# กิโลกรัม และดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทรaบริวารท่ีสำคัญอยู̀ 4 ดวง 

ไดlแก` Io, Europa, Ganymede และ Callisto โดยดวงจันทรaบริวารที่มีระยะห`างจากดาวพฤหัสบดีนlอย จะมี

คาบการโคจรสั้นกว`าดวงจันทรaบริวารที่มีระยะห`างจากดาวพฤหัสบดีมาก ตามกฎขlอที่ 3 ของเคปเลอรa ซึ่งไดl

กล̀าวไวlว̀า คาบการโคจรกำลังสองแปรผันกับระยะห̀างกำลังสาม และยังมีความสัมพันธaกับมวล  

ผูlจัดทำจึงสนใจท่ีจะหามวลของดาวพฤหัสบดีจากกฎขlอท่ี 3 ของเคปเลอรa โดยวิเคราะหaระยะคร่ึงแกน

เอกและคาบการโคจรจากภาพถ̀ายของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทรaบริวารท้ัง 4 ดวง และเปรียบเทียบค̀าความ

คลาดเคล่ือนของมวลเฉล่ียท่ีคำนวณไดlจากดวงจันทรaบริวารแต̀ละดวง 
 

วัตถุประสงคR 

เพ่ือคำนวณหามวลของดาวพฤหัสบดี และเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนในการคำนวณมวล 
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วิธีการศึกษา 

1. เลือกวันและช̀วงเวลาท่ีเหมาะสมในการถ̀ายภาพ ในท่ีน้ีคือวันท่ี 1 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ช̀วงเวลา 

18.30 น. จนถึงดาวพฤหัสบดีลับขอบฟÜาในทุกๆ วัน 

2. นำกลlอง Nikon D5600 ต̀อกับกลlองโทรทรรศนaแบบผสม รุ̀น MEADE LX65 โดยกลlอง DSLR ต้ังค̀า 

ISO เปÉน 25600 ความเร็วชัตเตอรa 1/60 วินาที และทำการถ̀ายภาพดาวพฤหัสบดีทุกๆ วัน โดยเวlน

ช̀วงเวลาภาพละ 15 นาที 

3. เลือกภาพถ`ายจำนวน 40 ภาพ นำมาวัดเสlนผ`านศูนยaกลางของดาวพฤหัสบดีโดยใชlโปรแกรม 

Photoshop โดยวัดเสlนผ̀านศูนยaกลางของดาวพฤหัสบดี 3 - 4 คร้ัง และนำค̀ามาเฉล่ียกัน 

4. วัดระยะระหว̀างดาวพฤหัสบดีกับดวงจันทรaบริวารท้ัง 4 ดวง โดยวัดจากจุดศูนยaกลางของท้ังสอง 

5. นำระยะห̀างท่ีวัดไดlเทียบอัตราส̀วนเสlนผ̀านศูนยaกลางของดาวพฤหัสบดีใหlเปÉน 5.3 pixel เพ่ือใหlเสlน

ผ̀านศูนยaกลางของทุกภาพมีขนาดเท̀ากัน 

6. นำระยะห̀างท่ีไดlจากการปรับขนาดภาพ มาสรlางกราฟความสัมพันธaระหว̀างเวลาและระยะห̀างของ

ดวงจันทรaบริวารท้ัง 4 ดวง 

7. นำกราฟความสัมพันธaของดวงจันทรaบริวารท้ัง 4 ดวง มาทำการ fit curve ดlวยโปรแกรม MATLAB 

Online โดยใชlฟîงกaชัน sin ซ่ึงมีสมการคือ ,(.) = 1 sin(5. + 7) 
8. หาระยะคร่ึงแกนเอกและหาคาบการโคจรท่ีไดlจากการ fit curve 

8.1 ระยะคร่ึงแกนเอก สามารถคำนวณไดlจากค̀า a ในฟîงกaชัน 

8.2 คาบการโคจร สามารถคำนวณไดlจากค̀า b ในฟîงกaชัน เทียบกับสมการ ! = !"
#  

9. นำขlอมูลคาบการโคจรและระยะคร่ึงแกนเอกมาคำนวณหามวลของดาวพฤหัสบดีจากกฎขlอท่ี 3 ของ

เคปเลอรa โดยแทนในสมการ #! = $"$
%& %

' 

10. นำมวลท่ีคำนวณไดlจากดวงจันทรaท้ัง 4 ดวง มาคำนวณมวลเฉล่ียและนำมาคิดความคลาดเคล่ือนจาก

มวลจริง 

ผลการศึกษา 

จากการนำขlอมูลเวลาและระยะห̀างมาสรlางกราฟความสัมพันธa จึงไดlกราฟความสัมพันธa ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธaระหว̀างเวลากับ         ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธaระหว̀างเวลากับ 

       ระยะห̀างระหว̀าง Io กับดาวพฤหัสบดี         ระยะห̀างระหว̀าง Europa กับดาวพฤหัสบดี 
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    ภาพท่ี 3 แสดงความสัมพันธaระหว̀างเวลากับ        ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธaระหว̀างเวลากับ 

  ระยะห̀างระหว̀าง Ganymede กับดาวพฤหัสบดี        ระยะห̀างระหว̀าง Callisto กับดาวพฤหัสบดี 
 

จากการ fit curve กราฟความสัมพันธaและนำไปคำนวณ จะไดlระยะครึ่งแกนเอกและคาบการโคจร 

และเมื่อนำระยะครึ่งแกนเอกและคาบการโคจรไปคำนวณมวลของดาวพฤหัสบดีโดยใชlสมการ #! = $"$
%& %

' 

จะไดlมวลของดาวพฤหัสบดีและความคลาดเคล่ือนจากดวงจันทรaบริวารท้ัง 4 ดวง ดังน้ี 

ดวงจันทรR 
มวลของดาวพฤหัสบดี 

(กิโลกรัม) 
ความคลาดเคล่ือน 

Io 2.77 × 10!" 157.82% 

Europa 1.27 × 10!# 52.54% 

Ganymede 1.24 × 10!# 55.08% 

Callisto 1.03 × 10!# 72.88% 

ตารางท่ี 1 แสดงมวลของดาวพฤหัสบดีและความคลาดเคล่ือนของการคำนวณจากดวงจันทรaท้ัง 4 ดวง 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดlว`า มวลของดาวพฤหัสบดีที่คำนวณไดlจาก Io มีความคลาดเคลื่อนเปÉนอย`าง

มาก ซึ่งอาจเกิดจากจำนวนขlอมูลของ Io ที่มีความถี่ไม`มากพอ จึงทำใหlผลการ fit curve จากโปรแกรมมีความ

คลาดเคลื่อนมาก ดังนั้น ผูlจัดทำจึงไม̀นำมวลที่คำนวณไดlจาก Io มาเฉลี่ยรวมกับดวงจันทรaบริวารอีก 3 ดวง ซ่ึง

มวลของดาวพฤหัสบดีโดยการเฉล่ียจาก Europa, Ganymede และ Callisto มีค̀าเปÉน 1.18 × 10!# กิโลกรัม 

มีความคลาดเคล่ือนจากมวลจริง 37.57% 
 

สรุปผล 

 ผลการคำนวณมวลของดาวพฤหัสบด ีจาก Io, Europa, Ganymede และ Callisto ม ีค `าเปÉน

2.77 × 10!", 1.27 × 10!#,	1.24 × 10!# และ 1.03 × 10!# กิโลกรัม ตามลำดับ นำมาคิดมวลเฉล่ียโดย

ไม̀รวมมวลท่ีคำนวณไดlจาก Io มีค̀าเปÉน 1.18 × 10!# กิโลกรัม มีความคลาดเคล่ือน 37.57% 

 ค`าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น อาจเกิดไดlจากขั้นตอนการถ`ายภาพ เนื่องจากในช`วงระหว`างการ

สังเกตการณa สามารถถ`ายภาพดาวพฤหัสบดีที่สูงจากขอบฟÜาไดlไม`มากนัก จึงอาจทำใหlเกิดความคลาดเคลื่อน

เนื่องจากมวลอากาศบริเวณใกลlขอบฟÜาไดl และภาพถ`ายท่ีไดlไม`สามารถมองเห็นขอบของดาวพฤหัสบดีไดl

ชัดเจน จึงทำใหlเกิดความคลาดเคล่ือนในข้ันตอนการวัดไดl 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานน้ีสำเร็จลุล̀วงไปไดlดlวยดี ดlวยความกรุณาจากคุณครูฉัตรชัย สัมฤทธ์ิศุภผล คุณครูท่ีปรึกษา     

ท่ีคอยใหlคำปรึกษา และช̀วยเหลือในการทำโครงงาน คุณมติพล ต้ังมติธรรม, คุณศุภฤกษa คฤหานนทa และ      

คุณณัฐยา ศิริวนสกุล เจlาหนlาท่ีสถาบันวิจัยดาราศาสตรaแห̀งชาติ (องคaการมหาชน) ท่ีคอยใหlคำแนะนำต̀างๆ 

ผูlจัดทำจึงขอขอบพระคุณเปÉนอย̀างสูง ขอขอบคุณผูlท่ีเคยใหlความช̀วยเหลือในการทำโครงงานทุกๆ ท̀าน และ

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตรaแห̀งชาติ (องคaการมหาชน) ท่ีใหlโอกาสในการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

เอกสารอkางอิง 

Parr, H. (2018). Sine curve fit to data with a fixed period. [Online]. Available from: 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/386291-sine-curve-fit-to-data-

with-a-fixed-period [accessed 9 April 2021]. 

Barnett, A. (2021). Jupiter: By the Numbers. [Online]. Available from: https://solarsystem 

.nasa.gov/planets/jupiter/by-the-numbers/ [accessed 26 March 2021]. 



Oral Presentation (O14) 

The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) 53 

การศึกษาการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารS 

  นางสาวพิมพ์ิญาดา ธนบดีชัยมงคล 

E-mail: tam.chertam26@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายนัทธพงศP สQงอำไพ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ]ายมัธยมศึกษา 

 

บทคัดยUอ 

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคPเพื่อศึกษาการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP เก็บรวบรวม

ขfอมูลตั ้งแตQว ันที ่ 5 มีนาคม 2563  ถึง 5 มีนาคม 2564 วิเคราะหPขfอมูลจากโปรแกรม Stellarium               

โดยนำคQามุม Elongation มาวิเคราะหPคาบการโคจรของดาวเสารPและดาวพฤหัสบดี พบวQา ดาวพฤหัสบดี มี

คาบการโคจรรอบดวงอาทิตยP เทQากับ 13.09 ปq มีความคลาดเคลื่อนรfอยละ 13.09 และดาวเสารPมีคาบการ

โคจรรอบดวงอาทิตยP เทQากับ 22.32 ปq  มีความคลาดเคลื่อนรfอยละ 24.22  และเมื่อนำมาคำนวณการเกิดการ

เคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP พบวQา ดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPจะเกิดการเคียงกันทุก ๆ 31.65 ปq มี

ความคลาดเคล่ือน รfอยละ 59.19  

คำสำคัญ  การเคียงกันของดาวเคราะหP 

 

ความเปZนมา 

 มนุษยPมีการสังเกตทfองฟuามาตั้งแตQในอดีต โดยพยายามอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุทfองฟuาตQาง ๆ โดย

ตQอมานักดาราศาสตรPกำหนดใหfท fองฟuาเป wนทรงกลมจำลอง มีพ ิก ัดบอกตำแหนQงของว ัตถ ุท fองฟuา                     

ดาวเคราะห P (Planet) เป wนกล ุ Qมว ัตถ ุท ี ่น ักดาราศาสตร Pให fความสนใจในการศ ึกษาเป wนอย Qางมาก                  

เนื่องจากเปwนดาวบริวารของดวงอาทิตยPเชQนเดียวกับโลก ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ไมQเหมือนกันวัตถุทfองฟuา

อื่น ๆ เมื่อดาวเคราะหPโคจรมาอยูQแนวเดียวกัน โดยมีเสfนศูนยPสูตรฟuาหรือเสfนสุริยะวิถีเปwนแนวอfางอิง เรียกวQา

การรQวมทิศ (conjunction) ซึ่งในระหวQางวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2563 โดยจะเกิดปรากฏการณPการเคียงกัน

ของดาวเสารP (The Great Conjunction 2020) โดยที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPจะปรากฏใกลfกันบนทfองฟuา

ดfวยระยะหQางประมาณ 0.1 องศา จนสามารถมองเห็นดfวยเสมือนเปwนจุดสวQางเพียงจุดเดียว และหากมองผQาน

กลfองโทรทรรศนPกำลังขยายนfอยกวQา 200 เทQา จะเห็นดาวเคราะหPท้ังสองอยูQในชQองมองภาพเดียวกัน ผูfศึกษาจึง

มีความสนใจในการศึกษาถึงการเกิดปรากฏการณPการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP เพื่อหาการเกิด

ปรากฏการณPการเคียงกันคร้ังถัดไป 

 

วัตถุประสงคS 

 เพ่ือศึกษาการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP 
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วิธีการศึกษา 

 การศึกษาการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP มีวิธีการศึกษา ดังน้ี  

1. กำหนดวันและเวลาในชQวงเวลาท่ีศึกษานำมุม Elongation ของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP  

2. นำผลตQางของมุม Elongation ของชQวงเวลาท่ีศึกษา มาคำนวณหาคาบการโคจรรอบดวงอาทิตยP 

3. คำนวณหาการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPโดยใชf คาบการโคจรที่หาไดfจากการหา

ผลตQางของ Elongation พรfอมคำนวณรfอยละความคลาดเคล่ือน 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคPเพื ่อศึกษาการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPทำการเก็บ

รวบรวมขfอมูลต้ังแตQวันท่ี 5 มีนาคม 2563  ถึง 5 มีนาคม 2564 ไดfผลการศึกษาดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คำนวณหาผลตQางของ Elongation ของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP  

วัตถุท่ีศึกษา 
Elongation

(องศา) 

เวลาท่ีสังเกต 

(วัน) 

 อัตราเร็วเชิงมุม

(องศา/วัน) 
คาบ (วัน) 

คาบ 

(ปi) 

% 

Error 

Jupiter 27.51 365.25 0.08 4,779.72 13.09 10.25 

Saturn 16.13 365.25 0.04 8,151.89 22.32 24.22 

 

 จากตารางที ่ 1 เมื ่อคำนวณคาบการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPจากผลตQางของมุม 

Elongation ที่เปลี่ยนไปใน 1 ปq พบวQา ดาวพฤหัสบดีมีคาบการโคจร 13.09 ปq มีคQาความคลาดเคลื่อนรfอยละ 

10.25 และดาวเสารPมีคาบการโคจร 22.32 ปq มีคQาคลาดคลาดเคล่ือนรfอยละ 24.22  

ตารางท่ี 2 คำนวณการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP  

 

 
วัตถุ 

คาบการ

โคจร(ปi) 

การโคจร

(องศา/ปi) 

ผลตUางของการ

โคจร(องศา/ปi) 

การเคียงกัน 

(ปi) 
% Error 

ทฤษฎี 

Jupiter 11.68 30.82 

18.61 19.34  - 

Saturn 29.50 12.20 

จากการ

คำนวณ 

Jupiter 13.09 27.50 

11.37 31.65 59.19 

Saturn 22.32 16.13 

 

 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาคาบการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPที่คำนวณไดf แลfวนำมาหา

การเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPพบวQา ดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPจะเกิดการเคียงกันทุก ๆ 31.65  

ปq ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือน รfอยละ 59.19 
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สรุปและอภิปราบผลการศึกษา 

  การศึกษาการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP เก็บขfอมูลระหวQาง 5 มีนาคม 2563                

ถึง 5 มีนาคม 2564  พบวQา ดาวพฤหัสบดี มีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตยP เทQากับ 13.09 ปq มีความคลาด

เคลื่อน รfอยละ 10.25 และดาวเสารPมีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตยP เทQากับ 22.32 ปq  มีความคลาดเคลื่อน 

รfอยละ 24.22 และเมื่อพิจารณาคาบการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPที่คำนวณไดf แลfวนำมาหา การ

เกิดการเคียงกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสารP พบวQา ดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPจะเกิดการเคียงกันทุก ๆ 

31.65 ปq ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน รfอยละ 59.19 โดยปกติแลfวดาวพฤหัสบดีและดาวเสารPจะเกิดการเคียงกันทุก 

ๆ 19.34 ปq อาจเกิดจากขfอจำกัดขfอการศึกษา เนื่องจากมีการเก็บขfอมูลในชQวงเวลาสั้น ๆ และมีการพิจารณา

ใหfวงโคจรของดาวเคราะหPเปwนวงกลม 

 

กิตติกรรมประกาศ  

รายงานการศึกษาฉบับน้ี สำเร็จลุลQวงดfวยความชQวยเหลือ แนะนำ ตรวจสอบแกfไขบกพรQองตQาง ๆ   

นายนัทธพงศP สQงอำไพ ครูที่ปรึกษา นายธราดล ชูแกfว เจfาหนfาที่สารสนเทศดาราศาสตรPสถาบันวิจัยดารา

ศาสตรPแหQงชาติ (องคPการมหาชน) และขอขอบพระคุณครอบครัวผูfที่ใหfกำลังใจในการดำเนินงานและใหfโอกาส

ในการศึกษาตลอดมา 

 

เอกสารอoางอิง 

The Matter. (2563). ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสารP. สืบคfน 29 เมษายน 2563, จาก  

https://thematter.co/brief/131316/131316. 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรPแหQงชาติ (องคPการมหาชน). (2563). 20 – 23 ธันวาคมน้ี จับตา “ดาวพฤหัสบดี 

เคียงดาวเสารP” ใกลfกันมากท่ีสุด 397 ปq. สืบคfน  29 ธันวาคม 2564, จาก 

http://www.narit.or.th/index.php/news/1430-narit-the-great-conjunction-2563. 
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การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษL Type F และดาวฤกษL Type K 

นายอภิเดช ใจเลิศ 
E-mail: apidetjailert@gmail.com 
ครูท่ีปรึกษา นายศุภชัย จันทรMงาม 

โรงเรียนโคกสวSางคุTมวิทยานุสรณM 
 

บทคัดยXอ 

จากการศึกษาเสTนสเปกตรัมของดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K เพื่อวิเคราะหMความสัมพันธM
ของดาวฤกษMทั ้งสองประเภท โดยใชTวิธีการถSายภาพสเปกตรัมดTวยกลTองโทรทรรศนM โมเดล PlaneWave 
CDK700K ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา นำขTอมูลที่ไดTมาทำการ

โปรเซสภาพดTวยซอฟตMแวรM ISIS เวอรMชั่น 5.9.7 และทำการวิเคราะหMหาธาตุองคMประกอบและอัตราสSวนของ
ธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมของดาวฤกษMแตSละดวงดTวยซอฟตMแวรM Visual Spec พบวSาดาวฤกษM Type F และ
ดาวฤกษM Type K มีธาตุองคMประกอบที่เหมือนกันคือ H! Na  Fe He  H" และ H# มีเพียงตำแหนSงการ

ดูดกลืนธาตุ H! ของดาวฤกษM Type K ชนิด Hypergiant เทSานั้นที่ไมSสามารถพบไดT นอกจากน้ีลักษณะของ
กราฟที่ไดTจากดาวฤกษM Type F จะมีจุดยอดอยูSบริเวณตรงกลาง ในขณะที่จุดยอดของดาวฤกษM Type K นั้นจะ
มีแนวโนTมไปทางฝ}~งขวาท่ีมีความยาวคล่ืนมาก สอดคลTองกับทฤษฎีท่ีวSาคSาพลังงานจะแปรผกผันกับคSาความยาว

คลื่น และอัตราสSวนคSา FWHM (Full Width at Half Maximum) ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมที่ไดTจาก
ดาวฤกษM Type F ประเภท Hypergiant และ Supergiant จะมีคSาเทSากับ 2.51 และ 1.50 ตามลำดับ ในขณะ
ท่ีอัตราสSวนคSา FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมท่ีไดTจากดาวฤกษM Type K ประเภท Hypergiants และ 

Supergiants จะมีคSาเทSากับ 2.16 และ 1.23 ตามลำดับ  โดยที่อัตราสSวนของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมจะมี
แปรผันตรงกับขนาดของดาวฤกษM 

คำสำคัญ: สเปกตรัม ดาวฤกษM ไฮเปอรMไจแอนทM ซุปเปอรMไจแอนทM 
 

ความเป\นมา 

ดาวฤกษM คือ ลูกบอลแสงขนาดใหญSที่ลSองลอยอยูSในอวกาศ เกิดจากการรวมตัวกันของฝุåนผงในอวกาศ
หรือเนบิวลา (Nebula) ภายใตTแรงดึงดูดระหวSางสสารที่เปèนไปตามกฎความโนTมถSวงแหSงเอกภพ (The Law of 
Universal) พลังงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดของดาวฤกษMมาจากปฏิกิริยาเทอรMโมนิวเคลียรMฟîวชั่น (Thermonuclear 

Fusion) ที่เกิดขึ้นบริเวณแกนกลาง (Core) ของดาวและปลดปลSอยพลังงานออกมาในรูปแบบของพลังงาน
ความรTอนและพลังงานแสงทำใหTดาวฤกษMสามารถสSองสวSางข้ึนมาไดT [1] 

ดาวฤกษMแตSละประเภทจะมีระดับความสSองสวSาง (Luminosity Class) ท่ีถูกแบSงยSอยลงไปอีก 8 ระดับ 

ไดTแกS Hypergiants, Supergiants, Bright giants, Giants, Subgiants, Main sequence, Subdwarf และ 

White dwarf [2] ซึ่งดาวฤกษMประเภท Hypergiants และ Supergiants ถือเปèนดาวฤกษMที่มีขนาดใหญSและมี
พลังงานท่ีสูง นอกจากน้ีดาวฤกษMจะถูกจำแนกตามสเปกตรัมของแสงท่ีถูกเปลSงออกมา ซ่ึงแบSงดาวฤกษMออกเปèน 
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7 ประเภท ไดTแกS O, B, A, F, G, K และ M  โดยท่ีดาวฤกษMประเภท O จะเปèนดาวฤกษMที่มีมวลมากที่สุดและมี

อุณหภูมิสูงท่ีสุด สูงเกินกวSา 30,000 องศาเซลเซียส มีลักษณะทางกายภาพเปèนดาวฤกษMสีน้ำเงินขนาดใหญSมี
อายุเฉลี่ยนประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ลTานปû ในขณะท่ีดาวฤกษMประเภท M จะเปèนดาวฤกษMที่มีมวลนTอยที่สุด
และมีอุณหภูมินTอยที่สุด ต่ำกวSา 3,000 องศาเซลเซียส [1] มีลักษณะทางกายภาพเปèนดาวฤกษMสีแดงมีอายุไข

เฉล่ียอยูSในชSวงแสนลTานปû ซ่ึงมากกวSาอายุของจักรวาลป}จจุบันคือ 13,760 ลTานปû 
  ดังนั้นผูTจัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K ที่มีระดับ
ความสSองสวSางที่เปèน Hypergiants และ Supergiants เพื่อทราบถึงความเหมือนและความตSางของดาวทั้งสอง

ประเภท 
 

วัตถุประสงคL 

1. เพ่ือศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธMระหวSางดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K 

 

วิธีการศึกษา 

 โครงงานน้ีจะทำการศึกษาเสTนสเปกตรัมของดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K เพ่ือวิเคราะหM
ความสัมพันธMของดาวฤกษMท้ังสองประเภท โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. เลือกดาวฤกษM Type F และ Type K ท่ีมีคSาความสSองสวSางในระดับ Hypergiants, Supergiants 

ไดTแกS Alpha Persei (Type F - Hypergiants) Phi Cassiopeiae (Type F - Supergiants) RW Cephei 
(Type K - Hypergiants) และ Canopus (Type K - Supergiants) 

2. ถSายภาพสเปกตรัมของดาวฤกษM Type F และ Type K ที่ไดTจากการเลือก ดTวยกลTองโทรทรรศนM 

โมเดล Plane Wave CDK700K ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. ถSายภาพสเปกตรัมของ Tungsten เพ่ือใชTสำหรับเปèน Reference Image 
4. นำภาพถSายสเปกตรัมท่ีไดTมาทำการโพรเซสภาพและปรับลดสัญญารบกวนดTวยโปรแกรม ISIS  

5. นำภาพถSายที่ผSานการโพรเซสมาวิเคราะหMลักษณะเสTนสเปกตรัมและเปรียบเทียบความแตกตSางดTวย
โปรแกรม Visual Spec 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเสTนสเปกตรัมของดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K เพื่อวิเคราะหMความสัมพันธM
ของดาวฤกษMทั้งสองประเภท เมื่อนำเสTนสเปกตรัมที่ไดTจากดาวฤกษMมาวิเคราะหMหาธาตุองคMประกอบโดยใชT
โปรแกรม Visual spec จะไดTผลการศึกษาดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธMระหวSางคSาความเขTมของสัญญาณกับคSาความยาวคล่ืน 
 

จากรูปที่ 1 พบวSาดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K โดยภาพรวมมีธาตุองคMประกอบที่คลTายกัน

คือ H! Na  Fe He  H" และ H# ม ีเพ ียงตำแหนSงการดูดกลืนธาตุ H! ของดาวฤกษM Type K ชนิด 
Hypergiant เทSานั้นที่ไมSสามารถพบไดT ซึ่งคาดวSาอาจจะมีสาเหตุมาจากแวดลTอม อาทิเชSน สภาพอากาศหรือ
ความพรTอมของอุปกรณM นอกจากนี้ยังพบวSาลักษณะของกราฟมีความแตกตSางกันกลSาวคือ กราฟที่ไดTจากดาว

ฤกษM Type F จะมีจุดยอดอยูSบริเวณตรงกลาง ในขณะที่จุดยอดของดาวฤกษM Type K นั้นจะมีแนวโนTมไปทาง
ฝ}~งขวาท่ีมีความยาวคล่ืนมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากดาวฤกษM Type F เปèนดาวฤกษMท่ีมีพลังงานสูงกวSาดาวฤกษM Type K 
จึงทำใหTกราฟเปèนดังภาพ ซ่ึงสอดคลTองกับทฤษฎีวSาคSาพลังงานจะแปรผกผันกับคSาความยาวคล่ืน 

และเมื่อนำเสTนสเปกตรัมที่ไดTจากดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K มาทำการวิเคราะหMเพื่อหา
อัตราสSวนของคSา FWHM ระหวSางธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมท่ีสามารถพบไดTบนดาว จะไดTผลการศึกษาดังรูป
ท่ี 2 
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รูปท่ี 2 แสดงตำแหนSงการดูดกลืนและอัตราสSวนคSา FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียม 

จากรูปที่ 2 พบวSาอัตราสSวนคSา FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมที่ไดTจากดาวฤกษM Type F 
ประเภท Hypergiant และ Supergiant จะมีคSาเทSากับ 2.51 และ 1.50 ตามลำดับ ในขณะที่อัตราสSวนคSา 
FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมที่ไดTจากดาวฤกษM Type K ประเภท Hypergiants และ Supergiants 

จะมีคSาเทSากับ 2.16 และ 1.23 ตามลำดับ  โดยจะพบวSาอัตราสSวนคSา FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียม
ที่ไดTจากดาวฤกษMประเภท Hypergiants ของทั้งสอง Type จะมีคSามากกวSาอัตราสSวนของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุ
ฮีเลียมที่ไดTจากดาวฤกษMประเภท Supergiants นอกจากนี้ยังพบวSาลักษณะชSวงการดูดกลืนของดาวฤกษM Type 

F เห็นไดTอยSางชัดเจนมากกวSาเม่ือเทียบกับดาวฤกษM Type K 
 

สรุปผล 

จากการศึกษาเสTนสเปกตรัมของดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K เพื่อวิเคราะหMความสัมพันธM
ของดาวฤกษMท้ังสองประเภท พบวSาดาวฤกษM Type F และดาวฤกษM Type K มีธาตุองคMประกอบท่ีเหมือนกันคือ 
H! Na  Fe He  H" และ H# มีเพียงตำแหนSงการดูดกลืนธาตุ H! ของดาวฤกษM Type K ชนิด Hypergiant 

เทSานั้นที่ไมSสามารถพบไดT นอกจากน้ีลักษณะของกราฟที่ไดTจากดาวฤกษM Type F จะมีจุดยอดอยูSบริเวณตรง
กลาง ในขณะที่จุดยอดของดาวฤกษM Type K นั้นจะมีแนวโนTมไปทางฝ}~งขวาที่มีความยาวคลื่นมาก ทั้งน้ี
เนื่องจากดาวฤกษM Type F เปèนดาวฤกษMที่มีพลังงานสูงกวSาดาวฤกษM Type K ซึ่งสอดคลTองกับทฤษฎีท่ีวSาคSา

พลังงานจะแปรผกผันกับคSาความยาวคลื่น และอัตราสSวนคSา FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมที่ไดTจาก
ดาวฤกษM Type F ประเภท Hypergiant และ Supergiant จะมีคSาเทSากับ 2.51 และ 1.50 ตามลำดับ ในขณะ
ท่ีอัตราสSวนคSา FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุฮีเลียมท่ีไดTจากดาวฤกษM Type K ประเภท Hypergiants และ 

Supergiants จะมีคSาเทSากับ 2.16 และ 1.23 ตามลำดับ โดยที่อัตราสSวนคSา FWHM ของธาตุไฮโดรเจนตSอธาตุ
ฮีเลียมจะมีแปรผันตรงกับขนาดของดาวฤกษM  

เอกสารอjางอิง 

[1] มติพล ตั้งมติธรรม. (2556). คูXมือการศึกษาดาราศาสตรLเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : สำนักบริการวิชาการและ
ส่ือสารทางดาราศาสตรM, สถาบันวิจัยดาราศาสตรMแหSงชาติ (องคMการมหาชน). 

[2] Oxford University (2020) .  Luminosity Classes. 5 December 2020,  Retrieved from URL 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100118657 
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การศึกษาคาบการแปรแสงและวัตถุท่ีสามของระบบดาวคูU NY Virginis 
นายศิววิชญ) คงป.ญญา และนายชญานนท) จันทร)ขำ 

Email: Astrolab.sms@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา คุณครูอQอมฤทัย ใจอินทร) และคุณครูศิวดล กุลฤทธิกร 

โรงเรียนบุญวาทย)วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 

 
บทคัดยUอ 

กกกกกกกกโครงงานนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อศึกษาการเปลี ่ยนแปลงคาบวงโคจร องค)ประกอบทางกายภาพ         

และวิวัฒนาการของระบบดาวคู` NY Virginis ซึ่งเปfนดาวแปรแสงประเภท Pulsating Subdwarf B-TYPE 

(sdB-TYPE) โดยดำเนินการสังเกตการณ)ดQวยกลQองโทรทรรศน)ประเภทสะทQอนแสงขนาด 1.0 เมตร       

ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร)แห̀งชาติ (NARIT) จังหวัดเชียงใหม̀ พบว̀ามีค̀าเวลาท่ีแสงนQอยท่ีสุดจำนวน 2 ค̀า 

คือ ขณะเกิดอุปราคาปฐมภูมิและอุปราคาทุติยภูมิ เมื ่อนำมาวิเคราะห)หาสมการ Linear Ephemeris        

มีค`าเท`ากับ BJD(min) = 245317.442647 + 0.10101597E แลQวนำขQอมูลเวลา (Epoch) และ BJD(min) 

สรQาง O-C Diagram โดยใชQ Quadratic Polynomial Fitting Method พบว`า การแปรแสงของดาวแปร

แสงมีค`าลดลง เท`ากับ 8.32490 x 10
-14

 วันต`อรอบ และคาบวงโคจร เท`ากับ 0.10101597 วัน และนำ     

O-C ที ่ ได Qไปว ิเคราะห) Fourier Series Function เพื ่อหาคาบของระบบดาวคู `  พบว`า มีค `า Semi-

Amplitude เท`ากับ 0.0001088734 วัน และการวิเคราะห)องค)ประกอบทางกายภาพของระบบดาวคู̀    

NY Virginis ดQวยโปรแกรม Phoebe 0.31a พบว`า ชุดผลเฉลยที่ดีที่สุด (Best-Fit Parameter) มีค`ามวล

ของดาวปฐมภูมิ (M1) และมวลของดาวทุติยภูมิ (M2) เท`ากับ 0.406841 M☉ และ 0.114729 M☉ 

ตามลำดับ โดยอัตราส`วนมวลทุติยภูมิกับมวลปฐมภูมิ เท`ากับ 1 : 3.5461 ระบบดาวคู`เอียงทำมุม 80.946° 

และมวลของวัตถุที่สามเท`ากับ 1.876 Mj ในรูป M3sin(i) แลQวนำขQอมูลค`าผลเฉลยสรQางเปfนแบบจำลองของ

ดาวคู`ดQวยโปรแกรม Phoebe 0.31a พบว`า แบบจำลองระบบดาวคู` NY Virginis เปfนระบบดาวคู`ที่ไม`แตะ

กัน (Detached Binary) และไม̀มีการถ̀ายเทมวลจากวัตถุท่ีสาม 

 

คำสำคัญ : 
Linear Ephemeris : สมการค̀าเวลาท่ีแสงนQอยท่ีสุดของดาว หาไดQโดยใชQ Least-Squares Method 

Light Curve :   เสQนโคQงแสงท่ีสังเกตไดQจากดาวเม่ือเวลาผ̀านไป ซ่ึงใชQเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของดาว 

O-C Diagram :   เปfนการพล็อตที่แสดงใหQเห็นถึงเวลาที่ดาวดวงนั้นมีค`าความสว`างมากที่สุดลบกับ

   การคำนวณของการคาดคะเนท่ีเปfนท่ียอมรับ 
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ความเป̀นมา 
กกกกกกกกระบบดาวคู̀ NY Virginis เปfนดาวแปรแสงประเภท Pulsating Subdwarf B-TYPE (sdB-TYPE) 

ซึ ่งจะมีการบดบังกันของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิทำใหQเกิดช`วงเวลาที ่การส`องสว`างของดาว                

มีการเปลี ่ยนแปลง โดยระบบดาวคู `น ี ้ม ีค `าความสว`าง (Magnitude) ประมาณ 13.30 ที ่ตำแหน̀ง                

RA : 13h 38m 48s.1466489725 และ DEC : -02° 01´ 49´´.209465866 (EP=J2000) 

กกกกกกกกดังน ั ้นผ ู Qศ ึกษาจ ึงต Qองการที ่จะศ ึกษาคาบการแปรแสงของระบบดาวคู `  NY Virginis                

โดยการถ̀ายภาพผ̀านกลQองโทรทรรศน) ประเภทสะทQอนแสง และวิเคราะห)ค̀าความสว̀างของดาว 

 

วัตถุประสงคb 
dddddddd1. เพื่อนำขQอมูลจากการสังเกตการณ)มาสรQางกราฟแสง ทำการวิเคราะห)หาค`าเวลาที่แสงนQอย

ท่ีสุด, วิเคราะห)การเปล่ียนแปลงคาบวงโคจร และสรQางกราฟแสงของระบบดาวคู̀ NY Virginis 

dddddddd2. เพื ่อวิเคราะห)องค)ประกอบทางกายภาพและหาค`าผลเฉลยที ่ดีที ่ส ุด เพื ่อนำมาสรQาง

แบบจำลองของระบบดาวคู̀ NY Virginis 

dddddddd3. เพ ื ่อศ ึกษาโครงสร Qางและองค )ประกอบทางกายภาพของระบบดาวค ู `  NY Virginis            

ไดQแก̀ อัตราส̀วนมวล, ค̀ามุมเอียง, อุณหภูมิพ้ืนผิว, คาบวงโคจร และแสงจากวัตถุท่ีสาม 

 

วิธีการศึกษา 
กกกกกกกก1. ดำเนินการสังเกตการณ)ดQวยกลQองโทรทรรศน)ประเภทสะทQอนแสง ขนาดหนQากลQอง 1.0 เมตร 

ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร)แห`งชาติ (NARIT) ติดตั้ง CCD (Andor 2048x2048 Pixels) ผ`านแผ`นกรอง

แสงสีเหลือง (JENEVA V) 

กกกกกกกก2. จากขQอมูลท่ีไดQจากกลQองโทรทรรศน)จะไดQภาพจะตQองมีดาวฤกษ)ท่ีไม̀ใช̀ดาวแปรแสงอยู̀ในภาพ

เพื่อใชQเปfนดาวตรวจสอบ (Check Star) และดาวเปรียบเทียบ (Reference Star) นำขQอมูลที่ไดQมากำจัด

สัญญาณรบกวน (Reduction Image) เพ่ือใหQไดQค̀าความสว̀างของดาวแปรแสงท่ีแม̀นยำ และกำจัดสัญญาณ

ท่ีเกิดจากความไวต̀อการรับสัญญาณท่ีผิวหนQาซีซีดี โดยใชQโปรแกรม AstroImageJ สรQางกราฟแสง 

กกกกกกกก3. ทำการวิเคราะห)หาค`าเวลาที่แสงนQอยที่สุด (Time of Minimum) วิเคราะห)การแปรแสงของ

ดาว จากโปรแกรม OriginPro8.5 นำค`า Time of Minimum จากการสังเกตการณ)และที่นักดาราศาสตร)

ท̀านอ่ืนเคยทำไวQมารวบรวม คำนวณสมการ Linear Ephemeris สำหรับเวลาท่ีแสงนQอยท่ีสุด 

กกกกกกกก4. แทนค`า Time of Minimum (O) เพื่อหาค`า Epoch ของแต`ละช`วงเวลา และคำนวณ Time 

of Minimum นำค`าทั้งสองมาหาค`าผลต`าง จะไดQค`า O-C ใชQ Quadratic Polynomial Fitting Method 

นำมาใชQกับการปรับกราฟระหว̀าง O-C และ E จะไดQอัตราการเปล่ียนแปลงคาบการโคจร 

กกกกกกกก5. วิเคราะห) Residuals O-C2 จากผลต`างระหว`างค`า O-C ที่ไดQจาก Linear Ephemeris และ

จาก Parabolic Ephemeris โดยใชQ Sinusoidal Curve จะไดQค`าและแผนภาพของ O-C2 จากนั ้นหา 
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Periodic Ephemeris และ Parameter ที่ดีที่สุดสำหรับค`า Residuals และหา Frequency และ Semi-

Amplitude ของระบบดาวคู̀ โดยใชQ Fourier Series Function  

กกกกกกกกุ6. คำนวณหาฟ.งก)ชันมวลของสมาชิกดวงท่ีสามจากคาบ และ Semi-Amplitude ของ Periodic 

Ephemeris เม ื ่อได Q Parameter ท ี ่ด ีท ี ่ส ุดแล Qว จ ึงนำมาสร Qางแบบจำลองร ูปร `างของระบบดาวคู̀              

ผ̀านโปรแกรม Phoebe 0.31a 

 

ผลการศึกษา 
กกกกกกกกขQอมูลที่ไดQถูกนำมาสรQางเปfนกราฟแสง และวิเคราะห)หาค`าเวลาที่แสงนQอยที่สุด จากการพล็อต

กราฟแบบ Non-linear Fit พีคประเภท Guassian และจากขQอมูลการศึกษาของ Shou Song et al. 

สามารถคำนวณสมการเชิงเสQน Ephemeris ไดQเปfน Tmin(BJD_TBD) = 245317.442647 + 0.10101597E 

แสดงใหQเห็นถึงเวลาในการเกิดรอบของอุปราคาปฐมภูมิ (Primary Eclipse) 

กกกกกกกกจากนั ้นนำขQอมูลค`าเวลาที ่แสงนQอยที ่ส ุดของระบบดาวคู ` NY Virginis จากงานวิจัยอ่ืน          

และงานวิจัยน้ี (O) และค̀าเวลาท่ีแสงนQอยท่ีสุดจากการคำนวณ (C) กับค̀า E มาสรQางเปfนแผนภาพ O-C เพ่ือ

วิเคราะห)หาการเปลี่ยนคาบการแปรแสงของดาว NY Virginis สามารถวิเคราะห)แผนภาพ O-C ดQวยสมการ

โพลิโนเมียล (Polynomial Equation) ไดQดังสมการจะไดQ dP/dt = -8.32490 x 10
-14

 วันต̀อคาบ 

กกกกกกกกเม่ือนำขQอมูล Residuals O-C2 ไปวิเคราะห) Fourier Series Function พบว`ามีค`า Semi-

Amplitude เท`ากับ 0.0001088734 วัน วิเคราะห)องค)ประกอบทางกายภาพของระบบดาวคู` NY Virginis 

พบว`า ชุด Parameter ที่ดีที่สุด มีค`ามวลของดาวปฐมภูมิ (M1) และมวลของดาวทุติยภูมิ (M2) เท`ากับ 

0.406841 M☉ และ 0.114729 M☉ ตามลำดับ อัตราส`วนมวลของดาวทุติยภูมิกับมวลของดาวปฐมภูมิ

เท̀ากับ 1 : 3.5461 ระบบดาวคู̀เอียงทำมุม 80.946° และมวลของวัตถุท่ีสาม 1.876 Mj ในรูป M3sin(i) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูป ก : Light Curve รูป ข : O-C Diagram 

รูป ค : แบบจำลองของดาวทีว่ิเคราะห)ไดQ 
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สรุปผล 
กกกกกกกกจากขQอมูลการสังเกตการณ)ดาวแปรแสง NY Virginis จะทำใหQไดQกราฟแสงและค`าเวลา           

ที่แสงนQอยที่สุดของดาว NY Virginis เพื่อนำมาแปรผลหาค`า Epoch และหาค`า O-C ร`วมกับงานวิจัยอ่ืน 

พบว`าคาบการแปรแสงของดาวแปรแสง NY Virginis มีอัตราการแปรแสงลดลง 8.3249 x 10
-14

 วันต`อคาบ     

และคาบการโคจรของดาว NY Virginis เพิ ่มขึ ้น จากการคำนวณมวลของวัตถุที ่สามในรูป M3sin(i)       

เท`ากับ 1.876 Mj สามารถนำมาสรQางแบบจำลองของระบบดาวคู` พบว`าแบบจำลองของดาวคู` NY Virginis 

เปfนระบบดาวคู̀แบบไม̀แตะกัน (Detached Binary) จึงไม̀มีการถ̀ายเทมวลจากวัตถุท่ีสาม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
กกกกกกกกโครงงานนี้สำเร็จไดQดQวยความกรุณาจากคุณครูอQอมฤทัย ใจอินทร) และคุณครูศิวดล กุลฤทธิกร 

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน อาจารย)คมสันต) ธุรี และอาจารย)ประณิตา เสพป.นคำ อาจารย)ผู Qเชี ่ยวชาญจาก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร)แห`งชาติ (NARIT) ที่ไดQใหQคำเสนอแนะ แนวคิด ใหQคำปรึกษาในเรื่องดาราศาสตร)

ต̀าง ๆ ตลอดจนแกQไขขQอบกพร̀อง รวมท้ังเปfนกำลังใจท่ีดีจนโครงงานเล̀มน้ีเสร็จสมบูรณ) 

กกกกกกกกผูQจัดทำหวังเปfนอย`างยิ่งว`า โครงงานนี้จะเปfนประโยชน)ต`อการศึกษาคาบการแปรแสงของดาว

แปรแสงของผูQสนใจต̀อไป 
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การศึกษาระบบดาว HW Virginis และวัตถุท่ีสาม 

นายอนพัทย( กิจสมมารถ 

E-mail: ss46414@samsenwit.ac.th 

ครูท่ีปรึกษา นายฉัตรชัย สัมฤทธ์ิศุภผล 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 

บทคัดยUอ 

ทุกคาบการแปรแสงของระบบดาวคู_สามารถอธิบายถึงส่ิงต_าง ๆ ไดbมากมาย การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค(

เพื่อคำนวณหาคาบการแปรแสงของระบบดาว HW Vir และวัตถุที่สามที่โคจรอยู_ในระบบดาวคู_นี้ โดยการเก็บ

ขbอมูลผ_านการถ_ายภาพดbวยซีซีดีโฟโตมิเตอร( (CCD Photometer) ผ_านแผ_นกรองแสงสีแดง (Filter R) ทำการ

วัดแสงเพื่อสรbางกราฟแสง หาคาบวงโคจรของดาว HW Vir  และวัตถุที่สามจากกราฟแสง ซึ่งคาบวงโคจรของ

ดาว HW Vir จากการสังเกตการณ( มีค_า 0.116630±0.0004 วัน และไดbสมการ linear ephemeris ใหม_คือ 

Tmin = 2445730.55816 + 0.11672 × E นอกจากนี้พบว_าคาบวงโคจรของวัตถุที่สามที่ไดbจากการคำนวณโดย

โปรแกรม Period04 มีค_า 4222 วัน และมวลของวัตถุท่ีสามมีค_า 1.7360×1011 sin i MJup 

คำสำคัญ: Third body, HW Vir, O-C diagram, Light curve, Photometry 
 

ความเปYนมา 
 ปèจจุบันการศึกษาดาวคู_เปêนสิ่งที่นักดาราศาสตร(ใหbความสนใจเปêนอย_างมาก เนื่องจากระบบดาวคู_

สามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการ และความเปêนไปของเอกภพตั้งแต_อดีตตลอดจนแนวโนbมการวิวัฒนาการของ       

เอกภพในอนาคต ผูbทำโครงงานไดbเลือกศึกษาระบบดาวคู_อุปราคาระบบหนึ่งคือ ระบบดาวคู_ HW Virginis อยู_

ในกลุ _มดาวหญิงสาว (Virgo)  พิกัดไรต(แอสเซนชัน (Right ascension) เท_ากับ 12h 44m 20.2387s และ        

เดคลิเนชัน (Declination) เท_ากับ -08° 40′ 16.8486″ เปêนดาวแคระชนิดบี (subdwarf B, sdB) มีโชติมาตร

ปรากฏ (V) 10.5 คาบวงโคจร (orbital period) 2 ชั่วโมง 48 นาที มีมวล 0.0184 M☉ และ 0.0081 M☉ 

(Lee et al., 2009) และในปèจจุบันดาว HW Vir ไดbรับการยืนยันการคbนพบดาวเคราะห(นอกระบบ 
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วัตถุประสงค] 

1. เพ่ือศึกษาคาบวงโคจรของระบบดาวคู_ HW Vir 

2. เพ่ือศึกษาคาบวงโคจรของวัตถุท่ีสามท่ีโคจรรอบระบบดาวคู_ HW Vir 

3. เพ่ือศึกษามวลของวัตถุท่ีสามท่ีโคจรรอบระบบดาวคู_ HW Vir 
 

วิธีการศึกษา 
โครงงานนี ้เก็บขbอมูลโดยการถ_ายภาพดbวยซีซีดีโฟโตมิเตอร( (CCD photometer) ต_อกับกลbอง

โทรทรรศน( ณ อุทยานดาราศาสตร(สิรินธร ผ_านแผ_นกรองแสงสีแดง (Filter R) จากนั้นนำภาพถ_ายไปทำการวัด

แสง (Photometry) ดbวยโปรแกรม AstroImageJ โดยมีดาวอbางอิง 2 ดวงไดbแก_ GSC 05528-01273 และ 

GSC 05528-00591 สรbางกราฟแสง เพื่อหาค_าเวลาที่แสงนbอยที่สุด (Time of Minimum) คำนวณหาคาบวง

โคจร ยุค (Epoch) สรbางแผนภาพ O-C คำนวณหาสมการ linear ephemeris หลังจากนั้นนำแผนภาพ O-C 

ไปปรับความเอียง และวิเคราะห(ดbวยโปรแกรม Period04 เพ่ือหาความถ่ี คาบวงโคจรและมวลของวัตถุท่ีสาม 
 

ผลการศึกษา 

1. คUาเวลาท่ีแสงนcอยท่ีสุด (Time of Minimum) 

การหาค_าเวลาที่แสงนbอยที่สุด สามารถทำไดbโดยการสรbางกราฟพาราโบลา (parabola graph) ในช_วง

เวลาที่เกิดอุปราคาปฐมภูมิ (Primary eclipse) และช_วงเวลาที่เกิดอุปราคาทุติยภูมิ (Secondary eclipse) หา

จุดต่ำสุดของกราฟ ทำใหbไดbค_าเวลาท่ีแสงนbอยท่ีสุดจากการสังเกตการณ(ไดbผลดังตารางท่ี 1 

ชนิดอุปราคา ค_าเวลาท่ีแสงนbอยท่ีสุด (BJD) ค_าความคลาดเคล่ือน 

I 2459243.2922 ±0.0002 

II 2459243.3503 ±0.0002 

I 2459243.4089 ±0.0002 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคUาเวลาท่ีแสงนcอยท่ีสุด 

2. คาบวงโคจร (Orbital period) 
คาบวงโคจร (Orbital period) สามารถหาไดbจากการนำค_าเวลาที่แสงนbอยที่สุดของการเกิดอุปราคา

ปฐมภูมิ คร้ังท่ี 2 ลบดbวยค_าเวลาท่ีแสงนbอยท่ีสุดของการเกิดอุปราคาปฐมภูมิ คร้ังท่ี 1 ทำใหbไดbคาบวงโคจร

ของดาว HW Vir จากการสังเกตเปêน 0.116630±0.0004 วัน  
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3. ยุค (Epoch) สมการ Linear ephemeris และแผนภาพ O-C  

อbางอิงเวลาที่แสงนbอยที่สุดดbวยสมการ linear ephemeris ของ Lohr และคณะในปü 2014 เมื่อนำ

ขbอมูลจากการสังเกตการณ(ครั้งนี้ไปรวมกับขbอมูลจากฐานขbอมูล O-C gateway และงานวิจัยของ Menzies & 

Marang 1986, Marang & Kilkenny 1989, Wood และคณะ 1993, Lee และคณะ 2009 Brát และคณะ 

2011, Kilkenny และคณะ 1991, 1994, 2000, 2003, Beuermann และคณะ 2012 แลbวนำขbอมูลที่ไดbมา

สรbางสมการ linear ephemeris ใหม_ดังสมการท่ี (2) 

Tmin = 2445730.55816 + 0.116720 x E     (2) 

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพ O-C โดยสีสcมคือขcอมูลจากการศึกษาคร้ังน้ี 

4. การหาคาบวงโคจรของวัตถุท่ีสามดcวยโปรแกรม Period04 
จากการวิเคราะห(ความถ่ี (frequency) ของแผนภาพ O-C โดยใชbโปรแกรม Period04 ทำใหbไดbความถ่ี

ของแผนภาพ O-C ท่ีเหมาะสมคือ F3 ซ่ึงมีค_า 2.76405348 × 10-5 Hz จากน้ันคำนวณหาคาบของยุค (Epoch) 

ซึ่งคาบของยุค มีค_า 36178.7501 epoch/cycle หลังจากนั้นแปลงหน_วยเปêนวัน (day) โดยการคูณดbวยคาบ

วงโคจรของดาว HW Vir ทำใหbไดbค_าคาบวงโคจรของวัตถุท่ีสามเปêน 4222 วัน หรือ 11.56 ปü 
 

5. การหามวลของวัตถุท่ีสาม 
การหามวลของวัตถุที่สามสามารถทำไดbโดยการนำค_าแอมพลิจูด (Amplitude) ของแผนภาพ O-C ท่ี

ไดbจากการคำนวณโดยโปรแกรม Period04 ในชุดขbอมูล F3 ซึ่งมีค_า 0.00031057 BJD มาคำนวณดbวยฟèงก(ชัน

มวล (Mass Function) (สมการท่ี 1) 

f(m) = (&' ()* ))'
(&+,&-,&')-

= (.×0)'
1-      (1) 

 มวลของวัตถุที่สามที่ไดbจากการแทนค_าแอมพลิจูด ความเร็วแสง และมวลของดาว HW Vir ในสมการ

ท่ี 5 และ 6 ทำใหbไดbมวลของวัตถุท่ีสามเปêน 1.7360×1011 sin i MJup  
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สรุปผล 
 จากการศึกษาระบบดาว HW Vir และวัตถุที ่สาม สามารถสรุปไดbว_าดาว HW Vir มีคาบวงโคจร 

0.116630±0.0004 วัน ซึ่งคลาดเคลื่อนจากงานวิจัยของ Lohr และคณะในปü 2014 อยู_ 0.077% คาบวงโคจร

ของวัตถุท่ีสามมีค_าท่ีไดbจากการคำนวณดbวยโปแกรม Period04 มีค_า 4222 วัน แต_เน่ืองจากกระบวนการในการ

วิเคราะห(คาบวงโคจรของวัตถุที ่สามมีค_าความคลาดเคลื่อนค_อนขbางสูง ทำใหbผลการทดลองมีค_าต_างจาก

ผลการวิจัยของ Beuermann และคณะในปü 2012 อยู_ 8.96% และมวลของวัตถุที่สามจากการคำนวณโดยฟèง

ชันมวล (Mass Function) มีค_า 1.7360×1011 sin i MJup เนื่องจากการคำนวณในครั้งนี้มีค_าที่ไม_ทราบ ทำ

ใหbผลการคำนวณมวลของวัตถุที่สามตbองติดตัวแปร ส_งผลใหbไม_สามารถสรุปความคลาดเคลื่อนมวลของวัตถุท่ี

สามเทียบกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ไดb 
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โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา 
 

บทคัดยTอ 

               การศึกษาการเปลี่ยนคาบวงโคจรของดาวคูPอุปราคา HW Virginis โดยการถPายภาพดcวยซีซีดี            

โฟโตมิเตอร+ ตPอเขcากับกลcองโทรทัศน+สะทcอนแสงขนาดเสcนผPานศูนย+กลาง 0.7 เมตร (0.7M CDD Telescope 
system) ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ระหวPางวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ผPาน
แผPนกรองแสงความยาวคลื่นสีน้ำเงิน (Blue) และความยาวคลื่นที่ตามองเห็น (Visible) จากนั้นนำภาพที่ถPาย

ไดcมาเขcาสูPกระบวนการ Reduction เพื่อกำจัด สัญญาณรบกวนและทำการวิเคราะห+ขcอมูลดcวยโปรแกรม 
Maxlm จากการวิเคราะห+พบวPา HW Virginis มีคPา Magnitude เทPากับ 10.69 และมีคาบการโคจรเทPากับ 
0.116795 วัน /รอบ สามารถคำนวณไดcเปÜน 2.80308 ชั ่วโมง (2 ชม. 48 นาที) จากนั ้นหาอัตราการ

เปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที่ไดcจากการสังเกตการณ+ดcวยแผนภาพ (O-C) พบวPาระบบดาวคูP HW Virginis มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรเทPากับ - 0.000349229 sec/year ซึ่งหมายความวPาสมาชิกของระบบดาว 
คูP HW Virginis ขยับเขcามาใกลcกันมากขึ้น ดังนั้นจึงสรุปไดcวPาในอนาคตระบบดาวคูP HW Virginis จะกลายเปÜน

ระบบดาวคูP แบบแตะกัน และในท่ีสุดก็จะคPอยๆ รวมกันเปÜนดาวเด่ียวท่ีมีอัตราการหมุนรอบตัวเองสูง 
คำสำคัญ : ดาวคูPอุปราคา HW Virginis  

ความเป\นมาและความสำคัญ 

จากการศึกษาของนักดารา ศาสตร+ไดcทราบวPาดาวฤกษ+บนทcองฟ0ามากกวPาครึ่งนั้นเปÜนดาวฤกษ+สองดวงท่ี
โคจรรอบกันและกัน โดยแตPละดวงมี วงโคจรเปÜนวงรีรอบจุดศูนย+ระบบมวล ซึ่งเรียกวPา ระบบดาวคูP มีเปÜนจำนวน
นcอยที่เปÜนดาวเดี่ยวแบบดวงอาทิตย+ นักดาราศาสตร+ไดcจำแนกชนิดระบบดาวคูPตามการคcนพบเปÜน ระบบดาวคูP

แบบมองเห็นแยกกัน (Visual Binaries) ระบบดาวคู Pสเปกโทรสโคปå (Spectroscopic Binaries) ระบบดาวคูP          
อุปราคา (Eclipsing Binaries) ระบบดาวคูP แบบการวัดตำแหนPงทางดาราศาสตร+ (Astrometric Binaries) และ
ระบบดาวคูPแบบเอ็กโซติก (Exotic Types) ระบบดาวคูPเหลPาน้ีมีความสำคัญทางดาราศาสตร+มาก  

จากขcอมูลที่กลPาวขcางตcนทางคณะผูcจัดทำจึงมีความสนใจศึกษาระบบดาวคูPระบบหนึ่งชนิดระบบดาวคูP
อุป ราคา (Eclipsing Binaries) คือ HW Virginis (HW Vir) มีตำแหนPงอยูPที่ RA 12h 44m 20.2387s และ DEC 
-08๐ 40’ 16.8486’’ ( TheSkyX ) เปÜนดาวคูPท่ีอยูPในกลุPมดาว Virgo หรือ กลุPมดาวหญิงสาว ซึ่งเปÜนกลุPมดาว

จักรราศีถูก2 คcนพบในปå 2009 โดยจะทำการวิเคราะห+คาบการโคจรและการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจร พรcอม
ทำการศึกษา เปรียบเทียบขcอมูลท่ีไดcมากับทฤษฎีตPางๆและฐานขcอมูลท่ีนPาเช่ือถือท่ีมีนักวิจัยไดcวิเคราะห+ไวc 

วัตถุประสงคb 

1.เพ่ือศึกษาอัตราการเปล่ียนแปลงคาบการโคจรของดาวคูPอุปราคา HW Virginis 
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วิธีการศึกษา 

1. ทำการถPายภาพ HW Virginis  ( RA= 12h 44m 20.2387s , DEC= -080 40’16.8486 ,Magnitude = 
10.69) โดยทำการถPายภาพดcวยกลcองโทรทรรศน+ 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา สงขลา (ไดcรับความอนุเคราะห+การถPายภาพดาวจากคุณตอริก เฮ็งปòยา) 

2. ถPายภาพผPาน Filter ชPวงคลื่นสีที่ตามองเห็น (V) และคลื่นสีน้ำเงิน (B) แลcวนำไปกำจัดสัญญาณรบกวนของ
ภาพดcวย Flat , Bias และ Dark แลcวนำมาวิเคราะห+ตPอในโปรแกรม Maxlm  
3. นำขcอมูลไปสรcางกราฟแสง โดยใหcแกน x เปÜน Flux แกน Y เปÜน เวลา วิเคราะห+ขcอมูลหา HJD ณ เวลาท่ี

แสงต่ำท่ีสุด เรียกวPาคPา MinI โดยดูจากกราฟ Flux-Time เทียบกับรูปภาพ เพ่ือใหcไดcคPา HJD  
4. เม่ือไดcคPา MinI ครบทุกการอุปราคารในการสังเกตการณ+แลcว นำมาใสPสมการ linear equation ของ 
Cakirli & Devlen (1999) ท่ีเคยศึกษาไวc  

HJD (Min I) = 2445730.5565 + 0.116719582E 
    จากน้ันจะไดcคPา E ออกมา ซ่ึงคือจำนวนรอบท่ีดาวสองดวงเกิดการอุปราคากัน  
5. นำขcอมูล จำนวนรอบจากการคำนวณ (E) กับ แผนภาพ O-C มาสรcางกราฟ โดยท่ี  

O = HJD + P(E)       และ       C = HJD + P0(E)  
O คือ คPาเวลาท่ีแสงนcอยท่ีสุดท่ีไดcจากการสังเกตการณ+      C คือ คPาเวลาท่ีแสงนcอยท่ีสุดท่ีไดcจากการคำนวณ  
6. จากน้ันพิจารณาแผนภาพ O-C โดยจะหาคPาสัมประสิทธ์ิของสมการ O-C จากการใชc Quadratic 

Polynomial  
    Method และสมการ O-C ;     O-C = aE2 +bE + C = ( P(E) + P0E )E 
7. ทำการหาอนุพันธ+  (dP/dE) = 2a  คPาท่ีไดcคืออัตราการเปล่ียนแปลงคาบการโคจร 
 

ผลการศึกษา 

จากขcอมูลท่ีไดcจากการสังเกตการณ+ระบบดาวคูPแบบแตะกัน HW Virginis ในชPวงความยาวคล่ืนสีน้ำ
เงิน และสีเหลือง สามารถนํากราฟแสงมาวิเคราะห+หาคPาเวลาท่ีแสงนcอยท่ีสุด โดยพิจารณาคPาต่ำสุดของกราฟ

แสงแตPละ ชPวงความยาวคล่ืนในวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงคPาต่ำสุดหาไดc
จากการสรcาง กราฟระหวPาง คPา Flux กับเวลาผPานโปรแกรม Excel ไดcกราฟออกมาดังรูปท่ี 4.1 

ภาพท่ี 4.1 กราฟระหวPาง Flux-time 
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จากการวิเคราะห+ภาพดcวยวิธีโฟโตเมตรี ขcอมูลที่ไดcจะนำมาสรcางเปÜนกราฟแสงในชPวงความยาวคล่ืน        

สีน้ำเงินและสีที่ตามองเห็น ผPานโปรแกรม Maxlm เพื่อหาคPาของ HJD ที่เกิด Primary eclipsing ตามความ
ยาวคลื่น นำคPาเวลาที่แสงนcอยที่สุด (HJD) จากภาพที่มีคPา Flux นcอยสุดโดยดูจากกราฟ (ภาพที่ 4.1) เทียบกับ 
ตารางคPาความเขcมแสง (Flux) กับเวลา มาหาคPา E โดยเลือก Linear ephemeris ที่ไดcจากการศึกษาของ 

Cakirli & Devlen (1999) ดังน้ี 

 
เม่ือนำขcอมูลจากการสังเกตการณ+ ลบกับขcอมูลจากการคำนวณ จะสามารถหาอัตราการเปล่ียนแปลง

คาบ การโคจรของระบบดาวคูPโดยใชcแผนภาพ O – C ดังรูปท่ี 4.2 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากแผนภาพ (O-C) เม่ือใชc Quadratic Polynomial Fitting Method ทําใหcไดcสมการ  
(O-C) = -5.5332 x 10-12 E 2 + 2.7645 x 10-7 E + (-0.003493) 

จากสมการท่ี นําคPา -5.5332 x 10-12 มาคํานวณหาอัตราการเปล่ียนคาบวงโคจร ไดcเทPากับ  
dP/dE = 2a = -1.10664 x 10-11 วันตTอรอบ 

จากน้ันแปลงหนPวยจาก days/cycle เปÜนหนPวย sec/year  

= (-1.10664 x 10-11 day/cycle)( 1/0.116795 day/cycle) (10091.088 sec/day) (365.25 

day/year)  

= -0.000349229 sec/year  

             อัตราการเปล่ียนแปลงคาบการโคจรท่ีไดcจากการสังเกตการณ+ดcวยแผนภาพ (O-C) มีคPาติดลบ 
หมายถึง คาบการโคจรของระบบดาวคูP HW Virginis มีการลดลงดcวยอัตรา -0.000349229 วินาที/ปå 



Oral Presentation (O18) 

The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) 71 

 

สรุปผล 

จากผลการศึกษา พบวPาอัตราการ เปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที่ไดcจากการสังเกตการณ+ดcวยแผนภาพ 

(O-C) มีคPา - 0.000349229 sec/year หมายถึง ระบบดาวคูP HW Virginis มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเปÜนคPาลบ 
กลPาวคือคาบการโคจรของระบบดาวคูP HW Virginis มีการลดลงดcวยอัตรา -0.000349229 วินาทีตPอเวลาท่ีผPาน
ไป 1 ปå ซ่ึงผลการศึกษาระบบดาวคูPอุปราคา HW Virginis สอดคลcองกับ ทฤษฎี Angular Momentum Loses 

(AML) โดยทฤษฎีกลPาววPา วิวัฒนาการของระบบ ดาวคูPเกิดจากการที่ดาวสองดวงอยูPใกลcกันมากจนมีการโคจร
รอบจุดศูนย+กลางมวลรPวมกันเปÜนระบบดาวคูPแบบ แยกกัน ตPอมาระบบดาวคูPนี้ไดcวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแตP
การที่สมาชิกดวงที่หนึ่ง มีการขยายตัวของชั้นบรรยากาศ จนเต็มผิวหPอหุcมของโรชช+ กลายเปÜนระบบดาวคูPแบบ

กึ่งแตะกัน เกิดการถPายเทมวลสารระหวPางกันจนกระทั่งดาว ทั้งสองมีอุณหภูมิพื้นผิวเทPากัน กลายเปÜนระบบ
ดาวคูPแบบแตะกัน และในที่สุดก็จะคPอยๆ รวมกันเปÜนดาวเดี่ยวที่มี อัตราการหมุนรอบตัวเองสูง และสอดคลcอง
กับโครงงานวิจัยของ Jenet H., Er-Ho Zhan, and E.L Robinson (1992) โดยฐานขcอมูลทางดาราศาสตร+คร้ัง

นี ้สามารถเปÜนพื ้นฐานสำหรับศึกษาถึงกระบวนการหรือกลไกการ เปลี ่ยนแปลงตPางๆ ในการทำนายถึง
วิวัฒนาการของดาวในอนาคตตPอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานฉบับน้ีสำเร็จลงดcวยดีดcวยความชPวยเหลือจาก อ. บุญสPง เห็นงาม อาจารย+ท่ีปรึกษาโครงงาน  
ขอขอบพระคุณ คุณสุวนิตย+ วุฒิสังข+เจcาหนcาท่ีสารสนเทศดาราศาสตร+ชำนาญการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา สำหรับความชPวยเหลือดcานขcอมูล อุปกรณ+การดcานการทดลอง  

ขอขอบพระคุณ คุณตอริก เฮ็งปòยา เจcาหนcาที่สารสนเทศดาราศาสตร+ชำนาญการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษาสงขลา สำหรับอนุเคราะห+ความชPวยเหลือดcานการถPายภาพ ตลอดจนคPาใชcจPายตPางๆ  
ขอขอบพระคุณ คุณประณิตา เสพป©นคำ เจcาหนcาที่สารสนเทศดาราศาสตร+ชำนาญการ อุทยานดาราศาสตร+สิ

รินธรจ.เชียงใหมP สำหรับอนุเคราะห+ความชPวยเหลือดcานขcอมูลทางทฤษฎี 
ขอบพระคุณอาจารย+ท่ีปรึกษาโครงงาน อาจารย+ท่ีปรึกษาโครงการ วมว. ท่ีเปÜนกำลังใจ ใหcคำปรึกษา รวมถึง 
เพ่ือนๆท่ีคอยใหcกำลังใจและชPวยเหลือเสมอมาจนทำใหcโครงงานน้ีเสร็จสมบูรณ+ 
 

เอกสารอwางอิง 

ศิรามาศ โกมลจินดา. (2546). โครงสรcางทางกายภาพของระบบดาวคูPแบบแตะกัน อาร+แซด ทอรี. วิทยานิพนธ+ 
วิทยาศาสตร+ มหาบัณฑิต. เชียงใหมP : มหาวิทยาลัยเชียงใหมP 
ศราวุฒิ ชูโลก, ยามีล́ะ มะโร́ะ, และสุณีรัตน+ ลารีนู. (2558). การศกษาการเปล่ียนแปลงคาบการโคจรของระบบ 

ดาวคูP V1799 Ori. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปåที่ 18 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 25 
Jenet H., Er-Ho Zhan, and E.L. Robinson. HW Virginis a short-period eclipsing binary containing 

an sdB star: University of Texas at Austin, Austin, USA; 1992 
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การศึกษาความสัมพันธGของการเคล่ือนท่ีของดาวในระบบดาวคูVอุปราคาจากกราฟแสง 

  นางสาวกมลฉัตร วิจิตรป1ญญารักษ4 

E-mail: kamonchatwichitpanyarak@gmail.com 

นายทวีรักษ4 ทูลพุทธา 

โรงเรียนพรหมานุสรณ4จังหวัดเพชรบุรี 

 

บทคัดยVอ 

ระบบดาวคูYอุปราคา (eclipsing binary star system) เป`นระบบดาวคูYที ่มีระนาบวงโคจรระหวYาง 

ดาวฤกษ4ทั้งสองดวงท่ีเกือบอยูYในแนวระดับสายตาของผูiสังเกตบนโลก จึงสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง

ความสวYางในขณะที่ดาวทั้งสองดวงเคลื่อนที่ผYานหนiากันและกัน ทำใหiสามารถนำขiอมูลความสวYางมาสรiางเป̀น

กราฟระหวYางแกน x กับแกน y เรียกวYา กราฟแสง ซึ่งสามารถนำมาใชiในการศึกษาหาคYาพารามิเตอร4ตYาง ๆ ไดi 

ดังนั้นโครงงานการศึกษากราฟแสงของระบบดาวคูYอุปราคา NSVS3635231 มีวัตถุประสงค4เพื่อ (1) ศึกษา

ความสัมพันธ4ของการเคลื่อนที่ผYานกันของดาวในระบบดาวคูYอุปราคา (2) ศึกษาวิธีการหาคYาพารามิเตอร4ตYาง ๆ 

ของระบบดาวคู Yอุปราคา โดยใชiฐานขiอมูล ASAS-SN Variable Stars Database นำมาสรiางกราฟแสงใน

โปรแกรม Microsoft Excel จากนั้นทำการวิเคราะห4ความสวYางจากกราฟ ขณะที่เกิดอุปราคาปฐมภูมิ อุปราคา

ทุติยภูมิ และไมYเกิดอุปราคากันโดยใชiความสัมพันธ4ของความสYองสวYางตYอพื ้นที ่ผ ิวทรงกลม เพื ่อหา

คYาพารามิเตอร4ตYาง ๆ ของระบบดาวคูYอุปราคา ซึ่งผลการศึกษาระบบดาวคูYอุปราคา NSVS3635231 พบวYาดาว

ดวงเล็กมีความสYองสวYางและอุณหภูมิพ้ืนผิวมากกวYาดาวดวงใหญY โดยเม่ือดาวดวงเล็กเคล่ือนท่ีผYานหนiาดาวดวง

ใหญYจะมีการลดลงของแสงในปริมาณนiอยเป`นการเกิดอุปราคาทุติยภูมิ และเกิดอุปราคาปฐมภูมิเมื่อดาวดวง

ใหญYเคลื่อนที่ผYานหนiาดาวดวงเล็กซึ่งมีการลดลงของแสงมาก และไดiคYาพารามิเตอร4คือ สัดสYวนของรัศมีและ

อุณหภูมิพ้ืนผิวดาวในระบบดาวคูYอุปราคา 

 

คำสำคัญ: ระบบดาวคูYอุปราคา กราฟแสง ความสYองสวYาง อุณหภูมิพ้ืนผิว  

 

ความเป̀นมา 

 ระบบดาวคูYอุปราคา (eclipsing binary star system) เป`นระบบดาวที่มีดาวฤกษ4สองดวงโคจรรอบ

จุดศูนย4กลางมวล มีระนาบวงโคจรเกือบอยูYในแนวเล็งของผูiสังเกตทำใหiสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลง 

ความสวYางของระบบในขณะที่ดาวทั้งสองดวงบดบังกัน เรียกวYา การเกิดอุปราคา (eclipse) เมื่อสังเกตและ

บันทึกความสYองสวYางของดาวทั้งสองท่ีชYวงเวลาตYาง ๆ เป`นระยะเวลาหนึ่งจะพบวYาสามารถนำขiอมูลมาสรiาง

เป`นกราฟความสัมพันธ4ระหวYางความสวYางกับชYวงเวลา  เรียกวYา กราฟแสง (Light curve) ซึ่งกราฟนี้สามารถ

นำมาใชiวิเคราะห4หาสมบัติบางประการของดาวฤกษ4ในระบบไดi 

 ระบบดาวคูYแบบใกลiชิดสามารถจำแนกตามแบบจำลองของโรชช4 (Classification of Close Binaries 

Based on the Roche Model) ออกเป`น 3 ประเภท คือ (1) ประเภท Algol หรือเรียกวYาชั้น EA เป`นระบบ
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ดาวคูYแบบใกลiชิดท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด ประกอบดiวยสมาชิก 2 ดวงท่ีอยูYหYางกันพอสมควร เป̀นดาวคูYแบบแยกกัน 

(Detached Binaries) (2) ประเภท Beta Lyrae หรือเรียกวYาชั้น EB เป`นระบบดาวคูYประเภทที่มีสมาชิกเป̀น

ดาวยักษ4 (Giants) และดาวยักษ4ใหญY (Supergiants) ซึ่งมีความหนาแนYนต่ำและมีขนาดไมYเทYากัน สมาชิกจะอยูY

ใกลiกันจึงมีแรงดึงดูดระหวYางกันมากทำใหiดาวมีรูปรYางรี (oval shape) และ (3) ประเภท W Uma หรือเรียกวYา

ชั้น EW เป`นดาวคูYแบบใกลi ชิดที่มีสมาชิกทั้งสองดวงเป`น ดาวแคระ (Dwarfs) มีขนาดและความสวYางใกลiเคียง

กันมาก สมาชิกทั้งสองดวงอยูYใกลiกันมากจนบางครั้งเป`นดาวคูYแบบติดกัน(Contact Binaries) รูปรYางของดาว

ทั้งสองจึงบิดเบี้ยวมาก ทำใหiทราบไดiวYาดาวคูYอุปราคาประเภท EA มีโมเมนตัมเชิงมุมและคาบคงที่ อีกทั้งยังไมY

มีการถYายเทมวลสารทำใหiไมYสูญเสียมวลระหวYางกัน ตYางจากประเภท EB  และ EW ที่มีการสูญเสียโมเมนตัม

เชิงมุม อาจทำใหiระบบดาวคูYหลอมกลายเป̀นดาวเด่ียวในท่ีสุด 

 ผูiศึกษามีความสนใจที่จะนำกราฟแสงของระบบดาวคูYอุปราคา NSVS3635231 ซึ่งเป`นชนิด EA มา

วิเคราะห4 เพ่ือหาคYาพารามิเตอร4ตYาง ๆ โดยใชiฐานขiอมูลจาก ASAS-SN Variable Stars Database  

 

วัตถุประสงคG 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ4ของการเคล่ือนท่ีผYานกันของดาวในระบบดาวคูYอุปราคาจากกราฟแสง 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการหาคYาพารามิเตอร4ตYาง ๆ ของดาวคูYอุปราคาจากกราฟแสง 

 

วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การสรfางและวิเคราะหGกราฟแสงของระบบดาวคูVอุปราคา NSVS3635231  

1.1 นำเขiาขiอมูล hjd, mag, flux ของระบบดาวคู Yอุปราคาจาก ASAS-SN Variable Stars Database 

โดยโปรแกรม Microsoft Excel และคำนวณ Phase ของระบบดาวคูYอุปราคา ดังสมการ  

Phase = MOD*
hjd − epoch
period 3 

1.2 สรiางกราฟในโปรแกรม Microsoft Excel กำหนดใหi Phase เป̀นแกน x และ Flux เป̀นแกน y 

1.3 สรiางสมการจากการวิเคราะห4การเคล่ือนท่ีและกราฟ ดังสมการ  

B = 	
σT84πR<

4πd<
 

 

ตอนท่ี 2 การศึกษาวิธีหาคVาพารามิเตอรGตVาง ๆ ของระบบดาวคูVอุปราคา NSVS3635231  

2.1 หาสัดสYวนของรัศมีดาวในระบบดาวคูYอุปราคา จากสมการ  B = 	 =>
?8@AB

8@CB
 

  โดยเปรียบเทียบความสวYางของดาวดวงใหญYขณะถูกบังกับความสวYางของดาวดวงใหญYขณะที่ไมYถูกบัง 

เพ่ือหาสัดสYวนรัศมีของดาวดวงเล็กกับดาวดวงใหญY 

2.2 หาสัดสYวนของอุณหภูมิพ้ืนผิวดาวในระบบดาวคูYอุปราคา จากสมการ  

DE
DB
= FE?

FB?
× HEB

HBB
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ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสัมพันธGของการเคล่ือนท่ีผVานกันของดาวในระบบดาวคูVอุปราคา  

จากการศึกษาความสัมพันธ4ของการเคล่ือนท่ีผYานกันของดาวในระบบดาวคูYอุปราคา NSVS3635231 

สามารถสรiางกราฟท่ีมีความสัมพันธ4ระหวYางความสวYางกับระยะเวลาในการโคจรไดi ดังภาพท่ี 1 

 

จากการศึกษากราฟแสงจากภาพท่ี 1 พบวYา กราฟชYวงท่ีมีความสวYางมากสุด ความสวYางรองลงมา และ

ความสวYางนiอยท่ีสุด เป̀นขณะท่ีไมYเกิดอุปราคา เกิดอุปราคาทุติยภูมิ และเกิดอุปราคาปฐมภูมิตามลำดับ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธ4ระหวYางอันดับความสวYางกับเฟสของระบบดาวคูYอุปราคา NSVS635231 

ภาพท่ี 2  กราฟแสดงความสัมพันธ4ระหวYางคYาความสYองสวYางปรากฏกับเฟสของระบบดาวคูYอุปราคา 

NSVS363523 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาวิธีการหาคVาพารามิเตอรGตVาง ๆ 

คYาพารามิเตอร4ซ่ึงคำนวณจากความสYองสวYางจากกราฟแสงคือ สัดสYวนรัศมีและสัดสYวนอุณหภูมิพ้ืนผิว 

ไดiดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาหาคYาพารามิเตอร4ของระบบดาวคูYอุปราคา NSVS3635231 

Parameters NSVS3635231 

IJ
IK

 0.61 

LJ
LK

 1.1 

  

สรุปผล 

การศึกษาความสัมพันธ4การเกิดอุปราคาของระบบดาวคูYอุปราคา NSVS3635231 สามารถสรุปผลไดi

ดังนี้ (1) การศึกษาความสัมพันธ4ของการเคลื่อนที่ผYานกันของดาวในระบบดาวคูYอุปราคาจากกราฟแสง โดยการ

วิเคราะห4การลดลงของแสงขณะตYาง ๆ ไดiแกY ขณะเกิดอุปราคาปฐมภูมิ หรือมีความสวYางลดลงมากสุด กราฟ

แสงจะแสดงแสงจากดาวดวงที่มีขนาดใหญYกวYา ในขณะท่ีอุปราคาทุติยภูมิ หรือมีความสวYางลดลง รองลงมา 

กราฟแสงจะแสดงแสงจากดาวดวงที่มีขนาดเล็กกวYาและดวงท่ีใหญYกวYาบริเวณที่ไมYถูกบัง และขณะท่ีไมYเกิดอุป

ราคา กราฟแสงจะแสดงความสวYางของดาวทั้งสอง และ (2) คYาพารามิเตอร4ที่ศึกษาไดiจากกราฟแสง คือ คYา

สัดสYวนรัศมีและสัดสYวนของอุณหภูมิพ้ืนผิวดาว ซ่ึงมีคYา 0.61 และ 1.1 ตามลำดับ  

  

เอกสารอfางอิง 

Ohio State University, Department of Astronomy.  (ม  ป  ป ).  ASAS-SN Variable Stars Database.  

สืบคiน 25 พฤศจิกายน 2563, จาก https://asas-sn.osu.edu/variables/303ec0b2-9ee1-593b-

82a1-0eef9d082a46 

วิภู รุโจปการ.  (2561).  เอกภพ เพ่ือความเข;าใจในธรรมชาติของจักวาล.  พิมพ4คร้ังท่ี 19.  กรุงเทพฯ:  

นานมีบุôคส4. 
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Pulsar map 

นางสาวกาญจณ*ระวี ฉ่ำแสง 

E-mail: 39615@promma.ac.th 

ครูท่ีปรึกษา นายทวีรักษ* ทูลพุทธา 

โรงเรียนพรหมานุสรณ*จังหวัดเพชรบุรี 

 

บทคัดยAอ 

พัลซาร* (Pulsar)  คือแหลbงกำเนิดคลื ่นวิทยุในอวกาศเปfนชbวงสั ้น ๆ ซึ ่งเกิดจากดาวนิวตรอน 

ที่หมุนรอบตัวเองอยbางรวดเร็ว เนื่องจากพัลซาร*ปลbอยสัญญาณเปfนจังหวะ มีความเฉพาะตัวของแตbละดวง  

จึงถูกเลือกใชmเปfนตำแหนbงอmางอิงเพื่อทำแผนที่พัลซาร* ซึ่งเปfนแผนที่เพื่อระบุตำแหนbงของโลก และไดmถูกสbงออก

นอกโลกไปกับยานไพโอเนียร* 10 การศึกษาเกี่ยวกับแผนที่พัลซาร*จึงมีวัตถุประสงค*เพื่อ (1) เพื่อสรmางแผนท่ี 

พัลซาร*โดยใชmฐานขmอมูล Australia Telescope National Facility (ATNF) (2) เพื่อเลือกพัลซาร*สำหรับแผน

ที ่พัลซาร*ระบุตำแหนbงของระบบดาวเคราะห*อื ่น ๆ โดยใชmขmอมูลของพัลซาร**จากฐานขmอมูล Australia 

Telescope National Facility (ATNF) และใชmขmอมูลของดาวฤกษ*ท่ีมีระบบดาวเคราะห*ที ่เหมาะสำหรับ 

เปfนที่อยูbของสิ่งมีชีวิต จากฐานขmอมูล SIMBAD astronomical โดยเลือกระบบดาว Trappist-1 ซึ่งเปfนระบบ

ดาวที่มีการคmนพบวbา ดาวเคราะห*ทั้งหมดในระบบน้ี เปfนดาวเคราะห*ที่อยูbใน Habitable zone ซึ่งอาจเอื้อตbอ

สbงมีชีวิต (thaipublica.org, 2564) ผลการศึกษาพบวbาพัลซาร*หนึ่งดวงไมbไดmสามารถตรวจพบไดmจากทุกทิศทาง 

ขึ้นอยูbกับมุมการแกวbงของสัญญาณ และมุมการแกวbงสัญญาณจากพัลซาร*แตbละดวงจะไมbเหมือนกันขึ้นอยูbกับ

คาบการหมุนของพัลซาร* ทำใหmพัลซาร*ไมbอาจใชmไดmทุกดวง ตmองพิจารณาจากตmนทางและปลายทางของแผนท่ี 

คำสำคัญ: Pulsar map, Pulsar, Pioneer 10, สัญญาณพัลซาร* 
 

ความเปLนมา 

ในปÜค.ศ. 1971 แผนที ่พัลซาร*ถูกสbงออกนอกโลกไปกับยานไพโอเนียร* 10 ดmวยความหวังที ่วbา 

ถmามีสิ่งมีชีวิตที่สามารถตรวจจับยานไดm จะสามารถเขmาใจแผนที่พัลซาร*ไดm แผนที่พัลซาร*ดังกลbาวชbวยระบุ

ตำแหนbงของโลกใหmสbงมีชีวิตนอกโลก เนื่องจากพัลซาร*ปลbอยรังสีเปfนจังหวะ มีความเฉพาะตัวของแตbละดวง 

ทำใหmแฟรงก* เดรก (Frank Drake) เลือกใชmพัลซาร*เปfนตำแหนbงอmางอิงเพื่อทำแผนท่ีพัลซาร* โดยแผนที่ประกอบ

ไปดmวยพัลซาร* 14 ดวง มีจุดตัดคือตำแหนbงของระบบสุริยะ และเสmนประเปfนลักษณะของเลขฐานสอง  

ซึ่งเลขฐานสองดังกลbาว แสดงอัตราการหมุนรอบตัวเองของพัลซาร*แตbละดวง และความยาวของเสmนที่ลาก

ระหวbางระบบสุริยะ และพัลซาร*แตbละดวง แสดงถึงระยะหbางระหวbางระบบสุริยะกับพัลซาร*ดวงน้ัน ๆ 

ผูmศึกษาไดmมีความสนใจเกี่ยวกับวิธีการสรmาง และวิธีการอbานแผนที่พัลซาร* จึงไดmศึกษาการสรmางแผน

ที่พัลซาร* โดยใชmระยะหbาง พิกัดกาแลกติก และคาบการหมุนของพัลซาร*ทั้งหมดจากฐานขmอมูล Australia 

Telescope National Facility (ATNF) มาวิเคราะห*พิกัดและมุมการแกวbงของสัญญาณจากพัลซาร* เพื่อใชmใน

การเลือกพัลซาร* และใชmขmอมูลดาวฤกษ*ท่ีอยูbในระบบดาวเคราะห*ท่ีเหมาะสำหรับเปfนท่ีอยูbของส่ิงมีชีวิต 
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วัตถุประสงคT 

1. เพ่ือสรmางแผนท่ีพัลซาร*โดยใชmฐานขmอมูล Australia Telescope National Facility (ATNF) 

2. เพ่ือเลือกพัลซาร*สำหรับแผนท่ีพัลซาร*ระบุตำแหนbงของระบบดาวเคราะห*อ่ืน ๆ 
 

วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 สร̂างแผนท่ีพัลซารTโดยใช̂ฐานข̂อมูล Australia Telescope National Facility (ATNF) 

1. กำหนดขmอมูลของพัลซาร*ที ่ต mองใชmในการทำแผนที ่ไดmแกb ระยะหbางของพัลซาร* พิก ัดกาแลกติก 

คาบการหมุน และระยะหbางของจุดศูนย*กลางกาแล็กซี 
2. คmนหาขmอมูลพัลซาร*ท่ีตmองการจากฐานขmอมูล Australia Telescope National Facility (ATNF)  
3. แปลงพิกัดของดวงอาทิตย* จุดศูนย*กลางกาแล็กซี และพัลซาร*จากระบบพิกัดกาแล็กติกเปfนระบบพิกัดฉาก 

โดยมีดวงอาทิตย*เปfนจุดศูนย*กลาง ดังสมการ	 
X = D cos ' cos ( , Y	 = D sin ' cos ( , Z	 = D sin ( 

เม่ือ	D คือ ระยะหbางระหวbางพัลซาร*กับโลก l   คือ กาแลกติกละติจูด และ b  คือ กาแลกติกลองจิจูด 

4. เล ือกพัลซาร *ท ี ่สามารถใช mเพ ื ่อทำแผนที ่ ไดm  โดยมีหล ักเกณฑ*ด ังน้ี 1) ระยะหbางใกล mก ับโลก 2) 

พัลซาร*ท่ีมีคาบการหมุนส้ันกวbา 1 วินาที 3) เลือกพัลซาร*ใหmกระจาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการพบพัลซาร*มากข้ึน 
5. สรmางแผนที่ โดยระบุคาบการหมุนของพัลซาร*เทียบกับคาบการสั่นของ HI transition บนแผนท่ีเปfนระบบ

เลขฐานสอง 
 

ตอนท่ี 2 เลือกพัลซารTสำหรับแผนท่ีพัลซารTระบุตำแหนAงของระบบดาวเคราะหTอ่ืน ๆ 
1. เลือกดาวฤกษ*ท่ีจะใชmในการสรmางแผนท่ีแสดงตำแหนbง โดยเลือกเปfนระบบดาวเคราะห* TRAPPIST-1 

2. คmนหาขmอมูลพิกัดกาแล็กติก และระยะหbางจากโลกของ TRAPPIST-1 จากฐานขmอมูล SIMBAD 

astronomical  

3. แปลงพิกัดของ TRAPPIST-1 พัลซาร* และจุดศูนย*กลางกาแล็กซี จากพิกัดกาแล็กติกเปfนระบบพิกัดฉาก 

จากน้ันทำการยmายจุดศูนย*กลางจากโลกไปอยูbท่ี TRAPPIST-1 

4. คำนวณมุมการแกวbงของพัลซาร* ดังสมการ (Lorimer & Kramer, 2005, p. 70) 

/	 ≈ 5.4	4		5
6
7

8 		 
เม่ือ 4	 คือ คาบการหมุนของพลซาร* และ / คือ มุมการแกวbbงของพัลซาร* 

5. คำนวณมุมที่สังเกตพัลซาร*จากดาว Trappist-1 (มุม A) โดยมุมที่สังเกตพัลซาร*จาก Trappist-1 (มุมA) 

จะตmองมีคbานmอยกวbา 2! ดังรูปท่ี 1 

6. เลือกพัลซาร*ท่ีเหมาะสมในการสรmางแผนที่ โดยพิจารณาจาก 1) พัลซาร*ที่สามารถจับคลื่นวิทยุจากโลกไดm 

2) ระยะหbางใกลmกับโลก 3) พัลซาร*ที่มีคาบการหมุนสั้นกวbา 1 วินาที และ 4) เลือกพัลซาร*ใหmกระจาย 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการพบพัลซาร*มากข้ึน 

7. สรmางแผนท่ี เชbนเดียวกับตอนท่ี 1 
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รูปท่ี 1 การคำนวณมุมท่ีสังเกตพัลซาร* จากดาว Trappist-1 (มุม A) 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การสร̂างแผนท่ีพัลซารTโดยใช̂ฐานข̂อมูล Australia Telescope National Facility (ATNF) 

 
รูปท่ี 2 แผนท่ีพัลซาร*เพ่ือช้ีพิกัดของโลก 

 

ตอนท่ี 2 การเลือกพัลซารTสำหรับแผนท่ีพัลซารTระบุตำแหนAงของระบบดาวเคราะหTอ่ืน ๆ 

 
 

รูปท่ี 3 แผนท่ีพัลซาร*เพ่ือช้ีพิกัดของ Trappist-1 
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สรุปผล 

ตอนท่ี 1 การสร̂างแผนท่ีพัลซารTโดยใช̂ฐานข̂อมูล Australia Telescope National Facility (ATNF) 

แผนท่ีพัลซาร*สามารถทำไดmโดยการแปลงพิกัดจากระบบกาแลคติก  ใหmอยูbในระบบพิกัดฉากและ

เลือกพัลซาร*ท่ีมีระยะหbางใกลmกับโลก พัลซาร*ที่มีคาบการหมุนสั้นกวbา 1 วินาที เนื่องจากจะมีอายุยาวและ

สัญญาณท่ีแมbนยำมากขึ้นเมื่อเวลาผbานไป และเลือกพัลซาร*ใหmการกระจายตำแหนbง รอบ ๆ จุดหมายปลายทาง 

เพื่อเพิ่มโอกาสการสังเกตพบพัลซาร*ใหmมาขึ้น  ทั้งนี้ แผนที่พัลซาร*ที่สรmางขึ้น จะมีการระบุคาบการหมุนของ 

พัลซาร* เทียบกับคาบการส่ันของ HI transition จากน้ันแปลงเปfนระบบเลขฐานสอง  

ตอนท่ี 2 การเลือกพัลซารTสำหรับแผนท่ีพัลซารTระบุตำแหนAงของระบบดาวเคราะหTอ่ืน ๆ 

ในการเลือกพัลซาร*จะตmองทำการพิจารณามุมการแกวbงของสัญญาณเทียบกับมุมที่สังเกตพัลซาร* 

เพื่อคาดคะเนวbาสามารถจับคลื่นวิทยุที่ระบบดาวเคราะห*นั้นไดmหรือไมb และในการสรmางแผนที่พัลซาร*สำหรับ

ดาวฤกษ*ดวงอ่ืน ๆ อาจใชmพัลซาร*ท่ีไมbเหมือนกัน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานน ี ้ ได m ร ับความช b วยเหล ือและคำแนะน ํ า ในด m านต b าง  ๆ จากบ ุคคลหลายท b าน 

ผูmจัดทําตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาของทุก ๆ ทbาน ขอขอบคุณ นายมติพล ตั้งมติธรรม และนายธนกร 

อังค*วัฒนะ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยทางดาราศาสตร*แหbงชาติ ครูทวีรักษ* ทูลพุทธา ครูที่ปรึกษาโครงงาน 

สุดทmายขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหbงชาติ (องค*การมหาชน) ท่ีใหmโอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี* 
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การศึกษาระยะหCางของกระจุกดาวทรงกลมจากโลกโดยการใชQแผนภูมิเฮิรZตซปรุง-รัสเซลลZ              

(H-R Diagram) เปรียบเทียบกับการใชQดาวแปรแสงแบบอารZอารZไรล่ี (RR Lyrae Variable Star) 

  นางสาวธิศิตา สุขรักษ1 
E-mail: thisitaxxx@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายศุภชัย จันทร1งาม  
 โรงเรียนโคกสวPางคุQมวิทยานุสรณ1 

 

บทคัดยCอ 

โครงงานนี ้มีวัตถุประสงค1เพื ่อศึกษาระยะหPางของกระจุกดาวทรงกลมจากโลกโดยใชQแผนภูมิ            
เฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1 เปรียบเทียบกับการใชQดาวแปรแสงแบบอาร1อาร1ไรล่ี ดQวยวิธีการถPายภาพกระจุกดาวทรง

กลม (NGC 3201, NGC 5272) และดาวแปรแสง (NGC 3201 SAW V47, NGC 5272 SAW V23) ดQวยกลQอง          
โรโบติก (Robotic Telescope) ขนาด 0.7 เมตร จากหอดูดาว Spring Book ประเทศออสเตรเลีย นำภาพ
กระจุกดาวทรงกลมมาทำการลดสัญญาณรบกวน (Reduction) ดQวยโปรแกรม AstroImageJ ทำการวัดคPาแสง 

(Photometry) ของกระจุกดาวทรงกลมดQวยโปรแกรม Aperture Photometry และวิเคราะห1ภาพดQวย H-R 
Diagram ผPานโปรแกรม SAOImageDS9 และกราฟแสง (Light Curve) ผPานโปรแกรม AstroImageJ ผล
การศึกษาพบวPาระยะหPางของกระจุกดาวทรงกลม NGC 3201 จากโลกโดยใชQแผนภูมิเฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1 มีคPา

ระยะหPางเฉลี่ยเทPากับ 4,394.67 พาร1เซก คลาดเคลื่อนจากระยะจริง คิดเปéนรQอยละ 12.11 ในขณะที่การใชQ
ดาวแปรแสง NGC 3201 SAW V47 ไมPสามารถหาระยะหPางของกระจุกดาวทรงกลมจากโลกไดQ สPวนกระจุก
ดาวทรงกลม NGC 5272 เนื่องจากไมPสามารถระบุตำแหนPงแถบลำดับหลักไดQอยPางชัดเจน จึงไมPสามารถทำการ

การคำนวณหาระยะหPางจากโลกถึงกระจุกดาวไดQ ในขณะที่ดาวแปรแสง NGC 5272 SAW V23 มีคPาระยะหPาง
จากโลกเฉลี่ยเทPากับ 16,412.00 พาร1เซก คลาดเคลื่อนจากระยะหPางจริง คิดเปéนรQอยละ 57.81 และเนื่องจาก
ขQอมูลท่ีไดQจากการเก็บขQอมูลยังไมPเพียงพอจึงไมPสามารถเปรียบเทียบความแตกตPางของวิธีการคำนวณท้ังสองวิธีไดQ 

คำสำคัญ: ดาวแปรแสง กราฟแสง แผนภูมิเฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1 
 

ความเปqนมา 

 ดาวแปรแสง (Variable Star) คือดาวฤกษ1ที่มีความสวPางเปลี่ยนแปลงอยPางมาก แตกตPางจากดาวฤกษ1
สPวนใหญPในทQองฟíาที่มีสภาพสPองสวPางเกือบคงที่ ดวงอาทิตย1ของเราเปéนตัวอยPางที่ดีของดาวฤกษ1ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงของความสวPางนQอยมาก ดาวแปรแสงมีทั้งหมด 6 ประเภท คือดาวแปรแสงแบบจังหวะ ดาวแปร
แสงแบบประทุ ดาวแปรแสงแบบอุปราคา ดาวแปรแสงแบบหมุน ดาวแปรแสงหายนะ และดาวแปรแสง
เอกซเรย1 [1] 

 ดาวแปรแสงแบบจังหวะ (Pulsating Variables) มีการเปลี ่ยนแปลงคPาความสวPาง เนื ่องจากช้ัน
บรรยากาศมีการเคลื่อนไหวอยPางเปéนจังหวะสPงผลใหQเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิวดาว เชPน ดาวแปรแสงแบบอาร1
อาร1ไรลี่ (RR Lyrae Variable Star) มีการแปรแสงในแนวเล็งเดียวกัน มีคาบการแปรแสงสั้น 0.3-1.2 วัน ใน
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การหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมปïจจุบันใชQวิธีการศึกษาจากกราฟแสงของดาวแปรแสงแบบอาร1

อาร1ไรล่ีและวิธีการศึกษาจากแผนภูมิเฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1 ของกระจุกดาวทรงกลม [1]  
ดังนั ้นผู Qจัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาระยะหPางของกระจุกดาวทรงกลม NGC 3201 และ NGC 5272 

(Messier 3) โดยใชQการสรQางแผนภูมิเฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1 และการใชQดาวแปรแสงแบบอาร1อาร1ไรล่ี NGC 3201 

SAW V47 และ NGC 5272 SAW V23 ที่มีคาบการโคจรที่ส้ัน เพื่อนำขQอมูลมาคำนวณหาระยะทางจากโลกถึง
กระจุกดาวทรงกลม พรQอมทั้งเปรียบเทียบและวิเคราะห1ความคลาดเคลื่อนที่ไดQจากการคำนวณหาระยะทาง
จากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมดQวยวิธีการท่ีแตกตPางกันท้ังสองวิธี 

 

วัตถุประสงคZ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตPางในการนำแผนภูมิเฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1และดาวแปรแสงแบบอาร1อาร1
ไรล่ีมาใชQในการหาระยะหPางของกระจุกดาวทรงกลมจากโลก 

 

วิธีการศึกษา 

 1. ทำการถPายภาพกระจุกดาวทรงกลม NGC 3201 และ NGC 5272 โดยใชQฟóลเตอร1กรองแสง B และ

ฟóลเตอร1กรองแสง V พรQอมถPายภาพดาวแปรแสงแบบอาร1อาร1ไรลี่ NGC 3201 SAW V47 และ NGC 5272 
SAW V23 ดQวยกลQองโรโบติก ขนาด 0.7 เมตร จากหอดูดาว Spring Book ประเทศออสเตรเลีย 

2. นำภาพกระจุกดาวทรงกลมท่ีไดQมาทำการลดสัญญาณรบกวนดQวยโปรแกรม AstroImageJ 

3. นำภาพกระจุกดาวทรงกลมที ่ผPานการลดสัญญาณรบกวนมาทำการวัดคPาแสงดQวยโปรแกรม 
Aperture Photometry และวิเคราะห1ภาพดQวยโปรแกรม SAOImageDS9 

4. สรQางกราฟ H-R Diagram ของกระจุกดาวทรงกลม NGC 3201 และ NGC 5272 และคำนวณหา

ระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมท้ังสอง 
5. นำภาพดาวแปรแสง NGC 3201 SAW V47 และ NGC 5272 SAW V23 ที่ผPานการลดสัญญาณลบ

กวนมาทำการวัดคPาแสงของภาพดQวยโปรแกรม AstroImageJ 

6. สรQางกราฟแสงของดาวแปรแสง NGC 3201 SAW V47 และ NGC 5272 SAW V23 เพ่ือหาคาบ
การแปรแสงของดาว ซ่ึงจะนำไปหาคPาแมกนิจูดสัมบูรณ1 โดยใชQสมการ ! = −0.216 − 1.7*+,	(!"#$%&'(.*+ ) และคPา
แมกนิจูดปรากฏ โดยใชQสมการ ,0 −,1 = −2.5123(2324) 

7. คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม โดยใชQสมการ 6 = 10
9:;<=

=   เมื่อ , คือ คPา

แมกนิจูดปรากฏ (Apparent Magnitude) และ > คือ คPาแมกนิจูดสัมบูรณ1 (Absolute Magnitude) 
8. วิเคราะห1ความคลาดเคลื่อนที่ไดQจากการคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม NGC 

3201 และ NGC 5272 ดQวยวิธีการท่ีแตกตPางกันท้ังสองวิธี พรQอมเปรียบเทียบความแตกตPาง 
 

ผลการศึกษา 

เม่ือนำคPา Magnitude B และ Magnitude V ของกระจุกดาวทรงกลม NGC 3201 และ NGC 5272  มา
เขียนกราฟความสัมพันธ1ระหวPางคPา Magnitude B และคPาดัชนีสี B-V จะไดQแผนภูมิเฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1 ดังรูปท่ี 1 



Oral Presentation (O21) 

The 7
th
 Thai Astronomical Conference (Student Session) 82 

 

 
 
 

 
 

a) กระจุกดาว NGC 3201   b) กระจุกดาว NGC 5272 

รูปท่ี 1 แสดง H-R Diagram ของกระจุกดาว NGC 3201 และ NGC 5272 
 

       จากรูปที่ 1 a) พบวPาตำแหนPงดาวบนแถบลำดับหลัก (Main Sequence) ของกระจุกดาว NGC 3201 
เปéนดังภาพ ซึ่งเมื่อทำการคำนวณหาระยะหPางของกระจุกดาวทรงกลมจากโลก จะไดQระยะหPางของกระจุกดาว
ทรงกลมจากโลกเฉล่ียมีคPาเทPากับ 4,394.67 พาร1เซก คลาดเคล่ือนจากระยะหPางจริงคือ 5,000 พาร1เซก [2] คิด

เปéนรQอยละ 12.11 ในขณะที่ รูปที่ 1 b) ไมPสามารถระบุตำแหนPงจุดเบนออกของกระจุกดาว NGC 5272 ไดQ
อยPางชัดเจน จึงไมPสามารถทำการการคำนวณหาระยะหPางจากโลกถึงกระจุกดาว NGC 5272 ไดQ  
        และเม่ือนำภาพถPายดาวแปรแบบอาร1อาร1ไรล่ี NGC 3201 SAW V47 และ NGC 5272 SAW V23 มาทำ

การวิเคราะห1การเปลี่ยนแปลงคPาความสวPางดQวยโปรแกรม AstroImageJ ดังรูปที่ 2 เพื่อสรQางกราฟแสงจะ
ไดQผลการทดลองเปéนดังรูปท่ี 3 

 

 
 
 

 
 

 

                   a) NGC 3201 SAW V47         b) NGC 5272 SAW V23 

รูปท่ี 2 แสดงการวิเคราะห1ภาพถPายดาวแปรแสง NGC 3201 SAW V47 และ NGC 5272 SAW V23 
 
 

 
 

 

 a) NGC 3201 SAW V47                 b) NGC 5272 SAW V23 
รูปท่ี 3 แสดง Light Curve ของดาวแปรแสง NGC 3201 SAW V47 และ NGC 5272 SAW V23 

(0.75, 18) 

Period = 0.283808 

Main Sequence 
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จากรูปที่ 3 a) พบวPากราฟแสงของ NGC 3201 SAW V47 ไมPมีตำแหนPงยอดกราฟ (Peak) ที่ชัดเจน 

จึงไมPสามารถคำนวณคาบของดาวไดQ สPงผลใหQไมPสามารถคำนวณหาระยะหPางจากโลกถึงดาวแปรแสงไดQ ในขณะ
ที่กราฟแสงของ NGC 5272 SAW V23  มีคาบการแปรแสงเทPากับ 0.283808 วัน และเมื่อทำการคำนวณหา
ระยะทางจากโลกถึงดาวแปรแสง จะไดQวPาระยะหPางของดาวแปรแสงจากโลกเฉลี่ยมีคPาเทPากับ 16,412.00 

พาร1เซก คลาดเคล่ือนจากระยะหPางจริงคือ 10,400 พาร1เซก [3] คิดเปéนรQอยละ 57.81 
 

สรุปผล 

จากการศึกษาระยะหPางของกระจุกดาวทรงกลมจากโลกโดยใชQแผนภูมิเฮิร 1ตซปรุง-รัสเซลล1 
เปรียบเทียบกับการใชQดาวแปรแสงแบบอาร1อาร1ไรล่ี พบวPาระยะหPางของกระจุกดาว NGC 3201 จากโลกโดยใชQ

แผนภูมิเฮิร1ตซปรุง-รัสเซลล1 มีคPาระยะทางเฉลี่ยเทPากับ 4,394.67 พาร1เซก คลาดเคลื่อนจากระยะจริง 5,000 
พาร1เซก คิดเปéนรQอยละ 12.11 ในขณะที่การใชQดาวแปรแสง NGC 3201 SAW V47 ไมPสามารถหาระยะหPาง
จากโลกถึงดาวไดQ สPวนกระจุกดาว NGC 5272 เนื่องจากไมPสามารถระบุตำแหนPงแถบลำดับหลักไดQอยPางชัดเจน 

จึงไมPสามารถทำการคำนวณหาระยะหPางจากโลกถึงกระจุกดาวไดQ ในขณะที่ดาวแปรแสง NGC 5272 SAW 
V23 คำนวณระยะหPางของดาวแปรแสงจากโลกเฉลี ่ยมีคPาเทPากับ 16,412.00 พาร1เซก คลาดเคลื ่อนจาก
ระยะหPางจริงคือ 10,400 พาร1เซก [3] คิดเปéนรQอยละ 57.81 และเนื่องจากขQอมูลที่ไดQจากการเก็บขQอมูลยังไมP

เพียงพอจึงไมPสามารถเปรียบเทียบความแตกตPางของวิธีการคำนวณท้ังสองวิธีไดQ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำโครงงานในครั ้งนี ้สำเร็จลงไดQดQวยการสนับสนุนจากครูศุภชัย จันทร1งาม ครูที ่ปรึกษา 
ขอขอบพระคุณ คุณฟíาประกาย เจียรคุปต1 พ่ีเลี้ยงโครงงานดาราศาสตร1ที่คอยใหQคำแนะนำอยPางดีเสมอมา

สุดทQายน้ีขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร1แหPงชาติ ท่ีไดQมอบโอกาสในการทำโครงงานในคร้ังน้ี 
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การสร;างแบบจำลองตำแหนFงของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางช;างเผือกด;วย H-R Diagram 

นางสาว กานติมา บุญสิงห/ 

E-mail: tikkantima@gmail.com 

                                          ครูท่ีปรึกษา นายศุภชัย จันทร/งาม  

 โรงเรียนโคกสวPางคุQมวิทยานุสรณ/ 

 

บทคัดยFอ 

โครงงานนี ้มีวัตถุประสงค/เพื ่อทำการศึกษาการหาระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม เพื ่อสรQาง

แบบจำลองการกระจายตัวของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซี่ทางชQางเผือก โดยใชQฐานขQอมูลกระจุกดาว

ทรงกลมที่มีอยูPในซอฟต/แวร/ SAOImageDS9 นำขQอมูลมาสรQางกราฟ H-R Diagram เพื่อใชQในการคำนวณหา

ระยะทางถึงกระจุกดาวทรงกลมที่สนใจ พรQอมสรQางแบบจำลองตำแหนPงของกระจุกทรงกลมภายในกาแลคซ่ี

ทางชQางเผือก ผลการศึกษาพบวPากระจุกดาวทรงกลมสPวนใหญPจะอยูPกันอยPางหนาแนPนบริเวณใกลQกับระบบ

สุริยะและกระจุกดาวทรงกลมที่มีคPามุมเงยในพิกัดกาแลคติกเปmนบวกจะมีจำนวนไมPแตกตPางกันกับกระจุกดาว

ทรงกลมที่มีคPามุมเงยในพิกัดกาแลคติกเปmนลบ โดยมีคPาความคลาดเคลื่อนในการคำนวณเฉลี่ยคิดเปmนรQอยละ 

58.72 
 

คำสำคัญ: กระจุกดาว กระจุกดาวทรงกลม กาแลคซ่ีทางชQางเผือก 
 

ความเปbนมา 

 กระจุกดาว คือ กลุPมของดาวฤกษ/ที่อยูPรวมกันดQวยแรงดึงดูดจากความโนQมถPวง สามารถแบPงไดQเปmนสอง

ประเภท คือ กระจุกดาวทรงกลม เปmนกลุPมของดาวฤกษ/อายุมากนับแสนดวงที่อยู PดQวยกันดQวยแรงดึงดูด

คPอนขQางมาก และกระจุกดาวเปuดที่มีดาวฤกษ/นQอยกวPา เพียงไมPกี่รQอยดวงในกลุPม เปmนดาวฤกษ/อายุนQอยและมี

แรงดึงดูดตPอกันเพียงหลวมๆ [1] 

กระจุกดาวทรงกลม  เปmนแหลPงรวมของดวงดาวท่ีมีรูปรPางเปmนทรงกลม โคจรไปรอบ ๆ แกนกลางดารา

จักร ดาวฤกษ/ในกระจุกดาวทรงกลมมีแรงโนQมถPวงดึงดูดตPอกันคPอนขQางมาก ทำใหQดาวเหลPานั้นรวมตัวเปmนกลุPม

ทรงกลม มีความหนาแนPนของดาวคPอนขQางสูงโดยเฉพาะในจุดศูนย/กลาง การหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาว

ทรงกลมในปzจจุบันใชQวิธีการศึกษาจากการสรQาง H-R Diagram ของกระจุกดาวทรงกลม โดยการสุPมเลือกดาว

ในลำดับหลัก (Main Sequence Stars) [2]  

ดังนั้น งานวิจัยน้ีผูQจัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาการหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมที่สนใจโดย

การนำขQอมูลจากฐานขQอมูลมาสรQาง H-R Diagram และนำระยะทางท่ีไดQมาสรQางแบบจำลองตำแหนPงของ

กระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือก 
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วัตถุประสงคd 

1. เพ่ือหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือก 

2. เพ่ือสรQางแบบจำลองตำแหนPงของกระจุกทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือก 
 

วิธีการศึกษา 

          โครงงานนี้จะทำการศึกษาการหาระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม เพื่อสรQางแบบจำลองการกระจาย

ตัวของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือก โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

 1. หารายช่ือกระจุกดาวทรงกลมจากฐานขQอมูลโดยการสุPมเลือก จำนวน 100 กระจุกดาว 

           2. ใชQซอฟต/แวร/ SAOImageDS9 ในการดึงขQอมูลของกระจุกดาวทรงกลมจากฐานขQอมูล 

           3. สรQางกราฟ H-R Diagram แสดงความสัมพันธ/ระหวPางคPาแมกนิจูดปรากฏและคPาดัชนีสี B-V 

           4. คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม โดยใชQสมการ  ! = 10
%&'()

)    

พรQอมหาคPาความคลาดเคล่ือน [3] 

 5. ใชQซอฟแวร/ Stellarium ในการระบุคPามุมเงยในพิกันกาแลคติก (Galaxtic Coordinates) 

           6. จำลองภาพการกระจายตัวของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือก โดยใชQโปรแกรม

สรQางกราฟ 3 มิติ (Graphing Calculator 3D) 

           7. สรQางแบบจำลองการกระจายตัวของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือก 
 

ผลการศึกษา 

 เมื่อนำตำแหนPงของกระจุกดาวทรงกลมที่ไดQจากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับตำแหนPงของกระจุก

ดาวทรงกลมที่ไดQจากฐานขQอมูล โดยการนำคPาที่ไดQไปพอร/ตในโปรแกรมสรQางกราฟ 3 มิติ จะไดQผลการศึกษา

เปmนดังรูปท่ี 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

            a) จากการคำนวณ    b) จากฐานขQอมูล 

รูปท่ี 1 แสดงตำแหนPงของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือกในรูปแบบ 3 มิติ 

จากรูปที่ 1 พบวPากระจุกดาวทรงกลมสPวนใหญPจะกระจายกันอยูPเพียงดQานเดียวเมื่อพิจารณาจากจุด

ศูนย/กลางของกาแลคซ่ี 

จุดศูนยdกลางกาแลคซ่ี 

(kpc) 

(kpc) 

(kpc
) 

(kpc) 

(kpc) 

(kpc
) 

จุดศูนยdกลางกาแลคซ่ี 
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เมื่อพิจารณาตำแหนPงของกระจุกดาวทรงกลมในรูปแบบ 2 มิติ เมื่อสังเกตจากดQานบนของกาแลคซ่ี 

(ดQานท่ีคPามุมเงยในพิกัดกาแลคติกเปmนบวก) จะไดQผลการศึกษา ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

            a) จากการคำนวณ    b) จากฐานขQอมูล 

รูปท่ี 2 แสดงตำแหนPงของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือกในรูปแบบ 2 มิติ 

จากรูปที่ 2 พบวPากระจุกดาวทรงกลมสPวนใหญPจะกระจายตัวกันอยูPบริเวณฝzëงเดียวกันกับระบบสุริยะ 

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีระยะทางของกระจุกดาวท่ีอยูPไมPไกลจากโลกมากทำใหQนักดาราศาสตร/สามารถ

ตรวจพบไดQงPาย 

         เมื่อพิจารณาตำแหนPงของกระจุกดาวทรงกลมในรูปแบบ 2 มิติ เมื่อสังเกตจากดQานขQางของกาแลคซี่ จะ

ไดQผลการศึกษา ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            a) จากการคำนวณ    b) จากฐานขQอมูล 

รูปท่ี 3 แสดงตำแหนPงของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือกในรูปแบบ 2 มิติ 

จากรูปที่ 3 พบวPากระจุกดาวทรงกลมมีการกระจายตัวอยูPบริเวณดQานบนและดQานลPางของกาแลคซี่ ใน

จำนวนท่ีไมPแตกตPางกัน 

เมื่อนำขQอมูลที่ไดQไปทำการสรQางแบบจำลองการกระจายตัวของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ี

ทางชQางเผือก จะไดQผลการศึกษาดังแสดงในรูปท่ี 4 
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จากรูปที่ 4 พบวPาลักษณะการกระจายตัวของกระจุกดาวทรงกลมที่อยูPบริเวณดQานบนของกาแลคซี่กับ

กระจุกดาวทรงกลมที่อยูPบริเวณดQานลPางมีลักษณะที่คลQายกัน อีกทั้งพบวPาจำนวนของกระจุกดาวทรงกลมท่ีอยูP

บริเวณดQานบนของกาแลคซ่ีไมPแตกตPางกับจำนวนกระจุกดาวทรงกลมท่ีอยูPบริเวณดQานลPาง 

และเม่ือคำนวณหาคPาความคลาดเคล่ือนของคPาระยะทางท่ีคำนวณไดQพบวPา คPาความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย

คิดเปmนรQอยละ 58.72 เมื ่อเทียบกับระยะทางจริงท่ีนำมาจากฐานขQอมูล ซึ ่งอาจมีสาเหตุมาจากความ

คลาดเคลื ่อนในขั ้นตอนการระบุตำแหนPงของดาวในแถบลำดับหลักที ่ใชQในการหาคPาแมกนิจูดสัมบูรณ/ 

(Apparent Magnitude) 
 

สรุปผล 

 จากการศึกษาระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซี่ทางชQางเผือก เพื ่อสรQาง

แบบจำลองการกระจายตัวของกระจุกดาวทรงกลมภายในกาแลคซ่ีทางชQางเผือกพบวPา กระจุกดาวทรงกลมสPวน

ใหญPจะกระจายตัวกันอยูPบริเวณฝzëงเดียวกันกับระบบสุริยะ นอกจากนั้นยังพบวPาลักษณะการกระจายตัวและ

จำนวนของกระจุกดาวทรงกลมที่อยูPบริเวณดQานบนของกาแลคซี่ไมPแตกตPางกับกระจุกดาวทรงกลมที่อยูPบริเวณ

ดQานลPาง และมีคPาความคลาดเคล่ือนในการคำนวณเฉล่ียคิดเปmนรQอยละ 58.72 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้สำเร็จลงไดQดQวยการสนับสนุนจากครูศุภชัย จันทร/งาม ครูที่ปรึกษาโครงงาน

ที่คอยใหQความชPวยเหลือดQวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ ผูQอำนวยการไกร เฉลิมพงษ/ ผูQอำนวยการโรงเรียนโคก

สวPางคุQมวิทยานุสรณ/ และคุณสิทธิพร เดือนตะคุ เจQาหนQาที่สารสนเทศดาราศาสตร/ชำนาญการ สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร/แหPงชาติ พี่เลี้ยงโครงงานที่ใหQคำแนะนำจนโครงงานสำเร็จลงไดQ สุดทQายนี้ขอขอบคุณสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร/แหPงชาติ ท่ีไดQมอบโอกาสในการทำโครงงานในคร้ังน้ี 
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ส่ือสารทางดาราศาสตร/, สถาบันวิจัยดาราศาสตร/แหPงชาติ (องค/การมหาชน). 
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ศึกษาอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสารT 

นางสาวณัฐฌา ปทุมเพชร  

E-mail: natchaforwork2@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวสุกัญญา วราพุฒ 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 
บทคัดยXอ 

 โครงงานศึกษาอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสาร` มีวัตถุประสงค`เพื่อศึกษา

อัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสาร` เปรียบเทียบอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของ

กาแล็กซีและดาวเสาร` โดยใชcฐานขcอมูลอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแลกซีจำนวน 5 กาแล็กซี และ

ฐานขcอมูลอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาวเสาร̀  

 ผลการศึกษาพบวhาอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสาร`มีความแตกตhางกัน           

โดยกาแล็กซีจะมีอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองที่ไมhสัมพันธ`กับระยะทางที่ไกลออกไปและไมhเปkนไปตามกฎของเคป

เลอร̀ขcอท่ี 3 โดยพบวhามวลท่ีเพ่ิมข้ึนตามระยะหhางจากจุดศูนย̀กลางกาแล็กซีออกไปไมhมีความสัมพันธ̀กับอัตราเร็วใน

การหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซี เนื่องจากหากมวลสhวนใหญhอยูhที่ศูนย`กลางแลcว อัตราเร็วที่ปลายของกาแล็กซีควร

จะมีอัตราเร็วในวงโคจรชcากวhาบริเวณใกลcกับศูนย̀กลาง สhวนดาวเสาร̀น้ันเม่ือพิจารณาการหมุนของวงแหวนดาวเสาร̀

ดcวยกฎของเคปเลอร̀ขcอท่ี 3 มีอัตราเร็วในการหมุนสัมพันธ̀กับระยะทางท่ีไกลออกไปและเปkนไปตามกฎของเคปเลอร̀

ขcอท่ี 3 ในทำนองเดียวกับการท่ีดาวเคราะห̀ช้ันนอก  มีอัตราเร็วในวงโคจรชcากวhาดาวเคราะห̀ช้ันใน 

คำสำคัญ : อัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเอง, กฎของเคปเลอร̀ขcอท่ี 3     

 

ความเป]นมา 

กาแล็กซี คือ อาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ`จำนวนนับแสนลcานดวง  อยูhรวมกันดcวยแรงโนcมถhวง

ระหวhางดวงดาวกับหลุมดำท่ีมีมวลมหาศาล ซ่ึงอยูh ณ ศูนย̀กลางของกาแล็กซี โดยมีเนบิวลาซ่ึงเปkนกลุhมแกqสและ

ฝุsนละอองที่เกาะอยูhในที่วhางบางแหhงระหวhางดาวฤกษ` โดยเมื่อพิจารณาการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีดcวย 

กฎของเคปเลอร`ขcอที่ 3 (p
2
/a

3
 = k) หากมวลสhวนใหญhอยูhที่ศูนย`กลางแลcว อัตราเร็ว ท่ีปลายแขนของกาแล็กซี

ควรจะมีอัตราเร็วในวงโคจรชcากวhาบริเวณใกลcกับศูนย̀กลาง  

 ดาวเสาร`โคจรอยูhหhางจากดวงอาทิตย`เปkนระยะทางเฉลี่ย 9.54 หนhวยดาราศาสตร` ใชcเวลาโคจรรอบดวง

อาทิตย` 29.46 ป}ของโลก ดcวยอัตราอัตราเร็ว 9.64 กิโลเมตรตhอวินาที และหมุนรอบตัวเอง 1 รอบกินเวลา 10 

ชั่วโมง 40 นาที ทำใหcดาวเสาร`มีลักษณะปsองในแนวเสcนศูนย`สูตร สามารถเห็นไดcชัดเจนเมื่อมองดcวยกลcอง

โทรทรรศน`จากโลก โดยวงแหวน ประกอบดcวยอนุภาคมากมายมหาศาลและมีขนาดเล็กใหญhตhางๆ กันไป สhวน

ใหญhจะประกอบดcวยน้ำแข็งกับเศษหิน ซึ่งจะสะทcอนแสงไดcดี มีวงโคจรอิสระเปkนวงรอบดาวเสาร` ซึ่งแยกเปkน

ชั้นๆ และโคจรรอบดาวเสาร`ดcวยแรงดึงดูดระหวhางมวลตhอกัน จึงทำใหcสามารถโคจรตhอไปไดc โดยเมื่อพิจารณา

การหมุนของวงแหวนดาวเสาร`ดcวยกฎของเคปเลอร`ขcอที ่ 3 (p
2
/a

3
 = k) อัตราเร็วของวงแหวนที่อยู hใกลcจุด

ศูนย̀กลางมวลของดาวเสาร̀จะเร็วกวhาบริเวณถัดออกไป  
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 โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค` เพื่อศึกษาอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสาร̀ 

เปรียบเทียบอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแลกซีและดาวเสาร` โดยใชcฐานขcอมูลอัตราเร็วในการ

หมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีจำนวน 5 กาแล็กซี และฐานขcอมูลอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาวเสาร̀ 

จากน้ันนำขcอมูลมาวิเคราะห̀และเปรียบเทียบอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสาร̀  

วัตถุประสงคT 

 1. เพ่ือศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสาร̀ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีและดาวเสาร̀ 

วิธีการศึกษา 

การรวบรวมขbอมูลและการวิเคราะหTขbอมูล 

1. กาแล็กซี 

      1.1 หาความสัมพันธ̀ระหวhาง Rotation velocity (km/s) กับ Physical radius using adopted distance (kpc) 

    1.1.1  สืบคcนขcอมูลกาแล็กซีจากฐานขcอมูล http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR 

     1.1.2. รวมรวบขcอมูลกาแล็กซีจำนวน 5 กาแล็กซี 

     1.1.3 นำขcอมูล Rotation velocity (km/s) กับ Physical radius using adopted distance 

(kpc) มาพลอตกราฟเพ่ือวิเคราะห̀ความสัมพันธ̀ 

      1.2 หาความสัมพันธ̀ระหวhาง mass (kg) กับ Physical radius using adopted distance (kpc)  

     1.2.1 นำขcอมูล Physical radius using adopted distance (kpc) จากขcอ 1.1.2 มาคำนวณหา

มวลจากสูตร  ! = 	 $%&'  และ ( =	)%
*&+

,*-  

    1.2.2 นำขcอมูล mass (kg) กับ Physical radius using adopted distance (kpc) มาพลอตกราฟ 

2. ดาวเสารT 

       1. สืบคcนขcอมูลวงแหวนของดาวเสาร` โดยเปkนระยะทางวัดจากศูนย`กลางดาวเคราะห`ถึงจุดเริ่มตcนของ    

วงแหวนดาวเสาร̀ และอัตราเร็วในการหมุนของแตhวงแหวน (ในท่ีน้ีเปkนขcอมูลจากแบบจำลองแอนิเมชัน)  

       2. นำขcอมูลระยะทางวัดจากศูนย`กลางดาวเคราะห`ถึงจุดเริ่มตcนของวงแหวนดาวเสาร` และอัตราเร็วใน

การหมุนของแตhวงแหวน มาพลอตกราฟเพ่ือวิเคราะห̀ความสัมพันธ̀ 

ผลการศึกษา 

กราฟที ่ 1 ความสัมพันธTระหวXาง Rotation velocity (km/s) กับ Physical radius using adopted 

distance (kpc) ของกาแล็กซี a.NGC1560 b.NGC4395 c.NGC3274 d.IC2233 และ e.NGC5023 

 
 

 

 

 

a. b. 
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กราฟที ่ 2 ความสัมพันธTระหวXาง mass (kg) กับ Physical radius using adopted distance (kpc) 

ของกาแล็กซี a.NGC1560 b.NGC4395 c.NGC3274 d.IC2233 และ e.NGC5023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. d. 

e. 

c. d. 

e. 

a. b. 
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กราฟที่ 3 แสดงความสัมพันธTระหวXางระยะทางวัดจากศูนยTกลางดาวเสารTถึงจุดเริ่มตbนของวงแหวนดาว

เสารT และอัตราเร็วในการหมุนของแตXวงแหวน 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาขcอมูลดังกลhาว เม่ือพิจารณากฎของเคปเลอร̀ขcอท่ี 3 กลhาววhา “กำลังสองของคาบการ

โคจรของดาวเคราะห`เปkนสัดสhวนโดยตรงกับกำลังสามของกึ่งแกนเอกของวงโคจร” ดังนั้น ไมhเพียง   ความยาว 

วงโคจรจะเพิ่มดcวยระยะทางแลcว อัตราเร็วของการโคจรจะลดลงดcวย การเพิ่มของระยะเวลาการโคจรจึงเปkน

มากกวhาการเปkนสัดสhวน นั่นหมายถึง อัตราเร็วในการหมุนของกาแล็กซีและดาวเสาร` ในบริเวณที่ไกลจากจุด

ศูนย`กลางจะมีอัตราเร็วลดลง ซึ่งจากขcอมูลการศึกษานั้น พบวhา อัตราเร็วในการหมุนของดาวเสาร`เปkนไปตาม

กฎของเคปเลอร̀ขcอที่ 3 แตhอัตราเร็วในการหมุนของกาแล็กซีไมhไดcเปkนไปตามกฎของเคปเลอร̀ขcอที่ 3 โดยพบวhา

มวลที่เพิ่มขึ้นตามระยะหhางจากจุดศูนย`กลางกาแล็กซีออกไปไมhมีความสัมพันธ`กับอัตราเร็วในการหมุนรอบ

ตัวเองของกาแล็กซี ซ่ึงอัตราเร็วการหมุนในวงโคจรไมhวhาจะอยูhใกลcหรือไกลจากศูนย̀กลางไมhแตกตhางกันมากนัก  

เอกสารอbางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. คูhมือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร̀ คณิตศาสตร̀ และคอมพิวเตอร̀ โครงการ

 หcองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร̀. สถาบันสhงเสริมการสอนวิทยาศาสตร̀และเทคโนโลยี. สาขาโอลิมปêก  

 วิชาการและพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร̀และคณิตศาสตร̀,  2554. 

มติพล ต้ังมติธรรม, คูhมือการศึกษาดาราศาสตร̀เชิงปฏิบัติการ, สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง 

 ดาราศาสตร̀, ตุลาคม 2563 

https://www.universetoday.com/150865/animation-shows-how-saturns-rings-move-at- 

 differentspeeds/?fbclid=IwAR1EOwKvcQ3G1zCauoV7Kd7o7uROz_dkIojCQcRXDIFRJv

 qQ20kXgtNqmc#more-150865 

http://www.iki.rssi.ru/solar/eng/saturn.htm?fbclid=IwAR1PnAo5gMFynVGNEgCjlthNV6bCRS8 

 OWLUy1iqi7s-bqNCXO5LMd_vGUwY 

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-4?-source=%20J%2FA%2BA%2F385%2F816%2 

 Fprocurve&- 
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วัดรัศมีโลกในวันครีษมายันตามแนวทางของEratosthenes 

นางสาวไฉไล ก+องไพรลุล และนายเส่ียวหุ7ง แซ7จ้ือ  

E-mail: daengnoi55@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายอภิรัก อภิวงคUงาม 

โรงเรียนแกน+อยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม7 

 

บทคัดยPอ 

งานวิจัยนี้ได+ศึกษาการการวัดขนาดรัศมีโลก โดยใช+วิธีของเอราทอสทีนีส ซึ่งสังเกตและเก็บข+อมูล

ในช7วงวันครีษมายัน 20 – 22 มิถุนายน 2564  ณ ตำแหน7งโรงเรียนแกน+อยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม7

(ละติจูด 19.676oN, ลองกิจูด 98.786oE)  โดยใช+อุปกรณUลูกดิ่งเหล็กผูกเข+ากับเชือกปลายตรึง ใช+แทนเสาต้ัง

ตรง ด+วยเหตุผลสำคัญเพื่อต+องการทำให+ตั้งฉากจากพื้นที่ใช+วัดเงาจริงๆ โดยเราจะใช+ลูกปtด 2 – 3 ลูก ร+อยกับ

เชือกติดไว+ท่ีระดับความสูงต7างๆจากพ้ืน(ปลายลูกด่ิง)ข้ึนไป เพ่ือให+สามารถใช+แทนความสูงของเสาต้ังตรงได+ 2 – 

3 เสา โดยการจัดอุปกรณUวัดแค7ชุดเดียว ทำการวัดความยาวเงาของลูกปtดพร+อมบันทึกเวลา โดยเริ่มวัดที่เวลา

ประมาณ 12:00 – 13:00 น. ซึ่งเปvนช7วงที่ดวงอาทิตยUจะมีมุมเงยสูงสุด วัดหาความยาวเงาลูกปtดที่สั้นที่สุด 

จากนั้นคำนวณหามุมเงยสูงสุดของโดยอาทิตยU โดยใช+ความสัมพันธUทางตรีโกณมิติเทียบกับตำแหน7งความสูง

ของลูกปtด จากการศึกษาพบว7า ได+ค7าเฉล่ียมุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตยU 85.84 องศา เม่ือนำค7ามุมเงยสูงสุดน้ีไป

คำนวณหาเส+นรอบวงของโลก ตามวิธีของเอราทอสทีนีส โดยใช+ตำแหน7งเมือง ท่ีมีละติจูด 23.5oN บนเส+น 

tropic of cancer และมีลองติจูดเดียวกันกับท่ีตำแหน7งโรงเรียนแกน+อยศึกษา คือ 98.786oE เปvนตัวเทียบ

อ+างอิง ใช+ Google maps ในการวัดระยะทาง สามารถคำนวณขนาดเส+นรอบวงของโลก และคำนวณรัศมีโลก

ได+เปvน 5,861.9 กิโลเมตร ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนจากค7ามาตรฐาน(6,371 km) ประมาณ 8% และเม่ือนำค7ามุม

เงยสูงสุดของดวงอาทิตยU มาคำนวณกลับเพื่อหาตำแหน7งละติจูดของโรงเรียนแกน+อยศึกษา สามารถคำนวณได+ 

19.34oN มีความคลาดเคล่ือนจากค7าท่ีได+จาก Google maps (19.676oN) เพียง 1.73% อย7างไรก็ดีความคลาด

เคลื่อนที่เกิดขึ้นนอกจากผลของการวัดความยาวด+วยอุปกรณUวัดโดยตรง ปtญหาที่สำคัญมากกว7า ก็คือ ในวันท่ี

สังเกตการณUฟÅาไม7ค7อยอำนวยเท7าที่ควร เนื่องจากมีเมฆมาบังแสงดวงอาทิตยU เปvนช7วงๆ ทำให+ไม7สามารถวัดเงา

ได+ต7อเนื่อง โดยเฉพาะช7วงที่จะทำให+เกิดเงาสั้นที่สุด(ช7วงที่ดวงอาทิตยUเคลื่อนผ7านเมอรUริเดียน) ซึ่งตัวแปลความ

ยาวเงาส้ันสุดน้ันเปvนตัวแปลท่ีสำคัญมากในวิธีของเอราทอสทีนีส 
 

คำสำคัญ: วีธีของเอราทอสทีนีส, มุมเงยสูงสุดดวงอาทิตยU, วันครีษมายัน 
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ความเปYนมา 

กว7า 2,000 ปÉ เอราทอสเทนีสชาวกรีกผู+พิสูจนUว7าโลกกลม และยังวัดสามารถเส+นรอบวงของโลกได+ด+วย 

ซึ่งเขาได+สังเกตเงาท่ีตำแหน7งของเมือง 2 เมือง ณ ประเทศอียิปตU ในวันครีษมายัน โดยท่ีตำแหน7งของเมืองเมือง

หน่ึงต้ังอยู7ใกล+เส+น Tropic of Cancer ทำให+คนเมืองน้ี ช7วงวันเวลาเท่ียงวันของปÉจะมีเงาสั้นสุด หรือไร+เงา และ

ตำแหน7งที่สองท่ีสังเกตในปÉถัดมาคือบริเวณเมืองซึ่งอยู7ทางเหนือขึ้นไปสังเกตว7ามีเงาทอดยาวจากเสาตั้งตรง

ในช7วงเที่ยงวัน เมื่อเขาวัดความยาวเงามุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตยU แล+วใช+หลักการเรขาคณิตและวงกลม ทำให+

เขาสามารถวัดขนาดของโลกได+ในท่ีสุด 

ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นไม7ได+ตั้งอยู7ในละติจูด 23.5o  ซึ่งวันครีษมายันไม7ได+ตรงกับวันไร+เงา แต7เรา

สามารถเทียบกับตำแหน7งที่ตรงกับละติจูด 23.5o  โดยใช+ข+อมูลระยะทางจาก google map แทนได+ และเพ่ือ

ความแม7นยำในการวัดความยาวเงา ผู+วิจัยได+ออกแบบการทดลอง โดยใช+ลูกดิ่งแทนเสาตั้งตรง ทำการทดลอง

ในช7วงวันท่ี 20 – 22 มิถุนายน จากข+อมูลน้ี เราสามารถหารัศมีของโลกได+เช7นกัน 
 

วัตถุประสงค] 

เพ่ือหาขนาดรัศมีของโลก ตามแนวทางของ Eratosthenes ในวันครีษมายัน ณ จุดสังเกตโรงเรียนแก

น+อยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม7  
 

วิธีการศึกษา 

1. จัดอุปกรณU เพื่อวัดความยางเงาสั้นสุด ใช+อุปกรณUลูกดิ่งเหล็กผูกเข+ากับเชือกปลายตรึง ซึ่งใช+แทนเสาตั้งตรง 

ด+วยเหตุผลสำคัญเพื่อต+องการทำให+ตั้งฉากจากพื้นที่ใช+วัดเงาจริงๆ  โดยเราจะใช+ลูกปtด 2 – 3 ลูก ร+อยกับ

เชือกติดไว+ที่ระดับความสูงต7างๆ จากพื้น (ปลายลูกดิ่ง) ขึ้นไป เพื่อจะใช+แทนความสูงของเสาตั้งตรงได+ 2 – 

3 เสา ณ จุดสังเกตการณUโรงเรียนแกน+อยศึกษา  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม7  ดังรูปท่ี 1 

 

 

                

 

 

 

        

    

              

รูปท่ี 1 แสดงการจัดอุปกรณU เพ่ือวัดความยาวเงาส้ันสุด 

2. เริ่มบันทึกตำแหน7งเงาของลูกปtด ตั้งแต7เวลา 12:00 – 13.00 น.  ทำเครื่องหมายตำแหน7งไว+ทุกๆ  1 นาที 

และทำถ่ีข้ึน เม่ือดวงอาทิตยUใกล+ผ7านเมอรUริเดียน พร+อมบันทึกเวลา 
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3. หาความยาวเงาลูกปtดท่ีส้ันท่ีสุด โดยบันทึกเปvนความยาว D  และความสูงของลูกปtดเปvน H  ดังรูปท่ี 2 

       
รูปท่ี 2 แสดงการบันทึกตำแหน7ง ความยาวเงาส้ันสุดของลูกปtด 

4. และสามารถหามุมเงยสูงสุด	" ของดวงอาทิตยU ณ เมอรUริเดียน ได+จากสมการ (1) 

   !"#(%) = (
)       หรือ   % = 	 !"#+, -().		…………...(1)     หรือ  % = 90 − 2    

5. จากข+อท่ี 4 เม่ือเราได+ค7ามุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตยU จะสามารถหามุม 2 ได+ และสามารถคำนวณหาความ

ยาวส7วนโค+งท่ีรองรับมุม 2 ได+จากสมการ (2)   ด+วยความสัมพันธUทางเรขาคณิต ดังรูป 

 

 

ความยาวรอบโลก หาได+จาก 

 2$% = '()
* × (-)    ……..(2) 

 

 

 

                               รูปท่ี 3 แสดงลักษณะของการเกิดเงา ท่ี 2 ตำแหน7งบนโลก 

ผลการศึกษา 

6. ตัวอย7างภาพแสดงการทำเครื่องหมาย ตำแหน7งเงาของลูกปtด ที่เวลาต7างๆ และการหาระยะห7างของเมือง 

ที่อยู7ละติจูดที่ 23.5o N และอยู7บนเส+นลองจิจูดเดียวกับที่สังเกตการณUโรงเรียนแกน+อยศึกษา (ละติจูด 

19.676oN, ลองกิจูด 98.786oE)   จาก google map วัดได+ 425.09 กิโลเมตร 

              

 

 

 

รูปท่ี 4  a) และ b) แสดงการวัดเงาจากอุปกรณU  c) แสดงการหาระยะทางระหว7างเมืองจาก google map 

a b
b 

c 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวัดความยาวเงา และการแปลผลเปvนรัศมีโลก 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว7า ได+ค7าเฉลี่ยมุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตยU 85.84 องศา คำนวณขนาดเส+นรอบวง

ของโลก และคำนวณรัศมีโลกได+ 5,861.9 กิโลเมตร มีความคลาดเคล่ือนจากค7ามาตรฐาน(6,371 km) ประมาณ 

8%    และเมื่อนำค7ามุมเงยสูงสุดของดวงอาทิตยU มาคำนวณกลับเพื่อหาตำแหน7งละติจูดของโรงเรียนแกน+อย

ศึกษา จาก Ƚ = 	" + 23.5 − 90   สามารถคำนวณได+ 19.34oN มีความคลาดเคลื ่อนจาก Google maps 

(19.676oN) เพียง 1.73%      

รูปท่ี 5  แสดงตำแหน7งของดวงอาทิตยUท่ีมีมุมเงยสูงสุดท่ี

ตำแหน7งละติจูด £ ในวันครีษมายัน 

 

 

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนอกจากผลของการวัดความยาวด+วยอุปกรณUวัดโดยตรง    ปtญหาที่สำคัญ

มากกว7า ก็คือ ในวันที่สังเกตการณUฟÅาไม7ค7อยอำนวยเท7าที่ควร เนื่องจากมีเมฆมาบังแสงดวงอาทิตยUเปvนช7วงๆ 

ทำให+ไม7สามารถวัดเงาได+ต7อเนื่อง โดยเฉพาะช7วงที่จะทำให+เกิดเงาสั้นท่ีสุด(ช7วงที่ดวงอาทิตยUเคลื่อนผ7านเมอรU

ริเดียน) ซ่ึงตัวแปลความยาวเงาส้ันสุดน้ันเปvนตัวแปลท่ีสำคัญมากในวิธีของเอราทอสทีนีส 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยดาราศาสตรUนี้ ได+รับการผลักดันและพัฒนาต7อเนื่อง ภายใต+กิจกรรมของชมรมยุวชนดารา

ศาสตรUโรงเรียนแกน+อยศึกษาเร่ือยมา  โดยได+รับการดูแลและให+คำปรึกษาจาก ครูท่ีปรึกษาชมรม คุณครู อภิรัก 

อภิวงคUงาม  ท่ีคอยสนับสนุน ตลอดจนเพ่ือนๆพ่ีๆน+องๆ ชมรมยุวชนดาราศาสตรUทุกคน 
 

เอกสารอdางอิง 

- อาฟูç  แซ7หลิว “การเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยU” THE 4th THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE 

(STUDENT SESSION) TACs2017 : p191-195  

- Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตรUแห7งชาติ Fan Page 
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การวัดขนาดของโลกโดยวิธีของ Eratosthenes ในวันครีษมายัน 
นางสาวขวัญป*ย, อ/อนน0อม นางสาวชาลดา วายุเวช 

และ นางสาวนันทิชา อันติมานนท, 

E-mail : kwunpeeoonnorm@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายนัทธพงศ, ส/งอำไพ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝbายมัธยมศึกษา 

 
บทคัดยOอ  

 การศึกษาการวัดขนาดของโลกโดยวิธีการของ Eratosthenes ในวันครีษมายัน มีวัตถุประสงค,เพ่ือวัด

ขนาดของโลก โดยใช0วิธีการของ Eratosthenes โดยดำเนินการเก็บข0อมูล ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2564              

เวลา 11.30 น. – 13.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิเคราะห,ข0อมูลด0วยการวัดตำแหน/ง

ปรากฏของดวงอาทิตย,ขณะอยู/ในตำแหน/งเมอริเดียน โดยการวัดระยะความยาวเงาของเสาท่ีส้ันท่ีสุด แล0วนำมา

คำนวณขนาดของโลก จากความสัมพันธ,อัตราส/วนตรีโกณมิติ เทียบกับระยะทางจากจุดสังเกตถึงตำแหน/ง

ละติจูด 23.5 องศาเหนือ จากผลการศึกษา พบว/า เส0นรอบวงของโลกในแนวดิ่ง มีค/าเฉลี่ยเท/ากับ 38,900.89 

กิโลเมตร และมีร0อยละความคลาดเคล่ือนเท/ากับ 2.53 
 

คำสำคัญ : วันครีษมายัน, การวัดขนาดของโลก 
 

บทนำ 
 ย0อนกลับไปในช/วงห0าร0อยป*ก/อน มนุษย,ยังคงถกเถียงกันว/าโลกกลมหรือแบน ซึ่งนักวิทยาศาสตร,ต/างให0

คำอธิบายว/าโลกสัณฐานเป|นทรงกลม โดยได0จากการสังเกตการโคจรของดาวดวงอื่น และปรากฏการณ,ทาง

ดาราศาสตร, และมีดวงอาทิตย,เป|นจุดศูนย,กลาง แต/ในสมัยนั้นความรู0ทางวิทยาศาสตร,มักจะได0รับอิทธิพลจาก

ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งยังมีแนวคิดเรื่องโลกมีสัณฐานแบน แม0จะได0รับการพิสูจน,ทางวิทยาศาสตร,

ด0วยวิธีการที่น/าเชื่อถือ  อย/างไรก็ตาม เมื่อประมาณ 2,000 ป*ก/อน ชาวกรีกต/างรู0อยู/แล0วว/าโลกสัณฐานเป|นทรง

กลม และยังสามารถวัดเส0นรอบวงของโลกได0  โดย Eratosthenes ผ/านการเงาท่ีปรากฏในบ/อน้ำซ่ึงแตกต/างกับ

ตำแหน/งอื่น ๆ แล0วนำผลต/างของมุมที่เกิดจากเงามาคำนวณเส0นรอบวงของโลกโดยเทียบกับระยะทางของเมือง 

Alexandria กับ Syene ดังนั้น คณะผู0จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในเรื่องการวัดขนาดของโลกโดยใช0วิธี            

ของ Eratosthenes ในวันครีษมายัน  
 

วัตถุประสงคX 
เพ่ือศึกษาการวัดขนาดของโลกโดยวิธีของ Eratosthenes ในวันครีษมายัน  
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วิธีการศึกษา 
 1. การเก็บข_อมูล  

1.1 กำหนดสถานท่ีและช/วงเวลาท่ีใช0ในการเก็บข0อมูล โดยทำการเก็บข0อมูลวันท่ี 21 มิถุนายน 

2564 ทำการเก็บข0อมูลทั้งหมด 3 ชุด ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมีพิกัดภูมิศาสตร,   

Latitude 7° 90' N  Longitude 98° 38' E 

1.2 วางเสาเหล็กบนกระดาษโดยให0เสาเหล็กต้ังฉากกับพ้ืน สังเกตการณ,ในช/วงเวลา 11.30 น. 

– 13.30 น. และทำการบันทึกเงาของปลายเสาทุก ๆ สองนาที 

2. การวิเคราะหXข_อมูล 
2.1 ทำการวัดความสูงของเสา และเงาที ่สั ้นที ่สุด (ขณะที่ดวงอาทิตย,เคลื ่อนที ่ผ/านเส0น 

Meridian) และคำนวณหามุมระหว/างความสูงของเสากับความยาวของเงา โดยใช0สมการท่ี 1 
 

!"#$ = 	 ระยะเงาท่ีส้ันท่ีสุด

ความสูงของเสา
   ..................(1) 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การวัดระยะเพ่ือหามุมท่ีเกิดจากจากเงา 

2.2 กำหนดเมืองที่ศึกษาโดยใช0โปรแกรม Google map  โดยใช0เมือง Maw Han โดยมีพิกัด

ภูมิศาสตร,  Latitude 23.5° N Longitude 98° 38' E และทำการวัดระยะทางระหว/างเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การวัดระยะทางใน Google Map 
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  2.3 นำข0อมูลท่ีได0มาคำนวณเส0นรอบวงของโลก โดยใช0สมการท่ี 2 

 

เส0นรอบวงของโลก = ' ระยะทางระหว/างเมือง

ผลต/างมุมตกกระทบของดวงอาทิย,
(	× 360 .................. (2) 

 
  2.4 หาค/าเฉลี่ยเส0นรอบวงจากข0อมูลทั้ง 3 ชุด และหาค/าความคลาดเคลื่อนจากสูตร โดยใช0

สมการท่ี 3 

ร0อยละความคลาดเคล่ือน =	 (ค/าจริง	.ค/าประมาณ)
ค/าจริง

	× 100.................. (3) 
 

ผลการศึกษา 
 จากการเก็บข0อมูล 3 ชุด ในวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยความสูงของเสา 51.25 กิโลเมตร               
และวัดระยะห/างระหว/างเมืองได0 1733.70 กิโลเมตร  ได0ผลการศึกษา ดังน้ี 

ชุดข_อมูล 
ความสูงของเสา

(cm) 
ระยะเงา (cm) 1234 เส_นรอบวง (km) 

1 51.25 13.60 0.27 42,000.80 

2 51.25 15.00 0.30 38,266.83 

3 51.25 15.80 0.31 36,435.03 

   คOาเฉล่ีย 38,900.89 
   % Error 2.53 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการวัดขนาดของโลกโดยวิธีการของ Eratosthenes ในวันครีษมายัน โดยเก็บข0อมูล 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และนำข0อมูลมาคำนวณเพื่อหาเส0นรอบวงของโลกในแนวดิ่ง ผ/านการนำผลต/างของ

มุมที่เกิดจากเงามาคำนวณหาเส0นรอบวงของโลก โดยเทียบกับระยะทางจากจุดสังเกตถึงตำแหน/ง Latitude 

23.5 ° N พบว/า เส0นรอบวงของโลกในแนวดิ่ง มีค/าเฉลี่ยเท/ากับ 38,900.89 กิโลเมตร และมีความคลาดเคล่ือน

ร0อยละ 2.53  ทั้งน้ี ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจะเกิดขึ้นจากความรีของโลกที่ไม/ได0มีสัณฐานเป|นทรงกลม

โดยสมบูรณ, ซ่ึงสร0างความแม/นยำในการคำนวณได0โดยกันวัดขนาดของโลกจากหลาย ๆ ตำแหน/ง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการศึกษาฉบับนี้ สำเร็จลุล/วงด0วยความกรุณาช/วยเหลือ แนะนำ ตรวจสอบแก0ไขข0อบกพร/อง

ต/าง ๆ โดย นายนัทธพงศ, ส/งอำไพ ครูที่ปรึกษา และขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนๆผู0ให0กำลังใจในการ

ดำเนินงานและให0โอกาสในการศึกษาตลอดมา 
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เอกสารอ_างอิง 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห/งชาติ(องค,การมหาชน) (2559). กิจกรรมดาราศาสตรX ภาคปฏิบัติ. เชียงใหม/ : 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห/งชาติ(องค,การมหาชน) 

ศักด์ิอนันต, อนันตสุข. (2557). (ปฏิบัติการ ERATOSTHENES วัดโลกท้ังใบด_วยไม_แทOงเดียว วัดความยาว 
เส_นรอบวงโลกท่ี อพวช.). สืบค0นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564, เข0าถึงจากเว็บไซต, 

http://www.astroeducation.com 
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การศึกษารูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ 
นายนนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ 

E-mail: non.thanaisawan@gmail.com 
ครูท่ีปรึกษา นายบุญส่ง เห็นงาม 

 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานการศึกษารูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

รูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ได้แก่ มุมเงย, การเกิดแอนาเล็มมาแต่ละเดือน, รูปแบบแอนาเล็มมาของผู้
สังเกตที่ละติจูดที่ต่างกัน โดยทำการเก็บข้อมูลตำแหน่งของดวงจันทร์ในระบบพิกัดศูนย์สูตรฟ้าที่ละติจูด 13° 
43’ 45” N ลองจิจูด 100° 31’ 26” E (กรุงเทพ) โดยทำการถ่ายภาพห้าจอเพื่อดูรูปแบบของแอนาเล็มมาและ
คำนวณเปรียบเทียบขนาดเชิงมุมของแอนาเล็มมา เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแอนาเล็มมาในแต่ละชุด
ข้อมูล  

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบของแอนาเล็มมาในวันเดียวกัน ณ ตำแหน่งของผู้สังเกตเดียวกัน แต่เวลา
เปลี่ยนไปนั้น รูปแบบและระยะเชิงมุมที่จุดปลายของแอนาเล็มมายังคงรูปแบบและขนาดไม่แตกต่างกันมากนัก 
แต่จะเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งที่ปรากฏบนท้องฟ้า ในวันเดียวกันนั้นเมื่อตำแหน่งของผู้สังเกตอยู่ที่ละติจูด
ต่างกัน รูปแบบแอนาเล็มมายังคงคล้ายเดิม แต่จะพบว่าความเอียงและระยะเชิงมุมของแอนาเล็มมาจะ
เปลี่ยนไป และเมื่อศึกษาแอนาเล็มมาในเดือนที่ต่างกันรูปแบบจะมีความคล้ายเดิมและมีระยะเชิงมุมที่ไม่
แน่นอน จากข้างต้นจะสังเกตได้ว่าแอนาเล็มมานั้นจะวางตัวขนาดตามแนวเหนือ-ใต้กับพิกัดศูนย์สูตรฟ้า โดยจะ
หันด้านแคบเข้าหาทิศเหนือ และหันด้านกว้างเข้าหาทิศใต้เสมอ ซึ่งจากข้อมูลท่ีทำการศึกษาไม่เพียงพอต่อการ
คำนวณตำแหน่งและรูปแบบท่ีเก่ียวข้องทางดาราศาสตร์ 
คำสำคัญ: แอนาเล็มมา, STELLARIUM 
 

ความเป็นมา 
แอนาเล็มมาคือรูปแบบตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าในสถานที่และเวลาเดิมทุกวัน โดยปกติแล้วจะ

หมายถึงดวงอาทิตย์ โดยเกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และมีแกนหมุนรอบตัวเองที่เอียง ดวง
อาทิตย์จึงมีตำแหน่งปรากฏเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายภาพทั้งหมด 1 ปี จึงจะครบรอบ
ของแอนาเล็มมา และตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่ปรากฎในแอนาเล็มมานั้นสามารถเชื่อมโยงกับปริมาณท่ี
เก่ียวข้องทางดาราศาสตร์ได้  

เนื่องจากวงโคจรที่เอียงและเป็นวงรีของดวงจันทร์ จึงทำให้ปรากฏเป็นแอนาเล็มมาได้เช่นกัน แต่
เนื่องจากดวงจันทร์มีคาบการโคจรรอบโลกเพียง 29 วัน ทำให้การที่จะถ่ายภาพแอนาเล็มมาของดวงจันทร์แต่
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ละวัน จะต้องชดเชยเวลาในการถ่ายภาพให้ช้าลงประมาณวันละ 50 นาที เพื่อให้สอดคล้องกับการขึ้นและตก
ของดวงจันทร์ในแต่ละวัน  

ดังนั้นผู้จัดทำจึงเกิดความสงสัยว่าแอนาเล็มมาของดวงจันทร์จะสามารถบอกค่าที่เกี่ยวข้องทางดารา

ศาสตร์ได้เหมือนกันหรือไม่ นอกจากน้ีแอนาเล็มมาของดวงจันทร์สามารถศึกษาได้ง่ายกว่าดวงอาทิตย์ เพราะ
ดวงจันทร์ใช้ระยะเวลาโคจรรอบโลกสั้นกว่าที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยผู้จัดทำจะศึกษาตำแหน่งของดวง
จันทร์ผ่านโปรแกรม STELLARIUM ถ่ายภาพ และนำมาวิเคราะห์ตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อศึกษาความเชื่อมโยง
ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ในรอบ 1 เดือนในช่วงเวลาท่ีต่างกัน 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ของผู้สังเกตท่ีละติจูดต่างกัน 
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ในแต่ละรอบเดือน 
 

วิธีการศึกษา 
1. ทำการเก็บข้อมูลตำแหน่งของดวงจันทร์ในระบบพิกัดศูนย์สูตรฟ้าด้วยโปรแกรม STELLARIUM ทุกวันเป็น
ระยะเวลา 30 วัน โดยแต่ละวันเก็บข้อมูลให้ช้าลงวันละ 50 นาที 
 1. เก็บข้อมูลวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทั้งหมด 3 ช่วงเวลา โดยวัน
แรกเก็บข้อมูลเวลา 3.00 น., 5.00 น. และเวลา 7.00 น ณ ตำแหน่งของผู้สังเกตที่ ละติจูด N 13°45'14.33'' 
ลองจิจูด E 100°30'5.19'' 

2. เก็บข้อมูลวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ท่ีละติจูดต่าง ๆ 
 -ละติจูด N 50°00'00'' ลองจิจูด E 100°30'5.19'' เก็บข้อมูลวันแรกเวลา 3.00 น. 
 -ละติจูด N 30°00'00'' ลองจิจูด E 100°30'5.19'' เก็บข้อมูลวันแรกเวลา 6.00 น. 
 -ละติจูด S 30°00'00'' ลองจิจูด E 100°30'5.19'' เก็บข้อมูลวันแรกเวลา 22.00 น. 

-ละติจูด S 50°00'00'' ลองจิจูด E 100°30'5.19'' เก็บข้อมูลวันแรกเวลา 5.00 น. 
 3. เก ็บข ้อม ูลในแต่ละเด ือน ณ ตำแหน่งของผ ู ้ส ังเกตที ่ ละติจ ูด N 13°45'14.33'' ลองจ ิ จูด                  
E 100°30'5.19'' 
  -วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 วันแรกเก็บข้อมูลเวลา 7.00 น. 
  -วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 วันแรกเก็บข้อมูลเวลา 6.00 น. 
  -วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 วันแรกเก็บข้อมูลเวลา 5.00 น. 
2. ถ่ายภาพหน้าจอในวันที่เก็บข้อมูลทั้งหมด โดยใช้มุมถ่ายภาพเดิม และนำภาพที่ได้ทั้งหมดมาซ้อนกันเพ่ือ
เปรียบเทียบรูปแบบแอนาเล็มมาท่ีเกิดข้ึน 
3. นำตำแหน่งของแอนาเล็มมาที่มีค่าเดคลิเนชันสูงสุดและต่ำสุดมาคำนวณหาระยะทางเชิงมุมของตำแหน่งท้ัง
สอง 
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ผลการศึกษา 
คำนวณระยะทางเชิงมุมจุดปลายท้ังสองของแอนาเล็มมาจากสูตร  
ระยะทางเชิงมุม = arccos*(sin(dec.1)*sin(dec.2))+(cos(dec.1)*cos(dec.2)*cos(ra.1-ra.2))โดย
มุมท่ีได้จะอยู่ในหน่วยเรเดียนและต้องนำมาแปลงให้อยู่ในหน่วยองศา คำนวณจากสูตร 

มุม(°) = (180/!)*มุม(rad.) 
เวลา เวลา 3.00 น. เวลา 5.00 น. เวลา 7.00 น. 

รูปแบบแอนาเล็มมา 

   
ระยะเชิงมุมของจุดปลาย 149.23° 148.17° 148.31° 

ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ใน 1 รอบ ณ ช่วงเวลาท่ีต่างกัน 
ละติจูด N 50°00'00'' N 30°00'00'' S 30°00'00'' S 50°00'00'' 
รูปแบบ 
แอนาเล็มมา 

    
ระยะเชิงมุมของจุด

ปลาย 
100.96° 124.11° 117.24° 107.41 

ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ในละติจูดท่ีต่างกัน 
เดือน พ.ย.-มิ.ย. 2564 มิ.ย.-ก.ค. 2564 ก.ค.-ส.ค 2564 
รูปแบบ 
แอนาเล็มมา 

   
ระยะเชิงมุมของจุด

ปลาย 
100.96° 101.86° 76.44° 

ตารางท่ี 3 แสดงรูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ในช่วงเดือนต่าง ๆ 
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สรุปผล 
 จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบของแอนาเล็มมาในวันเดียวกัน ณ ตำแหน่งของผู้สังเกตเดียวกัน แต่
เวลาเปลี่ยนไปนั้น รูปแบบและระยะเชิงมุมที่จุดปลายของแอนาเล็มมายังคงรูปแบบและขนาดไม่แตกต่างกัน
มากนัก แต่จะเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งที่ปรากฏบนท้องฟ้า ในวันเดียวกันนั้นเมื่อตำแหน่งของผู้สังเกตอยู่ท่ี
ละติจูดต่างกัน รูปแบบแอนาเล็มมายังคงคล้ายเดิม แต่จะพบว่าความเอียงและระยะเชิงมุมของแอนาเล็มมาจะ
เปลี่ยนไป และเมื่อศึกษาแอนาเล็มมาในเดือนที่ต่างกันรูปแบบของแอนาเล็มมาคล้ายเดิมและมีระยะเชิงมุมที่ไม่
แน่นอน จากข้างต้นจะสังเกตได้ว่าแอนาเล็มมานั้นจะวางตัวขนาดตามแนวเหนือ-ใต้กับพิกัดศูนย์สูตรฟ้า โดยจะ
หันด้านแคบเข้าหาทิศเหนือ และหันด้านกว้างเข้าหาทิศใต้เสมอ 

ซึ่งความยาวหรือค่าเดคลิเนชันสูงสุดและต่ำสุดของแอนาเล็มมาดวงจันทร์นั้นมีผลมาจากความเอียง

ของแกนโลกที่เอียงประมาณ 23° และระนาบการโคจรของดวงจันทร์ที่ทำมุมประมาณ 5° กับระนาบสุริยะวิถี 
จึงทำให้ผู้สังเกตสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ได้ตั้งแต่ 28° ถึง -28° เท่านั้นในระบบพิกัดศูนย์สูตรฟ้า และความ
กว้างของแอนาเล็มมามีผลมาจากความรีของวงโคจรของดวงจันทร์ต่อโลกรวมถึงการที่โลกไม่ได้เป็นจุด

ศูนย์กลางของวงโคจร ทำให้เมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกดวงจันทร์ในแต่ละวันจะมีระยะต่างกันมากกว่าเมื่อดวง
จันทร์อยู่ใกล้โลก ดังนั้นจึงทำให้รูปแบบแอนาเล็มมาด้านที่กว้างเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก และด้านแคบ
ของแอนาเล็มมาเป็นช่วงท่ีดวงจันทร์อยู่ไกลโลก 

จากข้อมูลที่ทำการศึกษาทั้งหมดยังไม่มีข้อมูลมากพอ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าตำแหน่งต่าง ๆ ของดวง
จันทร์ในแอนาเล็มมาที่ปรากฏสามารถบอกค่าที่เกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์ได้หรือไม่ และต้องศึกษาแอนาเล็มมา
ในเดือนท่ีต่างกันเพ่ิมเติมเพ่ือดูว่ารูปแบบจะมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่   

 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานการศึกษารูปแบบแอนาเล็มมาของดวงจันทร์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยความช่วยเหลือจาก

อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม ท่ีปรึกษาโครงงานท่ีกรุณาให้ความรู้และคำปรึกษา แนะแนวทางท่ีถูกต้องและเสียสละเวลา
คอยช่วยตลอดท้ังโครงงาน ตลอดจนข้อบกพร่องต่าง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดา และพี่ ๆ ในชมรมดาราศาสตร์ของโรงเรียนที่คอยให้กำลังใจและคำปรึกษา 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงญาติ พี่น้อง และเพื่อน ๆ ที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอมาจนทำให้โครงงานนี้เสร็จ
สมบูรณ์ 
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การศึกษาความสัมพันธIระหวLางมวลอากาศกับความเขSมแสงของดวงอาทิตยI 

นางสาวกุลภัสสร, โชตแสง 

E-mail: Kunlapat123meiji@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวสุกัญญา วราพุฒ 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 

บทคัดยLอ 

 โครงงานเรื ่องการศึกษาความสัมพันธ,ระหว]างมวลอากาศกับความเข`มแสงของดวงอาทิตย,                     

มีวัตถุประสงค,เพื ่อศึกษาความเข`มของแสงดวงอาทิตย, และศึกษาความสัมพันธ,ระหว]างกับมวลอากาศ               

(Air Mass)กับความเข`มของแสงดวงอาทิตย, โดยใช`กล`อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) Nikon D5000 

ถ]ายภาพขณะดวงอาทิตย,เคลื่อนที่ขึ้นจากเส`นขอบฟxาในเวลาเช`า โดยถ]ายภาพทุกๆ 1 นาที พร`อมกับบันทึก

องศามุมเงยของดวงอาทิตย,และทำการวัดความเข̀มแสงของดวงอาทิตย, โดยใช̀ Lux Meter ในการวัดความเข̀ม

แสงของดวงอาทิตย,ทุกๆ 15 นาที พร`อมกับบันทึกองศามุมเงยของดวงอาทิตย,นำข`อมูลที่ได`มาวิเคราะห,โดยใช̀

ซอฟแวร, Iris และ Microsoft Excel 2016 

 การศึกษาความสัมพันธ,ระหว]างมวลอากาศกับความเข`มแสงของดวงอาทิตย, พบว]า ความเข`มแสง

แปรผกผันมวลของอากาศ (Air mass) โดยค]าความเข̀มแสงของดวงอาทิตย,ท่ีได̀จากซอฟแวร, Iris และความเข̀ม

แสงของดวงอาทิตย,ท่ีได̀จาก Lux Meter มีค]าแปรผกผันกับมวลของอากาศ (Air mass)  

คำสำคัญ : มวลอากาศ, ความเข̀มแสง 
 

ความเป̂นมา 

 หากสังเกตดวงอาทิตย,ในช]วงเวลาต]าง ๆ จะพบว]าขณะที่ดวงอาทิตย,กำลังขึ้นและตกนั้นจะสามารถ

มองดวงอาทิตย,ด̀วยตาเปล]าได̀ แต]หากเปÅนช]วงเวลากลางวันเราจะไม]สามารถมองดวงอาทิตย,ตรง ๆ ได̀การมอง

ดวงอาทิตย,ด`วยตาเปล]าที่แตกต]างกันเกิดจากการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย,ผ]านชั้นบรรยากาศของโลกที่มี

ความแปรปรวน เน่ืองด̀วยการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศ และสภาพอากาศขณะน้ัน  

 โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค, เพื่อศึกษาความสัมพันธ,ระหว]างมวลอากาศกับความเข`มแสงของดวง

อาทิตย, โดยใช`เครื่องวัดความเข`มแสง (Lux Meter) ในการวัดความเข`มแสง ร]วมกับการถ]ายภาพดวงอาทิตย,โดย

ใช`กล`อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ในช]วงเวลาท่ีดวงอาทิตย,ขึ้น จากนั้นใช̀โปรแกรม Iris ในการหาค]า

ความเข̀มแสงจากภาพถ]าย คำนวณหาค]ามวลอากาศ (Air Mass) และนำข̀อมูลมาอภิปรายผล  

 

วัตถุประสงคI 

 1. เพ่ือศึกษาความเข̀มของแสงดวงอาทิตย, 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ,ระหว]างความเข̀มของแสงดวงอาทิตย,กับมวลอากาศ (Air Mass) 
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วิธีการศึกษา 

การรวบรวมขSอมูล 

 การถLายภาพโดยใชSกลSอง DSLR 

 1. ทำการติดต้ังกล̀อง DSLR ต]อเข̀ากับขาต้ังกล̀องเพ่ือบันทึกภาพดวงอาทิตย,ขณะท่ีโผล]ข้ึนจากขอบฟxา

และจะทำการถ]ายภาพทุก 1 นาที 

 2. ในการถ]ายภาพดวงอาทิตย,ทำการปรับตั้งค]ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร,และความไวแสง เพื่อให̀

ปริมาณแสงจากดวงอาทิตย,เข̀ามายังตัวเซ็นเซอร,รับภาพให̀พอเหมาะ  

3. การถ]ายภาพแต]ละภาพให̀บันทึกเวลาเพ่ือนำไปใช̀คำนวณค]าตำแหน]งมุมเงยของดวงอาทิตย, และนำ

ข̀อมูลไปประมวลผลในซอฟแวร, IRIS 

 การใชS Lux Meter  

 1. ใช̀ Lux Meter ในการวัดความเข̀มแสงของดวงอาทิตย,ทุก ๆ 15 นาที  

 2. บันทึกเวลาเพ่ือนำไปใช̀คำนวณค]าตำแหน]งมุมเงยของดวงอาทิตย,  

การวิเคราะหIขSอมูล 

 การถLายภาพโดยใชSกลSอง DSLR 

 1. นำภาพดวงอาทิตย,ท่ีได̀มาทำการวิเคราะห,ความเข̀มแสง โดยใช̀ซอฟแวร, IRIS  

 2. นำเวลาท่ีบันทึกไว̀ มาใช̀ในการดูมุมเงยของดวงอาทิตย,ในโปรแกรม Stellarium  

 3. คำนวณค]ามวลของอากาศ จากสมการ	"#$	%&'' = )
*+,(./๐) 

 4. ทำการพล็อตกราฟเพ่ือวิเคราะห,หารูปแบบความสัมพันธ,ระหว]างตัวแปรท่ีศึกษา 

 การใชS Lux Meter 

 1. นำเวลาท่ีบันทึกไว̀ มาใช̀ในการดูมุมเงยของดวงอาทิตย,ในโปรแกรม Stellarium  

 2. คำนวณค]ามวลของอากาศ จากสมการ	"#$	%&'' = )
*+,(./๐)     

 3.นำข̀อมูลความเข̀มแสงท่ีได̀จาก Lux Meter มาประมวลผลใน Microsoft Excel 2016 

 3. ทำการพล็อตกราฟเพ่ือวิเคราะห,หารูปแบบความสัมพันธ,ระหว]างตัวแปรท่ีศึกษา 
 

ผลการศึกษา 

 จากการถ]ายภาพดวงอาทิตย,โดยกล`อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) เพื่อใช`ในการวิเคราะห,

ความสัมพันธ,ระหว]างกับมวลอากาศ (Air Mass) กับความเข`มของแสงดวงอาทิตย, จำนวน 9 วัน ผลการ

วิเคราะห,ข`อมูลความสัมพันธ,ระหว]างความเข`มแสงของดวงอาทิตย,กับมวลอากาศ แสดงออกมาเปÅนกราฟโดย

แกน X ของกราฟคือมุมเงย แกน Y ของกราฟคือความเข̀มแสงและมวลอากาศ ผลการศึกษาเปÅนดังน้ี 
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Lux meter 3/1/2021 Lux meter 12/2/2021 Lux meter 14/2/2021

Lux meter 21/2/2021 Lux meter 14/3/2021 Lux meter 11/4/2021
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กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธ,ระหว]างความเข̀มแสงของดวงอาทิตย,จากการถ]ายภาพโดยกล̀อง DSLR และมวล

อากาศ (Air mass) เปÅนเวลา 9 วัน ในช]วงเดือนมกราคม-เมษายน ค.ศ.2021 

จากการวิเคราะห,ข`อมูลความสัมพันธ,ระว]างความเข`มแสงของดวงอาทิตย,กับมวลอากาศด`วยการ

ถ]ายภาพด`วยกล`อง DSLR จำนวน 9 วัน  แสดงผลดังแผนภูมิ ซึ่งจะเห็นได`ว]าความเข`มของแสงดวงอาทิตย,

แปรผกผันกับมวลอากาศ (Air mass) 

จากการเก็บข`อมูลความเข`มแสงของดวงอาทิตย,โดย Lux meter เพื่อใช`ในการวิเคราะห,ความสัมพันธ,

ระหว]างความเข`มแสงของดวงอาทิตย,กับมวลอากาศ (Air Mass) จำนวน 9 วัน โดยวัดความเข`มแสงจาก Lux 

meter ต้ังแต]ดวงอาทิตย,ข้ึนจนถึงเวลาเท่ียงวัน ซ่ึงเก็บข̀อมูลทุกๆ 15 นาที ผลการวิเคราะห,ข̀อมูลความสัมพันธ,

ระหว]างความเข`มแสงของดวงอาทิตย,กับมวลอากาศ แสดงออกมาเปÅนกราฟโดยแกน X ของกราฟคือมุมเงย 

แกน Y ของกราฟคือความเข̀มแสงและมวลอากาศ ผลการศึกษาเปÅนดังน้ี 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

กราฟที ่ 2 แสดงความสัมพันธ,ระหว]างความเข`มแสงของดวงอาทิตย,จาก Lux meter และมวลอากาศ            

(Air mass) เปÅนเวลา 9 วัน ในช]วงเดือนมกราคม-เมษายน ค.ศ.2021 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาความสัมพันธ,ระหว]างความเข`มแสงของดวงอาทิตย,กับมวลอากาศ (Air mass) ผล

การศึกษาพบว]า ความเข`มแสงของดวงอาทิตย,จากการถ]ายภาพโดยใช`กล`อง DSLR  โดยทำการวิเคราะห,ความ

เข`มแสง โดยใช`ซอฟแวร, Iris ในช]วงเวลาที่ศึกษา มีค]าเฉลี่ยเท]ากับ 3144449178.5 ความเข`มแสงของดวง

อาทิตย,โดยการใช̀ Lux Meter ในช]วงเวลาท่ีศึกษา มีค]าเฉล่ียเท]ากับ 53,410.5 Lux และพบว]าในการเก็บข̀อมูล

ทั้งถ]ายรูปโดยกล`องDSLRโดยทำการวิเคราะห,ความเข`มแสงโดยซอฟแวร, Iris และการเก็บข`อมูลโดยใช` Lux 

Meter ทั้ง 9 วัน จะพบว]าเมื่อประมวลผลออกมาในรูปแบบกราฟ กราฟที่ได`จากการเก็บข`อมูลทั้งสองวิธีมี

แนวโน`มที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน ซึ่งจะพบได`ว]าระหว]างมวลอากาศ (Air Mass)กับความเข`มของแสงดวงอาทิตย,โดย

ความเข̀มแสงของดวงอาทิตย,มีค]ามากข้ึนตามมวลอากาศท่ีลดลง  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล]วงได`ด`วยดี ด`วยคำแนะนำในแต]ละขั้นตอนของการดำเนินงานของ  

คุณครูสุกัญญา วราพุฒ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ขอขอบคุณคุณมติพล ตั้งมติธรรม คุณกฤษณะ ล]ามสมบัติและ

เจ`าหน`าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห]งชาติ (องค,การมหาชน) ที่ให`คำปรึกษา และขอขอบคุณ คุณพ]อและคุณ

แม] ผู̀ช]วยเหลือการเก็บรวบรวมข̀อมูล และทุกท]านท่ียังไม]ได̀กล]าวถึง ณ ท่ีน้ี ท่ีทำให̀โครงงานน้ีสำเร็จได̀ด̀วยดี 
 

เอกสารอSางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. คู]มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, และคอมพิวเตอร, โครงการ

 ห̀องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร,. สถาบันส]งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี. สาขาโอลิมปçก  

 วิชาการและพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร,,  2554. 

มติพล ต้ังมติธรรม, คู]มือการศึกษาดาราศาสตร,เชิงปฏิบัติการ, สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง 

 ดาราศาสตร,, ตุลาคม 2563 

https://www.ftexploring.com/solar-energy/air-mass-and-insolation1.htm 
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การศึกษาช?วงเวลาท่ีเหมาะสมต?อการสังเกตการณOและเก็บขTอมูลทางดาราศาสตรO 
  นางสาวชัญญณัท สีอ.อน 

E-mail: chanyanad200331@gmail.com 
ครูท่ีปรึกษา นายนัทธพงศO ส.งอำไพ  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดย?อ 
          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคOเพื่อศึกษาช.วงเวลาที่เหมาะสมต.อการสังเกตการณOและเก็บขdอมูลทาง
ดาราศาสตรO ทำการสังเกตการณOในช.วงเดือนมกราคม 2564 โดยการบันทึกภาพถ.ายดdวยกลdอง CCD  ต.อกับ
กลdองโทรทรรศนOชนิดหักเหแสง วิเคราะหOภาพถ.ายโดยการวัดแสงดdวยวิธีโฟโตเมตรี (Photometry) จากนั้นนำ
ผลของการวัดแสงที่ไดd มาสรdางกราฟความสัมพันธOเพื่ออธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสว.างของดาว 
พบว.า ความสว.างปรากฏของดาวมีแนวโนdมเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเงยของดาวเพิ่มขึ้น และมีความสว.างลดลงเม่ือมีมุม
เงยนdอยลง อย.างไรก็ตาม การกระจายตัวของชุดขdอมูลความสว.างของดาวในช.วงเวลาประมาณ 18.00 – 21.00 
น. มีมากกว.าในช.วงเวลาอื่น อันเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศในช.วงเย็นถึงค่ำ ดังนั้น ควรการ
เลือกสังเกตการณOและเก็บขdอมูลทางดาราศาสตรO หลังจากท่ีสภาพอากาศ มีความแปรปรวนนdอยลงไปแลdว หรือ
ในช.วงเวลาประมาณ 21.00 น. เปwนตdนไป 
คำสำคัญ  มวลอากาศ  
 

ความเป\นมา 
ทdองฟxาท่ีมีความแปรปรวนของสภาพอากาศในแต.ละช้ันบรรยากาศ ซ่ึงส.งผลต.อการมองเห็นความสว.าง

ของดาว บริเวณภาคใตdของประเทศไทยท่ีมีภูมิประเทศเปwนปลายแหลมย่ืนออกไปในทะเล โดยมีทะเลขนาบขdาง
ทั้งฝ{|งทิศตะวันออกและฝ{|งทิศตะวันตก ส.งผลใหdเกิดความแปรปรวนของอากาศที่เกิดจากการถ.ายเทความรdอน
ในแต.ละช.วงเวลาระหว.างพื้นน้ำและพื้นดิน โดยเฉพาะในช.วงรอยต.อระหว.างกลางวันและกลางคืนมักจะมีความ
แปรปรวนของอากาศมากกว.าช.วงเวลาอื่น ๆ ของวัน เช.น มักมีลมพัดแรง เกิดการก.อตัวของเมฆ ที่มีลักษณะ
คลdายกับเมฆฝน ในทางกลับกันทdองฟxาจะมีความแปรปรวนนdอยลงเมื่อดวงอาทิตยOลับขอบฟxาไปแลdว 2 – 3 
ชั่วโมง ดังนั้น ผูdศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาช.วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการใชdพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการ
สังเกตการณOและเก็บขdอมูลทางดาราศาสตรO 

 

วัตถุประสงคO 
 เพ่ือศึกษาช.วงเวลาท่ีเหมาะสมต.อการสังเกตการณOและเก็บขdอมูลทางดาราศาสตรO 
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วิธีการศึกษา 
 1.การเก็บขTอมูล 
  1.1 เลือกสถานที่และเวลาที่ใชdในการเก็บขdอมูล ซึ่งทางผูdจัดทำเลือกเก็บขdอมูลในวันที่ 20 
และ 23  มกราคม 2564 สถานที่เก็บขdอมูล คือ รdาน Seaview cafe จังหวัดภูเก็ต เวลาที่ใชdในการเก็บขdอมูล 
คือ 12 ช่ัวโมง มีพิกัดทางภูมิศาสตรO Latitude 7° 53' 26.12" N  Longitude 98° 23' 53.17" E 
  1.2 เลือกวัตถุที่เปwนตัวแทนของการศึกษา คือ โพรซิออน (Procyon) เนื่องจากมีความสว.าง
ค.อนขdางมาก ประกอบกับการเคลื่อนที่ของดาวที่ผ.านจุดกลางฟxาใกลdจุดเหนือศรีษะ (Zenith) มากที่สุด ใน
ตำแหน.งท่ีสามารถสังเกตเห็นไดd 
  1.3 เก็บขdอมูลโดยใชdกลdองโทรทรรศนOชนิดหักเหแสง Meade LX85 SERIES 5 ขนาดเสdนผ.าน
ศูนยOกลางเลนสO 120 มิลล ิเมตร ความยาวโฟกัส 700 มิลล ิเมตร และบันทึกภาพดdวยกลdอง CCD                         
รุ .น ASI224MC ควบคุมการถ.ายผ.านโปรแกรม Maxlm DL 5 โดยเปwนทึกภาพ 4 Frame Type ภาพ Light 
Frame ใชdความเร็วชัตเตอรO 0.006 วินาที และใชdฝาลดแสงในขณะถ.าย โดยถ.ายอย.างต.อเนื่องจากตำแหน.งท่ี
ดาวโพรซิออนเร่ิมปรากฏทางทิศตะวันออกจนลับขอบฟxา  
 2.การวิเคราะหOขTอมูล 
  2.1 วิเคราะหOภาพโดยทำการวัดแสงดdวยวิธีโฟโตเมตรี (Photometry) ในโปรแกรม Iris 
จากน้ันเลือกขdอมูลมาพิจารณา แลdวนำมาจัดรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalize)  
  2.2 กำหนดมุมเงยของดาวเทียบกับเวลาที ่ถ .ายดาวไดdในแต.ละภาพ โดยใชdโปรแกรม
Stellarium 
  2.3 คำนวณค.ามวลอากาศ (Airmass) เทียบกับมุม zenith angles ของทdองฟxา 0 – 90 องศา 
จากสูตร 

!"#$%&& = (
)*+,   

          โดยท่ีมุม θ คือ ค.ามุมบนระนาบด่ิงท่ีวัดอdางอิงกับเสdนด่ิงโดยใหdมุม 0 องศา อยู.เหนือศรีษะและมุม 90 
องศา อยู.ในแนวราบ หรือ Zenith angles (ZA° )    
  2.4 นำขdอมูลความสว.างของดาว มาสรdางกราฟแสดงความสัมพันธOกับค.ามวลอากาศและเทียบ
มุมเงยในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือพิจารณาแนวโนdมของกราฟ  
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาช.วงเวลาที่เหมาะสมต.อการสังเกตการณOและเก็บขdอมูลทางดาราศาสตรO ทำการสังเกตการณO 
ในวันท่ี 21 และ 23 มากราคม 2564 ตลอดท้ังคืน ไดdผลการศึกษา ดังน้ี 
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 1. แนวโนTมความสว?างของดาว 
  ความสว.างของดาวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อมุมเงยมากขึ้น ในช.วงเวลาประมาณ 18.00 – 00.00 น.                
มีแนวโนdมความสว.างดาวลดลงเมื่อมุมเงยนdอยลง ในช.วงเวลาประมาณ 00.00 – 06.00 น. ดังกราฟที่ 1อย.างไร
ก็ตาม แนวโนdมของกราฟทำใหdเห็นความแตกต.างระหว.าง 2 ช.วงเวลาโดยขdอมูลในช.วงแรก มีการกระจายตัว
มากกว.าช.วงหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธOระหว.างค.าฟลักซOกับ Julian Day ของดาวโพซิออน ในวันท่ี 20 มกราคม 2564 
 
 2. แนวโนTมความสว?างของดาวกับมวลอากาศ 

  เมื่อพิจารณาความสว.างของดาวร.วมกับมวลอากาศ พบว.า เมื่อมวลอากาศมีค.ามากขึ้น ความ
สว.างของดาวมีแนวโนdมลดลง ดังกราฟท่ี 2 
 
  

       

 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 2 แสดงความสัมพันธOระหว.างค.าฟลักซOกับมวลอากาศของวันท่ี 20 และ 23 มกราคม 2564 
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สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาช.วงเวลาท่ีเหมาะสมต.อการสังเกตการณOและเก็บขdอมูลทางดาราศาสตรO ในวันท่ี 20 และ 

23 มกราคม 2564 พบว.า ความสว.างของดาวเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเงยมากขึ้น สอดคลdองกับความสว.างของดาวเม่ือ
พิจารณาร.วมกับมวลอากาศ โดยเมื่อมวลอากาศมีค.ามากขึ้น ความสว.างของดาวมีแนวโนdมลดลง อย.างไรก็ตาม 
การกระจายตัวของชุดขdอมูลความสว.างของดาวในช.วงเวลาประมาณ 18.00 – 21.00 น. มีมากกว.าในช.วงเวลา
อื่น อันเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศในช.วงเย็นถึงค่ำ ดังนั้น ควรการเลือกสังเกตการณOและเก็บ
ขdอมูลทางดาราศาสตรO หลังจากที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนนdอยลงไปแลdว หรือในช.วงเวลาประมาณ 
21.00 น. เปwนตdนไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
          การศึกษาครั้งนี้ สำเร็จลุล.วงดdวยความกรุณาช.วยเหลือ แนะนำ ใหdคำปรึกษา ตรวจสอบ และการแกdไข
ขdอผิดพลาดหรือขdอบกพร.องต.างๆ ดdวยความเอาใจใส.อย.างดีจาก นายนัทธพงศO ส.งอำไพ ครูที ่ปรึกษา                       
นายศิวรุต พลอยแดง เจdาหนdาที่สารสนเทศดาราศาสตรO สถาบันวิจัยดาราศาสตรOแห.งชาติ (องคOการมหาชน) 
ขอขอบคุณรdาน seaview cafe จังหวัดภูเก็ตที่ใหdความอนุเคราะหOสถานที่ในการเก็บขdอมูลและขอขอบคุณ
ครอบครัวและเพ่ือนผูdใหdกำลังใจในการดำเนินงาน 
 

เอกสารอTางอิง 
มุติ วสะหลาย.ดาวสะเทือนบอกอายุ.คdนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564.จาก  สมาคมดาราศาสตรOไทย เขdาถึงไดd
 จาก : nectec.or.th) 
นันทิชา อันติมานนทO (2563).  การศึกษาอิทธิพลของทdองฟxาฝ{ |งทะเลที ่มีผลต.อการส.องสว.างของดาว.              

การนำเสนอผลงานแห?งประเทศไทย ประจำปk 2563.  
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การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของโคมไฟท่ีชPวยลดมลภาวะทางแสง 

  นางสาวนรารัฏฐ* สุนทรพะลิน 
E-mail: ss47573@samsenwit.ac.th 
ครูท่ีปรึกษา นายฉัตรชัย สัมฤทธ์ิศุภผล 

 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 

บทคัดยPอ 

 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของโคมไฟที่ชaวยลดมลภาวะทางแสง มีวัตถุประสงค*เพื่อศึกษารูปแบบ
โคมไฟท่ีชaวยลดการเกิดมลภาวะทางแสง ดeวยรeอยละของความสวaางดeานบนเทียบกับดeานลaาง ไดeแกa ระยะขอบ
ดeานลaางโคมไฟ รูปรaางของหนeาตัดดeานลaางโคมไฟ ลักษณะพื้นผิวภายในโคมไฟ เสeนผaานศูนย*กลางหนeาตัด

ดeานลaางโคมไฟ สีของแสงไฟ และชนิดของหลอดไฟ โดยวัดคaาความสวaางบริเวณดeานบนและดeานลaางโคมไฟ 
จากการบันทึกภาพจากนั้นนำไปวัดคaาความสวaางผaานโปรแกรม Iris และการวัดความสวaางจาก Lux Meter 
นำไปแปลงเปrนรeอยละความสวaางจากน้ันนำมาเปรียบเทียบ 

 จากการศึกษาผaานโปรแกรม Iris พบวaาโคมไฟที่มีระยะขอบดeานลaางของโคมไฟอยูaต่ำกวaาหลอดไฟ 
พ้ืนผิวภายในเปrนอะลูมิเนียม เสeนผaานศูนย*กลางหนeาตัดดeานลaางโคมไฟเปrน 32 cm มีคaารeอยละความสวaางนeอย
กวaาโคมไฟอื่นๆ ในตัวแปรชนิดเดียวกันที่ศึกษา และการศึกษาโดยใชe Lux meter พบวaาคaาของรeอยละความ

สวaางมีแนวโนeมคลeายคลึงจากการศึกษาโดยใชeโปรแกรม Iris แตaโคมไฟที่เหมาะสมกับหลอดไฟ CFL ตaางจาก
หลอดไฟ LED คือ เปrนโคมไฟท่ีมีเสeนผaานศูนย*กลางหนeาตัดดeานลaางโคมไฟเปrน 24 cm 
คำสำคัญ: โคมไฟ มลภาวะทางแสง คaาความสวaาง รeอยละความสวaาง 
 

ความเป[นมา 

ในปxจจุบันมนุษย*มีความตeองการในการใชeแสงในเวลากลางคืน ไมaวaาจะเปrน แสงไฟถนนตามขeางทาง 
ไฟรักษาความปลอดภัยหรือไฟตกแตaงตaางๆ ทำใหeในเวลากลางคืนที่ทeองฟyาไมaมืดสนิทเทaาที่ควร เนื่องจากมีแสง
สaองขึ้นไปบนทeองฟyา แสงเหลaานี้จะกระเจิงกับตัวกลางขนาดเล็กในอากาศ เชaน เมฆ หมอก และควัน ปรากฏ

เปrนมลภาวะทางแสงในสaวนของแสงเรืองบนทeองฟyาซึ่งเปrนผลมาจากการติดตั้งแหลaงกำเนิดแสงสวaางอยaางไมa
ระมัดระวังหรือใชeโคมไฟที่ไมaเหมาะสม ทำใหeเกิดแสงเรืองทั่วทeองฟyาที่สังเกตเห็นไดeแมeจะอยูaไกลออกไป ซ่ึง
สaงผลตaอระบบนิเวศและเปrนอุปสรรคตaอการสังเกตการณ*และศึกษาแสงสวaางจากดวงดาวบนทeองฟyา 

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของโคมไฟที่ชaวยลดมลภาวะทางแสงจึงเปrนการศึกษาหนึ่งที่จะทำใหeเรา
เขeาใจวิธีการเลือกโคมไฟที่เหมาะสมชaวยลดมลภาวะทางแสงจากแหลaงกำเนิดแสงโดยตรง โดยดูจากรeอยละ
ความสวaางของแสงท่ีสaองข้ึนดeานบน 

วัตถุประสงค̀ของโครงงาน 

 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโคมไฟท่ีชaวยลดการเกิดมลภาวะทางแสง ดeวยรeอยละของความสวaาง
ดeานบนเทียบกับดeานลaาง 
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รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ*ระหวaางรeอยละของความ
สวaางดeานบนเทียบกับดeานลaางของโคมไฟหลอดไฟ LED 

จากการวัดความสวaางผaานโปรแกรม Iris 

ร ูปท ี ่  2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ*

ระหวaางรeอยละของความสวaางดeานบน
เทียบกับดeานลaางของหลอดไฟ 

วิธีการศึกษา 

1. ประดิษฐ*โคมไฟรูปแบบตaางๆ ท่ีใชeในการศึกษา 
2. ต้ังคaากลeอง Nikon 1 J5 โดยปรับความเร็วชัตเตอร* 1/125 วินาที คaาความไวแสง 1600 และรูรับแสง 4 

3. ติดตั้งโคมไฟโดยใหeหลอดไฟสูงจากพื้น 1 เมตร และเปลี่ยนโคมไฟตามตัวแปรที่ศึกษาคือ ระยะขอบ
ดeานลaางโคมไฟ รูปรaางของหนeาตัดดeานลaางโคมไฟ ลักษณะพื้นผิวภายในโคมไฟ เสeนผaานศูนย*กลางของ
หนeาตัดดeานลaางโคมไฟ สีของแสงไฟ ชนิดของหลอดไฟ และไมaมีโคมไฟครอบ บันทึกภาพจากนั้นนำ 

Lux meter รุaน AS803 มาวัดความสวaางดeานลaางและดeานบนโคมไฟแตaละรูปแบบ และบันทึกผล 
4. นำภาพที่ไดeเขeาโปรแกรม Iris และหา photometry โดยใชeเครื่องมือ Aperture Photometry เพื่อดู

คaาความสวaาง บริเวณดeานบนและดaานลaางโคมไฟ 

5. นำคaาความสวaางที่ไดeไปแปลงเปrนรeอยละของความสวaางดeานบนเทียบกับดeานลaาง โดยคำนวณจากการ
นำคaาความสวaางดeานลaางหารดeวยคaาความสวaางดeานบนโคมไฟคูณดeวย 100 และนำมาเปรียบเทียบ 

ผลการศึกษา 

จากการบันทึกภาพจากนั้นนำไปวัดคaาความสวaางผaานโปรแกรม iris และการวัดความสวaางจาก Lux 
Meter นำไปแปลงเปrนรeอยละความสวaางไดeผลการศึกษาดังน้ี 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูปที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบรeอยละความสวaางของโคมไฟแตaละรูปแบบแลeว พบวaาโคมไฟที่ระยะขอบ

ดeานลaางโคมไฟต่ำจากหลอดไฟ 5 cm และ 10 cm มีรeอยละความสวaางไมaแตกตaางกันอยaางมีนัยสำคัญและมีคaา

รeอยละความสวaางนeอยกวaาโคมไฟอื่นๆ ในตัวแปรชนิดเดียวกันที่ศึกษา โคมไฟท่ีพื้นผิวภายในโคมไฟเปrน
อะลูมิเนียม เสeนผaานศูนย*กลางหนeาตัดดeานลaางโคมไฟเปrน 32 cm มีคaารeอยละความสวaางนeอยกวaาโคมไฟอื่นๆ 
ในตัวแปรชนิดเดียวกันที่ศึกษา โคมไฟที่ใชeชนิดของหลอดไฟเปrน LED มีคaารeอยละความสวaางนeอยกวaาโคมไฟท่ี
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ใชeหลอดไฟชนิด CFL โคมไฟที่มีรูปรaางของหนeาตัดดeานลaางโคมไฟและสีของแสงไฟตaางกัน ทั้งหมดมีรeอยละ

ความสวaางไมaแตกตaางกันอยaางมีนัยสำคัญ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

จากรูปที่ 3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบรeอยละความสวaางของโคมไฟแตaละรูปแบบแลeว พบวaาคaารeอยละ
ความสวaางของทั้งสองกราฟมีแนวโนeมคลeายคลึงกับรeอยละความสวaางที่วัดความสวaางจากโปรแกรม Iris เม่ือ

เปรียบเทียบรeอยละความสวaางแลeว พบวaาโคมไฟที่เหมาะสมคือโคมไฟที่ ระยะขอบดeานลaางอยูaต่ำจากหลอดไฟ 
พื้นผิวภายในเปrนอะลูมิเนียม สำหรับหลอดไฟ LED คือโคมไฟที่มีเสeนผaานศูนย*กลายหนeาตัดดeานลaางโคมไฟ 32 
cm มีรeอยละความสวaางดeานบน 0.39% ซึ่งมีคaานeอยกวaา โคมไฟที่เหมาะสมกับหลอดไฟ CFL คือโคมไฟที่มีเสeน

ผaานศูนย*กลายหนeาตัดดeานลaางโคมไฟ 24 cm ซ่ึงมีรeอยละความสวaางดeานบน 0.40% 
 
 

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ*ระหวaางรeอยละของความสวaางดeานบนเทียบกับดeานลaางของโคมไฟหลอด 
LED จากการวัดความสวaางดeวย Lux meter 

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ*ระหวaางรeอยละของความสวaางดeานบนเทียบกับดeานลaางของโคมไฟหลอด 
CFL จากการวัดความสวaางดeวย Lux meter 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโคมไฟที่ชaวยลดการเกิดมลภาวะทางแสง ไดeทำการถaายภาพจากน้ัน
นำไปวัดคaาความสวaางผaานโปรแกรม Iris และวัดความสวaางจาก Lux Meter แลeวนำมาสรeางกราฟเปรียบเทียบ
รeอยละความสวaางของแสงที่สaองขึ้นดeานบนเทียบกับดeานลaาง การศึกษาโดยวัดคaาความสวaางผaานโปรแกรม

พบวaา โคมไฟที่มีระยะขอบดeานลaางของโคมไฟอยูaต่ำกวaาหลอดไฟ พื้นผิวภายในเปrนอะลูมิเนียมและการใชe
หลอดไฟ LED ใหeรeอยละความสวaางของแสงที่สaองข้ึนนeอยกวaาโคมไฟรูปแบบอื่นๆ ที่ศึกษาโดยใชe Lux meter 
พบวaาคaาของรeอยละความสวaางมีแนวโนeมคลeายคลึงกับรeอยละความสวaางท่ีวัดความสวaางจากโปรแกรม Iris 

 ผลที่ไดeจากการวัดความสวaางดeวยโปรแกรม Iris เมื่อนำมาเปรียบเทียบคaาความสวaางกับหลอดไฟแบบ
ไมaมีโคมไฟพบวaาหากใชeโคมไฟที่เหมาะสม คaาความสวaางดeานบนหรือแสงที่ทำใหeเกิดมลภาวะทางแสงลดลง 
0.17 เทaา และใหeความสวaางดeานลaางเพ่ิมข้ึน 2.01 เทaา และการวัดความสวaางดeวย Lux meter สำหรับหลอดไฟ 

LED และ CFL ความสวaางดeานบนลดลง 4.28 และ 10.22 เทaา และใหeความสวaางดeานลaางเพิ่มขึ้น 0.95 และ 
0.88 เทaา ตามลำดับ  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานน้ีสำเร็จลุลaวงไปไดeดeวยดีดeวยการ ตรวจสอบ และแกeไขขeอบกพรaองตaางๆ จากคุณครูฉัตรชัย 

สัมฤทธิ์ศุภผล ครูที่ปรึกษา คุณเจษฎา กีรติภารัตน*และเจeาหนeาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหaงชาติ (องค*การ
มหาชน) ทุกทaานที่ใหeคำแนะนำและความชaวยเหลือตลอดจนโครงงานนี้สำเร็จลุลaวงดeวยดี ขอขอบคุณผูeที่เคยใหe
ความชaวยเหลือในการทำโครงงานทุกๆ ทaาน และสุดทeายขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหaงชาติ (องค*การ

มหาชน) ท่ีใหeโอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี 
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การสร>างรูปแบบทำนองดนตรี ด>วยชNวงเวลาการตกท่ีเส>นขอบฟTา 

และ Spectral Type ของกลุNมดาวจักรราศี 

นายวรกันต) คำเมืองสา และนางสาวจิรพันธุ) ลุงทุน 

E-mail: kridsana_g@hotmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายกฤษณะ วงศ)ริน 

โรงเรียนแกนZอยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม_ 

 

บทคัดยNอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค) 1).เพื่อสรZางรูปแบบทำนองดนตรีจากกลุ_มดาวจักรราศี 2).เพี่อศึกษารูปแบบ                

และแนวทำนองดนตรีที่ไดZจากการวิเคราะห)ช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiา และ Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี 

ซ ึ ่ งม ีว ิธ ีการศ ึกษา โดยใชZข Zอม ูลจากโปรแกรม Stellarium มาว ิ เคราะห )ช _วงเวลาการตกที ่ เส Zนขอบฟiา                               

และ Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศีทั้ง 12 กลุ_ม จำนวน 141 ดวง ในช_วงเวลา 1 วัน โดยกำหนดใหZ Spectral 

Type ของดาวแต_ละดวงไดZแก_ M, K, G, F, A, B, O แทนเสียงตามโนZตทางดนตรี จำนวน 7 โนZต ไดZแก_ C, D, E, F, G, 

A, B เกิดเป}นเสียงในระดับที่แตกต_างกันตาม Spectral Type ของดาวดวงนั้น ๆ เมื่อดาวดวงใดเคลื่อนที่ตกแตะที่เสZน

ขอบฟiา ซึ่งมีระยะห_างของจังหวะการเกิดเสียง ที่เรียงตามลำดับการเคลื่อนที่ตกของดาว  เริ่มจากกลุ_มดาวแกะไป

สิ้นสุดที่กลุ_มดาวปลา ตามระยะเวลาจริง จากนั้นนำขZอมูลที่ไดZมาสรุปในตาราง Excel เพื่อวิเคราะห)หาความถี่การเกิด

ของรูปแบบเสียง ที่มีการกำหนดค_าไวZกับ Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี การเกิดเสียงประสาน(Harmony) 

ของดาวในกลุ_มจักรราศีที่มีช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiาพรZอมกันและการเหลื่อมของทำนองดนตรี ที่เกิดจากช_วงเวลา

การตกของกลุ _มดาวสองกลุ _มที ่มีการเหลื ่อมกัน จากนั ้นนำขZอมูลไดZมาบันทึกแนวทำนองดนตรี ดZวยโปรแกรม 

MuseScore 3 และนำมาสรZางเป}นสื่อวิดีโอดZวยโปรแกรม Sony Vegas นำเสนอผลในรูปแบบ Multimedia & Data 

Visualization 

สรุปผลการศึกษา ไดZสื่อวิดีโอ “Melody of Zodiac Constellations” รูปแบบทำนองดนตรีจากช_วงเวลาการ

ตกที่เสZนขอบฟiา และ Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี พบว_า 1). มีสัดส_วนจำนวนดาวของกลุ_มดาวจักรราศีที่มี 

Spectral Type เรียงจากมากไปหานZอย คือ Spectral Type: G เทียบเป}น Note: E รZอยละ 21.28%, Spectral Type: A 

เทียบเป}น Note: G รZอยละ 21.28%, Spectral Type: B เทียบเป}น Note: A รZอยละ 19.15%, Spectral Type: K เทียบ

เป}น Note: D รZอยละ 17.73%, Spectral Type: F เทียบเป}น Note: F รZอยละ 12.06%, Spectral Type: M เทียบเป}น 

Note: C รZอยละ 8.51%, Spectral Type: O เทียบเป}น Note: B รZอยละ 0.00%  2). มีคู _ดาวจำนวน 8 คู _ ในกลุ_ม

จักรราศีจำนวน 7 กลุ_ม ที่มีช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiาพรZอมกัน ทำใหZเกิดเสียงประสาน (Harmony/Intervals)   4 

รูปแบบ ในทำนองดนตรี  ไดZแก_ คู_ดาว Chamukuy กับ 68 Tau ในกลุ_มดาววัว  คู_ดาว Rasalas กับ A1 Jabhah ในกลุ_ม

ดาวสิงโต  คู_ดาว Antares กับ Xamidimura ในกลุ_มดาวแมงปôอง คู_ดาว Nunki กับ Rukbat ในกลุ_มดาวคนถือธนู คู_ดาว 

Algedi กับ Dabih ในกลุ_มดาวมังกร คู_ดาว Deneb Algedi ในกลุ_มดาวมังกร กับ Sadalsuud ในกลุ_มดาวคนถือหมZอน้ำ คู_

ดาว 106 Psc กับ 85 Psc และ คู_ดาว 110 Psc กับ 111 Psc ในกลุ_มดาวปลา 3).  มีการเหลื่อมของทำนองดนตรี ที่เกิด
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จากช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiาของกลุ_มดาวสองกลุ_มที่มีการเหลื่อมกัน จำนวน 4 คู_ จาก 6 กลุ_ม ไดZแก_ กลุ_มดาวสิงโต 

กลุ_มดาวหญิงพรหมจารีย) กลุ_มดาวแมงปôอง กลุ_มดาวคันช่ัง กลุ_มดาวมังกร และกลุ_มดาวคนถือหมZอน้ำ    

 

คำสำคัญ: กลุ_มดาวจักรราศี, ช_วงเวลาการตกท่ีเสZนขอบฟiา, Spectral Type, รูปแบบทำนองดนตรี 

 

ความเป̀นมา 

กลุ_มดาวจักรราศี คือ กลุ_มดาวฤกษ) 12 กลุ_ม ที่อยู_ห_างไกลจากดวงอาทิตย)ออกไป ซึ่งเมื่อมองจากโลก

จะเห็นกลุ_มดาวเหล_านี้ ปรากฏแตกต_างกันไปตามช_วงระยะเวลาของเดือน ซึ่งมนุษย)ในสมัยโบราณก็จินตนาการ

รูปร_างของกลุ_มดาวเป}นสิ่งต_าง ๆ โดยปรากฏอยู_ตามแนวเสZน Ecliptic กลางทZองฟiา กลุ_มดาว 12 ราศี เริ่มนับ

จากราศีเมษแกะตัวผูZไปตามลำดับ และ ราศีมีน กลุ_มดาวปลาเป}นราศีสุดทZาย ครบรอบ 1 ปû วนซ้ำกันไปเร่ือย ๆ 

ซึ่งดZวยรูปแบบดังกล_าว ทำใหZผูZศึกษา สนใจศึกษารูปแบบช_วงเวลาการเคลื่อนท่ีตกที่เสZนขอบฟiา และ Spectral 

Type ของกลุ_มดาวจักรราศีที่มีความแตกต_างกันในแต_ละดวง เพื่อนำมาวิเคราะห)สรZางรูปแบบทำนองดนตรี 

เป}นสื ่อวิด ีโอ ท่ีนำเสนอผลในรูปแบบ Multimedia & Data Visualization โดยการนำขZอมูลมาแปลงเป}นส่ือ

มัลติมีเดียภาพและเสียง ใหZมีความน_าสนใจและเขZาใจง_าย อันเป}นส_วนหนึ่งในกิจกรรมสุนทรียะดาราศาสตร)ท่ี

ดำเนินการมาอย_างต_อเนื่อง ของชมรมยุวชนดาราศาสตร)โรงเรียนแกนZอยศึกษาในการสรZางสื่อวิดีโอ ที่แปลจังหวะและ

ความกลมกลืนของจักรวาลเป}นเพลงและเสียง ในการเผยแพร_ความรูZทางวิทยาศาสตร) จัดแสดงแก_สาธารณะ หรือ

แมZแต_ช_วยใหZผูZพิการทางสายตาเขZาถึงดาราศาสตร)จากขZอมูลเสียง ไดZมากขึ้น ท่ีช_วยสรZางแรงบันดาลใจ ใหZความรูZ 

เก่ียวกับดนตรีแห_งจักรวาล 

วัตถุประสงคb 

1. เพ่ือสรZางรูปแบบทำนองดนตรีจากกลุ_มดาวจักรราศี ในรูปแบบส่ือวิดีโอ Multimedia & Data Visualization 

2. เพ่ีอศึกษารูปแบบและแนวทำนองดนตรีท่ีไดZจากการวิเคราะห)ช_วงเวลาการตกท่ีเสZนขอบฟiา (Horizon)                                                  

  และ Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี 

 

วิธีการศึกษา 

1. ใชZขZอมูลจากโปรแกรม Stellarium มาวิเคราะห)ช_วงเวลาการตกที ่เสZนขอบฟiา และ Spectral Type               

ของกลุ_มดาวจักรราศีทั้ง 12 กลุ_ม จำนวน 141 ดวง ในช_วงเวลา 1 วัน โดยเก็บขZอมูลของ วันที่ 13 เมษายน  

- 14 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป}นวันขึ้นปûใหม_ไทย และเริ่มตZนการนับกลุ_มดาวจักรราศีกลุ_มที่ 1 (กลุ_มดาว

แกะ) ท่ีเร่ิมตกท่ีเสZนขอบฟiา ต้ังแต_ช_วงเวลา 19:19 น เป}นตZนไป จนครบ 24 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดง a) ตารางวิเคราะห)ขZอมูลช_วงเวลาการตกของกลุ_มดาวจักรราศี b) โปรแกรม Stellarium  

 

a)
X 

b)
X 
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2. เทียบค_าแทนเสียงเพื่อสรZางรูปแบบแนวทำนอง โดยกำหนดใหZ Spectral Type ของดาวแต_ละดวง  ไดZแก_ 

M, K, G, F, A, B, O แทนเสียงตามโนZตทางดนตรี จำนวน 7 โนZต ไดZแก_ C, D, E, F, G, A, B เกิดเป}นเสียงใน

ระดับที่แตกต_างกันตาม Spectral Type ของดาวดวงนั้น ๆ เมื่อดาวดวงใดเคลื่อนที่ตกแตะที่เสZนขอบฟiา ซ่ึง

มีระยะห_างของจังหวะการเกิดเสียง ที่เรียงตามลำดับการเคลื่อนที่ตกของดาว เริ่มจากกลุ_มดาวแกะไปสิ้นสุด

ท่ีกลุ_มดาวปลา ตามระยะเวลาจริง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงตารางวิเคราะห)ขZอมูล Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี 

 

 

3. นำขZอมูลที ่ไดZมาสรุปในโปรแกรม Excel เพื ่อวิเคราะห) 1).หาค_าความถี ่ของการเกิดของรูปแบบเสียง                    

ที่มีการกำหนดค_าไวZกับ Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี 2).การเกิดเสียงประสาน (Harmony/ Intervals)           

ของดาวในกลุ_มจักรราศีที่มีช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiาพรZอมกัน และ 3).การเหลื่อมของทำนองดนตรี           

ที่เกิดจากช_วงเวลาการตกของกลุ_มดาวสองกลุ_มที่มีการเหลื่อมกัน จากนั้นนำขZอมูลไดZมาบันทึกแนวทำนอง

ดนตรี ดZวยโปรแกรม MuseScore 3 และนำมาสรZางเป}นสื่อวิดีโอดZวยโปรแกรม Sony Vegas นำเสนอผล 

ในรูปแบบ Multimedia & Data Visualization 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงโปรแกรม MuseScore และ Sony Vegas ท่ีใชZในการแปลงขZอมูลท่ีวิเคราะห)ไดZมาเป}นส่ือวิดีโอ 

 

ผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา ไดZสื่อวิดีโอ “Melody of Zodiac Constellations” รูปแบบทำนองดนตรีจาก

ช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiา และ Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี จำนวน 12 กลุ_ม รวม 141 ดวง ท่ี

แสดงขZอมูล ภาพ และเสียงจากการเคล่ือนท่ีตกเสZนขอบฟiาของกลุ_มดาวจักราศี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงสื่อวิดีโอรูปแบบทำนอง

ดนตรีจากกลุ_มดาวจักรราศี “Melody 

of Zodiac Constellations” 

 



Oral Presentation (O30) 
 

The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) 119 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษารูปแบบและแนวทำนองดนตรีที่ไดZจากการวิเคราะห)ช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiา และ 

Spectral Type ของกลุ_มดาวจักรราศี ออกมาในรูปแบบ Multimedia & Data Visualization ช_วยใหZผูZศึกษา 

explore เกี่ยวกับขZอมูลต_าง ๆ  มาแสดงผล สรZางภาพนิทัศน)ขZอมูลเพื่อใหZสามารถสื่อสารความรูZที่ไดZจากขZอมูล 

ใหZเขZาใจไดZง_าย โดยใชZเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ออกมาเป}นวิดีโอ “Melody of Zodiac Constellations” ซ่ึงพบว_า 

ท่ี ผลการศึกษา Data Visualization 

1 
มีสัดส_วนจำนวนดาวของกลุ_มดาวจักรราศี ที่มี Spectral Type 

เร ียงจากมากไปหานZอย คือ Spectral Type: G เทียบเป}น 

Note: E รZอยละ 21.28% Spectral Type: A เทียบเป}น    Note: 

G รZอยละ 21.28%, Spectral Type: B เทียบเป}น Note: A รZอย

ละ 19.15%, Spectral Type: K เทียบเป}น  Note: D รZอยละ 

17.73%, Spectral Type: F เท ี ยบเป }น Note: F ร Z อยละ 

12.06%, Spectral Type: M เท ียบเป }น Note: C ร Zอยละ 

8.51%, Spectral Type: O เทียบเป}น Note: B รZอยละ 0.00% 

  

2 
มีคู _ดาวจำนวน 8 คู _ ในกลุ _มจักรราศีจำนวน 6 กลุ _มที ่มี

ช_วงเวลาการตกที่เสZนขอบฟiาพรZอมกัน ทำใหZเกิดเสียง

ประสาน (Harmony/Intervals)  4 ร ูปแบบ ในทำนอง

ดนตรี ไดZแก_ คู_ดาว Chamukuy กับ 68 Tau ในกลุ_มดาว

วัว  คู_ดาว Rasalas กับ A1 Jabhah ในกลุ_มดาวสิงโตคู_ดาว 

Antares กับ Xamidimura ในกลุ _มดาวแมงปôองคู _ดาว 

Nunki กับRukbat ในกลุ_มดาวคนถือธนูคู_ดาว Algedi กับ 

Dabih ในกลุ_มดาวมังกร, คู_ดาว Deneb Algedi  ในกลุ_ม

ดาวมังกร กับ Sadalsuud ในกลุ_มดาวคนถือหมZอน้ำ ดาว 

106 Psc กับ 85 Psc และคู_ดาว 110 Psc กับ 111 Psc ใน

กลุ_มดาวปลา 

 

 

 

3 
การเหลื ่อมของทำนองดนตรี ที ่เก ิดจากช_วงเวลาการตก              

ที ่ เส Zนขอบฟiาของกลุ _มดาวสองกลุ _มที ่ม ีการเหลื ่อมกัน             

จำนวน 4 คู_ จาก 6 กลุ_ม ไดZแก_ กลุ_มดาวสิงโต, กลุ_มดาวหญิง                       

-พรหมจาร ี ย) , กล ุ _ มดาวแมงป ô อง, กล ุ _ มดาวค ันช ั ่ ง,                        

กลุ_มดาวมังกร และกลุ_มดาวคนถือหมZอน้ำ    

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ>างอิง 

https://stellarium.org 

www.astroeducation.com/zodiac-for-12-months 

https://skyandtelescope.org/observing/stellar-spectral-types-03302016 

0%

๔% 
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ชุดส่ือการสอนดาราศาสตรHสำหรับผูOพิการทางสายตา     
นางสาวอารยา  บุตรเป/า 

  E-mail: s35705@siya.ac.th 

ครูท่ีปรึกษา  นายชาญ เถาวันนี  

โรงเรียนศรียานุสรณQ จันทบุรี  

 

บทคัดยVอ 
โครงงาน เรื่อง ชุดสื่อการสอนดาราศาสตรQ สำหรับผูXพิการทางสายตา  ผูXจัดทำไดXมองเห็นความสำคัญ

ของการเรียนรูX ทางดาราศาสตรQ ของกลุ`มผูXที่มีความบกพร`องทางการมองเห็น โดยการมีแนวคิดที่จะจัดทำ ชุด

สื่อการสอนทางดาราศาสตรQ ซึ่งในชุดสื่อนี้จะประกอบไปดXวย ชุดแรกเปfนชุดระบบสุริยะสำหรับผูXพิการทาง

สายตา ในชุดนี้จะเปfน สื่อสัมผัส รูปร̀าง โครงสรXาง พื้นผิว ของดวงอาทิตยQ และดาวเคราะหQ ที่เปfน ดาวบริวาร

ของดวงอาทิตยQ ทุกดวง รวมทั้ง จัดทำเปfนสื่อ สัมผัสที่จะแสดงการวางตัว การเรียงตัว ของระบบสุริยะ ซ่ึง

ผูXเรียนที่มีความบกพร`องทางการมองเห็นนั้นจะไดXทราบถึง โครงสรXางของระบบสุริยะ ว`าดวงอาทิตยQ ตั้งอยู̀

อย`างไร ดาวเคราะหQที่เปfนดาวบริวารของดวงอาทิตยQนั้น วางตัวอยู`ห`างจากดวงอาทิตยQอย`างไรในแต`ละดวง 

ส`วนในชุดที่สองนั้น เปfน ชุดทรงกลมทXองฟ/าที่แสดงกลุ`มดาวหลัก ๆ บนทXองฟ/า ที่เราสังเกตไดXในเวลากลางคืน 

ซึ่งในทรงกลมทXองฟ/า นั้น จะจัดทำโดยย̀อสัดส̀วนใหXเหมาะสมกับโครงสรXางของทXองฟ/าจริง บนทรงกลมทXองฟ/า 

จะมีเสXนทางการเคลื่อนที่ของดาว เสXนสุริยะวิถี รวมทั้งเสXนหลัก ๆ บนทXองฟ/าจริง และจะมี รูปร`างของกลุ`มดาว 

ต`าง ๆ ไดXแก` กลุ`มดาวจักราศี  กลุ`มดาวคXางคาว กลุ`มหมีเล็ก กลุ`มดาวหมีใหญ̀ ซึ่งจะจัดทำเปfนปุiมและมีเสXน

เชื่อมโยงระหว`างปุiมใหXเปfนรูปร`างของกลุ`มดาว เพื่อใหXผูXเรียนรูXที่มีความบกพร`องทางการมองเห็นนั้น ไดXเรียนรูXรูX

โดยการสัมผัสดXวยมือแลXวจินตนาการเปfนรูปร`างของกลุ`มดาวต`าง ๆ พรXอมทั้งผูXเรียนที่มีความบกพร`องทางการ

มองเห็นนี้ จะไดXเรียนรูXการขึ้นและการตกของดาวโดยการหมุนของทรงกลมทXองฟ/า เมือเวลาผ`านไป  ดังนั้นใน

หนึ่งคืน ผูXเรียนก็จะไดXว`ากลุ`มดาวดวงใดขึ้นและตกในเวลาเท`าใด ดXวยการสัมผัสและการหมุนของทรงกลม

ทXองฟ/า ซ่ึงจะเปfนการเรียนรูXแบบจินตนาการดXวยการสัมผัสทดแทนการมองเห็นดXวยตาเปล̀า  

คำสำคัญ: ผูXพิการทางสายตา,ระบบสุริยะ, ทXองฟ/าจำลอง 

ความเป]นมา 
ในการเรียนการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXเรียนท่ีมีความปกติน้ัน ทุกคนไดXศึกษาจากแหล̀งเรียนรูXต̀าง ๆ 

ดXวยประสาทสัมผัสทุก ๆ ส`วนของร`างกาย โดยเฉพาะไดXมองเห็นภาพเกี่ยวกับดาวเคราะหQในระบบสุริยะ ภาพ

ของทรงกลมทXองฟ/า ภาพของกลุ̀มดาวบนทXองฟ/าจากส่ือการเรียนรูX รวมท้ังการไดXสังเกตดXวยตาเปล̀าผ̀านการใชX

กลXองโทรทรรศนQ หรือการสังเกตดวงดาวและกลุ`มดาวที่มีการเคลื่อนที่บนทXองฟ/าจริงในเวลาค่ำคืน แต̀สำหรับผูX

มีความบกพร`องทางการมองเห็นหรือคนตาบอดนั้น เปfนผูXพิการกลุ`มหนึ่งที่มีความบกพร`องตั้งแต`ในระดับบอด

สนิทหรือตาบอดแบบเลือนราง ซึ่งการเรียนรูXทำไดXเพียงจากการฟmงและการสัมผัสเท`านั้น ในการเรียนการสอน
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ของผูXที่มีความบกพร`องทางการมองเห็นนี้ส`วนใหญ̀จะใชXอักษรเบรลลQ และตXองใชXในการสัมผัสในการเรียนรูXเปfน

หลัก ทำใหXในการเรียนรูXทางดาราศาสตรQน้ันเกิดการจินตนาการไดXยากมากข้ึนสำหรับผูXพิการทางดXานน้ี 

ดังนั้นเราจึงมองเห็นความสำคัญของการเรียนรูXทางดาราศาสตรQของกลุ`มผูXที่มีความบกพร`องทางการ

มองเห็น โดยการมีแนวคิดที่จะจัดทำ ชุดสื่อการสอนทางดาราศาสตรQ ซึ่งในชุดสื่อนี้จะประกอบไปดXวย ชุดแรก

เปfนชุดระบบสุริยะสำหรับผูXพิการทางสายตา ในชุดน้ีจะเปfน ส่ือสัมผัส รูปร̀าง โครงสรXาง พ้ืนผิว ของดวงอาทิตยQ 

และดาวเคราะหQที่เปfนดาวบริวารของดวงอาทิตยQทุกดวง รวมทั้งจัดทำเปfนสื่อสัมผัสที่จะแสดงการวางตัว การ

เรียงตัว ของระบบสุริยะ 

ซึ่งผูXเรียนที่มีความบกพร`องทางการมองเห็นนั้นจะไดXทราบถึงโครงสรXางของระบบสุริยะว`าดวงอาทิตยQ 

ต้ังอยู̀อย̀างไร ดาวเคราะหQท่ีเปfนดาวบริวารของดวงอาทิตยQน้ันวางตัวอยู̀ห̀างจากดวงอาทิตยQอย̀างไรในแต̀ละดวง 

เพื่อใหXผูXเรียนรูXที่มีความบกพร`องทางการมองเห็นนั้นไดXเรียนรูXโดยการสัมผัสดXวยมือแลXวจินตนาการเปfนรูปร`าง

ของกลุ̀มดาวต̀าง ๆ ซ่ึงจะเปfนการเรียนรูXแบบจินตนาการดXวยการสัมผัสทดแทนการมองเห็นดXวยตาเปล̀า  

วัตถุประสงคH 
1. เพ่ือออกแบบและประดิษฐQส่ือการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทาง  

2. เพ่ือทำการศึกษาดัชนีความสอดคลXอง ( IOC ) ของ ส่ือการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตา  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก`อนและหลังเรียนของผูXเรียนที่มีความบกพร`องทางการมองเห็น 

จากการเรียนรูXดXวย ส่ือการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตา 

4. เพื่อทำการศึกษาความพึงพอใจของกลุ`มตัวอย`างผูXเรียนที่มีความบกพร`องทางสายตา ที่ไดXเรียนรูX ดXวยสื่อการ

สอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตา 

วิธีการศึกษา 
การออกแบบและประดิษฐH ระบบสุริยะสำหรับผูOพิการทางสายตา  ดังตVอไปน้ี  

1. ทำการออกดวงอาทิตยQและดาวเคราะหQท่ีเปfนบริวารของดวงอาทิตยQในโปรแกรมท่ีรองรับ Print3Dd 

3D Printer ซึ่งในการออกแบบนั้น ตXองใหX  ดวงอาทิตยQและดาวเคราะหQ มีสัดส`วนที่สอดคลXองกับขนาดของ 

ดวงอาทิตยQและดาวเคราะหQ จริง ๆ  

2. ทำการ print ดวงอาทิตยQและดาวเคราะหQ ที่ทำการออกแบบจากขXอ 1 ดXวยเครื่อง Print3Dd 3D 

Printer 

3. นำ ดวงอาทิตยQและดาวเคราะหQ ที่ไดXจากขXอ 2 มาจัดวางตำแหน`งใหXเปfนระบบสุริยะ ตั้งแต` ดวง

อาทิตยQ ดาวพุธ ดาวศุกรQ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสารQ ดาวเนปจูน  โดยใหXระยะห`างระหว`าดาวน้ัน

สอดคลXองกับวงโคจรของดาวเคราะหQจริง ๆ  

การออกแบบและประดิษฐH ทรงกลมทOองฟjาแสดงการเคล่ือนท่ีของกลุVมดาวสำหรับผูOพิการทางสายตา ดังมี
ข้ันตอนตVอไปน้ี  

ทำการประดิษฐQทรงกลมทXองฟ/าขึ้นดXวยขนาดรัศมี 15 เซนติเมตร ออกแบบรูปร`างกลุ`มดาว โดยใชX ลูก

บอลและเชือกเชื่อมโยงใหXเปfนรูปกลุ`มดาวต`าง ๆ จากนั้นจัดทำเสXนต`าง ๆ ของทรงกลมทXองฟ/า โดยใชXลูกปmด 
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รXอยกับเชือก นำกลุ`มดาวที่จัดทำขึ้น ติดบนทรงกลมทXองฟ/า จะไดXทรงกลมทXองแสดงการเคลื่อนที่ของกลุ`มดาว

ต̀าง ๆ  

ข้ันตอนการนำชุดส่ือการสอนดาราศาสตรHสำหรับผูOพิการทางสายตาไปใชOในการจัดการเรียนการสอน  
 1. ขั้นตอนการใชXจริง ในขั้นตอนนี้เปfนการนำ ชุดสื่อการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตา ไป

ทดลองใชXจัดการเรียนการสอนจริงกับผูXเรียน มีความบกพร`องทางการมองเห็นประมาณ 10 คน ที่โรงเรียนราช

ประชานุเคราะหQ จังหวัดจันทบุรี พรXอมทั้งใหXผูXเรียนทดสอบก`อนเรียน หลังเรียน ทดลองความพึงพอใจกับ

ผูXเรียนดXวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถาม โดยการสัมภาษณQ แลXวนำคะแนนมาประมวลผลทางสถิติ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจ ที่ไดXจาการนำ ชุดสื่อการสอนดารา

ศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตา มาใชXกับผูXเรียน  

 2. ขั้นตอนการเผยแพรผลงาน  ในขั้นตอนนี้เปfนการนำ ผลงานชุดสื่อการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูX

พิการทางสายตา ไปใชXในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษอื่น ๆ ที่มีผูXบกพร`องทางการ

มองเห็น เพื่อเปfนการยืนยันว`า ชุดสื่อการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทางการมองเห็น ที่ไดXออกแบบและ

ประดิษฐQข้ึนน้ันสามารถนำไปใชXกับผูXเรียนไดXทุกท่ีและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมือนกันทุกๆ แห̀ง  

ผลการศึกษา 
ผลจากการออกแบบและประดิษฐHส่ือการสอนดาราศาสตรHสำหรับผูOพิการทางสายตา 
 จากการออกแบบและประดิษฐQชุดส่ือการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตาซ่ึงประกอบไปดXวย

ชุดส่ือ 2 เร่ือง คือ ระบบสุริยุสำหรับผูXพิการทางสายตา และ ทรงกลมทXองฟ/าแสดงการเคล่ือนท่ีของกลุ̀มดาว 

สำหรับผูXพิการทางสายตา ผลปรากฏดังภาพต̀อไปน้ี  

 

 

 

 

 
 

 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินดัชนีความสอดคลXอง ( IOC ) จากผูXเชียวชาญท้ังสามท̀าน  

เรื่อง ผูXเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูXเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูXเชี่ยวชาญคนที่ 3 ค`า IOC เฉลี่ย 

ระบบสุริยะ 1 0.67 1 1.22 

ทรงกลมทXองฟ/าแสดงการ

เคลื่อนที่ของกลุ`มดาว  

0.67 1 0.67 0.78 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ ทัศนคติ กVอนและหลังเรียนของผูOเรียนท่ีมี
ความบกพรVองทางการ มองเห็น  
 

ภาพท่ี 1  ชุดส่ือ เร่ือง ระบบสุริยะ ภาพท่ี 2  ชุดส่ือ เร่ือง ทรงกลมทXองฟ/า 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินดXานต̀างๆของผูXเรียนจากการทดลองเรียนดXวยชุดส่ือเร่ืองระบบสุริยุ 

ดXาน 

ที่ประเมิน 

จำนวน

นักเรียน 

คะแนนเต็ม ก`อนเรียน หลังเรียน Wilcoxon 

Value 

Wilcoxon 

Prob  S.D.  S.D. 

ผลสัมฤทธิ ์ 10 20 9.63 0.51 16.40 0.52 3.21 0.001* 

ทัศนคต ิ 10 5 3.41 0.50 4.88 0.33 3.729 0.000* 

ความพึงพอใจ 10 5  4.49 0.49   
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินดXานต̀าง ๆ ของผูXเรียนจากการทดลองเรียนดXวยชุดส่ือเร่ืองทรงกลมทXองฟ/าแสดงการ

เคล่ือนท่ีของกลุ̀มดาว 

ดXาน 

ที่ประเมิน 

จำนวน

นักเรียน 

คะแนนเต็ม ก`อนเรียน หลังเรียน Wilcoxon 

Value 

Wilcoxon 

Prob  S.D.  S.D. 

ผลสัมฤทธิ ์ 10 10 3.33 0.51 7.50 0.52 3.21 0.001* 

ทัศนคต ิ 10 5 3.41 0.50 4.88 0.33 3.729 0.000* 

ความพึงพอใจ 10 5  4.49 0.49   
 

สรุปผล 
จากการนำชุดสื่อการสอนดาราศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตา ไปทดลองใชXจัดการเรียนการสอนจริง

กับผูXเรียน มีความบกพร`องทางการมองเห็น จำนวน 10 คน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะหQ จังหวัดจันทบุรี  

พรXอมทั้งใหXผูXเรียนทดสอบก`อนเรียน หลังเรียน ทดลองความพึงพอใจ ทัศนคติ กับผูXเรียนดXวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิ แบบสอบถาม โดยการสัมภาษณQ แลXวนำคะแนนมาประมวลผลทางสถิติ สำหรับการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทัศนคติต̀อการเรียน ความพึงพอใจ ท่ีไดXจาการนำ ชุดส่ือการสอนดาราศาสตรQ

สำหรับผูXพิการทางสายตา มาใชXกับผูXเรียนปรากฏว`า ผลการเปรียบเทียบดXวยสถิติ Wilcoxon Matched-pairs 

Signed rank test  แบบจับคู̀ พบว̀า ค̀า Wilcxon Prob เท̀ากับ .001 ซึ่งนXอยกว̀า 0.05  แสดงว̀าชุดสื่อการ

สอนดาศาสตรQสำหรับผูXพิการทางสายตานี้ ทําใหXผูXเรียนที่มีความบกพร`องทางสายตาเกิดพัฒนาการทางความรูX

วิชาดาราศาสตรQเร่ืองระบบสุริยะ และเร่ืองทรงกลมทXองฟ/า หลังจากผ̀านการเรียนรูXแลXว    

เอกสารอOางอิง 
นิพนธQ  ทรายเพชร ( 2558 ). การดูดาเบ้ืองตXน. พิมพQคร้ังท่ี 1 .กรุงเทพฯ.สำนักพิมพQนานมีบุìคพับลิเคช่ั, สถาบันวิจัย

ดาราศาสตรQแห̀งชาติ (องคQการมหาชน).การดูดาวเบ้ืองตXน และการใชXแผนท่ีดาว.เอกสารประกอบการอบรม, Mariana 

Lanzara(2011). “THE SKY IN YOUR HANDS” Planetarium show user’s guide. ASTRONOMICAL 

ACTIVITIES FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS WORKING GROUP., Masashi YAJIMA, Toshimitsu 

YAMAGUCHI, and Tetsuya WATANABE. Tactile Star Wheel for Visually, Impaired Observers. University 

of Niigata, Niigata, Japan., NASA, Hubble Images Become Tactile 3-D Experience for the Blind. Space 

Exploration Experience (SEE) Project for the Blind and Visually Impaired, Space Exploration 

Experience (SEE) Project for the Blind and Visually Impaired. http://analyzer.depaul.edu/SEE_Project 

x x

x x
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แบบจำลองการเคล่ือนท่ีของยานอวกาศระหวRางดาวเคราะหTในระบบสุริยะ  
นางสาวพิมพ*ชนก เกษร 

E-mail: 39485@promma.ac.th 
ครูท่ีปรึกษา นายทวีรักษ* ทูลพุทธา 

โรงเรียนพรหมานุสรณ*จังหวัดเพชรบุรี 
 

บทคัดยRอ 
การศึกษาการสำรวจอวกาศในระดับมัธยม สามารถศึกษาได]โดยใช]การสร]างแบบจำลองทางฟ`สิกส* ท่ี

เป aนแบบจำลองการเคลื ่อนที ่ของยานอวกาศระหวdางดาวเคราะห*ในระบบสุร ิยะ ซ ึ ่งในโครงงานน้ี 
มีวัตถุประสงค*เพื่อ (1) สร]างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห*ในระบบสุริยะ (2) สร]างแบบจำลองการ
เคลื่อนที่ของยานอวกาศระหวdางดาวเคราะห*ในระบบสุริยะ และ (3) นำแบบจำลองมาประยุกต*เปaนเกมเพื่อการ
เรียนรู] โดยสร]างแบบจำลองด]วย Euler’s method และ Hohmann transfer orbit ผdานการเขียนโปรแกรม
คอมพ ิว เตอร *ด ] วยภาษา Python ใช ]ข ] อม ูลตำแหน d งและความเร ็ ว ในวงโคจรของดาวเคราะห*  
จากฐานข]อมูลเปaนคdาเริ ่มต]น ผลการศึกษาพบวdา แบบจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห*ในระบบสุริยะ 
เปอร*เซ็นต*ความความคลาดเคลื่อนของระยะหdางระหวdางดาวเคราะห*กับดวงอาทิตย*ที่มากที่สุด คือ ดาวศุกร*
และดาวพุธมีคdาเทdากับ 1.65% สdวนน]อยที ่สุด คือ ดาวเสาร*มีคdาเทdากับ 0.000288%  และคdาเฉล่ีย 
ความคลาดเคลื่อนของดาวทุกดวงมีคdาเทdากับ 0.507%  แบบจำลองการเคลื่อนที่ของยานอวกาศระหวdางดาว
เคราะห*ในระบบสุริยะ ใช]ระยะเวลาเดินทางจากโลกไปดาวอังคาร 278 วัน ทั้งนี้ วงโคจรดาวเคราะห*เปaนแบบ
วงรี ยานอวกาศจะใช]เวลาในการเดินทางมากกวdาวงโคจรดาวเคราะห*ที่เปaนแบบวงกลม และการนำแบบจำลอง
มาประย ุกต * เป aนเกมเพ ื ่อการเ รียนร ู ]  สามารถเปล ี ่ยนต ัวแปรต dาง ๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวข ]อง เพ ื ่อแสดงผล 
การเคล่ือนท่ีของยานอวกาศได]  

 

คำสำคัญ: Euler’s method, Hohmann transfer orbit, Python, Orbital simulation 
 

ความเป\นมา 
 ในปÑจจุบันการสำรวจและศึกษาวัตถุตdาง ๆ ที ่อยู dในอวกาศ สามารถศึกษาได]หลากหลายวิธี  
หนึ่งในวิธีการสำรวจหรือการศึกษาที่สำคัญอยdางหนึ่ง ที่นักวิทยาศาสตร*ใช] คือ การสdงยานอวกาศไปสำรวจ
ดาวเคราะห*หร ือว ัตถุอ ื ่น ๆ ในระบบสุร ิยะ ซ ึ ่งว ิธ ีการดังกลdาวจำเปaนต]องอาศัยความรdวมมือและ 
ความเชี ่ยวชาญ และหนึ่งในวิธีการเคลื ่อนที่ของยานอวกาศระหวdางวัตถุในระบบสุริยะ คือ การกำหนด 
วงโคจรสdงผdานแบบ Hohmann Transfer Orbit ซึ่งเปaนการกำหนดวงโคจรภายใต]อิทธิพลของแรงโน]มถdวงดวง
อาทิตย* ท่ีมีตำแหนdงสdงยานเปaนจุดใกล]ดวงอาทิตย* และปลายทางเปaนจุดไกลดวงอาทิตย* ได]เปaนวงโคจรแบบวงรี 
สำหรับการศึกษาการสำรวจอวกาศในระดับมัธยมนั้น สามารถศึกษาได]โดยการใช]การสร]างแบบจำลองทาง
ฟ̀สิกส* โดยการเขียนโปรแกรมคำนวณคdาตำแหนdง ความเร็วและเวลา 
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ผู]ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการสร]างแบบจำลองโดยใช] Python 3 รdวมกับ Euler’s method เพ่ือ
ศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห* และจำลองการสdงยานอวกาศไปสำรวจวัตถุตdาง ๆ ในระบบสุริยะ โดยใช] 
Hohmann transfer orbit  

วัตถุประสงคT 
1. เพ่ือสร]างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห*ในระบบสุริยะ 
2. เพ่ือสร]างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของยานอวกาศ ระหวdางดาวเคราะห*ในระบบสุริยะ 
3. เพ่ือนำแบบจำลองมาประยุกต*เปaนเกมเพ่ือการเรียนรู] 

 

วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การสรcางแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะหTในระบบสุริยะ 
1. เขียนโปรแกรมสร]างแบบจำลอง ด]วยภาษา python 3 ในโปรแกรม Visual Code โดยใช] Library ได]แกd 

ได]แกd Numpy และ Matplotlib 
2. กำหนดตัวแปรและสมการที ่ใช]ในการคำนวณ โดยใช]คdาตำแหนdงและความเร็ววัตถุในระบบสุริยะ  

ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 เวลา 0.00 UT จากฐานข]อมูล JPL’S HORIZON เปaนคdาเริ่มต]นในการสร]าง
แบบจำลอง 

3. สร]างฟÑงก*ชันคำนวณหาคdาความเรdง เพื่อใช]ในการอัพเดตคdาความเรdง ความเร็ว และตำแหนdง ที่เปลี่ยนไป
ในชdวงเวลา (∆") โดยใช]ระยะเวลาอัพเดตการคำนวณแตdละคร้ัง 1 วัน และเปaนเวลา 100 ปë ดังสมการ 

#⃑(") = ()*)*
+, +⃑ (1) 

.⃑(" + ∆") = .⃑(") + #⃑(")∆" (2) 
+⃑(" + ∆") = +⃑(") + .⃑(" + ∆")∆" (3) 

4. แสดงผลเปaนแบบจำลอง 3 มิติ และบันทึกคdาตำแหนdงกับความเร็วท่ีเวลาตdาง ๆ  
5. เปรียบเทียบคdาท่ีได]จากแบบจำลองกับฐานข]อมูล โดยคำนวณเปอร*เซ็นต*ความคลาดเคล่ือน ดังสมการ 

%	4++5+	 = 6+789 − +;<=6
+;<=

× 100% 

ตอนท่ี 2 การสรcางแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของยานอวกาศ ระหวRางดาวเคราะหTในระบบสุริยะ 
1. สร]างฟÑงก*ชันและสมการสำหรับประมวลผลการเคล่ือนท่ีของยานอวกาศ โดยใช] กฎของ Kepler ข]อท่ี 2 

เพ่ือกำหนดเปaนเง่ือนไขความเร็วต]นของวงโคจรสdงผdาน จากสมการ  

.@ = A()7
# ⋅ +C+@

(4)	 !E = A
#$F
% ⋅

'#
'E

(1)	 

2. จำลองการเคลื่อนที่ของยานอวกาศตั้งแตdอยูdบนโลกจนเคลื่อนที่มาอยูdในตำแหนdงที่เหมาะสมตdอการสdงยาน
ไปดาวอังคาร และการเคล่ือนท่ีของยานจากดาวอังคารกลับสูdโลก 

3. แสดงผลเปaนแบบจำลองเปaน 3 มิติ บันทึกคdาตำแหนdงกับความเร็วของยานอวกาศท่ีเวลาตdาง ๆ 
4. เปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางระหวdางวงโคจรแบบวงรีและวงโคจรวงแบบวงกลม 
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ตอนท่ี 3 การนำแบบจำลองมาประยุกตTเป\นเกมเพ่ือการเรียนรูc 
1. เขียนโปรแกรมสร]างเกมเพ่ือการเรียนรู]โดยใช]โมดูล Tkinter 
2. สร]างภาพประกอบเกมเพ่ือการเรียนรู] โดยใช]โปรแกรม PaintTool SAI 
 

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสรcางแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะหT และวัตถุในระบบสุริยะ 
     ผลการศึกษาการสร]างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห* และวัตถุในระบบสุริยะ ได]ผลดังรูปท่ี 1  

 

 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบคRาเปอรTเซ็นตTความคลาดเคลื่อนระหวRางคRาที่ไดcจากแหลRงอcางอิงและ
แบบจำลอง 

 ดวงอาทิตยT ดาว
เสารT 

ดาว
ยูเรนัส 

ดาว
พฤหัสบดี 

ดาว
เนปจูน 

ดาว
อังคาร 

โลก ดาวศุกรT ดาว
พุธ 

คRาเฉล่ีย 

เปอรTเซ็นตT
ความคลาด

เคล่ือน 

2.88 × 
10-4 

2.88 × 
10-4 

1.47 × 
10-3 

3.35 × 
10-3 

3.35 × 
10-3 

1.19 × 
10-1 

1.13 × 
10+0 

1.13 × 
10+0 

1.65 × 
10+0 

5.07 × 
10-1 

เรียงจากดาวท่ีมีเปอร*เซ็นต*ความคลาดเคล่ือนน]อย (ซ]าย) ไปดาวท่ีมีเปอร*เซ็นต*ความคลาดเคล่ือนมาก (ขวา) 
 

ตอนท่ี 2 สรcางแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของยานอวกาศ ระหวRางดาวเคราะหTในระบบสุริยะ  
ผลการศึกษาการสร]างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห* และวัตถุในระบบสุริยะ ได]ผลดังแสดง 

ในรูปที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเดินทางระหวdางวงโคจรแบบวงกลมและวงโคจรวงแบบวงรี 

เปaนดังตารางท่ี 2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 (ซ]าย) วงโคจรสdงผdานจากโลกไปดาวอังคาร (ขวา) วงโคจรสdงผdานจากดาวอังคารไปโลก 

รูปท่ี 1 (ซ]าย) แบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห*วงใน (ขวา) ดาวเคราะห*วงนอก 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบระหวRางการกำหนดวงโคจรเป\นวงกลมและวงรี 
 ระยะเวลา 

ในการเดินทางไปดาวอังคาร 
(วัน) 

ระยะเวลา 
ในการเดินทางท้ังหมด 

(วัน) 

ระยะเวลา 
ท่ีใชcบนดาวอังคาร 

(วัน) 
วงโคจรแบบวงกลม 258 987 460 
วงโคจรแบบวงรี 275 895 410 

 

ตอนท่ี 3 สรcางแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของยานอวกาศ ระหวRางดาวเคราะหTในระบบสุริยะ  
ผลการศึกษาการนำแบบจำลองมาประยุกต*เปaนเกมเพื่อการเรียนรู] เกมเพื่อการเรียนรู]ที ่สร]างข้ึน

สามารถเปล่ียนคdาตัวแปรตdาง ๆ ท่ีเก่ียวข]อง เพ่ือแสดงผลของยานได]  
 

สรุปผล 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษา การสรcางแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะหT และวัตถุในระบบสุริยะ 

ผลการศึกษาพบวdา แบบจำลองที่สร]างขึ้น ด]วยการใช]เขียนโปรแกรมด]วยภาษา Python รdวมกับ 
Euler’s method สามารถใช]จำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห*ในระบบสุริยะได] โดยเมื่อนำคdาที่จำลองได]ไป
เปรียบเทียบกับคdาจากแหลdงอ]างอิง เปอร*เซ็นต*ความความคลาดเคลื่อนของระยะหdางระหวdางดาวเคราะห*กับ
ดวงอาทิตย*ที ่มากที่สุด คือ ดาวศุกร*และดาวพุธมีคdาเทdากับ 1.65% และดาวเสาร*มีคdาน]อยที่สุด เทdากับ 
0.000288% และคdาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของดาวทุกดวงมีคdาเทdากับ 0.507% 
ตอนทีR 2 ผลการศึกษาการสรcางแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของยาวอวกาศระหวRางดาวเคราะหTในระบบสุริยะ  

ผลการศึกษาพบวdา แบบจำลองการเคลื ่อนที่ของยานอวกาศระหวdางดาวเคราะห*ในระบบสุริยะ  
ใช]ระยะเวลาเดินทางจากโลกไปดาวอังคาร 275 วัน ทั้งนี้ วงโคจรดาวเคราะห*เปaนแบบวงรี ยานอวกาศจะใช]
เวลาในการเดินทางมากกวdาวงโคจรดาวเคราะห*ท่ีเปaนแบบวงกลม 
ตอนทีR 3 ผลการศึกษา การนำแบบจำลองท่ีไดcมาประยุกตTเป\นเกมเพ่ือการเรียนรูc 

ผลการศึกษาพบวdา การนำแบบจำลองมาประยุกต*เปaนเกมเพื่อการเรียนรู] สามารถเปลี่ยนตัวแปรตdาง 
ๆ ท่ีเก่ียวข]อง เพ่ือแสดงผลการเคล่ือนท่ีของยานอวกาศได] 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู]จัดทําขอขอบคุณ ครูทวีรักษ* ทูลพุทธา ครูที่ปรึกษา ที่คอยให]คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดการทำ

โครงงาน และนายมติพล ตั้งมติธรรม นักวิชาการจากสถาบันวิจัยทางดาราศาสตร*แหdงชาติ สุดท]ายขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร*แหdงชาติ (องค*การมหาชน) ท่ีให]โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

เอกสารอcางอิง 
[1] Stinner and Begory. (2014). Journey to Mars: The physics of travelling to the red planet. 
University of Manitoba  Winnipeg [2] Manitoba, Canada. [2 February 2022] , Wei and Zhang. 
(2019). The Simulation and the Calculation of the Shortest Hohmann Transfer Orbit to Mars 
. [2 February 2022] [3] NASA. JPL’S HORIZON [Online]. Available: 
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizonns.cgi#top [18 January 2022] 



Oral Presentation (O33) 
 

The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) 128 

แบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะหQนRอยโทรจัน 
นายกฤษกร ศตรัตพะยูน 

E-mail: 39185@promma.ac.th 
ครูท่ีปรึกษา นายทวีรักษJ ทูลพุทธา 

โรงเรียนพรหมานุสรณJจังหวัดเพชรบุรี 
  

บทคัดยVอ 
ดาวเคราะหJนYอยโทรจัน (Trojan asteroids) เกิดขึ้นเมื่อมีดาวเคราะหJนYอยโคจรเขYาไปใกลYจุดสมดุล 

ลากรางจJ (Lagrange point) ที่อยูkในวงโคจรรkวมกับดาวเคราะหJ การสรYางแบบจำลองการเคลื่อนที่ของดาว
เคราะหJนYอยโทรจัน มีวัตถุประสงคJ เพื่อ (1) สรYางแบบจำลองที่สามารถจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในระบบ

สุริยะไดY (2) จำลองระบบดาวเคราะหJนYอยโทรจันที่มีเงื่อนไขเริ่มตYนแตกตkางกัน โดยแบบจำลองที่สรYางขึ้น เปpน
การเขียนโปรแกรมดYวยภาษา Python 3 รkวมกับวิธี Leapfrog method หรือ “kick-drift-kick” ผลการศึกษา
พบวkา แบบจำลองระบบสุริยะและจำลองระบบดาวเคราะหJนYอยโทรจัน ที่สรYางขึ้นโดยใชY Leapfrog method

เปpนแบบจำลองที่มีเปอรJเซ็นตJความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทkากับ 0.03330% โดย ดาวพุธ มีความคลาดเคลื่อนมาก
ที่สุดเทkากับ 0.17400% และดาวอังคารมีความคลาดเคลื่อนนYอยสุด เทkากับ 0.00108% เมื่อเทียบกับขYอมูล
ตำแหนkงจากแหลkงอYางอิง ผลการศึกษาระบบดาวเคราะหJหYอยโทรจันที ่มีเง ื ่อนไขเริ ่มตYนแตกตkางกัน

พบวkามวลมีผลตkอระบบก็ตkอเมื ่อมีมวลมากพอ ทั ้งนี ้แบบจำลองที ่สรYางขึ ้นเปpนแบบกลศาสตรJดั ้งเดิม 
จึงทำใหYมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน 

 

คำสำคัญ:  Leapfrog method, kick-drift-kick, Lagrange point, Trojan asteroids 
 

ความเป\นมา 
ปÅญหานานาวัตถุ (N-body problem) มีความซับซYอนในการแกYปÅญหาเพื่อใหYไดYผลลัพธJอยkางแมkนยำ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรJจึงเปpนหนึ่งในวิธีการที่ชkวยใหYการแกYปÅญหาดังกลkาวมีความสะดวกยิ่งข้ึน   

หนึ่งในรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ คือ Leapfrog method หรือเรียกอีกอยkางวkา “kick-drift-
kick” ซึ่งเปpนวิธีการคำนวณความเร็วคาบเกี่ยวระหวkางกลางของชkวงเวลาที่ใชYในการคำนวณการเปลี่ยนแปลง 
(timestep) 

ผูYศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสรYางแบบจำลองวงโคจรของวัตถุในระบบสุริยะ ผkาน 
การเขียนโปรแกรมดYวย Python 3 รkวมกับวิธีการ “kick-drift-kick” เพ่ือกำหนดวงวงโคจร จากขYอมูลตำแหนkง
และความเร็วเร่ิมตYน ของวัตถุท่ีมีอันตรกิริยาซ่ึงกันและกันหลาย ๆ วัตถุ สามารถนำไปประยุกตJกับวัตถุตำแหนkง 

Lagrange point ไดY  
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วัตถุประสงคQ 

1. เพ่ือสรYางโปรแกรมท่ีสามารถจำลองระบบสุริยะไดY 
2. จำลองระบบดาวเคราะหJนYอยโทรจันท่ีมีเง่ือนไขเร่ิมตYนแตกตkางกัน 

 

วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การสรRางแบบจำลองระบบสุริยะ 

1. ศึกษาการใชY Visual Studio Code รkวมกับภาษา Python 3 และ Library ตkาง ๆ ไดYแกk Matplotlib 

และ Numpy และสมการตkางๆท่ีเก่ียวขYองกับการสรYางแบบจำลอง ไดYแกk 
1.1. สมการกฎแรงโนYมถkวงสากลของนิวตัน

! = #$%$&
'( )⃑																																						(1)  

เม่ือ ! คือ แรงท่ีวัตถุกระทำตkอกัน / คือ คkาคงท่ีโนYมถkวงสากล 0  คือ มวลของวัตถุท้ังสอง 

และ ) คือ ระยะหkางระหวkางจุดศูนยJกลางมวลของวัตถุท้ังสอง   

1.2. สมการคำนวณตำแหนkงและความเร็ว “kick-drift-kick” 

1⃑ 23 + ∆32 7 = 1⃑(3) + 8⃑(3) ∆32 																																						(2)  

)⃑(3 + ∆3) = )⃑(3) + 1⃑ 23 + ∆32 7∆3																														(3)  

1⃑(3 + ∆3) = 1⃑ 23 + ∆32 7 + 8⃑(3 + ∆3)
∆3
2 																			(4)  

1.3. สมการพลังงานศักยJโนYมถkวงและพลังงานจลนJ 

;< =
1
201

=	(พลังงานจลนJ)				;> = −/0@0=
) (พลังงานศักยJโนYมถkวง) 

2. กำหนดคkาตำแหนkงและความเร็ววัตถุในระบบสุริยะ ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 เวลา 0.00 UT เมื่อเทียบ
กับจุดศูนยJกลางมวลของระบบสุริยะ (Solar system barycenter) จากฐานขYอมูลบนเว็บไซตJ JPL of 

the Jet Propulsion Laboratory NASA เปpนคkาเร่ิมตYนในการสรYางแบบจำลอง 
3. สรYางแบบจำลองโดยการเปล่ียนแปลงความเร็ว ตำแหนkง และความเรkง ตาม leapfrog method 
4. แสดงผลเปpนแบบจำลอง 2 มิติ พรYอมกับพลังงานกลท่ีชkวงเวลาตkางๆ และบันทึกคkาตำแหนkงกับความเร็ว  

5. ตรวจสอบแบบจำลองที่สรYางขึ้นโดยนำตำแหนkงและความเร็วของวัตถุในระบบสุริยะเมื่อเวลาผkานไปเทียบ
กับฐานขYอมูล 
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ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาความสมดุลของวัตถุบริเวณจุดสมดุลลากรางจQท่ีมีมวลท่ีแตกตVางกัน 
1.กำหนดมวลของดาวเคราะหJนYอยโทรจันท่ีแตกตkางกันโดยกำหนดตำแหนkงไวYท่ีจุดสมดุลลากรางจJ L4, L5 และ
กำหนดความเร็วโดยคำนวณจากอัตราเร็วเชิงมุมของดาวมวลนYอยของระบบ 
2.เก็บคkาตำแหนkงของวัตถุบริเวณจุดสมดุลลากรางจJและดาวพฤหัสเพ่ือนำมาวิเคราะหJ 

3.รkางกราฟระยะทางระหวkางดาวมวลนYอยกับบริเวณดาวเคราะหJนYอย 
4.สังเกตการณJเปล่ียนแปลงตำแหนkงในกราฟ 

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การสรRางแบบจำลองระบบสุริยะ 

ผลการสรYางจากขYอมูลตำแหนkงเวลาจากเว็บไซตJ JPL HORIZON System เปpนคkาเร่ิมตYน ไดYผลดังรูป  
เม ื ่อ เปร ียบเท ียบตำแหน kงของดาว

เคราะหJจากแบบจำลองกับแหลkงขYอมูล พบวkา 
แบบจำลองม ีค kาเฉล่ียของเปอร J เซ ็นต Jความ
คลาดเคลื ่อน เทkากับ 0.0333 และมีคkาสkวน

เบี ่ยงเบนของเปอรJเซ ็นตJความคลาดเคลื ่อน 
เทkากับ 0.119 หลังจากจำลองไปไดY 149 วัน 

โดย ดาวพุธ มีความคลาดเคลื ่อนมาก

ที่สุดเทkากับ 0.17400% ในขณะที่ดาวอังคารมี 
ความคลาดเคลื่อนนYอยสุด เทkากับ 0.00108% 
เม่ือเทียบกับขYอมูลตำแหนkงจากแหลkงอYางอิง  

 

ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษาความสมดุลของวัตถุบริเวณจุดสมดุลลากรางจQท่ีมีมวลท่ีแตกตVางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 1 แบบจำลองระบบสุริยะ 

 
0.5 Jupiter 
mass 

1 Jupiter mass 

1.5 Jupiter 
mass 

2 Jupiter mass 

รูปท่ี 2 กราฟระหวkางระยะหkางของดาวพฤหัสบดีกับวัตถุบริเวณจุดสมดุลลากรางจJกับเวลา 
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จากรูปที่ 2 ผลการศึกษาเงื่อนไขเริ่มตYนแตกตkางกัน พบวkาระยะหkางระหวkางดาวเคราะหJนYอยโทรจันจะ

เพิ่มขึ้นและลดลงเปpนชkวง ๆ แสดงถึงการโคจรรอบจุดลากรางจJที่เสถียร แตkเมื่อมวลของดาวเคราะหJนYอย 
โทรจันเพ่ิมข้ึน ระยะทางของวัตถุท่ีมีมวลเปpนสองเทkาของดาวพฤหัสบดีจะมีการเปล่ียนแปลงแบบไมkเสถียร และ
มีแนวโนYมท่ีจะออกหkางจากจุดลากรางจJมากข้ึน 
 

สรุปผล 
ตอนท่ี 1 การสรRางโปรแกรมท่ีสามารถจำลองระบบสุริยะ 

โปรแกรมที ่ระบบสุร ิยะและการแกYปÅญหานานาวัตถุ (N-body problem) ไดYอยkางแมkนยำ มี
ความคลาดเคลื่อนนYอย สามารถทำไดYดYวยวิธีการ Leapfrog method โดยใชYภาษา Python และเนื่องจาก

แบบจำลองใชYกลศาสตรJด้ังเดิมอาจเกิดความคลาดเคล่ือนจากทฤษฎีสัมพัทธภาพไดY 
ตอนท่ี 2 ศึกษาความสมดุลของวัตถุบริเวณจุดสมดุลลากรางจQท่ีมีมวลท่ีแตกตVางกัน 
 มวลที่มากขึ้นถึงจุด ๆ หนึ่งจะสkงผลตkอความสมดุลของดาวนั้น ๆ รวมถึงสมดุลทั้งระบบ จากการ

ทดลองพบวkาเมื่อมีมวลมากกวkา 1.5 – 2 เทkาของดาวพฤหัส วงโคจรจะเริ่มไมkเสถียรทั้งนี้ขึ้นอยูkกับระยะเวลาท่ี
ผkานไปดYวย ดังน้ันวัตถุจะมีความเสถียรลดลงเม่ือเวลาผkานไปหรือมีมวลมากข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้ไดYรับความชkวยเหลือและคำแนะนําในดYานตkาง ๆ จากบุคคลหลายทkาน ผูYจัดทําตระหนัก

และซาบซึ้งในความกรุณาของทุก ๆ ทkาน ขอขอบคุณ นายมติพล ตั้งมติธรรม ครูทวีรักษJ ทูลพุทธา ครูที่ปรึกษา
โครงงาน สุดทYายขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตรJแหkงชาติ (องคJการมหาชน) ท่ีใหYโอกาสในการศึกษาคร้ังน้ีJ  

 

เอกสารอRางอิง 
มติพล ต้ังมติธรรม.  (2563).  คู$มือการศึกษาดาราศาสตร1เชิงปฏิบัติการ. พิมพJคร้ังท่ี 5.  เชียงใหมk: ศูนยJบริการ

วิชาการและส่ือสารทางดาราศาสตรJ สถาบันวิจัยดาราศาสตรJแหkงชาติ  (องคJการมหาชน). 
 NASA.JPL’S HORIZON [Online]. Available: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizonns.cgi#top                     

[18 January 2022] 
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ดาราศาสตรAโบราณคดี  

(ความแมJนยำของบันทึกปรากฎการณAทางดาราศาสตรAสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรAตอนต[น) 

นางสาวสุชานาฎ มงคลเอ่ียม 

E-mail: St27763@g.klaeng.ac.th 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวปNณณสรณP ปวเรศฐิติบูรณP 

โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 

 

บทคัดยJอ 

 โครงงานดาราศาสตรPโบราณคดี (ความแม]นยำของบันทึกปรากฏการณPทางดาราศาสตรPสมัยอยุธยาถึง

รัตนโกสินทรPตอนตcน) เปeนโครงงานที่ไดcแรงบันดาลใจมาจากการดูดาว เนื่องจากดวงดาวที่เห็นบนทcองฟmาน้ัน

เกี่ยวขcองกับชีวิตประจำวันของมนุษยPตั้งแต]อดีต จนถึงปNจจุบัน ผูcจัดทำจึงมีความสนใจว]าประเทศไทยในอดีตใหc

ความสำคัญกับปรากฏการณPทางดาราศาสตรPเช]นในปNจจุบันหรือไม] จึงทำการศึกษาจดหมายเหตุโหร โดยพระ

เทวโลก (แหยม วัชรโชติ) ประชุมพงศาวดารภาคที่ 8 พบว]ามีการบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณPทางดาราศาสตรP จึง

ทำการรวบรวมขcอมูลต้ังแต]สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรPตอนตcน ผูcจัดทำไดcแปลงวันท่ีจากจดหมายเหตุโหรใหcเปeน

วันที่สากล เพื่อใหcเขcาไดcใจง]าย และสะดวกต]อการเปรียบเทียบขcอมูล จากนั้นจึงเปรียบเทียบขcอมูลกับแหล]ง

อcางอิงท่ีน]าเช่ือถือ พบว]าการบันทึกเหตุการณPทางดาราศาสตรPสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรPมีความแม]นยำคิดเปeน

รcอยละ 78.26 ไม]แม]นยำรcอยละ 15.22 และไม]สามารถหาหลักฐานอcางอิงไดcรcอยละ 6.52ในกรณีที่ไม]แม]นยำ

เกิดมาจากบางเห็นการณPไม]ใช]ปรากฏการณPทางดาราศาสตรPแต]อาจจะเปeนผลจากจากการทำสงคราม 

คำสำคัญ: จดหมายเหตุโหร, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 8, บันทึกปรากฏการณPทางดาราศาสตรP, ดาราศาสตรP

โบราณคดี 

ความเป_นมา 

ดาราศาสตรPเปeนศาสตรPที ่เกี ่ยวขcองกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั ้งแต]อดีตจนถึงปNจจุบัน ประเพณี 

วัฒนธรรมต]าง ๆ ลcวนเกี่ยวขcองกับดาราศาสตรPไม]ทางตรงก็ทางอcอม ไม]ว]าจะเปeนการบอกเวลา ฤดูกาล การ

บอกทิศทางในการเดินทาง หรือการดูฤกษPยามในการจัดงานประเพณี ย]อมอาศัยการสังเกตการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุทcองฟmา แต]การศึกษาดาราศาสตรPของคนไทยในอดีตค]อนขcางแตกต]างจากปNจจุบัน เนื่องจากไดcมีการผูกโยง

เขcากับโหราศาสตรP ผูcที่สังเกต จดบันทึก และทำนายเหตุการณPทางดาราศาสตรPในอดีตจึงเปeนโหรประจำราช

สำนัก แต]เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใชcในอดีตค]อนขcางจำกัด  

ผูcจัดทำจึงมีความสนใจและตcองการศึกษาความแม]นยำในการจดบันทึกเหตุการณPทางดาราศาสตรPใน

อดีตตั้งแต]สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทรPขึ้น โดยในครั้งนี้ทางคณะผูcจัดทำไดcทำการเลือกจดหมายเหตุโหร โดย

พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ) ประชุมพงศาวดารภาคที่ 8 ทำการศึกษาคcนควcาและเปรียบเทียบขcอมูลกับ

ฐานขcอมูลต]าง ๆ ในหัวขcออุกกาบาต ดาวหาง สุริยุปราคา จันทรุปราคา และการเคลื่อนที่ของดาว เพ่ือ
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ทำการศึกษาความแม]นยำในการจดบันทึกเรื่องราวทางดาราศาสตรPในอดีต และศึกษาความสัมพันธPระหว]าง

ดาราศาสตรPกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 

 

วัตถุประสงคA 

 ศึกษาความแม]นยำของบันทึกปรากฏการณPทางดาราศาสตรPสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรPตอนตcนท่ีมีมี

บันทึกอยู]ในจดหมายเหตุโหร โดยพระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ) ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 8  

 

วิธีการศึกษา 

1. เลือกจดหมายเหตุโหรท่ีเก่ียวขcองกับปรากฏการณPทางดาราศาสตรP 

2. ศึกษาการอ]านจดหมายเหตุโหร คำศัพทPเฉพาะ และการอ]านปฏิทินปNกขคณนา 

3. แปลวันท่ีใหcเปeนวันท่ีในจดหมายเหตุโหรใหcเปeนรูปแบบสากล และแปลความหมายของเหตุการณPน้ันใหcเปeน

ความหมายท่ีเขcาใจง]ายเพ่ือใหcง]ายต]อการศึกษาคcนควcา 

4. จัดหมวดหมู]ของปรากฏการณPทางดาราศาสตรPออกเปeน 5 หัวขcอ คือ อุกกาบาต ดาวหาง สุริยุปราคา 

จันทรุปราคา และการเคล่ือนท่ีของดาว 

5. เปรียบเทียบวันท่ีเกิดเหตุการณPกับฐานขcอมูลของ NASA โปรแกรม Stellarium และฐานขcอมูลอ่ืนท่ี

น]าเช่ือถือในแต]ละหัวขcอและหาสาเหตุความไม]แม]นยำ 

6. รวบรวมผลการศึกษาและจัดทำเปeนสถิติความแม]นยำของการจดบันทึกเหตุการณPทางดาราศาสตรPสมัย

อยุธยาถึงรัตนโกสินทรPตอนตcนท่ีมีมีบันทึกอยู]ในจดหมายเหตุโหร โดยพระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ) ประชุม

พงศาวดารภาคท่ี 8 

7. จัดทำรายงานการศึกษา 

 

8. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว]าการจดบันทึกเหตุการณPทางดาราศาสตรPสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรPตอนตcนที่มี

บันทึกอยู ]ในจดหมายเหตุโหร โดยพระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ) ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 8 กล]าวถึง

ปรากฏการณPดาราศาสตรP 5 ชนิด คือ ดาวหางคิดเปeนรcอยละ 6.52 สุริยุปราคารcอยละ 19.57 จันทรุปราคารcอย

ละ 39.13 การเคลื่อนที่ของดาวเคราะหPรcอยละ 28.26 และอุกกาบาตรcอยละ 6.52 มีความแม]นยำในภาพรวม

รcอยละ 78.26 ไม]แม]นยำรcอยละ 15.22 และไม]สามารถหาหลักฐานอcางอิงไดcรcอยละ 6.52 ความแม]นยำในการ

จดบันทึกเรื่องดาวหางรcอยละ 33.33 ความแม]นยำในการจดบันทึกเร่ืองสุริยุปราคารcอยละ 88.89 ความแม]นยำ
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ในการจดบันทึกเรื่องจันทรุปราคารcอยละ 94.44 และความแม]นยำในการจดปรากฏการณPที่เกี่ยวขcองกับการ

เคล่ือนท่ีของดาวรcอยละ 76.92 ดังแผนภูมิต]อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดcว]าการบันทึกเหตุการณPทางดาราศาสตรPสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรP

ตอนตcนของจดหมายเหตุโหร โดย พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ) ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 8 มีความแม]นยำ คิด

เปeนรcอยละ 78.26 จากเหตุการณPที่สามารถหาหลักฐานอcางอิงไดcทั้งหมด ส]วนที่ไม]สามารถหาหลักฐานอcางอิงไดc

คิดเปeนรcอยละ 6.52 ไดcแก]ปรากฏการณPเกี่ยวกับอุกกาบาต เนื่องจากเปeนปรากฏการณPที่เกิดเพียงชั่วขณะ ส]วน

ที่ไม]แม]นยำอาจเปeนเพราะความคลาดเคลื่อนของวันที่บันทึก เช]นเกิดปรากฏการณPในวันหนึ่ง แต]บันทึกเปeนอีก

วันหนึ่ง หรืออาจเกิดจากความเขcาใจที่คลาดเคลื่อน เช]น ปรากฏการณPดาวศุกรPเคียงดวงจันทรPในวันเกิด
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สุริยุปราคา แต]จากการสืบคcนขcอมูลพบว]าตำแหน]งของดาวศุกรPไม]ไดcอยู]ใกลcดวงจันทรP ผูcสังเกตอาจกำลังสังเกต

ดาวสว]างดวงอ่ืน และอาจจะไม]ใช]ปรากฏการณPทางดาราศาสตรPแต]เปeนผลของการทำสงคราม 

ปNญหาที่พบคือ ปÇที่ระบุในจดหมายเหตุ ของเหตุการณPที่เกิดในช]วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนอาจ

มีความคาดเคล่ือนทำใหcยากต]อการคcนหาเปรียบเทียบเน่ืองมาจากในสมัยก]อนมีการตัดปÇโดยยึดถือวันสงกรานตP

เปeนหลัก และ เดือนท่ีระบุในจดหมายเหตุก็มีความผิดพลาดเน่ืองจากมีระบุในบันทึกมามีการบันทึกปÇอธิกสุรทิน

ผิดทำใหcเกิดความคาดเคลื่อนของวัน เดือน ในเหตุการณPนั้นและคำบางคำที่อาจจะใชcความหมายไม]เหมือนใน

ปNจจุบัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผูcที่สนับสนุนและช]วยเหลือการทำโครงงานดาราศาสตรPโบราณคดี (ความแม]นยำของ

บันทึกปรากฎการณPทางดาราศาสตรPสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรPตอนตcน) ใหcสำเร็จลุล]วงไปไดcดcวยความ

เรียบรcอยตามวัตถุประสงคPดังรายชื่อผูcสนับสนุนต]อไปน้ีนางสาวปNณณสรณP ปวเรศฐิติบูรณPครูที่ปรึกษาโครงงาน

ที่ไดcตรวจแกcไขและใหcคำแนะนำโครงงานฉบับนี้ใหcเสร็จสมบูรณPดcวยดีในตลอดเวลาที่ทำโครงงาน คุณค]าและ

ประโยชนPในโครงงานฉบับน้ีหวังว]าจะเปeนประโยชนPต]อการศึกษาและส]วนร]วมต]อไป 
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Abstract 

Normally measuring the distance from the moon will be done by comparing the 

position of a nearby star or planet from different locations at the same standard time. However, 

the standard time doesn’t always represent the real time of the location because each 

location will have its own local time depending on the longitude, which maybe affect the 

accuracy of the result. 

On 17th April 2021, The Lunar Occultation of Mars phenomenon occurred, we were 

joined by other teams to observe and take photos for comparing the accuracy of lunar parallax 

using the same standard time and local time that is calculated from longitude position. The 

data analysis from 8 pair of the locations show that the measurements using the same standard 

time have an average error of 4.98%, while the measurements using local time that is 

calculated from longitude position have an average error 5.06%. With the only 1.58% different 

in accuracy we can conclude that using standard time or local time has less effect than error 

from shooting time of each pair location or wrong location pinning. 

Keywords : Lunar Parallax, Lunar Occultation, Standard Time, Local Time 
 

Introduction 
The Moon is Earth’s only satellite and the most obvious object in our night sky.       

Therefore, besides the sun and other stars, humans have been interested in and observed the 

moon since ancient times. Over the centuries, the moon has been interpreted as a god and a 

planet, as well as a timekeeper and calendar. Different cultures have their own historical, 

cultural and religious relationships to the moon. In addition, there are phenomena were 

influenced by the moon, such as the tide current. 

For the reasons mentioned above, estimating the moon's distance is one thing 

everyone is interested in. Normally measuring the distance from the moon will be done by 

“Lunar Parallax” method which comparing the position of a nearby star or planet from 

different locations at the same time. However, the standard time doesn’t always represent 
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the real time of the location because each location will have its own local time depending on 

the longitude, which maybe affect the accuracy of the result. On 17th April 2021, the Lunar 

Occultation of Mars phenomenon occurred, we were joined by other teams to observe and 

take photos for comparing the accuracy of lunar parallax using the same standard time and 

local time that is calculated from longitude position.  
 

Research Objective 
To compare the accuracy of lunar parallax using the same standard time and local time.  
 

Method 
1. Take a photo of moon with Mars nearby from different locations with a DSLR camera through 

Dobsonian telescope.  

2. Choose a pair of moon picture taken from two locations at the same standard time and 

based on different local time that calculate from longitude position.  

3. Overlay each pair with “Snapseed” application then measure distance between Mars 

position and Moon’s diameter with measuring tool in Photoshop CS6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Overlay the Moon picture with “Snapseed” application 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Measure the distance between Mars position and Moon’s diameter 
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4. Calculate the “Parallax angle” then find the tan of parallax angle. 

5. Measure the distance of each pair locations with measuring tool in Google map (pin a 

location before taking a photo).  

6. Calculate the Moon's distance with parallax formula below; 
 

    Moon’s distance = distance between locations/2 

        tan (Parallax angle/2) 
 

Results 
        From calculating the distance of Earth to the moon using standard time and local time 

are shown in tables below; 
 

Table1 : Distance of Earth to the moon using standard time 

Location 
Distance from 

Stellarium (km) 

Distance from 

calculating (km) 

Error 

(%) 

Time error 

(sec) 

Chiang Mai - Phuket 451,416.90 439,591.55 2.62 2 

Phuket - Kang Hang Meaw 407,702.99 429,255.24 5.29 - 

 Kang Hang Meaw – Renu Nakhon 406,500.56 369,854.43 9.02 6 

Kok Sawang – Trium Suksa 417,626.34 376,758.81 9.78 2 

Kok Sawang – Renu Nakhon 454,966.49 444,831.21 3.45 4 

Trat Trakarnkun – Trium Suksa 374,280.98 361,327.80 2.97 - 

Trat Trakarnkun – Renu Nakhon 398,431.35 380,053.59 4.61 - 

Trium Suksa – Renu Nakhon 389,456.70 381,345.11 2.08 - 

Average error 4.98 
 

Table2 : Distance of Earth to the moon using local time 

Location 
Distance from 

Stellarium (km) 

Distance from 

calculating (km) 

Error 

(%) 

Time error 

(sec) 

Chiang Mai - Phuket 397,701.49 384,167.14 3.40 - 

Phuket - Kang Hang Meaw 398,431.80 370,082.15 7.11 1 

Kang Hang Meaw – Renu Nakhon 398,972.20 365,454.74 8.41 2 

Kok Sawang – Trium Suksa 399,325.60 367,204.64 8.04 6 

Kok Sawang – Renu Nakhon 400,960.50 408,585.58 1.90 - 

Trat Trakarnkun – Trium Suksa 399,040.49 372,403.75 6.67 - 
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Trat Trakarnkun – Renu Nakhon 400,810.59 417,387.21 4.13 1 

Trium Suksa – Renu Nakhon 400,545.75 397,257.89 0.82 2 

Average error 5.06 
 

Conclusion 
From the results, calculating the distance of Earth to the moon using standard time 

has more accuracy than local time. However, the difference was only 1.58% we can conclude 

that using standard time or local time has less effect the accuracy than error from shooting 

time of each pair location or wrong location pinning. As be shown in table 1 which using 

standard time of the Moon picture between Kang Hang Meaw and Renu Nakhon, that  has 

error of time at 6 seconds, then calculating error is 9.02%. While the result in table 2 which 

using local time, the calculating error between Kok Sawang  and Trium Suksa that has error of 

shooting time at 6 seconds is 8.04%.  In addition, the results in both table 1 and 2   are shown 

that calculating error of Kang Hang Meaw – Renu Nakhon, using standard time, and Kok Sawang 

– Trium Suksa, using local time, are the highest error value which maybe from location pinning 

error. From the analysis of all mention above, using the same standard time in different 

locations for measuring the distance from the Moon has no effect to Lunar parallax method 

accuracy.  
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บทคัดยZอ 

การศึกษาความสัมพันธ0ของปรากฏการณ0พายุสุริยะและอัตราการเกิดแผ`นดินไหว มีวัตถุประสงค0เพ่ือ

ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ0ระหว`างขoอมูลการเกิดพายุสุริยะกับการเกิดแผ`นดินไหว โดยการนำฐานขoอมูลจาก 

National Oceanic and Atmospheric Administration ในการเกิดแผ`นดินไหวทั่วโลกที่มีขนาดของพลังงาน

มากกว`า 3 แมกนิจูดเทียบกับการเกิด Sunspot ของดวงอาทิตย0 โดยทำการวิเคราะห0ขoอมูลของ Sunspots-

NUMBER  โดยนำขoอมูลมาทำการเฉลี่ยแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ 1 ป� จำนวน 5 รอบวัฏ

จักรสุริยะ แลoวนำไปวิเคราะห0เทียบความสัมพันธ0กับการเกิดแผ`นดินไหว จากนั้นทำการวิเคราะห0ผ`านโปรแกรม 

SPSS  

ผลการศึกษาพบว̀าขoอมูลเฉล่ียของ SUNSPOT NUMBER แบบรายเดือนเทียบกับอัตราการเกิด

แผ̀นดินไหว  มีค̀าสหสัมพันธ0 Pearson Correlation = 1 , r = -.116** , sig.(2-tailed) = 0.002  

ขoอมูลเฉลี่ยของ SUNSPOT NUMBER แบบราย 3 เดือนเทียบกับอัตราการเกิดแผ`นดินไหว  มีค`าสหสัมพันธ0 

Pearson Correlation = 1 , r = -.162* , sig.(2-tailed) = 0.014  

ขoอมูลเฉลี่ยของ SUNSPOT NUMBER แบบราย 6 เดือนเทียบกับอัตราการเกิดแผ`นดินไหว  มีค`าสหสัมพันธ0 

Pearson Correlation = 1 , r = -.193* , sig.(2-tailed) = 0.040 

ขoอมูลเฉลี่ยของ SUNSPOT NUMBER แบบราย 12 เดือนเทียบกับอัตราการเกิดแผ`นดินไหว  มีค`าสหสัมพันธ0 

Pearson Correlation = 1 , r = -.203 , sig.(2-tailed) = 0.002  

  

คำสำคัญ : พายุสุริยะ , แผ̀นดินไหว , โปรแกรม SPSS 

 

ความเปaนมา 

พายุสุริยะ หรือ Solar Storm คือ กระแสของอนุภาคสุริยะพลังงานสูงที่ดวงอาทิตย0ปล`อยออกมา 

อนุภาคก็คือของเล็กๆ ท่ีเปãนองค0ประกอบของสสาร เช̀น อิเล็กตรอน และโปรตอน แต̀มีพลังงานสูงกว̀ามาก คือ

อยู`ในช`วง 10,000-100,000 ลoานอิเล็กตรอนโวลต0 โดยจะเกิดขึ้นพรoอมกับการลุกจoา หรือการพ`นมวลโคโรนา 

ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส`งผลกระทบต`อโลกแตกต`างกัน เช`น ทำใหoสนามแม`เหล็กโลกปéèนปêวน สัญญาณวิทยุความถี่สูง

ถูกรบกวน หรืออาจทำใหoเกิดไฟดับไดo  นอกจากนี ้ส `วนอนุภาคสุริยะพลังงานสูงก็อาจทำใหoอุปกรณ0

อิเล็กทรอนิกส0บนดาวเทียมหรือยานอวกาศเสียหาย ถoาพลังงานสูงกว`า 40 ลoานอิเล็กตรอนโวลต0 เปãนอันตราย

ต̀อนักบินอวกาศไดo  
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จากการศึกษาของวาเลนติโน เมื ่อป� ค.ศ. 2015 พบว`าขoอมูลการเกิดแผ`นดินไหวระดับ M6 +                  

มีความสัมพันธ0กับความหนาแน`นของไอออนของสสารที่เกิดจากเปลวสุริยะซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม

บนดวงอาทิตย0แต̀ยังไม̀มีการยีนยันท่ีแน̀ชัด (Valentino, 2015) 

ดังนั้นคณะผูoจัดทำจึงมีความสนใจในการที่จะนำขoอมูลของ Sunspot number ที่เปãนปéจจัยที่ทำใหo

เกิดพายุสุริยะและสถิติการเกิดแผ`นดินไหวมาวิเคราะห0หาความสัมพันธ0กันทางสถิติระหว`าง Sunspot 

number กับแผ̀นดินไหวโดยการใชoโปรแกรม SPSS 

วัตถุประสงคI 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ0ทางสถิติระหว̀างพายุสุริยะและอัตราการเกิดแผ̀นดินไหว 

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาอัตราการเกิดของ Sunspots number และอัตราการเกิดแผ`นดินไหวจาก องค0การบริหาร

มหาสมุทร และชั ้นบรรยากาศแห`งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric 

Administration / NOAA) 

2. รวบรวมขoอมูล Sunspots number เปãนค`าเฉลี่ยรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายป� กับ

ขoอมูล ของการเกิดแผ`นดินไหวขนาดตั้งแต` 3 แมกนิจูดขึ้นไป ตั้งแต` พ.ศ.2507–2563 (5 รอบวัฏจักร

สุริยะ) แลoว นำมาพล็อตกราฟระหว`าง Sunspots number และอัตราการเกิดแผ`นดินไหว วิเคราะห0

ขoอมูลจากกราฟ 

3. นำขoอมูลในขoอที่ 2 มาวิเคราะห0ความสัมพันธ0ทางสถิติผ`านโปรแกรม SPSS วิเคราะห0ขoอมูล อภิปราย 

และสรุปผลขoอมูล 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห0กราฟกราฟระหว̀างค̀าเฉล่ียรายเดือนของ Sunspots number กับขoอมูลของการเกิด

แผ̀นดินไหวขนาดต้ังแต̀ 3 แมกนิจูดข้ึนไป ต้ังแต̀ พ.ศ.2507–2563 (5 รอบวัฏจักรสุริยะ) 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธ0ระหว̀างค̀าเฉล่ียของ Sunspots number กับขoอมูลของการเกิด

แผ̀นดินไหว รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายป� 
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2. ผลการวิเคราะห0ความสัมพันธ0ทางสถิติผ`านโปรแกรม SPSS ระหว`างค`าเฉลี่ยของ Sunspots number  

และขoอมูลของการเกิดแผ`นดินไหวขนาดตั้งแต` 3 แมกนิจูดขึ้นไป ตั้งแต` พ.ศ.2507–2563 (5 รอบวัฎ

จักรสุริยะ) 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสัมพันธ0ทางสถิติผ̀านโปรแกรม SPSS ระหว̀างค̀าเฉล่ียของ Sunspots 

number และขoอมูลของการเกิดแผ̀นดินไหวรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายป� 

สรุปผลการศึกษา 

จากขoอมูลขoางตoนพบว`าขoอมูลแบบรายเดือนของ Sunspot Number มีความสัมพันธ0กับอัตราการเกิด

แผ̀นดินไหวมากท่ีสุด โดยมีค̀าสหสัมพันธ0 Pearson Correlation เท̀ากับ 1 ซ่ึงหมายถึงชุดขoอมูลท่ีนำมาศึกษามี

ความสัมพันธ0ในทิศทางเดียวกัน โดยแปรผกผันกัน มีค`า r เท`ากับ -.116** ชุดขoอมูลนี้มีความสัมพันธ0เชิง

เสoนตรง  และสัมพันธ0กันมาก โดยมีค`า sig.(2-tailed) เท`ากับ 0.002 และค`าคลาดเคลื่อน 0.01% ชุดขoอมูลที่มี

ความสัมพันธ0กันนoอยที่สุด คือชุดขoอมูลแบบรายป� อย`างไรก็ตามคณะผูoจัดทำพบว`าขoอมูลอัตราการเกิด

แผ`นดินไหวและSunspots number มีความสัมพันธ0กันทางสถิติ แต`ไม`ยืนยันขoอสันนิษฐานที่ว`าพายุสุริยะมีผล

ต̀อการเกิดแผ̀นดินไหวน้ันเปãนจริง 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานวิจัยนี้บรรลุผลสำเร็จไดoอย`างสมบูรณ0ดoวยความกรุณาอย`างยิ่งจากอาจารย0บุญส`ง เห็นงาม ท่ี

สละเวลาอันมีค`าแนะนำและใหoคำปรึกษาในทุกขั้นตอนตั้งแต`เริ่มทำโครงงานวิจัยฉบับน้ี ตลอดจนตรวจทาน

แกoไขขoอบกพร`องต`าง ๆ ดoวยความเอาใจใส`อย`างยิ่ง จนโครงงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ0 คณะผูoจัดทำขอกราบ

ขอบพระคุณเปãนอย̀างสูงไวo ณ ท่ีน้ี จากใจจริง 

ขอขอบคุณนางสาวณัฐพร ประเสริฐสรรค0 ที่ไดoกรุณาแนะนำ การใชoโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห0

ความสัมพันธ0ทางสถิติ และคอยใหoการช̀วยเหลือตลอดจนวิเคราะห0ขoอมูลเสร็จสมบูรณ0 

 สุดทoายน้ี ขออุทิศความดีท่ีมีในการจัดทำโครงงานคร้ังน้ีแด̀บิดา มารดา และครอบครัวของคณะ

ผูoจัดทำ  ซ่ึงคอยใหoการสนับสนุนในทุกดoาน และขอขอบคุณกำลังใจจากมิตรแทoทุกท̀าน 
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in Global Tectonics Journal, V. 3, No. 2, June 2015. 

NOAA. (2021). NCEI/WDS Global Significant Earthquake Database. สืบคoนเม่ือ 27 เมษายน 2564,  

จาก https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/earthquake/even-data?maxYear=      

2020&minYear=1800&minEqMagnitude=3 

NOAA. (2021). SOLAR CYCLE PROGRESSION. สืบคoนเม่ือ 27 เมษายน 2564,  

จาก https://www.swpc.noaa.  

gov/products/solar-cycle-progression 
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แบบจำลองปรากฏการณG The great conjunction 

นายจิรัฏฐ* อักษรศิริโอภาส 
E-mail: sinzaza85@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวปMณณสรณ* ปวเรศฐิติบูรณ* 
โรงเรียน แกลง“วิทยสถาวร” 

 

บทคัดยOอ 

 ปรากฏการณ* The great conjunction หรือการกุมกันของดาวเคราะห*แกeสยักษ* เปfนปากฎการณ*ท่ี
ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร*โคจรมาอยูjในแนวรjวมทิศกัน ปรากฏการณ*นี้เปfนปรากฏการณ*ที่เกิดขึ้นไมjบjอยคร้ัง 
โดยแตjละครั้งจะเกิดหjางกันประมาณ 20 ปp แตjปรากฏการณ* The great conjunction ที่เกิดขึ้นในชjวงวันท่ี 
21 ธันวาคม 2563 ที่ผjานมานั้น ดาวเคราะห*แกeสยักษ*ทั้งสองโคจรมาอยูjใกลwกันในระยะเชิงมุมประมาณ 0.1 
องศา ซึ่งเกิดขึ้นครั้งลjาสุดเมื่อ 397 ปpกjอน ดังนั้นผูwจัดทำจึงสนใจศึกษาหลักการเกิดปรากฏการณ* The great 
conjunction เพื่อสรwางแบบจำลองเพื่อทำนายวันที่จะเกิดปรากฏการณ* The great conjunction ในคร้ัง
ถัดไป ในการศึกษาครั้งนี ้ไดwจำลองตำแหนjงของดาวเคราะห* โดยใชwโปรแกรม Microsoft Excel แสดงผล
ออกมาในรูปแบบวันที่ในปpคริสต*ศักราช พบวjาเมื่อกำหนดใหwวงโคจรของดาวเคราะห*แตjละดวงมีลักษณะเปfน
วงกลมที่อยูjในระนาบเดียวกัน พบวjาแบบจำลองใหwขwอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากวันที่เกิดปรากฏการณ*อยูjในชjวง 
0 – 9 เดือน โดยคjาคลาดเคลื ่อนนี้มีการขึ ้นลง แตjเมื ่อปรับระนาบวงโคจรของดาวเคราะห*แตjละดวงใน
แบบจำลองใหwเอียงทำมุมกับระนาบเสwนศูนย*สูตรตามความเอียงของวงโคจรของดาวเคราะห* พบวjาไมjสjงผลตjอ
ความคลาดเคล่ือน 
คำสำคัญ: แบบจำลอง, ปรากฏการณ* The Great Conjunction 
 

      ความเปVนมา 

ปรากฏการณ* The great conjunction ซึ่งเปfนปรากฏการณ*ทางดาราศาสตร*ที่เกิดขึ้นไมjบjอยคร้ัง 
ดาวเคราะห*กeาซขนาดใหญj 2 ดวง คือ ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร* โคจรเขwามาอยูjในแนวรjวมทิศกัน ซ่ึง
ปรากฏการณ* The Great Conjunction ครั้งนี้ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร*ปรากฏอยูjใกลwกันมากที่สุดในรอบ 
397 ปp มีระยะหjางเพียง 0.1 องศา หากสังเกตดwวยตาเปลjาอาจเห็นดาว 2 ดวงอยูjใกลwกันมากจนเห็นรวมกันเปfน
ดาวดวงเดียว จากความเปfนมาดังกลjาว ผูwจัดทำจึงเกิดความสนใจ และสงสัยเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ* The 
Great Conjunction วjาเกิดข้ึนไดwอยjางไร เหตุใดจึงไมjเกิดข้ึนบjอย และปรากฏการณ* The great conjunction 
จะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อใด ผูwจัดทำจึงไดwทำโครงงานแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ* The Great Conjunction 
ข้ึนโดยใชwการจำลองบนโปรแกรม Microsoft excel 
 

วัตถุประสงคG 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุการเกิดปรากฏการณ* The great conjunction 
2. เพ่ือทำนายการเกิดปรากฏการณ* The great conjunction 
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วิธีการศึกษา 

ผูwจัดทำไดwนำ โปรแกรม Microsoft Excel มาใชwในการแกwปMญหา โดยการสรwางพิกัด(x,y) และใหw
แบบจำลองวงโคจรเปfนวงกลม ท้ังหมด โดยการใชw สมการดังน้ีเพ่ือหาพิกัด(x,y)  

! = # (cos(( () × 360°) + 1°)) 

2 = # (345(( () × 360°) + 1°)) 
 
  
 

โดยวันเริ่มตwนที่ใชwนั้น คือ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเปfนวันที่เกิดปรากฏการณ*ดาวพฤหัสบดีตรงขwาม
กับดวงอาทิตย* ดวงอาทิตย* โลก และดาวพฤหัสบดี เรียงกันเปfนเสwนตรง กำหนดจุดเริ่มตwนใหwโลก และดาว
พฤหัสบดีทำมุม 0 องศา กับแกน X สjวนมุมเริ่มตwนของดาวเสาร* สามารถหาไดwจากปรากฏการณ*ดาวเสาร*ตรง
ขwามกับดวงอาทิตย*ซึ่งเกิดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จากสมการที่ใชwหามุมกวาดของดาวเสาร* เมื่อคาบการ
โคจรของดาวเสาร*เทjากับ 29.4571 ปp ดังน้ี 

มุมที่ดาวเสาร*กวาดไปไดw =	 360
29.4571 ×

จำนวนวันที่กวาดมุมไดw
365  

จะไดwวjาจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดาวเสาร*เคลื่อนที่ไปไดw 0.2344 องศา ซ่ึง
เมื่อหักลบกับมุมที่โลกกวาดไปไดwจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จะไดwมุมเริ่มตwน
ของดาวเสาร*เทjากับ 6.6697 องศา  

ผลการศึกษา 

สOวนท่ี 1 เม่ือปรับใหhอยูOในระนาบ 2 มิติและสมมุติใหhเปVนวงโคจรแบบวงกลม 

ตอนท่ี 1 การหามุม Elongation ของดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร* 
 จากการศึกษาพบวjาคjามุม Elongation ของดาวพฤหัสบดีพบวjามีคjาแตกตjางไปจากคjาอwางอิงท่ีไดwจาก
โปรแกรม Stellarium อยูjในชjวง 0.0 – 1.5 องศา สามารถแสดงความสัมพันธ*ระหวjางจำนวนวันจากวันเร่ิมตwน 
และมุม Elongation ของดาวพฤหัสบดีไดwดังกราฟ 

 
กราฟท่ี 1 ความสัมพันธ*ระหวjางจำนวนวันจากวันเร่ิมตwน และมุม Elongation ของดาวพฤหัสบดี 
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Jupiter's elongation 

Jupiter Cal

Jupiter Prog

a = คjากึ่งแกนหลักของดาวที่ตwองการหาพิกัด (Au) 
t = เวลาที่นับจากวันเร่ิมตwน (ปp) 
T = คาบวงโคจรของดาวท่ีตwองการหาพิกัด (ปp) 

.= มุมเร่ิมตwนของดาวน้ัน ๆ ณ วันเร่ิมตwน (องศา)	
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 คjามุม Elongation ของดาวเสาร*พบวjามีคjาแตกตjางไปจากคjาอwางอิงที่ไดwจากโปรแกรม Stellarium 
อยูjในชjวง 0.0 – 3.7 องศา สามารถแสดงความสัมพันธ*ระหวjางจำนวนวันจากวันเริ่มตwน และมุม Elongation 
ของดาวเสาร*ไดwดังกราฟ 

 
กราฟท่ี2 ความสัมพันธ*ระหวjางจำนวนวันจากวันเร่ิมตwน และมุม Elongation ของดาวพฤหัสบดีไดwดังกราฟ 
 

ตอนท่ี 2 การหาระยะหjางเชิงมุมระหวjางดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร* 
 จากการศึกษาพบวjาผลตjางของมุม Elongation ของดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร*มีคjาเพิ่มขึ้น และ
ลดลง เปfนชjวง และเมื่อเทียบกับผลตjางของมุม Elongation ของดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร*ที่ไดwจากโปรแกรม 
Stellarium สามารถแสดงความสัมพันธ*ไดwดังกราฟ 
 

 

กราฟท่ี 3 ผลตjางของมุม Elongation ของดาวพฤหัสบดีเม่ือเทียบกับผลตjางของมุม Elongation ของดาว
พฤหัสบดี และดาวเสาร*ท่ีไดwจากโปรแกรม Stellarium 
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วัน (นับจากวันที่ 14/7/2020)  

เปรียบเทียบคjาระยะหjางระหวjางดาวพฤหัสและดาวเสาร*ที่คำนวณไดw  
และจากโปรแกรม stellarium 

delta elong cal

delta elong prog
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ตอนท่ี 3 ผลการใชwแบบจำลองในการหาวันท่ีจะเกิดปรากฏการณ* The Great Conjunction 
 จากการศึกษาวันที ่ เก ิดปรากฏการณ* The Great Conjunction จากแบบจำลองเมื ่อเทียบกับ
ฐานขwอมูลอwางอิงไดwดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 วันท่ีเกิดปรากฏการณ* The Great Conjunction จากแบบจำลองเม่ือเทียบกับฐานขwอมูลอwางอิง 

สOวนท่ี 2 ปรับใหhอยูOในระนาบ 3 มิติ แตOยังสมมุติใหhวงโคจรมีลักษณะเปVนวงกลม 

 ผลการศึกษาที่ไดwพบวjาคjามุมอีลองเกชั่นที่เกิดขึ้นมีคjาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กนwอย และแทบจะไมj
สjงผลตjอคjามุมหjางที่เกิดขึ้น ทำใหwมุมหjางที่เกิดขคwนมีคjาใกลwเคียงของเมื่อทำในระนาบ 2 มิติและมีวงโคจรเปfน
วงกลม 

สรุปผล 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดwดังนี้ แบบจำลองนั้นใหwคjามุม Elongation ไดwใกลwเคียงกับ
มุม Elongation ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับฐานขwอมูล (โปรแกรม Stellarium) สังเกตไดwจากกราฟ แตjระยะ
เชิงมุมของดาวทั้งสองนั้นคjอนขwางแตกตjางจากระยะเชิงมุมที่เทียบกับฐานขwอมูล (โปรแกรม Stellarium) ซึ่งมี
ผลทำใหwวันที่เกิดปรากฏการณ*นั้นผิดไปจากวันที่ควรจะเปfน โดยผูwจัดคาดวjาการที่วันที่ควรเกิดปรากฏการณ*
เพี้ยนออกไปอาจเปfนเพราะแบบจำลองนี้เปfนแบบจำลองท่ีสมมติใหwวงโคจรของดาวเคราะห*เปfนในวงกลมที่มี
อัตราเร็วเชิงมุมคงท่ี ซ่ึงในความเปfนจริงดาวเคราะห*ทุกดาวในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย*เปfน และปรับคjา
ตjาง ๆ ดังกลjาวอาจทำใหwแบบจำลองสมบูรณ*มากข้ึน  
 

เอกสารอhางอิง 

Yuk Tung Liu. [ออนไลน*] 10 กรกฎาคม 2018. [สืบคwนเม่ือ 25 12 2020.] 
https://ytliu0.github.io/starCharts/docs/star_charts.pdf 

Daniel A. O’Neil. [ออนไลน*] 14 เมษายน 2017. [สืบคwนเม่ือ 10 1 2021.] 
http://daoneil.github.io/spacemission/RMarkdown/Elliptical_Orbit_Design.html.  

 
 

ครั้งที ่ วันที่เกิดปรากฏการณ*จากฐานขwอมูล 
(วัน/เดือน/ปp) 

ผลที่ไดwจากแบบจำลอง 
(วัน/เดือน/ปp) 

คjาคลาดเคลื่อน 
(วัน) 

1 21/12/2020 1/1/2021 11 
2 4/11/2040 25/9/2040 40 
3 8/4/2060 19/6/2060 72 
4 15/3/2080 17/3/2080 2 
5 18/9/2100 8/1/2100 253 
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การศึกษาการโคจรของดวงจันทรLจากภาพถPายโดยใชTกลTอง DSLR 

นางสาวพรนภัส ต,ะย/วน  
E-mail: pornnapattayuan@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวสุกัญญา วราพุฒ 

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 

บทคัดยPอ 

 การศึกษาวงโคจรของดวงจันทรXจากภาพถ/ายโดยใช[กล[อง DSLR มีวัตถุประสงคXเพื่อศึกษาระยะห/าง
จากโลกถึงดวงจันทรX และศึกษาการโคจรของดวงจันทรXจากภาพถ/าย โดยใช[กล[อง DSLR (Digital Single Lens 
Reflex) ยี่ห[อCanon รุ/นEOS60D ต/อเข[ากับกล[องดอปโซเนียนแบบสะท[อนแสง ขนาดเส[นผ/านศูนยXกลาง 10 

นิ้ว ถ/ายภาพดวงจันทรXในแต/ละวัน เปsนเวลา 43 วัน และถ/ายภาพกระจุกดาวลูกไก/ซึ่งใช[เปsนดาวอ[างอิง เพื่อหา
ขนาดเชิงมุมของดวงจันทรX นำภาพถ/ายดวงจันทรXจำนวน 43 ภาพ คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX 
จากน้ันทำการพล็อตกราฟเพ่ือวิเคราะหXความสัมพันธXระหว/างวันท่ีและระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX 

 ผลการศึกษาการโคจรของดวงจันทรXจากภาพถ/ายโดยใช[กล[อง DSLR พบว/าระยะห/างจากโลกถึงดวง
จันทรX มีค/าเฉลี่ยเท/ากับ 222.3609 เท/าของรัศมีดวงจันทรX และระยะห/างจากโลกถึงดวงจันทรXในแต/ละวันท่ี
ศึกษามีค/าไม/เท/ากัน โดยมีค/าตั้งแต/ 211.2862 – 234.6093 เท/าของรัศมีดวงจันทรX นั่นหมายถึง การโคจรของ

ดวงจันทรXรอบโลกมีระยะทางไม/เท/ากัน เม่ือวิเคราะหXค/าความรีของวงโคจรมีค/า เท/ากับ 0.0523 แสดงให[เห็นถึง
ดวงจันทรXโคจรรอบโลกเปsนวงรี ผลจากการคำนวณระยะห/างจากโลกถึงดวงจันทรX พบว/ามีค/าเฉลี่ยเท/ากับ 
386,263 กิโลเมตร 

คำสำคัญ : การโคจรของดวงจันทรX, กล[อง Digital Single Lens Reflex, DSLR  
 

ความเปaนมา 

 ดวงจันทรXเปsนวัตถุท[องฟÉาที่อยู/ใกล[โลกมากที่สุด เปsนบริวารของโลก โคจรรอบโลกทุกๆ 27 วัน 8 

ช่ัวโมง และขณะเดียวกันก็หมุนรอบแกนตัวเองได[ครบหน่ึงรอบพอดี ทำให[เรามองเห็นดวงจันทรXด[านเดียว ไม/ว/า
จะมองจากส/วนไหนของโลก ดวงจันทรXสว/างที่สุดในท[องฟÉากลางคืน ดวงจันทรXส/องแสง แต/แสงที่ส/องนั้นไม/ได[
เปล/งออกมาจากดวงจันทรXเอง แต/เกิดจากแสงของดวงอาทิตยXสะท[อนพื้นผิวของดวงจันทรXมายังโลก โดยมี

ระยะห/างจากโลกเฉลี่ยนับจากศูนยXกลางถึงศูนยXกลางประมาณ 384,400 กิโลเมตร เทียบเท/ากับ 30 เท/าของ
เส[นผ/าศูนยXกลางของโลก มีระยะห/างในแต/ละวันไม/เท/ากัน หากเราทราบระยะห/างจากโลกถึงดวงจันทรXในแต/ละ
วันจะทำให[ทราบรูปแบบการโคจรของดวงจันทรXได[ 

 โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงคX เพื่อศึกษาระยะห/างจากโลกถึงดวงจันทรXโดยใช[กล[อง DSLR ท่ีต/อเข[ากับ
กล[องดอปโซเนียนแบบสะท[อนแสง ขนาดเส[นผ/านศูนยXกลาง 10 นิ้ว เพื่อนำผลที่ได[มาวิเคราะหXการโคจรของ
ดวงจันทรXรอบโลก 
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วัตถุประสงคL 

 1. เพ่ือศึกษาระยะห/างจากโลกถึงดวงจันทรX 
 2. เพ่ือศึกษาการโคจรของดวงจันทรXจากภาพถ/าย 

 

วิธีการศึกษา 

การรวบรวมขTอมูล 

 1. ถ/ายภาพดวงจันทรXโดยใช[กล[อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ต/อเข[ากับกล[องดอปโซเนียน 
ขนาดเส[นผ/านศูนยXกลาง 10 น้ิว ถ/ายภาพดวงจันทรXในแต/ละวัน เปsนเวลา 43 วัน 
 2. ถ/ายภาพกระจุกดาวลูกไก/ ใช[เปsนดาวอ[างอิง เพ่ือหาระยะเชิงมุม 
 

การวิเคราะหLขTอมูล 

1. คำนวณหาระยะเชิงมุมของดาว 2 ดวง จำนวน 3 คู/ โดยเลือกดาวมาจากกระจุกดาวลูกไก/ 

2. วัดระยะห/างของดาว 2 ดวง จำนวน 3 คู/ ด[วยโปรแกรม Photoshop CS6 แล[วนำไปหาค/าเฉล่ีย 
3. วัดเส[นผ/านศูนยXกลางของดวงจันทรXจากภาพท่ีถ/ายได[ด[วยโปรแกรม Photoshop CS6 
4. คำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทรX จากสูตร 

ขนาดเชิงมุมดวงจันทรX  =     ระยะเชิงมุมของดาว 2 ดวง   x  เส[นผ/านศูนยXกลางดวงจันทรX (pixel)  

                                ระยะทางระหว/างดาว 2 ดวง (pixel) 

5. นำขนาดเชิงมุมของดวงจันทรXมาคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX จากสูตร 

tan θ =  รัศมีของดวงจันทรX 

          ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX 
6. สร[างกราฟความสัมพันธXระหว/างระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรXกับวันท่ีศึกษา 
7. คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX (หน/วยกิโลเมตร)   จากสูตร 

ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX = 
ค/าเฉล่ียของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรXหน/วยเท/าของรัศมีดวงจันทรX x รัศมีของดวงจันทรX (หน/วยกิโลเมตร) 

 

ผลการศึกษา 

 เมื่อนำภาพถ/ายดวงจันทรXจำนวน 43 ภาพและภาพดาวอ[างอิงมาวิเคราะหXข[อมูล พบว/าขนาดเชิงมุม
ของดวงจันทรX มีขนาด 0.4884 ถึง 0.5423 องศา มีค/าเฉล่ีย 0.5159 องศา 

เม่ือคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX พบว/ามีระยะทาง 211.2862 ถึง 234.6093 เท/าของรัศมี 

ดวงจันทรX มีค/าเฉล่ีย 222.3609 เท/าของรัศมีดวงจันทรX นำผลท่ีได[มาทำเปsนกราฟโดยให[แกน x แทนวันท่ีศึกษา 
และแกน y คือระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรXมีหน/วยเปsนเท/าของรัศมีดวงจันทรX จะได[ดังกราฟท่ี 1 
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กราฟที 1 แสดงความสัมพันธXระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX (เท/าของรัศมีดวงจันทรX) กับวันท่ีศึกษา 

เมื่อนำระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรXที่ระยะใกล[ที่สุด คือ 211.2862 เท/าของรัศมีดวงจันทรX และ
ระยะไกลที่สุด คือ 234.6093 เท/าของรัศมีดวงจันทรX มาวิเคราะหXค/าความรีของวงโคจร จะได[เท/ากับ 0.0523 

ทำให[ทราบว/าดวงจันทรXโคจรรอบโลกเปsนวงรี เมื่อคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX พบว/ามีค/าระหว/าง 
367,025 ถึง 407,539 กิโลเมตร โดยมีค/าเฉล่ียเท/ากับ 386,263 กิโลเมตร 

 

สรุปผล 

 ข[อมูลจากการถ/ายภาพดวงจันทรXโดยใช[กล[อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ต/อเข[ากับกล[อง 

ดอปโซเนียน ถ/ายภาพดวงจันทรXในแต/ละวันเปsนเวลา 43 วัน สรุปได[ว/าขนาดเชิงมุมของดวงจันทรXในแต/ละวันไม/
เท/ากัน โดยมีค/าเฉล่ียอยู/ท่ี 0.5159 องศา ทำให[ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรXมีค/าเฉล่ียเท/ากับ 222.3609 เท/า
ของดวงจันทรXคิดเปsนระยะทางเฉล่ียเท/ากับ 386,263 กิโลเมตร ค/าความรีของวงโคจรมีค/าเท/ากับ 0.0523 ทำให[

ทราบว/าดวงจันทรXโคจรรอบโลกเปsนวงรี 
  

อภิปรายผล 

 ผลจากวิเคราะหXข[อมูลเพื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทรX พบว/าระยะทางในแต/ละวันมีขนาดที่ไม/
เท/ากัน โดยคำนวนระยะทางเฉลี่ยได[เท/ากับ 386,263 กิโลเมตร โดยมีค/าความคลาดเคลื่อนเท/ากับ 1,863 

กิโลเมตร  และจากการคำนวณหาค/าความรีพบว/ามีค/าเท/ากับ 0.0523 โดยมีค/าความคลาดเคลื่อนเท/ากับ 
0.0017 และจากการสังเกตกราฟจะเห็นว/ากราฟมีการเปลี่ยนแปลงจึงสันนิฐานได[ว/ากราฟในเดือนถัดๆไปจะ
เปsนรูปแบบเดิม ท้ังน้ีความคลาดเคล่ือนของข[อมูลอาจเกิดจากค/าความละเอียดและความคมชัดของภาพถ/าย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล/วงได[ด[วยดีด[วยคำแนะนำของคุณครูสุกัญญา วราพุฒ ครูที่ปรึกษา
โครงงาน ขอขอบพระคุณผู[อำนวยการยงยุทธX เขื่อนขันธX ผู[อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และคณะครู
ทุกท/านท่ีให[การสนับสนุน ขอขอบคุณคุณพัชริดา ย่ังยืนเจริญสุข ท่ีปรึกษาโครงงาน คุณมติพล ต้ังมติธรรม และ

เจ[าหน[าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตรXแห/งชาติ (องคXการมหาชน) ที่ให[คำปรึกษา และขอขอบใจเพื่อน ๆ ขอบคุณ
คุณพ/อและคุณแม/ รวมถึงผู[ช/วยเหลือการเก็บรวบรวมข[อมูลทุกท/าน ณ ท่ีน้ี  
 

เอกสารอTางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. คู/มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตรX คณิตศาสตรX และคอมพิวเตอรX โครงการ

 ห[องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรX. สถาบันส/งเสริมการสอนวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี,  2554. 
มติพล ต้ังมติธรรม, คู/มือการศึกษาดาราศาสตรXเชิงปฏิบัติการ, สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง 
 ดาราศาสตรX, 2563 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2564) ศุนยXการเรียนรู[วิทยาศาสตรX โลก และดาราศาสตรX (ดาราศาสตรX), 
สืบค[น มกราคม 2564, http://www.lesa.biz/astronomy 
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การเปรียบเทียบเฟสดวงจันทรLจากโปรแกรมและพ้ืนท่ีสวVางของดวงจันทรLโดยการถVายภาพ 

นางสาวศุภิสรา คงสถาน 
E-mail : supisara.kongsatan@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายธวัชชัย สุวรรณวงศN 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
 

บทคัดยVอ 

          งานวิจัยนี้ได[ศึกษาเกี่ยวกับการหาวิธีการที่เหมาะสมในการคำนวณหาเฟสของดวงจันทรNจากวิธีการทาง
คณิตศาสตรNเปรียบเทียบกับเฟสของดวงจันทรNจากโปรแกรม stellarium โดยทำการถdายภาพดวงจันทรNจาก
กล[องโทรทรรศนNแบบ Dobsonian เปhนระยะเวลาสองเดือน นำภาพที่ถdายได[มาคำนวณหาพื้นท่ีของดวงจันทรN 

โดยใช[โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) โดยจะสมมติวdาดวงจันทรNมีลักษณะเปhนวงกลม และ
สร[างวงกลมให[ทับขอบของดวงจันทรNเพื่อหาคdารัศมีของดวงจันทรNและหาคdาพื้นที่ทั้งหมดของดวงจันทรN และ
สร[างวงกลมอีกหนึ่งวงทับกับขอบของพื้นที่สวdางของดวงจันทรN เพื่อหาพื้นที่สวdางของดวงจันทรNโดยการหาพื้นท่ี

เซกเมนตNจากทฤษฎีวงกลม และนำพื้นที่สวdางที่ได[มาหาเฟสดวงจันทรNจาก  
พ้ืนท่ีสวdาง

พ้ืนท่ีท้ังหมด
	× 100 และ  นำคdา

เฟสของดวงจันทรNที่คำนวณได[ไปเปรียบเทียบกับคdาเฟสของดวงจันทรNในโปรแกรม stellarium พบวdาเฟสของ
ดวงจันทรNที่คำนวณได[มีคdาคลาดเคลื่อน 2.66 % แตdจะมีชdวงแรม 11 ค่ำ ถึง แรม 14 ค่ำและขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 2 
ค่ำ คdาเฟสของดวงจันทรNที่คำนวณได[มีความคลาดเคลื่อนอยูdมาก เนื่องจากดวงจันทรNไมdได[มีลักษณะเปhนวงกลม

ที่สมบูรณN ผู[จัดทำจึงปรับปรุงวิธีการเพื่อที่จะคำนวณหาเฟสของดวงจันทรNที่ได[คdาใกล[เคียงมากขึ้น โดยการแบdง
พ้ืนท่ีสdวนสวdางเปhน 2 สdวน และหาพ้ืนท่ีเซกเมนตNของพ้ืนท่ีสวdางของดวงจันทรNท้ัง 2 สdวนแล[วนำมาบวกกัน และ
คำนวณหาคdาเฟสของดวงจันทรN พบวdาคdาเฟสของดวงจันทรNท่ีหาได[มีคdาคลาดเคล่ือน 2.54 % 
 

คำสำคัญ : เฟสดวงจันทรN , พ้ืนท่ีสวdางของดวงจันทรN 
 

ความเป̂นมา 

 ภาพของดวงจันทรNที่เรามองเห็นได[ในวันหนึ่งเรียกวdา ดิถีหรือ phase ซึ่งเกิดจากการท่ีดวงจันทรNโคจร
รอบโลกครบรอบใช[เวลาประมาณ 27 วัน และสdวนสวdางของดวงจันทรNที่เราได[เห็นจากโลก คือแสงจากดวง

อาทิตยNท่ีสะท[อนผิวของดวงจันทรNในระยะทางหน่ึงตลอด หน่ึงเดือนท่ีดวงจันทรNโคจรรอบโลก ทำให[เกิดลักษณะ
ปรากฏของดวงจันทรNเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสdวนสวdางของดวงจันทรNจาก
ภาพถdายในระยะเวลาสองเดือน ทำให[ผู[จัดทำอยากหาพื้นท่ีสวdางของดวงจันทรNที่ตาของเราสังเกตเห็น จาก

กล[องโทรทรรศนNดอปโซเนียนขนาดเส[นผdานศูนยNกลาง 10 นิ้ว และการนำหลักการทางคณิตศาสตรN คือการใช[
ทฤษฎีวงกลมในการคำนวณหาพื้นที่สdวนสวdางของดวงจันทรNโดยใช[โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) และนำมาเปรียบเทียบกับเฟสของดวงจันทรNจากโปรแกรม Stellarium 

 



Poster Presentation (P7) 

The 7th Thai Astronomical Conference (Student Session) 153 

วัตถุประสงคL 

1. เพ่ือคำนวณหาพ้ืนท่ีสวdางของดวงจันทรN จากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
2. เพ่ือเปรียบเทียบเฟสของดวงจันทรNจากโปรแกรม Stellarium กับพ้ืนท่ีสวdางของดวงจันทรNท่ี

คำนวณได[จากการถdายภาพ 
 

วิธีการศึกษา 

          การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ทำการถdายภาพดวงจันทรNเปhนระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ด[วยกล[อง
โทรทรรศนNแบบ Dobsonian และนำภาพท่ีได[มาคำนวณหาพ้ืนท่ีสdวนสวdางของดวงจันทรN จากโปรแกรม    The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) โดยการหาพ้ืนท่ีเซกเมนตNจากทฤษฎีวงกลม 

รูปท่ี 1 แสดงวิธีการคำนวณพ้ืนท่ีสdวนสวdางจากการคำนวณพ้ืนท่ีเซกเมนตN 
 

พ้ืนท่ีเซกเมนตN FIH - พ้ืนท่ีเซกเมนตN FGH = 24.33 %&'  - 14.80 %&'= 9.53 %&' 

          จากวิธีแรกจะเห็นได[วdายังมีสdวนท่ีคลาดเคล่ือน ผู[จัดทำจึงปรับปรุงวิธีโดยการแบdงพ้ืนท่ีสdวนสวdางเปhน  2 

สdวน และคำนวณพ้ืนท่ีเซกเมนตNของพ้ืนท่ีสวdางของดวงจันทรNท้ัง 2 สdวนแล[วนำมาบวกกัน 
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รูปท่ี 2 แสดงวิธีการคำนวณพ้ืนท่ีสdวนสวdางจากการคำนวณพ้ืนท่ีเซกเมนตNโดยการแบdงพ้ืนท่ีเปhน 2 สdวน 
 

   พ้ืนท่ีสdวนสวdาง ❶ + พ้ืนท่ีสdวนสวdาง ❷  = 6.76	%&2 + 1.80	%&2= 8.56 %&' 

          นำพื้นที่สวdางที่ได[มาหาเฟสดวงจันทรNจาก  
พื้นที่สวdาง

พื้นที่ทั้งหมด
	× 100 และนำคdาเฟสของดวงจันทรNที่คำนวณ

ได[ไปเปรียบเทียบกับคdาเฟสของดวงจันทรNในโปรแกรม stellarium 
 
 

ผลการศึกษา 

          ตารางการเปรียบเทียบเฟสดวงจันทรNจากโปรแกรมและพ้ืนท่ีสวdางของดวงจันทรNโดยการถdายภาพ 

กราฟท่ี 1 กราฟเปรียบเทียบระหวdางเฟสดวงจันทรNจากโปรแกรมกับเฟสดวงจันทรNท่ีคำนวณได[จากภาพถdาย 
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สรุปผลการศึกษา 

           จากการศึกษาพบวdา จากวิธีแรกเฟสของดวงจันทรNที่คำนวณได[มีคdาคลาดเคลื่อน 2.66 % แตdจะมีชdวง
แรม 11 ค่ำถึงแรม 14 ค่ำและขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 2 ค่ำ ท่ีคdาเฟสของดวงจันทรNที่คำนวณได[มีความคลาดเคลื่อนอยูd
มาก เนื่องจากดวงจันทรNไมdได[มีลักษณะเปhนวงกลมที่สมบูรณN ผู[จัดทำจึงปรับวิธีการคำนวณหาพื้นที่สdวนสวdาง 

และพบวdา เฟสของดวงจันทรNท่ีหาได[มีคdาคลาดเคล่ือน 2.54 % 
 

กิตติกรรมประกาศ 

              การจัดทำโครงงานดาราศาสตรNในครั ้งนี ้ สำเร็จลงได[ด[วยความอนุเคราะหNจาก สถาบันวิจัย       
ดาราศาสตรN(องคNการมหาชน) และการสนับสนุนจาก ครูธวัชชัย สุวรรณวงศN และครูศลิดดา จุติเวช             ครู

ที่ปรึกษาโครงงานที่คอยให[ความชdวยเหลือและให[ข[อเสนอที่เปhนประโยชนNเสมอมา สุดท[ายผู[จัดทำขอกราบ
ขอบพระคุณครอบครัว ผู[เปhนท่ีรัก ผู[ให[กำลังใจและสนับสนุนในการทำโครงงาน 

 

เอกสารอiางอิง 

               นายภัทรNดนัย ธัญญะกิจไพศาล,/นายบวรวิชญN จิรพรสุวรรณ. (2562). การเปรียบเทียบดิถีจันทรNท่ี

ได[จากการคำนวณจากการถdายภาพกับที ่ใช[จริงในปåจจุบันที ่มีผลตdอการสร[างปฏิทินจันทรคติของไทย. 
(ออนไลนN).การประชุมวิชาการดาราศาสตรNแหdงประเทศไทย คร้ังท่ี 6 .  
               มติพล ตั้งมติธรรม.(2563).คูdมือการศึกษาดาราศาสตรNเชิงปฏิบัติการ . พิมพNครั้งที่ 5 .ศูนยNบริการ

วิชาการและส่ือสารทางดาราศาสตรN สถาบันวิจัยดาราศาสตรN (องคNการมหาชน) 
               เวลาดวงอาทิตยNและดวงจันทรNข้ึน-ตก พ.ศ. 2564 – จังหวัดเพชรบุรี. (ออนไลนN).สืบค[นจาก: 
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/2021/phetchaburi.html 
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การหาค@าการบังของดวงอาทิตยLท่ีถูกดวงจันทรLบังจากปรากฏการณLสุริยุปราคาบางส@วน 

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2563 โดยใช̀โปรแกรมทางคณิตศาสตรL  

นายรัตนกร ชุ+มภักดี  

E-mail: nitiya76231@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นายพัฐจักร พรNาวไธสง 

โรงเรียนสาธิตแห+งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู+บNานจอมบึง 

 

บทคัดย@อ  

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค` 1) เพื่อหาค+าการบังของดวงอาทิตย`ที่ถูกดวงจันทร`บังจากปรากฏการณ̀

สุริยุปราคาบางส+วนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 โดยใชNโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 2) 

เพื่อเปรียบเทียบค+าการบัง (Obscuration) ที่ไดNจากการสังเกตกับค+าการบังจากแผนที่แสดงขNอมูลสุริยุปราคา

ของ NASA โดยบันทึกภาพปรากฏการณ`สุริยุปราคาบางส+วนวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ช+วงเวลา 13.00 น. – 

16.20 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห+งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู+บNานจอมบึง จังหวัดราชบุรี ใชNกลNอง DSLR Canon 

EOS 6D กับกลNองโทรทรรศน`ชนิดสะทNอนแสงแบบดอปโซเนียน ขนาดเสNนผ+านศูนย`กลางกระจก 10 นิ้ว (300 

มม.) นำภาพถ+ายที่ไดNจำนวน 1 ภาพ โดยเลือกภาพที่ดวงจันทร`บังดวงอาทิตย̀ไดNลึกที่สุด (Maximum eclipse) 

ซึ ่งเปÖนเวลา 14.46 น. จากนั ้นหาค+าการบังโดยใชNโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ผล

การศึกษาพบว+า ค+าการบังที ่ไดNจาการสังเกตเท+ากับ 37.52% และมีความคลาดเคลื ่อน ±1.68% เม่ือ

เปรียบเทียบกับขNอมูลแผนท่ีสุริยุปราคาของ NASA 

คำสำคัญ: การบัง (Obscuration), ปรากฏการณ̀สุริยุปราคาบางส+วน, โปรแกรม GSP 
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ความเปfนมา 

  สุริยุปราคา” เปÖนปรากฏการณ`ที่ดวงอาทิตย` ดวงจันทร` และโลก โคจรมาอยู+ในแนวเดียวกัน มีดวง

จันทร`อยู+ตรงกลาง เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร`เคลื่อนที่เขNามาบดบังดวงอาทิตย` ในวันอาทิตย`ที่ 21 

มิถุนายน 2563 เกิดปรากฏการณ` “สุริยุปราคาวงแหวน” แนวคราสวงแหวนพาดผ+านสาธารณรัฐอัฟริกากลาง 

คองโก เอธิโอเปèย ตอนใตNของปากีสถาน ตอนเหนือของอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ส+วนประเทศไทย

จะเห็นเปÖน “สุริยุปราคาบางส+วน” ดวงจันทร`บดบังดวงอาทิตย`เพียงบางส+วน ทำใหNมองเห็นดวงอาทิตย̀

เวNาแหว+ง สามารถสังเกตไดNทุกภูมิภาคของไทย แต+ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย`เวNาแหว+งมากนNอยแตกต+าง

กัน ดNวยเหตุนี้ผูNศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาค+าการบังท่ีไดNจากการสังเกต เพื่อเปรียบเทียบกับค+า

มาตรฐานจากแผนที่แสดงขNอมูลสุริยุปราคาของ NASA โดยการประยุกต̀ใชNโปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad (GSP) หาค+าการบังดNวยรูปเรขาคณิตอย+างง+าย  
                     

วัตถุประสงคL 

 1) เพื่อหาค+าการบังของดวงอาทิตย`ที่ถูกดวงจันทร`บังจากปรากฏการณ`สุริยุปราคาบางส+วนเมื่อวันท่ี 

21 มิถุนายน 2563 โดยใชNโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)  

2) เพื่อเปรียบเทียบค+าการบัง (Obscuration) ที่ไดNจากการสังเกตกับค+าการบังจากแผนที่แสดงขNอมูล

สุริยุปราคาของ NASA  
 

วิธีการศึกษา 

1) ศึกษาขNอมูลเก่ียวกับช+วงเวลาการเกิดปรากฏการณ̀สุริยุปราคาบางส+วน เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 

2563 

2) บันทึกภาพปรากฏการณ`สุริยุปราคาบางส+วนวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ช+วงเวลา 13.00–16.20 น.  

ณ โรงเรียนสาธิตแห+งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู+บNานจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

3) ใชNกลNอง DSLR Canon EOS 700D กับกลNองโทรทรรศน`ชนิดสะทNอนแสงแบบดอปโซเนียน ขนาด

เสNนผ+านศูนย̀กลางกระจก 10 น้ิว (300 มม.) 

4) เลือกภาพท่ีดวงจันทร̀บังดวงอาทิตย̀ไดNลึกท่ีสุด (Maximum eclipse) ซ่ึงเปÖนเวลา 14.46 น. 

5) หาค+าการบังโดยใชNโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 การหาค+าการบังโดยใชNโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) 

6) เปรียบเทียบกับขNอมูลค+าการบัง (Obscuration) จากแผนท่ีสุริยุปราคาของ NASA ซ่ึงมีค+าการบัง

เท+ากับ 38.163 % ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แผนท่ีสุริยุปราคาของ NASA  

จาก http://xjubier.free.fr/en/site_pages/Solar_Eclipses.html 

 

 

 

c1

พ ื#นท ี' ABC( ) + W pÅR P nÄ ADC( )
W pÅR P nÄ c1

( )∙100 = 37.52

W pÅR P nÄ ABC( ) + W pÅR P nÄ ADC( ) = 66.66 D Z.2

W pÅR P nÄ c1 = 177.66 D Z.2

W pÅR P nÄ ADC = 33.33 D Z.2

W pÅR P nÄ ABC = 33.33 D Z.2

t1 = 7.52D Z.

A

C

B

D

ตำแหน@งท่ีหาค@าการบัง 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาไดNเลือกรูปภาพที่ดวงจันทร`บังดวงอาทิตย`ไดNลึกที่สุดและไดNนำไปหาค+าการบังโดยใชN

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับขNอมูลแผนท่ีสุริยุปราคาของ 

NASA ไดNผลการศึกษาดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบค+าการบังจากการสังเกตกับแผนท่ีสุริยุปราคาของ NASA 

 

สถานท่ีสังเกต 

ค+าการบัง (Obscuration) (%)  

ความคลาดเคล่ือน 

(%) 

จากการสังเกต จากแผนท่ีสุริยุปราคา

ของ NASA 

 

สาธิตแห+งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู+บNานจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี 

(N 13° 30’ 32.55", E 99° 48’ 13.95") 

 

37.520% 

 

38.163% 

 

±1.680% 

 
 

สรุปผล 

 จากการศึกษาค+าการบังที่ไดNจาการสังเกตเท+ากับ 37.520% ค+าที่ไดNจากแผนที่สุริยุปราคาของ NASA 

เท+ากับ 38.163% เม่ือเปรียบเทียบกับขNอมูลแผนท่ีสุริยุปราคาของ NASA มีความคลาดเคล่ือน ±1.68%  
 

กิจกรรมประกาศ 

 โครงงานนี้สำเร็จลุล+วงไดNเนื ่องดNวย นายพัฐจักร พรNาวไธสง รองผูNอำนวยการโรงเรียนสาธิตแห+ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู+บNานจอมบึง จังหวัดราชบุรี ครูที่ปรึกษาโครงงานนี้ ไดNใหNคำปรึกษา แนะนำ การ

วางแผนการศึกษาทดลอง และการรายงานผลการศึกษา ที่ไดNเอื้อเฟòôอในการเก็บขNอมูลการทดลองในครั้งนี้ ใหN

ความช+วยเหลือขNอมูลดNานต+าง ๆ  และคำปรึกษาจนกระท่ังโครงน้ีสำเร็จไดNดNวยดี  
 

เอกสารอ̀างอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร̀แห+งชาติ. (2563). สุริยุปราคาบางส+วนเหนือฟ3าเมืองไทย 21 มิถุนายน 2563.  

สืบคNนเม่ือ 12 กรกฎาคม 2564. จาก http://www.narit.or.th/index.php/news/1113-narit-

partial-solar-eclipse-2020-june 

Meteo Antony. (2019). แผนท่ีสุริยุปราคาของ NASA. สืบคNนเม่ือ 12 กรกฎาคม 2564. จาก 

http://xjubier.free.fr/en/site_pages/Solar_Eclipses.html 
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โครงงานการศึกษาความสัมพันธKของฤดูกาลกับความเขTมแสงดวงอาทิตยKและอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวโลก 

นางสาวจิรัชยา แสงสุด1 นางสาวเพชรรัตน4 งามศรีขำ2 และนางสาวสุชานาถ โพธ์ิทอง3 

E-mail : 1chiratchayanan.2004@gmail.com, 2ploy01022548@gmail.com, 
3suchanatkat@gmail.com 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวศลิดดา จุติเวช 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

 

บทคัดยdอ 
โครงงานเรื่องการศึกษาความสัมพันธ4ของฤดูกาลกับความเขjมแสงดวงอาทิตย4และอุณหภูมิที่พื้นผิวโลก 

มีวัตถุประสงค4เพื่อ ศึกษาความเขjมแสงดวงอาทิตย4 อุณหภูมิที่พื้นผิวโลก ในชpวงเวลา เชjา กลางวันและเย็น 

ณโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยในการวัดความเขjมแสงดวงอาทิตย4 ใชjอุปกรณ4 VERNIER   

LABQUEST ตpอกับเซนเซอร4วัดแสง สpวนการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิวโลกใชjจะใชjเทอร4โมมิเตอร4วัดอุณหภูมิที่ความ

สูงจากพื้นดินเป~นระยะ 10 เซนติเมตร ผูjศึกษาไดjเก็บขjอมูลของความเขjมแสงดวงอาทิตย4และอุณหภูมิท่ี

พื้นผิวโลกในชpวงของวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เมื่อทำการทดลองครบตาม

เวลาที่กำหนดจึงนำขjอมูลทั้งหมดมาแสดงผลในรูปแบบของกราฟเพื่อสังเกตหาความสัมพันธ4ของความเขjมแสง

ดวงอาทิตย4และอุณหภูมิที่พื้นผิวโลกวpามีความสัมพันธ4กับฤดูกาลหรือไมp โดยผูjศึกษากำหนดใหjเดือนธันวาคม – 

กุมภาพันธ4 เป~นชpวงฤดูหนาว และเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป~นชpวงฤดูรjอน 

ผลการศึกษาพบวpาชpวงฤดูหนาว ในเดือนธันวาคมมีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 47,333 ลักซ4 ซ่ึง   

สูงกวpาเดือนมกราคม ที่มีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 46,081 ลักซ4 และกุมภาพันธ4ที่มีความเขjมแสงดวง

อาทิตย4เฉลี่ย 34,438 ลักซ4 ในชpวงฤดูรjอน เดือนที่มีความเขjมแสงเฉลี่ยสูงสุดคือเดือนพฤษภาคม โดยในเดือน

มีนาคม มีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 36,216 ลักซ4 เดือนเมษายนมีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 38,490 

ลักซ4 และเดือนพฤษภาคม มีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 46,581 ลักซ4 เมื่อเปรียบเทียบความเขjมแสงดวง

อาทิตย4เฉลี่ยระหวpางฤดูหนาวกับฤดูรjอน พบวpา ความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ยในชpวงฤดูหนาว สูงกวpา ฤดูรjอน

อยูp 2,188 ลักซ4 คิดเป~นรjอยละ 5.4 ในขณะท่ีอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวโลกในแตpละเดือนมีคpาใกลjเคียงกัน 
 

ความเปfนมา 
 โลกของเราไมpไดjหยุดอยูpกับที่แตpโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย4 ใชjเวลา 1 ปÜ หรือ 365 วัน โดยทำ

แกนเอียงถึง 23.5 องศา เป~นผลทำใหjเกิดฤดูกาลเพราะโลกหมุนรอบตัวเองและดวงอาทิตย4อยูpตลอดเวลา จึงทำ

ใหjในแตpละฤดูกาลไดjรับความรjอนจากดวงอาทิตย4ไมpเทpากัน และจากการสังเกตพบวpา ความเขjมแสงดวงอาทิตย4

ในแตpละฤดูกาลไมpเทpากัน เพราะในแตpละชpวงเดือนซีกโลกเหนือที่เราอาศัยอยูpนั้นมีการหันเขjาหาดวงอาทิตย4ไมp

เหมือนกัน จึงเป~นผลทำใหjเกิดโครงงานนี้ โดยการศึกษาและเก็บผลขjอมูลเพื่อพิสูจน4และตรวจสอบวpาชpวง

ฤดูกาลน้ันๆมีคpาความเขjมแสงดวงอาทิตย4และอุณหภูมิแตกตpางกับฤดูกาลอ่ืนๆจริงหรือไมp 
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วัตถุประสงคK 

1. เพ่ือศึกษาความเขjมแสงดวงอาทิตย4ท่ีสัมพันธ4กับอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวโลก 

2. เพ่ือศึกษาความแตกตpางของความเขjมรังสีดวงอาทิตย4ท่ีสัมพันธ4กับฤดูกาล 

3. เพ่ือศึกษาความแตกตpางของอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวโลกท่ีสัมพันธ4กับฤดูกาล 
 

วิธีการศึกษา 

1.วัดความเขjมแสงดวงอาทิตย4 ใชjอุปกรณ4 VERNIER LABQUEST ตpอกับเซนเซอร4วัดแสง ในชpวงเวลาเชjา 

กลางวัน เย็น 

2.วัดอุณหภูมิที่พื้นผิวโลกใชjจะใชjเทอร4โมมิเตอร4วัดอุณหภูมิที่ความสูงจากพื้นดินเป~นระยะ 10 เซนติเมตร 

ในชpวงเวลาเชjา กลางวัน เย็น 
 

ผลการศึกษา 
กราฟท่ี 1 แสดงผลอุณหภูมิในชpวงฤดูหนาว 

 

 
 
 
 

 
 
         
 

กราฟท่ี 2 แสดงผลความเขjมแสงดวงอาทิตย4ในชpวงฤดูหนาว 
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กราฟท่ี 3 แสดงผลอุณหภูมิในชpวงฤดูรjอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 4 แสดงผลความเขjมแสงดวงอาทิตย4ในชpวงฤดูรjอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟท่ี 5 แสดงผลอุณหภูมิวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 
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กราฟท่ี 6 แสดงผลความเขjมแสงดวงอาทิตย4วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.

2564 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผล 
            ผูjศึกษากำหนดใหjเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ4 เป~นชpวงฤดูหนาว และเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป~น

ชpวงฤดูรjอน โดยยึดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ผลการศึกษาพบวpาชpวงฤดูหนาว ในเดือนธันวาคม มีคpา

ความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 47,333 ลักซ4 ซึ ่งสูงกวpาเดือนมกราคม ที่มีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉล่ีย 

46,081 ลักซ4 และกุมภาพันธ4 ที่มีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 34,438 ลักซ4 สpวนชpวงฤดูรjอน เดือนที่มีความ

เขjมแสงเฉล่ียสูงสุดคือ เดือนพฤษภาคม ท่ีมีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉล่ีย 46,581 ลักซ4 ซ่ึงสูงกวpาเดือนมีนาคม 

ท่ีมีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 36,216 ลักซ4 และเดือนเมษายนท่ีมีความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ย 38,490 

ลักซ4 เมื่อเปรียบเทียบ ความเขjมแสงดวงอาทิตย4เฉลี่ยระหวpางฤดูหนาวกับฤดูรjอน พบวpา ความเขjมแสงดวง

อาทิตย4เฉลี่ยในชpวงฤดูหนาว สูงกวpา ฤดูรjอนอยูp 2,188 ลักซ4 คิดเป~นรjอยละ 5.4 ทั้งนี้เนื่องจากในชpวงฤดูหนาวมี

ลักษณะทjองฟàาที่ไมpมีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย4 สpวนในฤดูรjอนมีจำนวนเมฆมาปกคลุมทjองฟàามากกวpา ในขณะท่ี

อุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวโลกในแตpละเดือนมีคpาใกลjเคียงกัน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย4ที่ปรึกษา นางสาวศลิดดา จุติเวช ตลอดจนผูjที่เกี่ยวขjอง ที่ไดjใหjความกรุณาใหj

คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบแกjไขขjอบกพรpองทุกขั ้นตอนของการจัดทำโครงงาน และขอขอบคุณ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร4แหpงชาติ (องค4การมหาชน) ท่ีไดjใหjโอกาสในการนำเสนอโครงงานน้ี 
 

เอกสารอTางอิง 

        สถาบันสpงเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.(2563).โลก ดาราศาสตร4 

และอวกาศ.พิมพ4คร้ังท่ี1.กรุงเทพมหานคร : สกสค.ลาดพรjาว 
          ไอรัดดา  ทองมวน. ฤดูกาล. เขjาถึงไดjจาก https://sites.google.com/site/iraddatm/bth-

reiyn/vdukal    

          ienergyguru. รังสีจากดวงอาทิตยK. เขjาถึงไดjจาก https://ienergyguru.com/2016/03-solar-

radiation/ 
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ดาราศาสตรAเร่ืองใกลJตัว 

นางสาววิชุดา รอดนา1 และนางสาวพัทธ5ธีรา กันทะเรือน2 

E mail: 1Vichudarodna.0569@gmail.com, 235593@web1.dara.ac.th 

ครูท่ีปรึกษา นายเสถียร บุญศรี 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

 

บทคัดยQอ 

 เนื่องจากในประเทศไทยของเรานั้นยังมีผูiที่สนใจในเรื่องดาราศาตร5จำนวนนiอยเมื่อไปเทียบกับพระเทศ

อื ่นโดยเหตุผลหลักเกิดจาก ผู iคนคิดวmาเปnนเรื ่องไกลตัว หรือจะคิดวmาเปnนการยากในการหาอุปกรณ5มา

ประกอบการเรียนรูiโดยไมmรูiวmาแมiจะไมmมีอุปกรณ5ราคาแพงอยmางกลiองโทรทรรศน5เราก็สามารถเรียนรูiเรื่องดารา

ศาตร5ไดiเชmนกัน โดยทางคณะผูiจัดทำไดiทำการสังเกตและคiนควiาขiอมูลในการหาวิธีที่เราจะสามารถสังเกต

ปรากฎการณ5ทางดาราศาสตร5ไดiโดยเบื้องตiน ซึ่งทำงmายและหลายคนอาจมองขiามไป โดยในที่นี้เราไดiกลmาวถึง

การสังเกต และจดบันทึกโดยการเก็บขiอมูลดiวยสายตาของเราในการดูการตกกระทบของเงาที่ไดiรับแสงมาจาก

ดวงอาทิตย5  
 

คำสำคัญ: ดาราศาสตร5อยmางงmาย, สังเกตส่ิงรอบตัว 

 

ความเปTนมา 

โครงงานนี้เกิดจากการที่ผูiจัดทำ ตระหนักถึงการเรียนรูiทางดาราศาสตร5ที่ผูiคนในปsจจุบันยังคงคิดวmา

เขiาถึงยาก ไมmมีอุปกรณ5 หรือกระทั่งเปnนเรื่องไกลตัว ในโครงงานครั้งนี้ทางคณะผูiจัดทำตiองใหiผูiคนทราบวmา 

ถึงแมiเราจะไมmมีอุปกรณ5พรiอม เชmน กลiองดูดาว ฯลฯ ก็สามารถที่จะสังเกตและเรียนรูiเรื่องทางดาราศาสตร5ใน

บางเร่ืองดiวยตัวเองไดiเชmนกัน 

 

วัตถุประสงคA 

 เพ่ือใหiผูiศึกษาโครงงานน้ีไดiทราบวิธีการเรียนรูiในเร่ืองของดาราศาตร5อยmางงmายสามารถทดลองพิสูจน5ไดi

ดiวยตนเองและทำใหiผูiคนสนใจท่ีจะเรียนรูiในเร่ืองดาราศาตร5มากข้ึน 

 

วิธีการศึกษา 

 โครงงานนี้จะสามารถทำใหiเราเรียนรูiและพิสูจน5ไดiวmา ใน1วัน 1เดือน หรือ1ปu แสงท่ีเราไดiรับจากดวง

อาทิตย5นั้น ไมmไดiอยูmในมุมเดียวกันในทุกๆวัน เพียงแตmเราไมmเคยสังเกตและมองขiามมันไปเทmานั้น โดยการสังเกต

นี้จะใชiอุปกรณ5ที่หาไดiงmายและวิธีทดลองก็งmายเชmนกัน ทางคณะผูiจัดทำไดiรวบรวมขiอมูลและคิดวิธีการที่จะ

สังเกตุเรื่องดาราศาสตร5ในชีวิตประจำวัน โดยในที่นี้ทางเราไดiทำการทดลองเรื่องตำแหนmงของดวงอาทิตย5ที่มี

หลายคนคิดวmาดวงอาทิตย5นั้นโคจรเปnนเสiนเดิมองศาเดิมเสมอ โดยเราไดiทำการหาอุปกรณ5ที่มีความสูงใหiสังเกต

ไดi โดยทางเราไดiเลือกทmอ PVCสั้นๆมางไปปsกไวiบนพื้นและจดบันทึกสังเกตความยาวของเงาที่ตกกระทบลงมา
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ในทุกวันเวลาเดียวกันโดยทางเราไดiเก็บผลทุกๆเวลา 10.00น.เปnนระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นนำผลไปวิเคราะห5 ซ่ึง

หากทำติดตmอกันประมาณ 30 วันก็จะสามารถมองเห็นความแตกตmางของแสงอาทิตย5ท่ีตกลงมาบนพ้ืนผิวโลกไดi 

อุปกรณA 

-ทmอ PVC ยาว 30 ซม. 

-ไมiบรรทัดยาว/ตลับเมตร 

-กลiองดิจิทัล (บันทึกภาพเพ่ือความชัดเจน) 

ข้ันตอน 

1. นำทmอ PVC ไปปsกไวiทำมุม 90 องศากับพ้ืนดิน และพ้ืนท่ีน้ันตiองเปnนท่ีโลmงไมmมีเงาตiนไมmบัง (ในชmวงเวลา

ท่ีตiองการบันทึกผล) 

2. มาร5กจุดยืนไวiเพ่ือใหiไดiรูปในมุมเดียวกันทุกๆวัน 

3. สังเกต จดบันทึก วัดผลในเวลาเดียวกันของทุกๆวัน (ณ ท่ีน้ีใชiเวลา 10.00น.) 

4. วิเคราะห5ผล 

 
(รูปภาพท่ี 1 แสดงการบันทึกภาพความยาวเงาของเสาในวันท่ี 1 เมษายน 2564) 

 
        (รูปภาพท่ี 2 แสดงการบันทึกภาพความยาวเงาของเสาในวันท่ี 21 เมษายน 2564) 
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ผลการศึกษา 

จากการสังเกตและรวบรวมขiอมูลอยmางตmอเนื่องทำใหiทราบวmาความยาวของเงาที่ทอดลงมายังพื้นไมmไดi

มีขนาดเทmากันตลอดโดยจะมีขนาดสั้นลงเรื่อยๆหรือยาวขึ้นตามชmวงเวลาที่เราทำการทดลองแตmอยmางไรก็ตาม

การทดลองนี้ตiองใชiระยะเวลาคmอนขiางยาวนานจึงจะเห็นชัดเจน เนื่องจากตำแหนmงของตัวอาทิตย5ในแตmละวัน

น้ันไมmไดiแตกตmางจนเห็นไดiชัดเจนจนสามารถสรุปผลไดiภายในระยะเวลาส้ันๆ 

 

สรุปผล 

 ทำใหiเราพิสูจน5ไดiวmาแมiไมmมีอุปกรณ5ที่ทันสมัยเราก็สามารถจะเรียนรูiเรื่องดาราศาตร5ไดiงmายๆซึ่งเกิกข้ึน

ในชีวิตประจำวันของเรามาโดยตลอดซ่ึงเราอาจมองขiามไปและยังมีความเช่ือผิดๆอยูm แตmเม่ือเราไดiมาลองสังเกต

ดiวยตัวเองก็จะรูiไดiวmามันไมmใชmเร่ืองไกลตัวเลย 

 

เอกสารอJางอิง 

-หนังสือ โลก ดาราศาสตร5และอวกาศ ม.4-5-6 สำนักพิมพ5 พ.ศ.พัฒนา 

-หนังสือ โลก ดาราศาสตร5และอวกาศ เลmม 3 สสวท. 
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โครงงานแบบจำลองนาFิกาแดดประเภท Analemmatic Sundial โดยโปรแกรม GeoGebra 

นายศรัณยู หวานไข.แก1ว นางสาวกุลปริยา รัตนสังข9 
E-mail: newpych@gmail.com 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวพัชรียา ชนใฮ 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
 

บทคัดยTอ 

โครงงานแบบจำลองนา^ิกาแดดประเภท Analemmatic Sundial โดยโปรแกรม GeoGebra มี
วัตถุประสงค9เพื ่อสร1างแบบจำลองนา^ิกาแดด ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยมีสเกลบอกเวลาตามเวลา
มาตรฐานของประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ9ความยาวของเงากับตำแหน.งปรากฏของดวงอาทิตย9ตาม
ช.วงเวลาที่วัด การสร1างแบบจำลองนา^ิกาแดดผู1จัดทำเลือกประเภท Analemmatic Sundial ลักษณะสำคัญ
คือเปpนนา^ิกาแดดแบบพื้นราบวางขนานกับพื้นโลก บอกเวลาโดยสันกำเนิดเงาตกทอดบนหน1าปrดสเกลเวลา
ขึ้นกับตำแหน.งที่ตั้งผู1สังเกต โดยสันกำเนิดเงาจะย1ายตำแหน.งตามเดือนที่ถูกต1องจึงจะสามารถบอกเวลาท่ี
ถูกต1องได1  ผู1จัดทำเลือกสร1างที่ตำแหน.งโรงเรียนศรัทธาสมุทร พิกัดละติจูด 13.422 °N ลองจิจูด 100.015 °E 
ใช1โปรแกรม GeoGebra Classic 6 ประมวลผลเพื่อสร1างนา^ิกาแดด และบันทึกผลเวลาบนหน1าปrดสเกลเวลา
โดยเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานในเวลา 12:00 น. ตั้งแต.วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 
เปpนเวลา 32 วัน พบว.ามีความคลาดเคลื่อนของเวลามากที่สุด 2 นาที และ ความคลาดเคลื่อนน1อยสุด 0 นาที 
การศึกษาความสัมพันธ9ความยาวของเงากับตำแหน.งปรากฏของดวงอาทิตย9ตามช.วงเวลาที่วัดได1พบว.า ลักษณะ
ของเงาตามช.วงเวลาวัดทอดไปทางทิศใต1 ความยาวเงามากสุด 18.1 เซนติเมตร วันที่ 21 มีนาคม และสั้นสุด 
3.4 เซนติเมตร วันที่ 14 เมษายน ซึ่งแนวโน1มของเงามีความยาวลดลง แสดงว.าตำแหน.งปรากฏดวงอาทิตย9มี
การเปลี่ยนไปในแต.ละวัน โดยที่เงาสั้นลงเนื่องจากตำแหน.งปรากฏของดวงอาทิตย9กำลังเคลื่อนไปทางทิศเหนือ 
จากผลการศึกษาสรุปได1ว.าแบบจำลองนา^ิกาแดดสามารถใช1บอกเวลาได1สอดคล1องกับเวลามาตรฐานและ
สามารถใช1ศึกษาตำแหน.งปรากฏของดวงอาทิตย9จากเงาตามช.วงเวลาท่ีวัดได1 
คำสำคัญ: นา^ิกาแดด,อนาเล็มมาติก,GeoGebra 

 

ความเปYนมา 

การศึกษาทางดาราศาสตร9เกี่ยวกับความสัมพันธ9ระหว.างโลกและดวงอาทิตย9สามารถศึกษาได1หลาย
รูปแบบหนึ่งในนั้นคือนา^ิกาแดดแบบอนาเล็มมาติก มีลักษณะเปpนนา^ิกาแดดแนวราบวางขนานกับพื้นโลก 
บอกเวลาโดยสันกำเนิดเงาตกทอดบนหน1าปrดสเกลเวลาขึ้นกับตำแหน.งที่ตั้งผู1สังเกต โดยสันกำเนิดเงาจะย1าย
ตำแหน.งไปตามเดือนต.างๆ  

จากการศึกษาที่ผ.านมาพบว.านา^ิกาแดดถูกออกแบบมาเพื่อใช1บอกเวลาสุริยะปรากฏ ซึ่งทำให1เวลาท่ี
อ.านได1จากนา^ิกาแดดไม.ตรงกับเวลามาตรฐาน ผู1ศึกษาจึงสนใจออกแบบนา^ิกาแดดที่สามารถบอกเวลาได1
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สอดคล1องกับเวลามาตรฐานโดยใช1สมการเวลาร.วมกับการใช1นา^ิกาแดดประเภทอนาเล็มมาติก  ซึ่งออกแบบ
โดยโปรแกรม GeoGebra Classic 6 เพ่ือให1ได1นา^ิกาแดดท่ีสามารถบอกเวลาได1สอดคล1องกับเวลามาตรฐาน 
 

วัตถุประสงค̂ 

1. เพ่ือสร1างแบบจำลองนา^ิกาแดดประเภท Analemmatic Sundial ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยมีสเกล
บอกเวลาตามเวลามาตรฐานของประเทศไทยด1วยโปรแกรม GeoGebra 

2. เพ่ือทดสอบการใช1งานของแบบจำลองนา^ิกาแดดประเภท Analemmatic Sundial 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ9ความยาวของเงากับตำแหน.งปรากฏของดวงอาทิตย9จากแบบจำลองนา^ิกาแดด

ประเภท Analemmatic Sundial ตามช.วงเวลาท่ีวัด 
 

วิธีการศึกษา 

1. การสร1างนา^ิกาแดดแบ.งเปpน 2 ส.วน ได1แก. หน1าปrดสเกลเวลาและตำแหน.งการวางสันกำเนิดเงา ส.วน
แรกหน1าปrดสร1างจากโปรแกรม GeoGebra มีลักษณะเปpนวงรี สร1างวงรีตามละติจูดของที่ตั ้งคือ 
13.422 °N และสร1างเปpนข้ันตอนดังรูป  

 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการสร1างนา^ิกาแดด 

ส.วนท่ีสองสร1างตำแหน.งการวางสันกำเนิดเงารูป analemma โดยใช1สมการ  
! = #$%&'()°  และ   + = #$%&(-'.) 

โดย # คือ ความยาวโฟกัสของวงรี หาได1จาก # = 01(2∅ ซึ่ง 0 คือรัศมีของวงรี ∅  คือค.า
ละติจูดตำแหน.งที่ใช1ในการทำนา^ิกาแดด DEC คือ declination ของดวงอาทิตย9 ส.วนค.า '()°  

ข้ันที่1 ข้ันที่2 ข้ันที่3 

ข้ันที่4 ข้ันที่5 
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คือค.าสมการเวลา  แทนค.าลงใน Microsoft Excel จากน้ันนำค.า ! และ + ท่ีได1พล็อตลงในโปรแกรม 
GeoGebra 

2. ทดสอบการใช1งานของนา^ิกาแดดโดยวัดค.าเวลาที่ได1จากนา^ิกาแดดเทียบกับเวลามาตรฐานช.วงเวลา 
12:00 น. ของวันท่ี 15 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 15 เมษายน 2564  

3. วัดความยาวเงาที ่เวลา 12:00 น. ตามเวลามาตรฐาน แล1วหาความสัมพันธ9ความยาวของเงากับ
ตำแหน.งปรากฏของดวงอาทิตย9  

ผลการศึกษา 

1.ผลการสร1างแบบจำลองนา^ิกาแดดประเภท Analemmatic Sundial ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดย
มีสเกลบอกเวลาตามเวลามาตรฐานของประเทไทยด1วยโปรแกรม GeoGebra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ก. คือแบบจำลองนา^ิกาแดดจากโปรแกรม GeoGebra และ 
ข. คือการนำแบบจำลองไปใช1งาน 

1. ผลการวัดค.าเวลาท่ีได1จากนา^ิกาแดดเทียบกับเวลามาตรฐาน ณ เวลา 12:00 น. 

 
* ไม.สามารถวัดข1อมูลได1เน่ืองจากฝนตก 
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2. ผลวัดความยาวเงาท่ีเวลา 12:00 น. ตามเวลามาตรฐาน แล1วหาความสัมพันธ9ความยาวของเงากับ
ตำแหน.งปรากฏของดวงอาทิตย9  

 

      
    

 

 

 

 

 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. การสร1างนา^ิกาแดดประเภทanalemmaticมีหลักการสร1างตามตำแหน.งของผู1สังเกต 
2. นา^ิกาแดดที่สร1างมีค.าความคลาดเคลื่อน ±1 นาที พบว.า วันที่ 19 มี.ค, 26 มี.ค. , 31 มี.ค. ,   

3 เม.ษ. และ 9 เม.ษ. 2564 มีความคลาดเคลื่อนของเวลาสูงสุดอยู.ที่ 2 นาที เนื่องจากตำแหน.ง
การวางสันกำเนิดเงามีสเกลอยู.ในวันที่ 1 และ 15 ของแต.ละเดือน ทำให1เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การวางตำแหน.ง 

3. จากการทดลองพบว.าความยาวของเงามีแนวโน1มลดลง แสดงว.าช.วงเวลาดังกล.าวดวงอาทิตย9มี
ปรากฏเปล่ียนแปลงโดยมีค.า declination ลดลง  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ผู1อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร นายสมเกียรติ รั้วมั่น รวมถึงคณะผู1บริหารที่ให1
ความอนุเคราะห9และสนับสนุน ส.งเสริมการทำโครงงาน และคุณครูพัชรียา ชนใฮ ผู1ให1คำแนะนำ ตลอดจน
เอ้ือเฟéèอสถานท่ี และ อุปกรณ9เคร่ืองมือในการทำโครงงานน้ีจนประสบความสำเร็จ  

เอกสารอgางอิง 

กันต9ธนากร น1อยเสนา.  บทท่ี 4 เวลาทางดาราศาสตร̂ [ออนไลน9].  สืบค1นจาก :   
https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/86636  (14 กรกฎาคม 2563) 

วีรวัฒน9 หนองห1าง.  การประดิษฐ̂นาFิกาแดดแบบศูนย̂สูตรท่ีมีความคลาดเคล่ือนไมTเกินสามนาทีสำหรับ 

โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร [ออนไลน9]. ระดับปริญญาโท. คณะวิทยาศาสตร9 ภาควิชาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาฟòสิกส9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556.  สืบค1นจาก :  

http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4263  (19 พฤษภาคม 2563) 
อารีย9 ภู.สมบูญ.  นาFิกาแดดตgนแบบมิติเวลาของมนุษยชาติ [ออนไลน9].  สืบค1นจาก :  

http://www.yclsakhon.com/index.  (17 กรกฎาคม 2563)   
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การพัฒนาและสรCางกลCองสังเกตการณIดวงอาทิตยI solarscope 

นางสาวชวิศา คงเมือง   
E-mail: chawisakhongmueang@gmail.com  

ครูท่ีปรึกษา นายบุญสOง เห็นงาม และนายสิทธิรัตนX ราญรอน 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา 

 

บทคัดยRอ 

โครงงานการพัฒนาและสร_างกล_องสังเกตการณXดวงอาทิตยX solarscope มีวัตถุประสงคXเพื่อออกแบบ
และสร_างกล_องสังเกตการณXดวงอาทิตยXที่สามารถเกิดภาพที่มีขนาดใหญOและเหมาะสมตOอการใช_งานกับผู_ชมที่มี
จำนวนมากอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกวOาท_องตลาด โดยทำการออกแบบจากเลนสXหักเหแสงที่ขนาดเส_นผOาน
ศูนยXกลางขนาด 75 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัสขนาด 560 มิลลิเมตร และถังกระดาษทรงกระบอกที่มีเส_น
ผOานศูนยXกลาง 350 มิลลิเมตร และสูง 400 มิลลิเมตร ทำการหาความยาวโฟกัสของเลนสXจากการนำเลนสXไป
สOองกับแสงแดดแล_วทำการวัดระยะระหวOางเลนสXและฉากรับแสงท่ีเกิดการรวมแสงท่ีเปtนจุดท่ีเล็กท่ีสุด  จากน้ัน
นำคOาที่ได_ไปออกแบบโครงสร_างของระบบกระจกและเลนสXภายในโครงสร_างของถัง ทำการออกแบบชุดปรับ
ระยะโฟกัส และตัวปรับความตำแหนOงของกระจกทุติยภูมิ ด_วยโปรแกรม solidwork แล_วนำไปพิมพXด_วย
เครื่องพิมพX 3 มิติ  นำไปประกอบกับกระจก เลนสXวัตถุและเลนสXใกล_ตา (ขนาด 20 มิลลิเมตร) และใช_กระดาษ
แก_วชนิดขุOนมาเปtนฉากรับภาพ  
          ทำการทดสอบประสิทธิภาพ โดยการนำไปใช_สังเกตการณXดวงอาทิตยX ปรับตำแหนOงและทิศทางให_ตรง
กับดวงอาทิตยX ทำการสังเกตภาพดวงอาทิตยXที่เกิดขึ้น ปรับความยาวโฟกัสให_ภาพคมชัด สังเกตและวัดขนาด
ของภาพดวงอาทิตยXท่ีได_  
      ผลจากการศึกษาพบวOาเมื่อนำกล_องไปสังเกตการณX สังเกตการณXดวงอาทิตยX โดยใช_เลนสXใกล_ตาขนาด 
20 มิลลิเมตร พบวOาทำให_เกิดภาพของดวงอาทิตยXปรากฏบนฉาก โดยให_ภาพของดวงอาทิตยXที่มีขนาดเทOากับ x 
มิลลิเมตร และเมื่อเปล่ียนขนาดเลนสXใกล_ตาเปtนขนาด 10 มิลลิเมตร พบวOาได_ภาพของดวงอาทิตยXมีขนาด Y 
มิลลิเมตร สรุปได_วOากล_องสังเกตการณXดวงอาทิตยXมีประสิทธิภาพในการรับภาพของดวงอาทิตยXได_อยOางคมชัด  
สามารถปรับขนาดของภาพได_จากการเปล่ียนเลนสXใกล_ตา โดยทำการปรับระยะโฟกัสได_สูงสุด 50 มิลลิเมตร ให_
ภาพปรากฏบนฉากรับได_อยOางคมชัด สามารถทำการสังเกตได_จากระยะไกล  ไมOเปtนอันตรายและเหมาะกับการ
ใช_งานกับผู_เข_าชมจำนวนมาก 
คำสำคัญ : solarscope  
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บทนำ 

     ป}จจุบันการสังเกตการณXทางด_านดาราศาสตรXนิยมศึกษาในตอนกลางคืนแตOการเรียนในช้ันเรียนโดยปกติจะ
เรียนในตอนกลางวันซึ ่งวัตถุท่ีเราจะสามารถศึกษาได_อยOางชัดเจนมากที่สุดก็คือดวงอาทิตยX และในการ
สังเกตการณXดวงอาทิตยXเรามีการใช_อุปกรณXคือ solarscope แตOด_วยข_อจำกัดของ solarscope แบบเกOาที่มี
ราคาท่ีสูงและตัวอุปกรณXและขนาดภาพที่เกิดไมOเหมาะกับการใช_งานกับคนจำนวนมากเนื่องจากมุมมองที่ยาก
ตOอการสังเกตและการใช_งานสามารถใช_ได_เพียงคร้ังละ 1 คนเทOาน้ัน 
     จากป}ญหาข_างต_น ผู_จัดทำจึงได_มีความสนใจที่จะพัฒนาและสร_างกล_องสังเกตการณXดวงอาทิตยXที่เหมาะตOอ
การใช_งาน โดยสร_างกล_องท่ีสามารถปรับความยาวโฟกัส มีฉากรับแสงที่ทำให_เกิดภาพที่มีขนาดใหญOพอตOอการ
สังเกตการณXของคนจำนวนมากในหนึ่งรอบการใช_งาน และสามารถสร_างกล_องโดยใช_วัสดุที่มีราคาต_นทุนต่ำ
ยOอมเยาวXสามารถเข_าถึงการใช_งานได_ 
 

วัตถุประสงคI 

1.เพ่ือสร_างกล_องสังเกตการณXดวงอาทิตยXท่ีมีความปลอดภัยและเหมาะสมตOอการใช_งานกับผู_ชมท่ีมีจำนวนมาก 
 

วิธีการทดลอง 

1.สรCางช้ินงาน 

1.1 หาความยาวโฟกัสของเลนสXโดยการนำมาสOองกับแสงแดดแล_ววัดแล_วทำการวัดระยะระหวOางเลนสXและฉาก 
     รับแสงท่ีเกิดการรวมแสงท่ีเปtนจุดท่ีเล็กท่ีสุด  ซ่ึงได_คOาวามยาวโฟกัสเทOากับ 56 cm. 
1.2 ออกแบบและรOางช้ินงานลงในกระดาษ พร_อมคำนวณระยะการเกิดภาพท่ีเกิดข้ึน 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการออกแบบโครงสร_างของโครงสร_างทOอใสOเลนสXและตัวปรับโฟกัสด_วยมือ 
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1.3 ออกแบบทOอใสOเลนสX ตัวปรับโฟกัส และตัวปรับกระจกด_วยโปรแกรม SOLIDWORK แล_วส่ังพิมพXโดย 
     เคร่ืองพิมพX 3 มิติ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการออกแบบโครงสร_างของทOอใสOเลนสXและตัวปรับโฟกัสด_วยโปรแกรม SOLIDWORK 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3  แสดงการออกแบบโครงสร_างของตัวปรับกระจกด_วยโปรแกรม SOLIDWORK 
1.4 ประกอบโครงสร_างสOวนตOาง ๆ เข_าด_วยกัน  
 

2. ทดสอบประสิทธิภาพการเกิดภาพ โดยนำกล_องไปสังเกตการณXดวงอาทิตยX โดยใช_เลนสXใกล_ตาขนาด 20 
มิลลิเมตร วัดขนาดของภาพของดวงอาทิตยXปรากฏบนฉาก  เปลี่ยนขนาดเลนสXใกล_ตาเปtนขนาด 10 มิลลิเมตร 
วัดขนาดของภาพของดวงอาทิตยXปรากฏบนฉาก 
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ผลการทดลอง  

จากผลการดำนินงาน กล_องสังเกตุการณXดวงอาทิตยXที ่สร_างขึ ้น เปtนรูปทรงกระบอก มีเส_นผOาน
ศูนยXกลาง 350 มิลลิเมตร และยาว 400 มิลลิเมตร เลนสXหักเหแสงขนาดเส_นผOานศูนยXกลางขนาด 75 มิลลิเมตร  
และเม่ือนำเลนสXไปสOองกับแสงแดดแล_ววัดระยะโฟกัส พบวOามีความยาวโฟกัสขนาด 560 มิลลิเมตร สามารถทำ
การปรับระยะโฟกัสได_สูงสุด 50 มิลลิเมตร โดยใช_กระดาษแก_วชนิดขุOนมาเปtนฉากรับภาพ   
      ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เมื่อนำกล_องไปสังเกตการณXดวงอาทิตยX โดยใช_เลนสXใกล_ตาขนาด 20 
มิลลิเมตร พบวOาทำให_เกิดภาพของดวงอาทิตยXปรากฏบนฉาก ที่มีขนาดเทOากับ 50 มิลลิเมตร และเมื่อเปลี่ยน
ขนาดเลนสXใกล_ตาเปtนขนาด 10 มิลลิเมตร พบวOาได_ภาพของดวงอาทิตยXมีขนาด 100 มิลลิเมตร  

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะของกล_อง solarscope 

สรุปผล 

จากผลการดำเนินการกล_องสังเกตการณXดวงอาทิตยXมีประสิทธิภาพในการรับภาพของดวงอาทิตยXได_
อยOางคมชัด  สามารถปรับขนาดของภาพได_จากการเปล่ียนเลนสXใกล_ตา โดยทำการปรับระยะโฟกัสได_สูงสุด 50 
มิลลิเมตร ให_ภาพปรากฏบนฉากรับได_อยOางคมชัด สามารถทำการสังเกตได_จากระยะไกล  ไมOเปtนอันตรายและ
เหมาะกับการใช_งานกับผู_เข_าชมจำนวนมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

      ขอขอบคุณอาจารยXบุญสOง เห็นงาม และนายสิทธิรัตนX ราญรอน ที่ปรึกษาโครงงานที่กรุณาให_ความรู_ 
คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวทางที่ถูกต_องและสละเวลาคอยชOวยตลอดโครงงาน ตลอดจนข_อบกพรOองตOาง ๆ 
จึงขอ กราบขอบพระคุณเปtนอยOางสูงไว_ ณ โอกาสนี้  ขอขอบคุณ นายกฤตเมษ ใจเยือกเย็น ที่ให_คำปรึกษาใน
เรื ่องการออกแบบและเขียนแบบ กราบขอบพระคุณบิดาและมารดาที่เปtนกำลังใจและคอยให_คำปรึกษา
ตลอดจนคOาใช_จOายตOาง ๆ รวมถึงญาติ พี่น_อง และเพื่อน ๆ ท่ีคอยให_กําลังใจและชOวยเหลือเสมอมาจนทำให_
โครงงานน้ีเสร็จสมบูรณX 


