
การประชุมวิชาการดาราศาสตรเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1
THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE

(STUDENT SESSION)

ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม

ระหวางวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2557

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)

National Astronomical Research Institute of Thailand

(Public Organization)



THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)  1 
 

การศึกษาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุม 
นางสาว จิณห์นิภา  เปล่ียนสมยั 

e-mail: 25436jinnipar@chiangkham.ac.th 

โรงเรียนเชียงค าวทิยาคม 

คุณครูท่ีปรึกษา 

คุณครูศกัด์ิดาวฒิุ  เมืองกอ้น 

 

บทคดัย่อ 

การหาระยะทางของเนบิวลาในงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิธีการทางดาราศาสตร์ท่ีจะน ามาใชใ้นการ

หาระยะทางของวตัถุท้องฟ้า โดยท าการวิเคราะห์ทั้ งหมด 2 วิธี คือ การวดัระยะเชิงมุมของเนบิวลาจากปรากฏการณ์ 

Light Echo ในเนบิวลา V838 Mon โดยใชข้อ้มูลภาพถ่ายจากฐานขอ้มูลของกลอ้งโทรทรรศน์อวกาศฮบัเบิล และการวดั

ระยะเชิงมุมของเนบิวลาจากการประเมิน  Stellar wind ใน NGC 2244 (Rosette Nebula) โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจาก

ฐานขอ้มูล จากการศึกษาพบวา่ระยะห่างจากโลกถึง Nebula V838 Mon มีค่าเท่ากบั 3.06 ± 0.87 kpc และระยะห่างจาก

โลกถึง Rosette Nebula มีค่าเท่ากบั 1,669 ± 67.38 pc 

 

บทน า 

 การศึกษาระยะทางของวตัถุท้องฟ้ามีหลายวิธีดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละวิธีจะน ามาใชต้ามความเหมาะสมกับวตัถุท่ี

ตอ้งการจะศึกษาระยะทาง ในงานวจิยัคร้ังน้ีเลือกท่ีจะศึกษาจากสองวธีิ โดยวิธีแรกคือศึกษาจากปรากฏการณ์ Light echo 

ใน เนบิวลา V838 Mon ปรากฏการณ์ Light echo คือ การเดินทางของแสง ซ่ึงจากปรากฏการณ์น้ีจะเห็นไดว้า่เนบิวลามี

การขยายตวั แต่ในความเป็นจริงเนบิวลาไม่ไดเ้กิดการขยายตวัแต่อยา่งใด แต่เป็นการท่ีแสงเดินทางไปถึงจุดต่าง ๆ ท าให้

เห็นวา่เนบิวลาขยายใหญ่ข้ึน จึงน าอตัราการขยายตวัของเนบิวลาตามการเคล่ือนท่ีของแสงมาวเิคราะห์หาระยะทางเชิงมุม

และระยะทางเชิงเส้น เพื่อน ามาหาระยะทางของเนบิวลาถึงโลกได้ วิธีท่ีสองคือศึกษาระยะทางของเนบิวลาจากการ

ประเมิน Stellar wind ใน NGC 2244 (Rosette Nebula) จากการศึกษาของ Bengt Strömgren  ในปี ค.ศ.1937 พบวา่ ดาว

ดวงท่ีอยูใ่จกลางของเนบิวลานั้นเป็นดาวท่ีมี Spectral type O ซ่ึงจะปล่อยรังสีท่ีมีพลงังานสูงโดยเฉพาะรังสี Ultraviolet 

เป็นผลท าให้แก๊สไฮโดรเจนท่ีอยูร่อบเกิดการกระบวนการ ionization ท าให้อิเล็กตรอนของแก๊สไฮโดรเจนหลุดออกไป

เป็นอิเล็กตรอนอิสระ และเม่ืออิเล็กตรอนอิสระกลบัมารวมกับโปรตอนของแก๊สไฮโดรเจนเหมือนเดิมจะมีการคาย

พลงังานออมาในรูปของชุดของโฟตอน ซ่ึงชุดของโฟตอนน้ีจะไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดกระบวนการ ionization คร้ัง

ต่อไปได ้จากการท่ีแก๊สไฮโดรเจนเสียอิเล็กตรอนจนกลายเป็นไอออน ท าให้เราไม่สามารถมองเห็นบริเวณดงักล่าวได ้ 

ซ่ึงจะเรียกบริเวณนั้นวา่ H II Region หรือ Strömgren sphere โดยสามารถหาขนาดไดจ้ากการประเมินผลของการแผรั่งสี

ของดาวฤกษท่ี์บริเวณใจกลาง และน ามาหาระยะทางของเนบิวลาถึงโลกได ้
 

วธีิการด าเนินงาน 

วธีิการศึกษาระยะทางจากระยะเชิงมุมของเนบิวลาจากปรากฏการณ์ light echo ในเนบิวลา V838 Mon 

1. ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของ เนบิวลา V838 Mon จากฐานขอ้มูล และจากเวบ็ไซต ์
2. แบ่งเวลาใหเ้ป็นช่วง เพื่อศึกษาอตัราการขยายตวัของเนบิวลา โดยการสงัเกตจากช่วงเวลาท่ีแสงเดินทางไป

ถึงดาวดวงต่าง ๆ 
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ภาพที ่1 แสดงอตัราการเดินทางของแสงในช่วงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

3. ท าการหาระยะทางเชิงเสน้ จากการศึกษาอตัราการเคล่ือนท่ีของแสง จากสมการ 

 𝑠 = 𝑐∆𝑡      …(1) 

โดยก าหนดให ้

s คือ ระยะทางเชิงเสน้ มีหน่วยเป็น m 

c คือ ค่าการเดินทางของแสงในสุญญากาศใน 1 วนิาที มีค่าเท่ากบั  299,792,458 m/s 

't คือ ระยะเวลา คิดจากวนัท่ี 6 มกราคม 2002 ถึงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2002 

จากการแทนค่าตวัแปรในสมการท่ี (1) ระยะทางเชิงเสน้จึงมีค่าเท่ากบั 3.471 × 10
15

 km 
4. ท าการคน้หาพิกดั Declination (G), Right Ascension (D) ของดวงดาวท่ีอยูใ่นเนบิวลา V838 Mon ท่ีจะน ามา

หาระยะเชิงมุม จากฐานขอ้มูล ALADIN 

 

ภาพที ่2 เลือกดาวดวงท่ีจะหาพิกดัเพ่ือน ามาหาระยะทางเชิงมุม 

ดาว RA (D) Dec (G) 

ดวงท่ี 1 07h 04m 06.55s -03
o
 50’ 21.6” 

ดวงท่ี 2 07h 04m 05.82s -03
o
 50’ 38.5” 

ดวงท่ี 3 07h 04m 04.48s -03
o
 50’ 51.1” 

ตารางที ่1 แสดงพิกดั RA , Dec ของดาวท่ีน ามาคิดระยะทางเชิงมุม 

5. ท าการหาระยะเชิงมุม จากดาวดวงท่ีอยูใ่จกลางและดาวอีกดวงท่ีมองเห็นเพ่ิมข้ึนจากการท่ีแสงเดินทางไปถึง

ในหน่ึงช่วงเวลา โดยท าการหาระยะเชิงมุมจาก สมการ 

∆T = √('G)2 + (∆𝛼 𝑐𝑜𝑠(𝛿))2    …(2) 
โดยก าหนดให ้

'T  คือค่าระยะทางเชิงมุม มีหน่วยเป็น Radian  

'G  คือ ค่าผลต่างของ Declination (Dec) ของดาวสองดวง 

                   ∆𝛼 คือ ค่าผลต่างของ Right Ascension (RA) ของดาวสองดวง 

จากการแทนค่าตวัแปรในสมการท่ี (2) ระยะทางเชิงมุมจะมีค่าเท่ากบั 1.7265× 10
-5

 rad 
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6. ท าการหาระยะทางจากโลกถึงเนบิวลา จากสมการ 

𝑑 = 𝑠
∆𝜃

       …(3) 

โดยก าหนดให ้ 

d คือ ระยะทางของเนบิวลาในหน่วย km 

s คือ ระยะทางเชิงเสน้ มีค่าเท่ากบั 3.471 × 10
15 km 

'T คือ ระยะทางเชิงมุม มีค่าเท่ากบั 1.7265× 10
-5

 rad 

จากการแทนค่าตวัแปรในสมการท่ี (3) และปรับหน่วยแลว้ ระยะทางของเนบิวลาจะมีค่าเท่ากบั 6.51 kpc 
7. ท าขั้นตอนท่ี 2-6 กบัช่วงเวลาอ่ืนท่ีตอ้งการจะศึกษาอตัราการเคล่ือนท่ีของแสง และน าระยะทางท่ีไดใ้นแต่

ละช่วงมาหาค่าเฉล่ียเพื่อใหมี้ความแม่นย  ามากข้ึน จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 2  

วนัที ่ t (s)  'T (rad) s (km) d (kpc) 

6ม.ค.2545 - 20พ.ค.2545 11,577,600 1.726 × 10
-5

 3.471 × 10
15

 6.51 

6ม.ค.2545 - 2ก.ย.2545  20,649,600 1.084 × 10
-4

 6.190 × 10
15

 1.85 

6ม.ค.2545 - 17ธ.ค.2545 29,808,000 1.445 × 10
-4

 8.936 × 10
15

 2.01 

6ม.ค.2545 - 8ก.พ.2545 65,923,200 2.168 × 10
-4

 1.976 × 10
16

 2.95 

20พ.ค.2545 - 1ธ.ค.2545  18,921,600 8.203 × 10
-4

 5.672 × 10
15

 2.24 

ค่าเฉลีย่ 3.06 ± 0.87 

ตารางที ่2 แสดงอตัราการเคล่ือนท่ีของแสงและค่าระยะทางทั้งหมด 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากการหาระยะทางของเนบิวลา V838 MON โดยการสังเกตรูปภาพเพือ่น ามาหาระยะทางเชิงเส้น และ ศึกษา

ระยะทางเชิงมุมจากการสืบคา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล SIMBAD เพื่อท่ีจะน ามาค านวณหาระยะทางเชิงมุม ใหพ้บปัญหาจาก

ความไม่แม่นย  าจากการวดัระยะเชิงมุม ท าให้เกิดความคาดเคล่ือนจากการค านวณระยะเชิงมุม เม่ือน ามาคิดเป็นช่วงเวลา

พบว่าช่วงวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ค านวณได้ 6.51 kpc มีความใกลเ้คียงกับกับ

ระยะทางจากฐานขอ้มูลมากท่ีสุด ซ่ึงระยะจากฐานขอ้มูลมีค่าเท่ากบั 6.6 kpc  และเม่ือน าช่วงเวลาท่ีหามาทั้งหมดมาหา

ค่าเฉล่ียพบวา่ระยะทางท่ีหาไดคื้อ 3.06 ± 0.87 kpc   

 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพบวา่ระยะห่างจากโลกถึง V838 MON โดยจากศึกษาจากระยะเชิงมุมแลว้พบวา่ ช่วงวนัท่ี 6 มกราคม 

พ.ศ. 2545 ถึง วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ค านวณได ้6.51 kpc มีความใกลเ้คียงกบักบัระยะทางจากฐานขอ้มูลมาก

ท่ีสุด และเม่ือน าช่วงเวลาท่ีหามาทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ียพบวา่ระยะทางท่ีหาไดคื้อ 3.06 ± 0.87 kpc   
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วธีิการศึกษาระยะทางจากการวัดระยะเชิงมุมของเนบิวลาจากการประเมนิ Stellar wind ใน NGC 2244 (Rosette Nebula) 

1.ท าการหาระยะทางเชิงมุมจากสมการท่ี (2) โดยหาระยะทางเชิงมุมจากดาวใจกลางกบัดาวท่ีอยูร่อบ 

Strömgren sphere ในแต่ละดา้น เน่ืองจากในแต่ละดา้นของ Strömgren sphere มีรัศมีไม่เท่ากนั โดยเลือกดาวท่ีจะน ามา

หาระยะทางเชิงมุมทั้งหมด 9 ดวง ดงัภาพท่ี 3  

 

ภาพที ่3 แสดงดาวในแต่ละดา้นท่ีจะน ามาหาระยะทางเชิงมุม 

จากการแทนค่าตวัแปรในสมการท่ี (2) ระยะเชิงมุมระหวา่งดาวใจกลางกบัดาวดวงท่ี 3 จะมีค่าเท่ากบั           

5.42 × 10
-3 rad และท าการหาระยะเชิงมุมในวธีิเดียวกนัน้ีกบัดาวดวงอ่ืนท่ีอยูร่อบ Strömgren sphere จะมีค่าดงัตารางท่ี 3 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 แสดงระยะทางเชิงมุมของระหวา่งดาวใจกลางกบัดาวในแต่ละดา้น 

2. ดาวดวงท่ีอยูใ่จกลางนั้นมี Spectral type O เม่ือน ามาเทียบกบัตารางเทียบอุณหภูมิและ luminosity แลว้มา

อุณหภูมิ 42,000 องศาเคลวนิ และ luminosity มีค่าเท่ากบั 499,000L☉หาความยาวคล่ืนท่ีดาวใจกลางปล่อยออกมาจาก
สมการ      O = 0.0029

𝑇𝑒𝑓𝑓
       …(4) 

โดยก าหนดให ้

   O    คือ ความยาวคล่ืนท่ีดาวใจกลางปล่อยออกมา มีหน่วยเป็น nm 

   T
eff

 คือ อุณหภูมิพ้ืนผิวของดาวใจกลาง มีหน่วยเป็น K 
จากการแทนค่าตวัแปรในสมการท่ี (4) ความยาวคล่ืนท่ีดาวใจกลางปล่อยออกมาจึงมีค่าเท่ากบั 69 nm 

 

ดาว 'T (rad) 
ดวงท่ี 1 6.11 × 10

-3
 

ดวงท่ี 2 6.04 × 10
-3
 

ดวงท่ี 3 5.42 × 10
-3
 

ดวงท่ี 4 5.30 × 10
-3
 

ดวงท่ี 5 4.70 × 10
-3
 

ดวงท่ี 6 4.79 × 10
-3
 

ดวงท่ี 7 5.74 × 10
-3 

 

ดวงท่ี 8 5.49 × 10
-3
 

ดวงท่ี 9 6.96 × 10
-3
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3. ท าการหาพลงังานท่ีดาวใจกลางปล่อยออกมา ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 

𝐸 = ℎ𝑐
O

       …(5) 
โดยก าหนดให ้

    O คือ ความยาวคล่ืนท่ีดาวใจกลางปล่อยออกมา มีหน่วยเป็น nm 

   E คือ ค่าพลงังานท่ีดาวใจกลางปล่อยออกมา มีหน่วยเป็น J 

h คือ ค่าคงท่ีของพลงัค ์และมีค่าเท่ากบั 6.625 x 10
-34 

J.s 

c คือ ค่าความเร็วของแสงท่ีเดินทางในสูญญากาศ มีค่าเท่ากบั 299,792,45 m/s 

เม่ือแทนค่าตวัแปลในสมการท่ี (5) ดาวใจกลางจะปล่อยพลงังานท่ีมีค่าเท่ากบั 2.88 × 10
-18

 J 

4. ท าการหาจ านวนโฟตอน ซ่ึงสามารถหาจ านวนโฟตอนไดจ้ากสมการ 

𝑁 = 𝐿
𝐸

        …(6) 
โดยก าหนดให ้ 

N คือ จ านวนโฟตอนท่ีปล่อยออกมาต่อหน่ึงหน่วยเวลา 

L คือ 499,000L☉ มีค่าเท่ากบั 1.92 × 10
32

 W 

E คือ ค่าพลงังานท่ีดาวใจกลางปล่อยออกมา มีค่าเท่ากบั 2.88 × 10
-18

   J 

เม่ือท าการแทนค่าตวัแปรลงในสมการท่ี (6) จ านวนโฟตอนท่ีเกิดข้ึนจะค่าเท่ากบั 6.65 × 10
49 s-1 

5. เม่ือทราบค่าตวัแปรท่ีตอ้งการทั้งหมดแลว้ ท าการหารัศมี Strömgren sphere ไดจ้ากสมการ 

rs = ( 3N
4SD

)
1
3 × (NH)

−2
3        …(7) 

โดยก าหนดให ้ 

r
s
   คือ รัศมีของ Strömgren sphere มีหน่วยเป็น pc 

N คือ จ านวนโฟตอนท่ีปล่อยออกมาต่อหน่ึงหน่วยเวลา มีค่าเท่ากบั 6.65 × 10
49 s-1

 

N
H
 คือ ความหนาแน่นของไฮโดรเจนไอออน 

D คือ สมัประสิทธ์ิการรวมตวัของกนัของโปรตอนและอิเลก็ตรอนท่ีจะกลบัมารวมตวักนั 

มีค่าเท่ากบั 6.817× 10
-20

 m
3
s

-1
 
 โดย D จะแปรผนัตามอุณหภูมิพ้ืนผิวดงัสมการ α = (2 × 10−16) × (Te)

−3
4   

 

เม่ือน าค่าตวัแปรแทนค่าลงในสมการท่ี (7) รัศมีของ Strömgren sphere จะมีค่าเท่ากบั 9.25 pc 

6. ท าการหาระยะทางของเนบิวลา แต่เน่ืองจาก รัศมีแต่ละดา้นไม่เท่ากนั จึงตอ้งหาระยะทางจากระยะเชิงมุมแต่

ละดา้นแลว้น ามาเฉล่ียกนัเพ่ือใหมี้ความแม่งย  ามากข้ึน สามารถหาระยะทางของเนบิลวา่ไดจ้ากสมการ 
𝑑 = 𝑟𝑠

∆𝜃
       …(8) 

โดยก าหนดให ้ 

     r
s
 คือ รัศมีของ Strömgren sphere มีหน่วยเป็น pc 

   'T คือ ระยะทางเชิงมุมมีหน่วยเป็น rad 

    d  คือ ระยะทางของเนบิวลามีหน่วยเป็น pc 
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หาระยะทางของเนบิวลาจากระยะเชิงมุมทุกดา้นโดยท าการแทนคา่ตวัแปลลงในสมการท่ี (8) จะไดผ้ลดงัตารางท่ี 4 

ดาว 'T (rad) rs (pc)  d (pc) 
ดวงท่ี 1 6.11 × 10

-3
 9.25 1,514 

ดวงท่ี 2 6.04 × 10
-3
 9.25 1,531 

ดวงท่ี 3 5.42 × 10
-3
 9.25 1,707 

ดวงท่ี 4 5.30 × 10
-3
 9.25 1,745 

ดวงท่ี 5 4.70 × 10
-3
 9.25 1,968 

ดวงท่ี 6 4.79 × 10
-3
 9.25 1,931 

ดวงท่ี 7 5.74 × 10
-3 

 9.25 1,611 

ดวงท่ี 8 5.49 × 10
-3
 9.25 1,685 

ดวงท่ี 9 6.96 × 10
-3
 9.25 1,330 

ระยะทางเฉลีย่ 1,669 ± 67.38 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
การหาระยะทางของ NGC2244 (Rosette Nebula) จากการหาระยะทางจากระยะเชิงมุมโดยน าข้อมูลจาก

ฐานขอ้มูลมาใชใ้นการคร้ังน้ีศึกษา พบวา่ระยะทางท่ีศึกษามีความคลาดเคล่ือนเลก็นอ้ยเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัระยะทาง

จากฐานขอ้มูล ระยทางจากฐานขอ้มูลมีค่าเท่ากบั1,600 pc ซ่ึงความควาดเคล่ือนเกิดจากการวิเคราะห์รัศมีท่ีเป็นผลจาก

การท่ีดาวใจกลางปล่อยรังสี Ultraviolet 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่าระยะทางของ NGC2244 (Rosette Nebula) มีค่าเท่ากับ 1,669 ± 67.38 pc พบว่าระยะทางท่ี

ศึกษามีความคลาดเคล่ือนเล็กน้อยเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับระยะทางจากฐานขอ้มูล ซ่ึงระยะทางจากฐานขอ้มูลมีค่า

เท่ากบั 1,600 pc  

กติตกิรรมประกาศ 

            ในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ยการดา เนินงานหลายขั้นตอน นบัตั้งแต่ศึกษาหาขอ้มูล วิเคราะห์ผลการจดัท ารายงาน 

จนกระทัง่ งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูจ้ดัท าไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการอบรมครูเชิง

ปฏิบติัการดาราศาสตร์ขั้นสูง สถาบนัวจินัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  

          กราบขอบพระคุณสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) และเจา้หนา้ท่ีทุก ๆ ท่านท่ีใหโ้อกาสในการ

ท างานเอ้ือเฟ้ืออปุกรณ์ สถานท่ี ตลอดจนความรู้ความสามารถ จนงานวจิยัประสบผลส าเร็จ 

            กราบขอบพระคุณ คุณครูศกัด์ิดาวฒิุ    เมืองกอ้น คุณครูในหมวดวทิยาศาสตร์โรงเรียนเชียงค าวทิยาคมท่ีเป็นครูท่ี

ปรึกษาโครงงานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่และใหค้  าปรึกษาเป็นอยา่งดีจนโครงงานน้ีส าเร็จลุล่วง 

            ทา้ยท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ ทุกคนในครอบครัวและเพือ่นผูใ้หก้ าลงัใจและใหโ้อกาสในการศึกษา 

เอกสารอ้างองิ 
NGC 2244 - Simbad." 2012. 7 Dec. 2014  

Strömgren sphere - Wikipedia, the free encyclopedia." 2005. 7 Dec. 2014  

v838 mon - Simbad." 2012. 9 Dec. 2014  
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การหาพารามิเตอร์ของดาวคู่อุปราคา YZ  phe จากการวเิคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม Phoebe 
นางสาวกชกร  สระโต 

E-mail: 26206kochakorn@chiangkham.ac.th 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

อาจารย ์ศกัด์ิดาวฒิุ   เมืองกอ้น 

โรงเรียนเชียงค าวทิยาคม 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานการหาค่าพารามิเตอร์ของดาวคู่อุปราคา YZ phe จากการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม Phoebe มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและหาชุดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของดาวคู่ YZ phe โดยใชโ้ปรแกรม Phoebe 

ในการศึกษาได้ใช้ขอ้มูลของดาวคู่ YZ phe จากเว็บไซต์ Astronomical Society of the Pacific เป็นดาวคู่ชนิด W Ursa 

Major โดยใช้ค่า phase และ normal flux ในฟิลเตอร์ B และฟิลเตอร์ V เพื่อสร้างเป็นกราฟแสงจากการสังเกตการณ์ 

(observe light curve) แลว้สุ่มค่าพารามิเตอร์ของกราฟแสงสังเคราะห์ (synthetic light curve) ให้เล่ือนเขา้ใกลก้ราฟแสง

สังเกตการณ์จนกระทัง่ซ้อนทบั และมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยกวา่ 1 เม่ือเทียบกบัขอ้มูลกราฟตน้แบบ จากการศึกษา

พบว่าดาวคู่ YZ phe มีคาบการโคจรเท่ากบั 0.234727 วนั อตัราส่วนระหว่างมวลเท่ากบั 2.03 ความเอียงของระนาบวง

โคจรเท่ากบั 84 องศา ดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีค่าอุณหภูมิใกลเ้คียงกนัคือ 4800  และ 5100  เคลวิน ตามล าดบั ค่า 

Primary star surface  potential และ Secondary star surface potential  มีค่าเท่ากบั 5 และ 6 ตามลดบั ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ท่ี

ไดจ้ากโปรแกรม มีค่าใกลเ้คียงกบัค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานขอ้มูล 

 

ค าส าคญั :ดาวคู่อุปราคา Yz phe  การใชโ้ปรแกรม  Phoebe 

 

 

บทน า 
ดาวฤกษส่์วนใหญ่ในเอกภพไม่ไดอ้ยูเ่พียงดวงเดียวเหมือนดวงอาทิตย ์แต่มีสมาชิกอีกดวงโคจรไปรอบ ๆ จุด

ศูนยก์ลางมวลระบบเรียกวา่ ระบบดาวคู่ (Binary Systems) ถา้หากระนาบการโคจรของดาวคู่อยูใ่นแนวระดบัสายตาจะ

เห็นพฤติกรรมการอุปาราคาของดาวทั้งสอง เม่ือสมาชิกดวงใดดวงหน่ึงโคจรไปอยูด่า้นหลงัสมาชิกอีกดวงจะท าให้ค่า

ความสวา่งลดลง และเม่ือพน้ระยะการบงัก็จะกลบัมามีค่าความสวา่งเท่าเดิม เรียกดาวคู่ชนิดน้ีวา่ ดาวคู่อุปราคา (Eclipse 

binary) เม่ือน าค่าความสวา่งท่ีบนัทึกในช่วงเวลาหน่ึง มาพลอ็ตกราฟจะพบวา่มีการเพ่ิมข้ึนและลดลงของค่าความสวา่งท่ี 

สม ่าเสมอเป็นคาบ เรียกวา่ กราฟแสง (light curve) ซ่ึงขอ้มูลกราฟแสงท่ีไดจ้ากการบนัทึกสามารถน ามาค านวณหาค่าต่าง 

ๆ ของระบบดาวคู่นั้นไดด้ว้ยวิธีการทางดาราศาสตร์ โปรแกรม Phoebe เหมือนเป็นทางลดัเพื่อไดม้าซ่ึงค่าต่าง ๆ ของ

ระบบดาวคู่ท่ีตอ้งการจะศึกษา การท างานของโปรแกรมเป็นการน าเขา้ขอ้มูลของกราฟแสงท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์  

(observe light curve) เพื่อน าไปเป็นกราฟแสงตน้แบบในโปรแกรม เม่ือท าการสุ่มค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ โปรแกรมจะน า

ค่าท่ีสุ่มเขา้ ไปค านวณสร้างขอ้มูลกราฟแสงสังเคราะห์  (synthetic light curve) และน าไปเปรียบเทียบกับกราฟแสง

ตน้แบบ เพื่อหาค่าความคลาดเคล่ือนจากกราฟแสงต้นแบบเม่ือเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ แล้วท าให้กราฟแสง

สังเคราะห์ซ้อนทบักบักราฟตน้แบบ แสดงวา่ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีท าการสุ่มเขา้ไป สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลของ
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ระบบดาวคู่นั้นได ้โดยอาจประมาณค่าบางค่าไดจ้ากการวิเคราะห์ลกัษณะของกราฟแสง หรือประมาณค่าอุณหภูมิของ

ดาวทั้งสอง จากการสงัเกตสี ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัชนิดของสเปกตรัมดาว (spectral type) 

 

วธีิการศึกษา 
1.ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Phoebe และปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อความสวา่งของดาวฤกษแ์ละระบบดาวคู่ รวมไป

ถึงลกัษณะและววิฒันาการของดาวคู่ในประเภทต่าง ๆ 
2.เลือกดาวคู่ท่ีจะใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์โดยเลือกใช้ดาวคู่ YZ Phoenicis บริเวณกลุ่มดาว Phoenix ท่ี

ต  าแหน่ง RA 01 h 42 m 23 s ,Dec -45 d 56 m 56 s จากเวบ็ไซต์ Astronomical Society of the Pacific ในช่วงความยาว

คล่ืนฟิลเตอร์ B และฟิลเตอร์ V 
3. น าเขา้ขอ้มูลซ่ึงไดแ้ก่ค่า phase และ normal flux ลงในโปรแกรมเลือกฟิลเตอร์ของขอ้มูล และประเภทของ

ระบบดาวคู่ดาวคู่  YZ phe เป็นระบบดาวคู่แบบ overcontact ชนิด W Ursa major โดยโปรแกรมจะน าขอ้มูลไปพลอ็ต

กราฟซ่ึงเป็นกราฟขอ้มูลท่ีจากการสงัเกตการณ์ และแบบจ าลองรูปร่างของดาว (star shape) ดงัรูปท่ี 1 

 

  
รูปที1่ กราฟแสงและแบบจ าลองของระบบดาวคู่ YZ phe ท่ียงัไม่ไดสุ่้มค่าพารามิเตอร์ 

 
4.วิเคราะห์ลกัษณะของกราฟแสง จากกราฟแสงของดาวคู่ YZ phe มีความลึกของกราฟขณะเกิดการอุปราคา

ปฐมภูมิ (primary eclipse) และอุปราคาทุติยภูมิ (secondary eclipse) ใกลเ้คียงกนัและมีความกวา้งของช่วงกราฟในแต่ละ

ช่วงมีขนาดพอ ๆ กัน และจากการศึกษาขอ้มูลลกัษณะของระบบดาวคู่ชนิด Overcontect แบบ W Ursa Major พบว่า

ระบบดาวคู่ชนิดน้ีมีคาบการโคจรสั้น และสมาชิกทั้งสองดวงมีผิวห่อหุม้ร่วมกนั จึงเกิดการถ่ายเทมวลสารระหวา่งกนั ท า

ให้ ชนิดของสเปกตรัม มวล และอุณหภูมิของดาวทั้งสองใกลเ้คียงกนั สามารถประมาณค่าอุณหภูมิของดาวทั้งสองได้

จากสีของดาวตามตารางตารางแสดงชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ ์(stellar classification) ดงัตารางท่ี 1 

 

ชนิดของสเปกตรัม สีของดาวฤกษ์ อุณหภูมผิวิ (เคลวนิ) 
O น ้าเงิน 35,000 

B ขาวน ้ าเงิน 25,000 – 12,000 

A ขาว 10,000 – 8,000 

F เหลืองขาว 7,500 – 6,000 
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G เหลือง 6,000 – 4,200 

K สมั 5,000 – 3,000 

M แดง 3,200 – 3,000 
ตารางที ่1 คารางแสดงความสมัพนัธ์อุณหภูมิและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ ์

 
ดาวคู่ YZ phe มีค่าดชันีสี B - V อยูใ่นช่วงชนิดสเปกตรัม K (สีสม้) จึงประมาณไดว้า่ค่าอุณหภูมิของดาวทั้งสองน่าจะอยู่
ในช่วงประมาณ 3000 - 5000 เคลวนิ 

5.ท าการสุ่มค่าพารามิเตอร์ต่างๆซ่ึงโปรแกรมจะน าค่าพารามิเตอร์ท่ีสุ่มไปค านวณเป็นเป็นค่าพารามิเตอร์ของ
ระบบดาวคู่สังเคราะห์ และสร้างกราฟแสงสังเคราะห์ เพ่ือน าไปเทียบกับกราฟแสงตน้แบบ (กราฟแสงท่ีได้จากการ
สงัเกตการณ์) เพื่อท าการหาความคลาดเคล่ือน (error) ดงัรูปท่ี 2 

 

      
รูปที ่2 หนา้ต่างปรับค่าพารามิเตอร์ และหนา้ต่างแสดงค่าความคลาดเคล่ือน 

 
6.ท าการปรับค่าพารามิเตอร์ จากตวัอยา่งไดเ้ปล่ียนค่าอตัราส่วนมวล ท าใหก้ราฟแสงสงัเคราะห์ท่ีเล่ือนเขา้ใกล้

กราฟแสงสงัเกตการณ์ และแบบจ าลองรูปร่างของดาว ดงัรูปท่ี 3 
 

 
รูปที ่3 กราฟแสงและแบบจ าลองเม่ือเปล่ียนค่าอตัราส่วนมวลเท่ากบั 2  

 
 เม่ือพารามิเตอร์ท่ี สุ่มมีค่าคลาดเคล่ือนน้อยกว่า 1 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสามารถยอมรับได้  แล้วจึงท าการปรับ

ค่าพารามิเตอร์อ่ืน โดยอาศยัเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง จากงานวิจยัของ Cochran, W.C ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีใชใ้นการสุ่มค่าตวั
แปรใหมี้ประสิทธิภาพ 
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ท าการสุ่มค่า star surface potential ของสมาชิกทั้งสอง ใหอ้ยูใ่นช่วง 6 - 7 ท าใหไ้ดก้ราฟแสงสงัเคราะห์ และ
แบบจ าลองท่ีสมาชิกทั้งสองมีพ้ืนผิวอยูใ่กลก้นัมากข้ึน ดงัรูปท่ี 4 

 

  
รูปที ่4 กราฟแสงและแบบจ าลองเม่ือเปล่ียนค่า PHSV  และ  PCSV อยูใ่นช่วง 6 – 7 

 
เม่ือค่าพารามิเตอร์ทุกค่าท่ีท าการสุ่มมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 1 จึงจะสามารถเป็นขอ้มูลท่ีน าไปใช้เป็นค่า

ต่าง ๆ ของระบบดาวคู่อุปราคา YZ phe ได ้และจะไดก้ราฟแสงสงัเคราะห์ท่ีซอ้นทบักบักราฟแสง 
จากการสงัเกตการณ์ ดงัรูปท่ี 5 
 

  
รูปที ่5 กราฟแสงและแบบจ าลองระบบดาวเม่ือเปล่ียนค่า PHSV และ PCSV เท่ากบั 5 และ 6 ตามลดบั และปรับ

ค่าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ 
 

7.เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากโปรแกรม Phoebe กบัค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
พบวา่ค่าพารามิเตอร์ของระบบดาวคู่  YZ  phe  ท่ีไดจ้ากโปรแกรม Phoebe มีค่าใกลเ้คียงกบัค่ามาตรฐานจากฐานขอ้มูล  
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ผลการศึกษา 
จากการหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของดาวคู่อุปราคา YZ phe ในโปรแกรม Phoebe ไดชุ้ดพารามิเตอร์ ดงัตารางท่ี 2 
 

พารามเิตอร์ (parameters) ผลลพัธ์ 
อตัราส่วนมวล (Mass  ratio) 2.03 

ความเอียงระนาบวงโคจร(Inclination) 84o 

อุณหภูมิดาว 1 (Temperature1) 4,800 K 

อุณหภูมิดาว 2 (Temperature2) 5,100  K 

Primary star surface potential (PHSV) 5 

Secondary star surface potential  (PCSV) 6 

ตารางที ่2 ตารางแสดงชุดพารามิเตอร์ของดาวคู่ YZ phe 

 
จาการสุ่มค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Phoebe ผลปรากฏวา่ พารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรม ใกลเ้คียงกบั
ค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานขอ้มูล 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากโครงงานการหาค่าพารามิเตอร์ของดาวคู่ YZ phe จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม Phoebe พบปัญหาการ
เรียงล าดบัของขอ้มูลท่ีจะน าไปพลอ็ตเป็นกราฟแสงสงัเกตการณ์ไม่มีความต่อเน่ือง จึงไดท้ าการตดัขอ้มูลบางส่วนเพ่ือให้

กราฟแสงมีความต่อเน่ือง และสามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลของกราฟตน้แบบในโปรแกรมได ้ค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากใช้

โปรแกรมมีความคลาดเคล่ือนกบัค่าพารามิเตอร์มาตรฐานเลก็นอ้ย อาจเป็นผลมาจากการสุ่มค่าพารามิเตอร์ไม่ครบทุกตวั

แปร เพราะทุกตวัแปรของค่าพารามิเตอรมีผลต่อกราฟแสง เม่ือท าการสุ่มค่าตวัแปรมาก ความคลาดเคล่ือนก็เฉล่ียนอ้ยลง

มากเท่านั้น 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการหาค่าพารามิเตอร์ของดาวคู่ YZ phe ในโปรแกรม Phoebe มีคาบการโคจรเท่ากับ  0.234727 วนั  
อตัราส่วนระหว่างมวลเท่ากบั 2.03 ความเอียงของระนาบวงโคจรเท่ากบั 84 องศาดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิมีค่า 1 
อุณหภูมิใกล้เคียงกันคือ 4,800 และ 5,100 เคลวิน ตามลาดับ ค่า Primary star surface  potential และ Secondary star 
surface potential  มีค่าเท่ากบั 5 และ 6  ตามลดบั ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะของดาวคู่อุปราคาชนิด W Ursa major ท่ีสมาชิก
ทั้งสองดวงในระบบจะมีการถ่ายเทมวลสารระหว่างกนั ท าให้มีชนิดของสเปกตรัมใกลเ้คียงกนั ซ่ึงหมายความวา่ดาว

ปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิจะมีอุณหภูมิและมวลไม่ต่างกนัมากนัก และค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรม มีความ

ใกลเ้คียงกบัค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากฐานขอ้มูล 
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กติติกรรมประกาศ 
ในงานโครงงานวิจยัน้ีมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาเร่ิมหาขอ้มูลวิเคราะห์ผลการจดัท ารายงาน

จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตลอดเวลาการท างานผูจ้ดัท าไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการอบรมครูเชิงปฏิบติัการ

ดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูงสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงให้ความช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษาและแนะนาในหลายด้านตลอดจนให้กาลังใจโอกาสน้ี

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ีมีส่วนช่วยใหโ้ครงงานน้ีส าเร็จไปดว้ยดี ดงัน้ี 

กราบขอบพระคุณสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีให้โอกาสในการท างาน ให้การดูแล 

และท่ีพกัอาศยัในช่วงระยะเวลาการอบรม อีกยงัช่วยฝึกฝนและให้ความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

และค าปรึกษาจนงานวจิยัประสบผลส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

กราบขอบพระคุณคุณมติพล   ตั้งมติธรรมท่ีให้ค  าแนะน า และแนวคิดในการท างานวจิยั ช่วยเหลือในดา้นต่าง 

ๆ ใหป้ระสบการณ์ท่ีดี  และใหค้วามรู้ดา้นดาราศาสตร์ อีกทั้งยงัเสียสละเวลาช่วยในฝึกฝนการท าโครงงานวจิยัน้ี 

กราบขอบพระคุณคุณตอริก   เฮ็งปิยา ผูใ้หค้  าแนะน าและช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ คอยดูแลเป็นอยา่งดี จนทาให้

งานวจิยัเร่ืองน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

กราบขอบพระคุณทีมงานสถาบนัวิจยัดาราศาสตร์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาช่วยฝึกฝน ให้ความรู้ ทักษะ และ

ค าแนะน าท่ีดีในการท าโครงงานวจิยั 
กราบขอบพระคุณคุณครูศักด์ิดาวุฒิ   เมืองก้อนคุณครูในหมวดวิทยาศาสตร์ ช านาญการดา้นดาราศาสตร์

โรงเรียนเชียงค าวิทยาคมท่ีเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานคอยดูแล เอาใจใส่รายละเอียด และให้ค  าปรึกษาเป็นอย่างดีจน

โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วง 

ทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่คุณแม่ คุณตา และคุณยาย ครอบครัวอนัเป็นท่ีรักท่ีคอยเป็นห่วง ดูแล ให้

ก าลงัใจและโอกาสในการศึกษาเสมอมา 
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มติพลตั้งมติธรรม. (2557). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบติัการ.พิมพค์ร้ังท่ี 2. สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน), เชียงใหม่. 

Samec, RG. "YZ Phoenicis: Photometric Study of a W UMa Binary near ..." 1995. 

<http://adsabs.harvard.edu/full/1995PASP..107..427S> 

"PHOEBE | PHysicsOf Eclipsing BinariEs." 2013. 12 Dec. 2014 <http://phoebe-project.org/> 
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"สารานุกรมออนไลน์ : ระบบดาวคู่ - ฟิสิกส์ราชมงคล." 2009. 12 Dec. 2014 

<http://www.atom.rmutphysics.com/CHARUD/oldnews/0/278/cosmos/11.htm> 

Cochran, W.C. Sampling Techniques New York , John Wiley and Sons , 1963. 
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การศึกษา Initial Mass Function ของกระจุกดาวเปิด 
นางสาวสุทธิดา  เข่ือนแกว้ 

e-mail: 27597suttida.chiangkham.ac.th 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
คุณครูศกัด์ิดาวฒิุ  เมืองกอ้น 

โรงเรียนเชียงค าวทิยาคม 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา Initial Mass Function ของกระจุกดาวเปิด ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหา function ท่ีจะน ามา

อธิบายการกระจายของจ านวนของดาวฤกษ์ท่ีมีมวลขนาดต่าง ๆ ในกระจุกดาวเปิด  หาเปอร์เซ็นของจ านวนดาวท่ีอยู่

ในช่วงมวลต่างๆ และเพ่ือศึกษาการยบุตวัของกลุ่มเมฆโมเลกุลจนกลายเป็นดาวฤกษข์นาดต่าง ๆ มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั

หรือไม่ ซ่ึงได้ท าการศึกษากระจุกดาวเปิด M23, M46,  IC4651 , M11 และ M93 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้อง

โทรทรรศน์ PROMPT 8 หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory โดยน าค่า Apparent magnitude ใน filter B 

และค่า B-V มาสร้างแผนภาพ H-R เพื่อหามวลของดาวในล าดบัหลกั โดยใชค้วามสัมพนัธ์ Mass – Luminosity  และท า

การวเิคราะห์ในกระบวนการ IMF ในรูปแบบสมการ power law คือ 𝑦 = 𝐴𝑥𝑛 จากผลการศึกษาพบวา่   จากค่า A  และ n  

ท่ีไดจ้ากสมการ โดยก าหนดให้ค่า A และ n แทนค่าคงท่ี  ค่า y แทนจ านวนของดาวท่ีเป็นฟังก์ชนัของมวล ค่า x แทน

มวลเฉล่ียของดาวในแต่ละช่วงมวล สามารถน ามาอธิบายการกระจายของจ านวนของดาวฤกษท่ี์มีมวลขนาดต่าง ๆ ใน

กระจุกดาวเปิดของแต่ละกระจุกดาวได ้และพบวา่การยบุตวัของกลุ่มเมฆโมเลกลุกลายเป็นดาวฤกษข์นาดต่าง ๆ ของแต่

ละกระจุกดาวในเอกภพมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

ค าส าคญั : initial mass function, power law, กระจุกดาวเปิด 

 
บทน า 

 กระจุกดาวเปิด คือ กลุ่มดาวจ านวนมากท่ีรวมกลุ่มกนัอยูใ่นเมฆโมเลกุลชุดเดียวกนั  มีแรงโนม้ถ่วงดึงดูดกนั

และกนัอยา่งหลวม ๆ ไม่แน่นเท่ากบักระจุกดาวทรงกลม เป็นกระจุกดาวท่ีส่วนใหญ่เป็นกระจุกดาวเกิดใหม่กวา่ร้อยลา้น

ปี ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเดียวกนัจะมีอายุใกลเ้คียงกนัและมีลกัษณะทางเคมีคลา้ยคลึงกนั  มีความสัมพนัธ์กนัในทาง

กายภาพ และดว้ยเหตุน้ีระยะทางจึงสมมติให้เท่ากนัทั้งกระจุกดาว ขอ้แตกต่างคือ Apparent Magnitude ของดาวแต่ละ

ดวงในกระจุกดาวเปิด ซ่ึงสามารถประมาณถึงมวลของดาวจากความสมัพนัธ์ Mass – Luminosity  และจากความสมัพนัธ์ 

Mass – Luminosity ไดก้ าหนดให้กระจุกดาวท่ีมีมวลอยู่ในช่วง 0.43𝑀⊙ -  2𝑀⊙ใชค้่า α = 4   และ ก าหนดให้กระจุก

ดาวท่ีมีมวลอยูใ่นช่วง  2𝑀⊙-  20 𝑀⊙ใชค้่า α = 3.5  การศึกษาของนกัดาราศาสตร์พบวา่ดาวฤกษเ์กิดจากการยบุตวัของ

เมฆโมเลกุล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงลกัษณะการยบุตวัของเมฆโมเลกุล จากการศึกษา Initial Mass Function ของ

กระจุกดาวเปิด ในรูปแบบสมการ Power - law คือ 𝑦 = 𝐴𝑥𝑛 โดยก าหนดใหค้่า A และ n แทนค่าคงท่ี  ค่า y แทนจ านวน

ของดาวท่ีเป็นฟังก์ชนัของมวล  ค่า x แทนมวลเฉล่ียของดาวในแต่ละช่วงมวล เพื่อน ามาอธิบายการกระจายของจ านวน

ของดาวฤกษท่ี์มีมวลขนาดต่าง ๆ ในกระจุกดาวเปิดและเพื่อน าเปรียบเทียบลกัษณะการยบุตวัของกลุ่มเมฆโมเลกุลจน

กลายเป็นดาวฤกษข์นาดต่าง ๆ วา่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือไม่ 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1.)  ถ่ายภาพกระจุกดาวเปิด 
         ถ่ายภาพกระจุกดาวเปิดท่ีตอ้งการศึกษา โดยใชก้ลอ้งกลอ้งโทรทรรศน์ PROMPT 8 ซ่ึงใชก้ลอ้งผ่านทางเวบ็ไซต ์

skynet.unc.edu สัง่ถ่ายกระจุกดาวละ 2 filter คือ filter B และ filter V 

2.)  การสร้าง H-R Diagram  

          สร้าง  H-R Diagram ในแต่ละกระจุกดาวเปิด เพื่อตอ้งการท่ีจะทราบวา่ดาวดวงไหน ของทั้ง FilterB และ   FilterV 

อยูใ่นแถบล าดบัหลกั เพราะเราตอ้งน าขอ้มูลไปเทียบกบัตาราง stellar Data โดยใชข้อ้มูล Apparent magnitude จากภาพ

ของ FilterB และ   FilterV   
           จากท่ีเราทราบค่า แล้ว Apparent magnitude ของทั้ ง FilterB และ   FilterV  เราก็สามารถสร้างแผนภูมิ H-R 

Diagram โดยท่ี แกน X แทนดว้ยค่า B – V และแกน Y แทนดว้ย Apparent Magnitude V 

 
กราฟที ่1 ตวัอยา่งกราฟ H-R Diagram ของกระจุกดาวเปิด M23  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกดาวในล าดบัหลกั 

 

3.)  ขั้นตอน Initial mass function 

                 ขั้นตอนแรกคือการหามวลของดาวแต่ละดวงในกระจุกดาวเปิด  ซ่ึงหาไดจ้าก Mass – Luminosity Relation 

โดยตอ้งผา่นกระบวนการต่อไปน้ี 

                              1. ท าการเปล่ียน Apparent Magnitude (m) ใหเ้ป็น Absolute magnitude (M) จากใชส้มการ 
𝑚 −𝑀 = 5 log ( 𝑅

10
)   

                    โดย                           M   คือ  Absolute Magnitude ของดาวแต่ละดวง 

                                                      m   คือ  Apparent Magnitude ของดาวแต่ละดวงใน Filter B 

                                          R   คือ ระยะทางจากโลกถึงดาวท่ีเราตอ้งการหา Absolute magnitude ซ่ึงเราสมมติ          

                                                      ใหด้าวทุกดวงในกระจุกดาวมีระยะทางจากโลกถึงดาวท่ีตอ้งการหาเท่ากนั 
                            

7
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H-R Diagram ของกระจุกดาวเปิด M23
ดาวท่ีอยูน่อกแถบ

ล าดบัหลกั 
 

Main Sequence 
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                            2. ท าการเปล่ียน Absolute Magnitude (M) ใหเ้ป็น Luminosity จากสมการ 

 𝑀 − 𝑀⨀ = −2.5 log (
𝐿

𝐿⨀
) 

        โดย                         𝐿
𝐿⨀
  คือ ก าลงัส่องสวา่งของดาวแต่ละดวงส่วนดว้ยก าลงัส่องสวา่งของดวงอาทิตย ์

                                                   M    คือ   Absolute Magnitude ของดาวแต่ละดวง 

𝑀⨀   คือ  Absolute magของดวงอาทิตย ์ซ่ึงมีค่า = 4.83 

                            3. หามวลของดาวแต่ละดวงจากสมการ  𝐿
𝐿⨀

= ( 𝑀
𝑀⊙

)
𝛼
   

                    โดย          𝐿
𝐿⨀
    คือก าลงัส่องสวา่งของดาวแต่ละดวงส่วนดว้ยก าลงัส่องสวา่งของดวงอาทิตย ์           

                                     𝑀
𝑀⊙

   คือ มวลของดาวแต่ละดวงในกระจุกดาวเปิดต่อมวลดวงอาทิตย ์             
                                     α      คือค่าท่ี  ท่ีข้ึนอยูก่บัวา่กระจุกดาวเปิดนั้นๆมีมวลอยูใ่นช่วงใด 

                            4. การเลือกใชค้่า α ให้เหมาะกบัแต่ละกระจุกดาวเปิด โดยเราก็น าค่า   B – V ไปเทียบในตาราง stellar 

data เพื่อท่ีเราจะไดท้ราบมวลของกระจุกดาวเปิดแต่ละกระจุกดาววา่อยูใ่นช่วงใด ควรท่ีจะใช ้ค่า α  เท่าไรโดยกรอง

ขอ้มูลเฉพาะดาวฤกษ์ท่ีอยู่ในล าดบัหลกั โดยท่ีความสัมพนัธ์ Mass – Luminosity ไดก้ าหนดให้กระจุกดาวท่ีมีมวลอยู่

ในช่วง 0.43𝑀⊙ -  2𝑀⊙ใชค้่า α = 4   และ ก าหนดใหก้ระจุกดาวท่ีมีมวลอยูใ่นช่วง  2𝑀⊙-  20 𝑀⊙ใชค้่า α = 3.5  

                           5. ท าการแบ่งช่วงมวล โดยในหน่ึงกระจุกดาว เราไดแ้บ่งมวลอยู ่3 ช่วง คือ 

กระจุกดาวเปิด ช่วงที ่1 ช่วงที ่2 ช่วงที ่3 
M23 0.40 - 0.68 0.68 - 0.96 0.96 - 1.24 

M46 8.1×10-5 - 0.28 0.28  - 0.56 0.56 - 0.84 

M11 0.19 - 0.44 0.44 - 0.68 0.68 - 0.93 

IC4651 0.40 - 0.68 0.68 - 0.96 0.95 - 1.24 

M93 4.9×10-5 - 0.02 0.02 - 0.05 0.05 - 0.07 

ตารางที ่1 แสดงการแบ่งช่วงมวลแต่ละช่วงในแต่ละกระจุกดาว 
                         6. นบัจ านวนของดาวท่ีมีมวลอยูใ่นทั้ง 3 ช่วง  

                         7. หาค่าเฉล่ียของมวลดาวในทั้ง 3 ช่วง 
                                 8. หาค่าคงท่ี A และ n จากสมการ Power law คือ 𝑦 = 𝐴𝑥𝑛 โดยท่ีค่า y แทนจ านวนของดาวท่ีเป็น

ฟังก์ชนัของมวล  ค่า x แทนมวลเฉล่ียของดาวในแต่ละช่วงมวล ขอ้มูลท่ีแสดงความสันพนัธ์ Power law ระหวา่งมวล

และจ านวนของดาวท่ีมีมวลอยูใ่นแต่ละช่วงมวล คือ  

log y   =    n log x + log A 

ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัวา่เป็นความสมัพนัธ์เชิงเสน้          y   =     mx + c   

                                                                โดยท่ี  y  แทนค่า log y 

                                                                                 m แทนค่า n 

                                                                                 x  แทนค่า log x 

                                                                                 c  แทนค่า  log A 

                          9. พล็อตค่าลงในกราฟแบบเชิงเส้นโดยให้แกน x คือลอกของมวลเฉล่ียของดาวในแต่ละช่วงมวลต่อ

มวลดวงอาทิตย ์และใหแ้กน y คือลอกของจ านวนท่ีเป็นฟังกช์นัมวล  
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กราฟที ่2 แสดงกราฟแบบเชิงเสน้ของกระจุกดาว M23 ในช่วงท่ี 3 

สมการเสน้ตรงของกระจุกดาวเปิด M23 ในช่วงท่ี 3  จึงไดส้มการเสน้ตรง คือ y = -1.0191x + 1.469 
จากกราฟท่ีได ้มีค่า m  =  -1.0191   มีค่า c   = 1.469 

ดงันั้นค่า  n ของกระจุกดาวเปิด M23  = -1.0191    และ  log A  = 1.47  เราจึงได ้ A ของกระจุกดาวเปิด M23 
เท่ากบั 29.4 สมการของ Power – law ของกระจุกดาวเปิด IC4651 ไดแ้ก่  𝑦 = 29.4𝑥1.47 
                         10. ท ากระบวนการเดียวกนัในขอ้ท่ี 1 - 10 แต่เปล่ียนจากมวลในช่วงท่ี 3 เป็นมวลในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 
                         11. เม่ือได ้Initial Mass Function ของแต่ละช่วงมาแลว้ ต่อมาจึงน าค่าคงท่ี A และค่าคงท่ี n ของแต่ละ
ช่วงมวลมาหาค่าเฉล่ีย เพื่อน ามาสร้าง Initial Mass Function ของทั้งกระจุกดาว 
4.) ท ากระบวนการเดิมในขอ้ท่ี 1 – 3 แต่เปล่ียนจากกระจุกดาวเปิด M23 เป็นกระจุกดาวเปิด M46 ,  M11 ,  IC4651 และ 
M93 
5.) ท าการวเิคราะห์ค่า A และ ค่า n  ของแต่ละกระจุกดาวเปิด  M46 ,  M11 ,  IC4651 และ M93  วา่มีความใกลเ้คียงกนั

หรือไม่ 
5.) การหาเปอร์เซ็นตข์องจ านวนดาวท่ีอยูใ่นช่วงมวลต่างๆ ของทุกกระจุกดาว 
                 หาเปอร์เซ็นตข์องจ านวนดาวท่ีอยูใ่นช่วงมวลต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบจ านวนดาวท่ีอยูใ่นแต่ละช่วงมวล คิดเป็นก่ี

เปอร์เซ็นตข์องดาวทั้งหมดของดาวในล าดบัหลกั ท่ีอยูใ่นกระจุกดาวนั้น ๆ 
          

อภิปรายผลการศึกษา 
              จากวิเคราะห์ค่าคงท่ี A และ ค่าคงท่ี n  ของแต่ละกระจุกดาวเปิด  สามารถเปรียบเทียบลกัษณะการยุบตวัของ
กลุ่มเมฆโมเลกลุจนกลายเป็นดาวฤกษข์นาดต่าง ๆ ของแต่ละกระจุกดาวในเอกภพมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  เพราะค่าคงท่ี

A และ n  ในสมการมีค่าต่างกนั  
                   
 
 
 

y = -1.0191x + 1.469
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กราฟแบบเชงิเสน้ของกระจกุดาว M23 ในชว่งที ่3
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สรุปผลการศึกษา 
                    จากการศึกษาจากผลการศึกษาพบวา่ผลการศึกษาลกัษณะการยบุตวัของกลุ่มเมฆโมเลกลุจนกลายเป็นดาวฤกษ์

ขนาดต่าง ๆ ของแต่ละกระจุกดาวในเอกภพมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากการศึกษา Initial mass function ในรูปแบบ
สมการ Power – law  สามารถหา function ท่ีจะน ามาอธิบายการกระจายของจ านวนของดาวฤกษท่ี์มีมวลขนาดต่าง ๆ ใน
กระจุกดาวเปิด  คือ  

กระจุกดาวเปิด IMF 
M23 y = 24.4𝑥−0.4 
M46 y = 36.4𝑥−1.6 
M11 y  = 1.14×102𝑥8.4 

IC4651 y = 2.6×102 𝑥1.2 

M93 y  = 1.2𝑥−4.7 

ตารางที ่2 แสดง IMF ท่ีจะน ามาอธิบายการกระจายของจ านวนของดาวฤกษท่ี์มีมวลขนาดต่าง ๆ ในแต่ละกระจุกดาวเปิด 
               จากการหาเปอร์เซ็นตข์องจ านวนดาวท่ีอยูใ่นช่วงมวลต่างๆ  ไดด้งัน้ีคือ 

กระจุกดาวเปิด มวลช่วงที ่1 มวลช่วงที ่2 มวลช่วงที ่3 
M23 33% 31% 35% 
M46 77% 19% 4% 
M11 1% 17% 82% 

IC4651 23% 38% 39% 
M93 91% 5% 4% 

ตารางที ่3 แสดงเปอร์เซ็นตข์องจ านวนดาวท่ีอยูใ่นช่วงมวลต่าง ๆ  ของทุกกระจุกดาวเปิด 
 

กติติกรรมประกาศ 
                     ในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ยการดาเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่ศึกษาหาขอ้มูล วิเคราะห์ผล การจดัทา
รายงาน จนกระทัง่งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูจ้ดัทาไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการอบรม
ครูเชิงปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูง สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ณ โอกาสน้ีขอขอบคุณทุก ๆ
ท่านดงัน้ี  
             กราบขอบพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม ผูใ้ห้ค  าแนะน าทางดา้นขอ้มูลช่วยเหลือในดา้นต่างๆและเสียสละเวลา
มาช่วยฝึกฝนในการท าโครงงานเร่ืองน้ี  
            กราบขอบพระคุณ คุณประณิตา เสพปันค า ผูใ้ห้ค  าแนะน าในและช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จนท าให้เกิดงานวิจยั
เร่ืองน้ีข้ึน  
             กราบขอบพระคุณ คุณครูศกัด์ิดาวฒิุ เมืองกอ้น คุณครูในหมวดวทิยาศาสตร์ โรงเรียน เชียงค าวิทยาคม ท่ีเป็นครู
ท่ีปรึกษาโครงงานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่และใหค้  าปรึกษาเป็นอยา่งดีจนโครงงานน้ีส าเร็จลุล่วง  
             ทา้ยท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่และคุณแม่ ผูเ้ป็นท่ีรัก ผูใ้หก้าลงัใจและใหโ้อกาสในการศึกษา  
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรและศึกษาลักษณะทางกายภาพของระบบดาวคู่ 
อุปราคาประเภท ดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอริส V1853 โอไรออนิส 

นางสาว สาวิตรี เดชศรมีนตร ี
e-mail: Sawitridate@gmail.com 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย ์
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มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
 

บทคัดย่อ 

ดาวคู่ วี1853 โอไรออนิส (V1853 Ori) เป็นระบบดาวคู่อุปราคา ประเภทดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอริส (W Ursa Majoris) โดยท าการเก็บข้อมูล 
ด้วยกล้องโทรทรรศน์พลอม 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ณ หอดูดาวซีกฟ้าใต้ ประเทศชิลี ซ่ึงเชื่อมต่อกับซีซีดีโฟโตมิเตอร์ผ่านแผ่นกรองแสง 
สีน  าเงิน สีเหลือง และสีแดง ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ โปรแกรม MaxIm DL5 ในการวัดโฟโตเมทรี และใช้โปรแกรม PHOEBE 
0.31a ในการหาค่าพารามิเตอร์และสร้างแบบจ าลองการโคจรของดาวคู่ ผลจากการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี  ดาวคู่นี มีคาบการโคจร 0.382999000 วัน 
สามารถสร้างสมการ Linear ephemeris ใหม่ คือ Min I= 2454066.5779+0.3830038E แล้วหาค่าเวลาที่ดาวมีความสว่างน้อยที่สุดเพื่อ

สร้างกราฟ O-C ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าดาวคู่ วี1853 โอไรออนิส มีอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบลดลง 0.08074130 วินาทีต่อปี และมีแนวโน้มที่จะ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และแบบจ าลองของระบบดาวคู่นี  พบว่ามีลักษณะเป็นแบบแตะกัน ที่มีค่ามุมเอียง (i)   
=  84.230173±0.002098 และมีอัตราส่วนมวล (q)  = 0.21603±0.002098 ซ่ึงสามารถมีวิวัฒนาการไปเป็นดาวเดี่ยว เนื่องจากผลของ
การถ่ายเทมวลระหว่างดาวสมาชิก 
ค าส าคัญ: ดาวคู่อุปราคา, V1853 Ori 
 

บทน า 

  
ดาวฤกษ์ที่มองเห็นอยู่บนท้องฟ้าในยามค่ าคืนนั น โดยมากจะเป็นระบบดาวคู่ที่โคจรอยู่รอบกัน ณ จุดศูนย์กลางมวล

ร่วมกันและภายใต้สนามโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน การศึกษาเรื่องระบบดาวคู่เป็นเรื่องที่สามารถศึกษาเพื่อเป็นพื นฐานของการศึกษา
วัตถุท้องฟ้าอื่น และเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างดาวและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆได้มากขึ น ผู้วิจัยเลือกศึกษาดาวคู่คาบ
สั นแบบใกล้ชิด เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยปรากฏการณ์การสัมผัสกัน การศึกษาคาบการโคจรของระบบดาว
ประเภทนี ก็มีประโยชน์ในการเข้าใจถึงเรื่องของโครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่  ซึ่งสามารถน าไปประมาณค่า  
การถ่ายเทมวล และการสูญเสียโมเมนตัมโดยใช้ทฤษฎีเข้ามาใช้ท านาย ซึ่งจะท าการศึกษาต่อไปภายหลัง โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษา 
ดาวแปรแสง วี1853 โอไรออนิส (V1853 Ori) เป็นระบบดาวคู่อุปราคา ประเภท ดัลเบิลยู เออร์ซา เมเจอริส (W Ursa Majoris)  
ที่ไรต์แอสเซนชัน (RA) 05 h 13 m 06.1 s และค่าเดคคลิเนชัน (Dec) +15 º 58 ´ 12 ´´ มีคาบการโคจร 0.38299900 วัน โดยใช้
ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์พลอมแปด (PROMPT-8) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ที่หอดูดาวซีกฟ้าใต้ (Thai Southern 
Hemisphere Telescope, TST) ณ หอดูดาว เซนโร โทโลโล อินเตอร์ อเมริกัน (Cerro Tololo Inter-American Observatory, 
CTIO) ประเทศชิลี 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Sawitridate@gmail.com
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วิธีการศึกษา 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับขั นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั นตอน ดังนี  
1.1 การเลือกดาว 

1) ดาวคู่ V1853 Ori ที่ผู้วิจัยเลือกนั น เลือกจากแคตตาล็อกดาวแปรแสง จากเว็บไซต์ http://vizier.u-
strasbg.fr/viz-bin/Vizie การเลือกดาวที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือดาวคู่คาบสั น ประเภท W UMa (EW) 

2) เป็นดาวคู่ที่มีคาบการโคจรต่ ากว่า 1 วัน (0.2-0.3 วัน) เพราะคาบมากจะใช้เวลาถ่ายนาน 
3) สามารถดูข้อมูลพื นฐานของดาวคู่ V1853 Ori ได้จากเว็บไซด์ http://simbad.u-strasbg.fr/ simbad 

/sim-id?Ident=V%2A%20PS%20Ori 
4) ควรมีดาวที่สว่างอยู่ใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ดวงที่ไม่เป็นดาวแปรแสง มีแมกนิจูด และสีใกล้เคียงกัน

เพราะในการวิเคราะห์ใช้วิธี Differential Photometry ในการวัดค่าความสว่างของดาว (ดาวต่างสีกันมีปัญหาเรื่อง Extinction) 
 1.2  การวางแผนเก็บข้อมูล 
  1) ศึกษาช่วงเวลาที่สามารถเก็บข้อมูลได้จาก http://www.as.up.krakow.pl/mini calc/VIRPS.HTM โดย
สามารถเปลี่ยนเวลาในคอมพิวเตอร์เพื่อดูเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ว่าเฟสที่ต้องการอยู่ช่วงเวลาใด 
  2) ศึกษาเวลาขึ น-ตก ของดาวเพื่อศึกษาว่าดาวที่จะท าการเก็บข้อมูลจะขึ นจากขอบฟ้าที่เวลาเท่าใด 
และจะถ่ายภาพได้ เมื่อเวลาเท่าใดและจะตกจากขอบฟ้าที่ เวลาเท่าใด  โดยสามารถศึกษาข้อมูลนี จากเว็บไซด์
http://Caserver.ing.es/staralt/index.php 
 1.3 การถ่ายดาวและดาวโหลดข้อมูล 
  สั่งถ่ายดาวและดาวโหลดข้อมูลได้ที่ https://skynet.unc.edu/ 
 2.   การประมวลผลจากข้อมูลภาพถ่ายดาวและการวิเคราะห์ผล 
 2.1  การวัดโฟโตเมทรี  
  การวัดโฟโตเมทรี คือการวัดค่าความสว่างของดาว โดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมทรี โดยการเลือก
ดาวที่ต้องการวัดค่าสว่าง กับดาวเทียบเคียงเพื่อเปรียบเทียบกราฟความสว่าง ในการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม MaxIm DL 5 ใน
การวัดโฟโตเมทรี ค ำนวณวัน HJD, Phase, Light และNormalized จากนั นน าค่า Phase และค่าแมกนิจูดของดาว (Obj1) ไป

สร้างกราฟแสง เปรียบเทียบกับดาวตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 1.1 ตัวอย่างการวัดค่าความสว่างของดาวโดยใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมทรี 

http://caserver.ing.es/staralt/index.php
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2.2  การหาค่าวันศูนย์สุริยะที่ดาวคู่ V1853 Ori มีความสว่างน้อยที่สุด สร้างสมการ Linear ephemeris 
ของดาว และสร้างแผนภาพ O-C และค านวณแนวโน้มของคาบการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori 
 2.3 การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดและสร้างแบบจ าลองการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori โดยโปรแกรม 
PHOEBE 0.31a 

 
 

 

ผลการศึกษา 

 

 จากการวิเคราะห์และค านวณค่าวันศูนย์สุริยะ, เฟส, ความสว่าง และนอร์มอลไลซ์ของดาว คู่ V1853 Ori 
สามารถน าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์กราฟแสง, การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจร, ค านวณ สมการ Linear ephemeris,  
การหาพารามิเตอร์ลักษณะทางกายภาพและสร้างแบบจ าลองการโคจร ของดาวคู่ V1853 Ori ได้ดังต่อไปนี  

 1. กราฟแสงของดาวคู่ V1853 Ori 

  จากการวิเคราะห์ของดาวคู่ V1853 Ori สามารถสร้างกราฟแสงในช่วงความยาวคลื่นสีน  าเงิน สีเหลืองและสีแดง 
เพื่อเปรียบเทียบลักษณะกราฟแสงของดาวคู่ V1853 Ori  กับกราฟแสงของดาว ตรวจสอบของช่วงความยาวคลื่นแต่ละสี 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าความสว่างกับเฟส ดังภาพท่ี 1.1 1.2 และ 1.3 ตามล าดับ  
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 รูป 1.2 กรำฟแสงของดำวคู ่V1853 Ori ในช่วงควำมยำวคลื่นสีน  ำเงินเทียบกับดาวตรวจสอบ 

 จากรูป 1.2 แสดงให้เห็นถึงกราฟแสงของดาวแปรแสง V1853 Ori ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างในลักษณะที่

เป็นคาบ ในขณะที่ดาวตรวจสอบทีม่ีการเปลี่ยนแปลงความสว่างท่ีค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลไม่ถึง 0.023 
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รูป 1.3 กราฟแสงของดาวแปรแสง V1853 Ori ในช่วงความยาวคลื่นสีแดงเทียบกับดาวตรวจสอบ 

 จากรูป 1.3 แสดงให้เห็นถึงกราฟแสงของดาวแปรแสง V1853 Ori ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างในลักษณะที่

เป็นคาบ ในขณะที่ดาวตรวจสอบทีม่ีการเปลี่ยนแปลงความสว่างท่ีค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลไม่ถึง 0.008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1.4 กราฟแสงของดาวแปรแสง V1853 Ori ในช่วงความยาวคลื่นสีเหลืองเทียบกับดาวตรวจสอบ 

 จากรูป 1.4 แสดงให้เห็นถึงกราฟแสงของดาวแปรแสง V1853 Ori ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างในลักษณะที่

เป็นคาบ ในขณะที่ดาวตรวจสอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างท่ีค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลไม่ถึง 0.011 
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รูป 1.5 แสดงกราฟแสงเปรียบเทยีบในช่วงความยาวคลื่นสีน  าเงิน สเีหลือง และสีแดง 

 จากรูป 1.5 ท าให้ทราบว่าการแปรแสงของดาวคู่ V1853 Ori มีลักษณะการแปรแสงเป็นคาบ โดยจะมีช่วงความ

สว่างต่ าสุดคือ ช่วงที่เฟสมีค่า 0 และ 0.5 ซึ่งก็คือ ช่วงที่ดาวเกิดการอุปราคานั่นเองในการหาค่าวันที่แสงดาวมีความสว่าง

น้อยที่สุดสามารถท าได้ ดังนี  

  

2. การหาค่าวันศูนย์สุริยะที่ดาวคู่ V1853 Ori มีความสว่างน้อยท่ีสุด 

 จากนั นค านวณหาค่าเวลาที่แสงต่ าสุดโดยพิจารณาจากค่าต่ าสุดของกราฟแสง โดยแสดงผลการวิเคราะห์
ค านวณได้ดังต่อไปนี   

 ในการหาวันท่ีแสงมีค่าความสว่างน้อยที่สุดนั น สามารถท าได้โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ระบบ

ดาวคู่ชนิดดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอริส V1853 Ori ในช่วงความยาวคลื่นสีน  าเงิน สีเหลืองและสีแดง โดยพิจารณาค่าต่ าสุด

ของกราฟในแต่ละช่วงความยาวคลื่น จะสามารถหาค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุดได้ ดังนี  

 

 

 

 

 

 

  

 

รูป 1.6 (a) แสดงการค านวณหาคา่เวลาที่แสงน้อยท่ีสุดของช่วงความยาวคลื่นสีน  าเงิน 
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รูป 1.6 (b) แสดงการค านวณหาคา่เวลาที่แสงน้อยทีสุ่ดของช่วงความยาวคลื่นสีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1.6 (c) แสดงการค านวณหาคา่เวลาที่แสงน้อยทีสุ่ดของช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง 

 จากรูป 1.6 แสดงสมการส าหรับการค านวณหาค่าวันศูนย์สุริยะ ที่ดาวคู่ V1853 Ori มีความสว่างน้อย โดยเมื่อ

น าเอาแต่ละสมการของแต่ละช่วงความยาวคลื่นมาดิฟเฟอเรลเชียล และเฉลี่ย จะได้ค่าวันศูนย์สุริยะที่ดาวคู่ V1853 Ori มี

ความสว่างน้อยที่สุด คือ วัน HJD ที ่2456662.74064 ตามตาราง 1.1 

ตาราง 1.1 แสดงค่าเวลาศูนย์สุริยะที่ดาวคู่มีความสว่างน้อยที่สุดของแต่ละช่วงความยาวคลื่น 

ฟิวเตอร์ เวลาที่แสงน้อยท่ีสุด 

 2400000 

B 56662.73933 

R 56662.738 

V 56662.7446 

เฉลี่ย 56662.74064 
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ตาราง 1.2 แสดงค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุดของดาวคู ่V1853 Ori ตั งแต่อดีตจนปัจจุบัน 

HJD+2400000 ชนิดอุปราคา E O-C อ้างอิงจาก 
54066.5778  0 0 IBVS 5799 
54066.3849 II -0.5 -0.001398 IBVS 5781 

54066.5781 I 0 0.0003 IBVS 5781 

54083.4277 I 44 -0.002276 IBVS 5781 

54083.6169 II 44.5 -0.004578 IBVS 5781 

54085.3511 I 49 0.006104 IBVS 5781 

54085.5383 II 49.5 0.001802 IBVS 5781 

54090.3238 I 62 -0.000248 IBVS 5781 

54090.5181 II 62.5 0.00255 IBVS 5781 

54097.4085 II 80.5 -0.001122 IBVS 5781 

54097.5996 I 81 -0.001524 IBVS 5781 

54114.2636 II 124.5 0.001802 IBVS 5781 

54114.4514 I 125 -0.0019 IBVS 5781 

54474.2857 II 1064.5 0.000142 IBVS 5837 

54848.671 I 2042 -0.000968 IBVS 5894 

55144.917 II 2815.5 -0.008562 IBVS 5920 

55564.6861 II 3911.5 -0.011846 IBVS 5992 

55601.263 I 4007 -0.011828 IBVS 6070 

55857.4885 I 4676 -0.016004 IBVS 6070 

55947.6845 II 4911.5 -0.017446 IBVS 6029 

56311.727 I 5862 -0.020248 IBVS 6063 

56662.74064  6778.5 -0.029774 งานวิจัยครั งนี  
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถน าค่า Epoch และ HJD มาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ เพื่อน ามาพิจารณา

หาสมการ Linear ephemeris เพื่อสร้างสมการในการหาค่าช่วงเวลาที่ดาวคู ่V1853 Ori มีความสว่างน้อยที่สุด 

 3. สมการ Linear ephemeris ของดาว V1853 Ori สมการ Linear ephemeris ของเวลาท่ีแสงน้อยที่สุด

ที ่จากอดีต ดังสมการ 

                                    HJD = 2454066.577800 + 0.38300400E                               (1.1) 

 หลังการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงรวบรวมวัน HJD ที่แสงน้อยที่สุดและ Epoch ของแต่ละช่วงมาสร้างกราฟเพื่อหา

สมการ Linear ephemeris ใหม ่ดังรูป 
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รูป 1.7 แสดงการค านวณสมการ Linear ephemeris 

จะได้สมการ Linear ephemeris จากการวิจัยครั งนี  ดังสมการที่ (1.2) 

                                    HJD = 54066.5779436007 + 0.3830030803E                       (1.2) 

 4. การสร้างแผนภาพ O-C และค านวณแนวโน้มของคาบการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori 

  เมื่อน าข้อมูลค่า Epoch และค่า O-C จากอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถสร้างแผนภาพ O-C ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1.8 แสดงค่า O-C Diagram เพื่อดูแนวโน้มคาบการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori 

(ข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมคือข้อมูลของผู้วิจัย) 
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จากแผนภาพ O-C กับ Epoch ของระบบดาวคู ่V1853 Ori เมื่อวิเคราะห์ค่าในเชิงตัวเลขด้วยสมการโพลิโนเมียลล าดับที ่2 
(Second-Order Polynomial Fitting) ดังนี   

                                                     O - C = aE2+ bE + c                                           (1.3)        
ท าให้ได้สมการ 

           (O-C)= (-5.0394565061×10-10)E2-(9.196939792×10-7)E-1.346006689×10-4               (1.4) 

โดย                   a= -5.0394565061×10-10 

        b= -9.196939792×10-7 

        c= -1.346006689×10-4         

จากสมการ 
  
  

 =    น ามาใช้กับสมการ (1.4) จะได้ 

  
  

 = 2(-5.0394565061×10-10) (1.5) 

 = -1.007891301×10-9         day/cycle 

เปลี่ยนจาก day/cycle เป็น sec/year จะได้ 

  
  

  = (-1.007891301×10-9    
     

)(
 

       
     
   

)(84000
   
   

)(365.25
   
    

) 

  = -0.08074130658 sec/year 

ดังนั นอัตราการเปลีย่นแปลงคาบการโคจรที่ไดจ้ากการด้วยแผนภาพ O-C มีค่า เป็นลบหมายถึงคาบการโคจรของ
ระบบดาวคู ่V1853 Ori มีค่าลดลงในช่วงอัตรา 0.0106785 วินาทีตอ่ปี  

คาบการโคจร (P) ของดาวคู่ V1853 Ori 

P = 0.38299   day 

P = 0.38299×24  hours 

P = 9.19176   hours 

คาบการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori มีค่า 9.19176 ช่ัวโมง หมายความว่าในหนึ่งวันดาวคู่ V1853 Ori  
จะโคจรครบคาบภายในเวลาประมาณ 9 ช่ัวโมงโดยประมาณ 

 

5. การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดและสร้างแบบจ าลองการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori โดยโปรแกรม PHOEBE  

0.31a 

จากการสืบค้นข้อมูล ผู้วิจัยพบงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดาวคู ่V1853 Ori  เพื่อน าค่า 

Input เริ่มต้นมาใช้เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของดาวคู่นี   
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ก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เป็นค่าคงที ่(Samec, R. G.: 2554) ดังนี  

ค่าคาบการโคจร 0.38299  day 

อุณหภูมิเริ่มต้นของดาวปฐมภูมิ 6200 K 

ALB ของดาวปฐมภูมิและทุติยภูมิ 0.50 

GR ของดาวปฐมภูมิและทุติยภูมิ 0.32 

ส่วนค่า RM นั นจะถูกตั งค่าไว้ท่ี 0.2, 0.4,…, 6 จนกว่าจะพบพารามเิตอร์ที่ดีที่สดุ  

พารามิเตอร์ที่จะสามารถปรับค่าได้ คือ ค่าอุณหภูมิดาวทุติยภูมิ, ค่าSMA, ค่าINCL, ค่า PHSV ของดาวปฐมภูมิและดาว

ทุติยภูมิ และPrimary levels ผู้วิจัยได้ท าการปรับค่าต่างๆ ในโปรแกรมและผลปรากฏว่าค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดเป็น ดังนี  

ตารางที ่1.3 Input Parameter 

Ephemeris 

HJD0- Origin of HJD time  
PERIOD- Orbital period in days  

2456662.740640 
0.3829990000 

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

2.34224±0.008206 
0.21603±0.002098 

84.230173±0.143878 
Component 

TAVH-Primary star effective temperature in K  
TAVC- Secondary star effective temperature in K  
PHSV-Primary star surface potential  
PCSV-Secondary star surface potential  

6200±250 
6261±3 

2.19239±0.008477 
2.21942±0.003182 

Surface 
ALB1-Primary star surface albedo  
ALB2-Seccondary star surface albedo  
GR1- Primary star gravity brightening  
GR2-Secondary star gravity brightening  

0.32 
0.32 
0.5 
0.5 

 

 

Luminosity 

Primary Levels 
Johnson B:               9.359107±0.031163 
Johnson R:               9.581686±0.028785 
Johnson V:               9.473290±0.010369 

Secondary Levels 
12.566371 
12.566371 
12.566371 
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ตาราง 1.4 แสดงค่า Results summary ของพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด 

Parameter Value 

Ω(L1) 
Ω(L2) 

Mass 1 
Mass 2 

Radius 1 
Radius 2 
Mbol 2 
Mbol 1 
Log(g) 1 
Log(g) 2 

Surf.Bright.1 
Surf.Bright.2 

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

 

รูปแสดงกราฟแสงและแบบจ าลองการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori ที่ได้จากโปรแกรม PHOEBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1.9 แสดงกราฟแสงท่ีได้จากโปรแกรม PHOEBE ในช่วงความยาวคลื่นสีน  าเงนิ 
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รูป 1.10 แสดงกราฟแสงที่ได้จากโปรแกรม PHOEBE ในช่วงความยาวคลื่นสีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1.11 แสดงกราฟแสงที่ได้จากโปรแกรม PHOEBE ในช่วงความยาวคลื่นสเีหลือง 

 จากรูป 1.9, 1.10 และ 1.11  ซึ่งแสดงกราฟแสงของดาวคู่ V1853 Ori จะเห็นว่า เส้น Synthetic มีความสัมพันธ์

กับกราฟแสงได้เป็นอย่างดี (เส้น Synthetic ทับกราฟแสงพอดี) แสดงให้เห็นว่า พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของดาวคู่ V1853 Ori  
ที่ผู้วิจัยใช้ได้ และจากผลของ Input และการปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดก็สามารถท่ีจะน าไปสู่การสร้าง

แบบจ าลองการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori ได้ ดังนี  
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รูป 1.12 แสดงแบบจ าลองการโคจรของดาวคู ่V1853 Ori เฟสเท่ากับ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1.13 แสดงแบบจ าลองการโคจรของดาวคู ่V1853 Ori เฟสเท่ากับ 0.5 

 จากภาพที่ 1.12  และ 1.13 เป็นช่วงที่ดาวเกิดการบังกัน เฟสเท่ากับ 0 เรียกว่า ช่วงปฐมภูมิ สมาชิกดวงที่ใหญ่

และมีอุณหภูมิสูงกว่าจะถูกบังโดยสมาชิกที่เล็กกว่าและอุณหภูมนิ้อยกว่า และเฟส เท่ากับ 0.5 เรียกว่า ช่วงทุติยภูมิ สมาชิก

ดวงท่ีเล็กกว่าและอุณหภูมิต่ าก็จะถูกบังโดยสมาชิกที่ใหญ่กว่าและอุณหภูมิสูงกว่า 
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รูป 1.14 แสดงแบบจ าลองการโคจรของดาวคู ่V1853 Ori เฟสเท่ากับ 0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1.15 แสดงแบบจ าลองการโคจรของดาวคู ่V1853 Ori เฟสเท่ากับ 0.75 

 จากรูป 1.14 และ 1.15 ดาวจะมีความสว่างมากที่สุด เพราะสมาชิกทั งสองดวงไม่ได้ถูกบดบังโดยสมาชิกดวงใด

ดวงหน่ึง 
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สรุปผล 

จากการวิเคราะห์ผลของระบบดาวคู่ V1853 Ori ณ หอดูดาวซีกฟ้าใต้ ประเทศชิลี ในช่วงความยาวคลื่นสีน  าเงิน  
สีเหลืองและสีแดง เพื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ ดังกล่าวสามารถหาคาบการโคจรได้เท่ากับ 
0.38299  วัน โดยใช้แผนภาพ O-C ซึ่งสร้างจากค่าเวลาที่แสงน้อยที่สุดคือวัน HJD ที่ 2456662.74064 ตั งแต่ ค.ศ. 2014 พบว่า 
คาบการโคจรของดาวคู ่V1853 Ori  มีค่าลดลงในอัตรา 0.08074130658 วินาทีต่อปี ซึ่งหมายถึงระยะห่างระหว่างดาวสมาชิกทั ง
สองดวงของระบบดาวคู่นี จะลดลง อันเป็นผลมาจากกลไกการถ่ายเทมวลระหว่างสมาชิกทั งสอง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้
ได้สมการ Linear Ephemeris ใหม่ คือ MinI= 54066.5779436007 + 0.3830030803E                       
 จากการวิเคราะห์กราฟแสงโดยโปรแกรม PHOEBE 0.31a โดยคาบการโคจรที่ใช้ส าหรับการค านวณด้วย

โปรแกรม PHOEBE เป็นพารามิเตอร์ที่ปรับค่าไมได้คือ 0.38299  วัน และได้ แบบจ าลองที่สอดคล้องกับกราฟแสงที่ได้จาก

การสังเกตการณ์ระบบดาวคู่ V1853 Ori หนึ่งแบบจ าลอง ซึ่ง เป็นแบบจ าลองของระบบดาวคู่แบบแตะกัน อัตราส่วนมวล

ค่อนข้างสูง เป็นดาวคู่แบบแตะกันชนิด A ซึ่งดาวท่ีสว่างกว่ามีมวลมากกว่าสมาชิกอีกดวง ระบบดาวนี มีค่าองค์ประกอบวง

โคจรและสมบัติทาง กายภาพที่ได้จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรม PHOEBE ดังตาราง 1.5 

 

 

ตาราง 1.5 ผลเฉลยที่ดีที่สุดของดาวคู่ V1853 Ori ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม PHOEBE 

พารามิเตอร ์
 

ค าตอบท่ีดีที่สดุ 
ดาวปฐมภมู ิ(Primary Star) ดาวทุติยภมู ิ(Secondary Star) 

อัตราส่วนมวล – Mass ratio (secondary 
over primary)  

0.21603±0.002098 
 

มวล(เท่าของดวงอาทิตย์)  0.960701 0.218511 
มุมเอียง – Inclination in degree  84.230173±0.002098 
อุณหภูมิ – Temperature (K)  6200±250 6261±3 
ศักย์พื นผิว – star surface potential (Ω)  2.272138±0.008477 2.134831±0.003182 
อัลเบโดพื นผิว – star surface albedo, 
ALB1=ALB2  

0.50 

ความสว่างโน้มถ่วง – star gravity 
brightening, GR1=GR2  

0.32 

รัศมี – Radius  1.273824 0.673291 
Mbol  5.406655 3.954816 
Log(g)  4.214277 4.102605 
ความสว่างพื นผิวดาว – Stars Surface 
Brightness  

0.955546 0.904444 
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อภิปรายผล 

 งานวิจัยครั งนี  แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของดาวคู่ V1853 Ori ซึ่งผู้วิจัย ค านวณได้ 

0.382999 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับผลการวิจัยของ samec,R.G.และคณะ ที่ค านวนได้ 0.382888 ตั งแต่ปีค.ศ. 2011 การ

เปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของดาวคู่นี  ซึ่งมีอัตราลดลงจะน าไปสู่การวิวัฒนาการของดาวคู่ ซึ่งอาจรวมกันเป็นดาวเดี่ยวจาก

ผลของกลไกการถ่ายเทมวลระหว่างสมาชิกของระบบดาวคู่ทั งสองดวง ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟแสงท าให้ผู้วิจัย

สามารถค านวณหาสมการ Linear Ephemeris ใหม่ได้ ดังสมการ (1.2)  ซึ่งจะพบว่าไม่แตกต่างจากสมการ Linear 

Ephemeris ที่ samec,R.G.และคณะ ได้หาไว้ตั งแต่ปี ค.ศ. 2002 เท่าใดนัก จากการวิเคราะห์กราฟแสงโดยโปรแกรม 

PHOEBE เทียบกับผลพารามิเตอร์ของ samec,R.G.และคณะ พบว่าไม่แตกต่างกันมาก เช่น อุณหภูมิ (T) ของดาวไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป มุมเอียง (i) ของงานวิจัยครั งนี ได้ 84.230173±0.002098 เทียบกับงานวิจัยของ samec,R.G.และคณะ ได้ 

83.2±0.1 เป็นต้น แต่ผลจากการวิเคราะห์กราฟแสงดังกล่าว ใช้โปรแกรม Phoebe ซึ่งเป็นโปรแกรมทางดาราศาสตร์ที่

ศึกษาหาค่าพารามิเตอร์และสร้างแบบจ าลองดาวคู่อุปราคาโดยเฉพาะ  และผลปรากฏว่ากราฟแสงและผลเฉลยมีความ

สอดคล้องกัน จึงสามารถบอกได้ว่าผลเฉลยนี ใช้ได้ 

 

 

กิจกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เทพสตรี ที่ได้ให้ค าปรึกษา  

 ขอกราบขอบพระคุณ นายสมสวัสดิ์ รัตนสูรย์ เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์อาวุโส ที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัย 

คอยให้ความรู้ ค าแนะน า ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีท าการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการดารา

ศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั งที่ 1 The 1st Thai astronomical Conferane ขึ น เพื่อเปิดโอกาศให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์

และความรู้มากยิ่งขึ น 

 ขอขอบพระคุณโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่เอื ออ านวยความสะดวกในการจัดงานในวันที่  
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เวลาสุริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 

                                                        นางสาวขวญักมล จิตรตระกลู 

                                             นายพงศกร ค าช่วยสิน 

apimuk25@hotmail.com 

ครูสายใหม ภารประดบั 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) 

                                                                      บทคัดย่อ 

                เวลาสุริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บผลค่าเวลาสุริยะ

ปรากฎตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2557 ในเวลา 7.30 น. และ 8.00 น. โดยการใชก้ลอ้งโทรทรรศน์วดัค่ามุม

ชัว่โมงของดวงอาทิตยแ์ละน ามาค านวณค่าเวลาสุริยะปรากฎ จากนั้นน าค่าเวลาสุริยะปรากฎท่ีไดม้าสร้างกราฟสมการ

เวลาโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และตรวจสอบค่าท่ีไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบัค่าเวลาสุริยะปรากฎจากโปรแกรม

มาตรฐาน ผลการสงัเกตการณ์พบวา่ค่าเวลาสุริยะปรากฎท่ีไดมี้แนวโนม้การเพ่ิมลดของเวลาตรงกบัคา่เวลาสุริยะปรากฎ

จากโปรแกรมมาตรฐาน โดยมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 1.51 ในเวลา 7.30 น. และ ร้อยละ 0.80 ในเวลา 8.00 น. และ

สามารถสร้างกราฟสมการเวลาไดโ้ดยกราฟมีแนวโนม้ถูกตอ้งตามทฤษฎีทั้งในเวลา 7.30 น.และ 08.00 น.  

 

 

บทน า 

ท่ีมาและความส าคญั 

                 เวลาเป็นส่ิงส าคญัท่ีก าหนดกิจกรรมต่างๆของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ  เวลาบนโลกนิยมวดักนัสองแบบคือ

เวลาสุริยะเฉล่ียซ่ึงค านวณจากต าแหน่งเฉล่ียของดวงอาทิตยใ์นแตล่ะวนัในรอบหน่ึงปี ซ่ึงเป็นเวลาท่ีระบุในนาฬิกาท่ีใช้

กนัโดยทัว่ไป และเวลาสุริยะปรากฏซ่ึงเป็นต าแหน่งจริงของดวงอาทิตยท่ี์ปรากฏบนทอ้งฟ้า ซ่ึงสามารถวดัไดใ้นรูปของ

นาฬิกาแดด และวธีิการอ่ืนๆ เช่น การใชก้ลอ้งโทรทรรศน์ โดยเวลาทั้งสองแบบน้ีมีความสมัพนัธ์กนัในรูปของสมการ

เวลา ท าใหเ้ราสามารถสร้างกราฟสมการเวลาได ้เม่ือทราบค่าเวลาสุริยะปรากฏ จึงไดจ้ดัท าโครงงานน้ีข้ึน เพ่ือเก็บค่า

เวลาสุริยะปรากฏจากการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์โดยการวดัมุมชัว่โมงของดวงอาทิตยแ์ละน าขอ้มูลดงักล่าวมา

สร้างกราฟสมการเวลา 

วตัถปุระสงค ์

                 เพ่ือเก็บผลค่าเวลาสุริยะปรากฏตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2557และน าขอ้มูลในช่วงเวลาดงักล่าว

มาสร้างกราฟสมการเวลา 
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สมมติฐาน 

                เวลาสุริยะปรากฏท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์สามารถสร้างกราฟสมการเวลาท่ีมีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบั

สมการเวลามาตรฐานในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 

ขอบเขตการศึกษา 

1. โครงงานน้ีท าการเก็บผลค่าเวลาสุริยะปรากฎโดยใชก้ลอ้งโทรทรรศน์เยอรมนัอีเควตอเรียลแบบผสมยีห่อ้ 

MAEDE รุ่น LXD 75 

2. โครงงานน้ีท าการรวบรวมขอ้มูลเวลาสุริยะปรากฏ ณ ต าแหน่ง ละติจูดท่ี 13°17'35.38" เหนือ ลองจิจูดท่ี 

101°9'46.25" ตะวนัออก 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

               MS หมายถึง ต าแหน่งท่ีแทจ้ริงท่ีปรากฏบนระนาบสุริยวถีิของดวงอาทิตย ์

               TS หมายถึง ต าแหน่งเฉล่ียซ่ึงปรากฏบนระนาบเสน้ศูนยสู์ตรทอ้งฟ้าของดวงอาทิตย ์

               EOT หมายถึง สมการเวลา 

               Setting circle หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านค่ามุมชัว่โมงของวตัถุทอ้งฟ้าท่ีตอ้งการ 

              มุมชัว่โมง (Hour angle) หมายถึง มุมท่ีแทนต าแหน่งของดวงอาทิตยจ์ากเมอริเดียนทอ้งถ่ินไปทางตะวนัออก

หรือทางตะวนัตก มีค่าเป็นลบในช่วงเวลาก่อนเท่ียงสุริยะ และเป็นบวกหลงัเท่ียงสุริยะ โดยมีค่า 15° ต่อหน่ึงชัง่โมง 

 

นิยามเชิงปฏิบติัการ 

              มุมชัว่โมงวดัไดจ้ากค่าท่ีสงัเกตไดจ้ากกลอ้งโทรทรรศน์บริเวณ Setting Circle 

ระยะเวลาในการศึกษา 

              ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. สามารถรวบรวมเวลาสุริยะปรากฏพร้อมทั้งสร้างกราฟสมการ EOT เพ่ือเก็บเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์

ของโรงเรียน 

2. สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลองไปขยายผลสู่การท าวจิยัท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนในอนาคต 

3. สามารถประยกุตใ์ชง้านกลอ้งโทรทรรศน์ไดอ้ยา่งถูกวธีิและมีประสิทธิภาพ 
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วธีิการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การเก็บค่าเวลาสุริยะปรากฏจากการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 

อุปกรณ์ 

1. กลอ้งโทรทรรศนเ์ยอรมนัอีเควตอเรียลแบบผสมยีห่อ้ MAEDE รุ่น LXD 75  

2. เขม็ทิศพร้อมระดบัน ้ า 

3. เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการบอกเวลามาตรฐานประเทศไทย 

วธีิการด าเนินการ 

1. ประกอบกลอ้งโทรทรรศน์ ณ จุดท่ีท าการทดลอง 

2. ตั้งขาตั้งกลอ้งโดยใหข้าหนา้ช้ีไปทางทิศเหนือ 

3. ปรับสมดุลกลอ้ง (Balancing) 

4. ปรับหนา้กลอ้งใหอ้ยูใ่นลกัษณะขนานกบัพ้ืน โดยจะใชเ้ขม็ทิศพร้อมระดบัน ้ าวางบนหนา้กลอ้ง 

5. ปรับค่าศูนยช์ัว่โมงท่ี Setting Circle ใหต้รงกบัเขม็ 

6. หาดวงอาทิตยใ์หอ้ยูใ่นเฟรมของกลอ้งโดยใชฉ้ากรับ 

7. เม่ือถึงเวลาใหอ่้านค่าท่ี Setting Circle แลว้บนัทึกผล 

8. ท าซ ้ าท่ีเวลา 8:00:00 น. อีกหน่ึงคร้ังแลว้บนัทึกผล 

ตอนท่ี 2 การสร้างกราฟสมการเวลา 

วธีิการด าเนินการ 

1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1 กรอกลงในโปรแกรม Microsoft Excel 

2. แปลงขอ้มูลท่ีไดใ้หอ้ยูใ่นรูปทศนิยม เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์อยูใ่นรูปของเวลาในหน่วย

ชัว่โมง และนาที 

3. แปลงเวลามาตรฐานของประเทศไทยใหอ้ยูใ่นรูปมุมชัว่โมงของเวลามาตรฐานทอ้งถ่ิน 

4. หาผลต่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 3 และหาค่าเฉล่ียของ EOT  

5. สร้างกราฟ EOT โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
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ผลการศึกษา 

 ก ำหนดให้ว่ำมุมชั่วโมงที่กล่ำวถงึคือ 24h – มุมชั่วโมงจริง เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค ำนวณ 

มุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์ท่ีวัดได้จำกกำรสังเกตกำรณ์ 

  ตำรำงที่ 1 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง:นำที ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 7:30:00 น. 

 

  ตำรำงที่ 2 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง:นำที ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 8:00:00 น. 
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 หลังจำกนัน้ จะท ำกำรแปลงมุมชัว่โมงที่ได้ให้อยู่ในรูป ชั่วโมง เพ่ือให้สะดวกในกำรค ำนวณ โดยใช้สูตร

ค ำนวณใน Microsoft Excel คือ =(cell-INT(cell))*24  โดยท่ี cell คือข้อมลูในตำรำงที่ 1 และ 2 จะได้ค่ำที่

ต้องกำรดังตำรำงที่ 3 และ 4 

                         ตำรำงที่ 3 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 7:30:00 น. 

 

 

                        ตำรำงที่ 4 แสดงมุมชั่วโมงในรูป ชั่วโมง ของดวงอำทิตย์ในเวลำ 8:00:00 น. 
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มุมชั่วโมงท้องถิน่ของดวงอำทิตย์เฉลี่ย 

 มุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยที่เรำได้คือมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยที่ลองจิจูด 105° ซ่ึงจะต้องแปลงให้

อยู่ท่ีลองจิจูด 101°.162846 ซ่ึงเป็นลองจจิูดท้องถิ่นของผู้สังเกต โดยขั้นตอนแรกจะใชสู้ตร 

=(cell1-INT(cell))*24  โดยท่ี cell1 คือมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยที่อยู่ในรูป ชั่วโมง:นำที หลังจำกนัน้จะใช้สูตร 

=cell2+((105-101.162846)/15) 1 โดยท่ี cell2 คือค่ำท่ีได้ก่อนหน้ำนี้ เพ่ือแปลงให้เป็นค่ำท่ีต้องกำร จะได้ตำมตำรำง

ที่ 5 

                   ตำรำงที่ 5 แสดงมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ยในเวลำ 7:30:00 น. และ 8:00:00 น. 
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สมกำรเวลำ 

 สมกำรเวลำสำมำรถหำได้จำกน ำมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์จริงลบมุมชั่วโมงของดวงอำทิตย์เฉลี่ย นั่นคือน ำ

ตำรำงที่ 3 และ 4 มำลบกับตำรำงที่ 5 จะได้ดังตำรำงท่ี 6 และ 7 

                                        ตำรำงที่ 6 แสดงสมกำรเวลำในเวลำ 7:30:00 น. 

 

                                     ตำรำงที่ 7 แสดงสมกำรเวลำในเวลำ 8:00:00 น. 
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 แล้วน ำตำรำงที่ 6 และ 7 มำหำค่ำเฉลี่ยโดยใช้สูตร  =AVERAGE(cell1:cell5)  โดยท่ี cell1 คือขอ้มูลแรก

และ cell5 คือข้อมูลสุดท้ำย จะได้ดังตำรำงท่ี 8 

                          ตำรำงท่ี 8 แสดงสมกำรเวลำเฉลี่ยในเวลำ 7:30:00 น. และ 8:00:00 น. 

 

 

จำกตำรำงที่ 8 จะสำมำรถสร้ำงแผนภูมิในแต่ละเวลำได้ดังกรำฟที่ 4,1 และ 4.2 

 

กรำฟที่ 4.1 แสดงสมกำรเวลำเฉลี่ยพร้อมเส้นแนวโน้มในเวลำ 7:30:00 น. ในช่วงวันที่ 1 กรกฎำคม 2557 ถึงวันที่ 

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

25 สิงหำคม 2557 

 

                                                                               สรุปผล 

              จากการสงัเกตการณ์สรุปไดว้า่ เวลาสุริยะปรากฏท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ โดยใชก้ลอ้ง

โทรทรรศน์แบบผสม มีแนวโนม้การเพ่ิมลดเวลาตรงกบัค่าเวลาสุริยะปรากฎจากโปรแกรมมาตรฐาน และสามารถสร้าง

กราฟ EOT จากผลดงักล่าว โดยกราฟมีแนวโนม้ถูกตอ้งตามทฤษฎี 

                                                                              อภิปราย 

จากการสงัเกตพบวา่ เวลาสุริยะปรากฎท่ีไดจ้าการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ โดยใชก้ลอ้งโทรทรรศน์แบบผสม มี

ความคลาดเคล่ือนจากเวลาสุริยะปรากฎจากโปรแกรมมาตรฐานร้อยละ 1.51 ในเวลา 7.30 น. และร้อยละ  0.80 ในเวลา 

8:00 น. ซ่ึงเป็นผลเน่ืองจาก 

1. ความละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บค่า เน่ืองจากสเกลบน Setting circle ของกลอ้งโทรทรรศนมี์ความ

ละเอียดสูงสุดในหน่วยนาที ซ่ึงจะส่งผลใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความละเอียดลดลง  

2. ความแตกต่างของดชันีหกัเหของอวกาศและชั้นบรรยากาศของโลก ซ่ึงส่งผลใหต้ าแหน่งภาพของดวงอาทิตยท่ี์

สงัเกตจากโลกเคล่ือนไปจากต าแหน่งท่ีแทจ้ริงเลก็นอ้ย 

3. สภาวะอากาศในแต่ละวนั ส่งผลใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองในช่วงเวลาท่ีเท่ากนั เช่น ลกัษณะ

ทอ้งฟ้าไม่ปลอดโปร่ง มีฝนตก หรือมีเมฆบดบงัต าแหน่งของดวงอาทิตย ์ณ เวลาท่ีสงัเกตการณ์ 

4. การอ่านขอ้มูลของผูส้งัเกตการณ์ ซ่ึงแกไ้ขโดยการอ่านซ ้ า 5 คร้ัง โดยผูส้งัเกตมากกวา่ 1 คน และใชค้่าเฉล่ีย 
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                                                                         กติติกรรมประกาศ 

              โครงงานเร่ือง เวลาสุริยะปรากฏและสมการเวลาจากการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ผูอ้  านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี นายสุวทิย ์ ซ่ือตรง ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์สถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

ใชใ้นการท าโครงงาน  

                คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ ครูสายใหม ภารประดบั ครูท่ีปรึกษาโครงงานท่ีไดใ้หค้  าแนะน าระหวา่งท า

โครงงาน ช่วยสืบคน้เอกสารต่างๆ และติดต่อสอบถามไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือในการท าโครงงานน้ี 

ตลอดจนใหก้ าลงัใจจนขา้พเจา้สามารถด าเนินโครงงานน้ีไดจ้นเสร็จส้ิน 

                ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตดัสินโครงงานเพื่อคดัเลือกนกัเรียนตวัแทนโรงเรียนไปน าเสนองานท่ี

โรงเรียนอิชิกาวา่ ประเทศญ่ีปุ่นทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าต่างๆ จนโครงงานเล่มน้ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

                ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ทรงวฒิุ ฉิมจินดา อาจารยภ์าควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ท่ีไดใ้ห้

ค  าแนะน าและเสนอแนวทางในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในโครงงานแก่คณะผูจ้ดัท า 

                ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วฒิุพนัธ์ุ ปรัชญพฤทธ์ิ ส าหรับความรู้ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดโครงงานน้ีข้ึน 

                และขอขอบคุณผูป้กครองท่ีสนบัสนุนปัจจยัในการท าโครงงานตั้งแตเ่ร่ิมตน้จนเสร็จส้ินโครงงาน 

                                                                       เอกสารอ้างอิง 

สรรคส์นธิ บุณโยทยาน.  นาฬิกาแดดตน้แบบ “มิติเวลาของมนุษยชาติ”.  [ออนไลน]์.  เขา้ไดถึ้งจาก : 

http://www.yclsakhon.com//index.php?lay=show&ac=article&Id=539243406. 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี.  (ม.ป.ป.).  เอกสารประกอบการเรียนวชิาดาราศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้. 

โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์.  (ม.ป.ป.).  เอกสารประกอบการเรียนวชิาดาราศาสตร์พ้ืนฐาน (ว 30102). 
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การศึกษาคาบการแปรแสงของดาว IT CrA 

นางสาวสุขมุาล กิจส าเร็จ 

นางสาวมนตช์าดา สุหร่อง 

นางสาวภทัราพร สิงคนิภา 

e-mail:pandorajung@hotmail.com  

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยธ์วชัชยั สุดใจ  

โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

 

บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาคาบของดาวแปรแสง IT CrA ซ่ึงเป็นดาวแปรแสงชนิด Algol-type โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์จาก

ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ท่ีถ่ายดว้ยกลอ้ง Prompt 8 (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) 

ซ่ึงตั้งอยู ่ณ หอดูดาว CTIO (Cerro Tololo Inter-American Observatory ) ประเทศชิลี ผา่นฟิลเตอร์ B ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 

2557 ถึงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 และใชว้ธีิการวเิคราะห์ Aperture Photometry จากโปรแกรม Aperture Photometry Tool 

โดยเทียบกบัดาวอา้งอิง 3 ดวง คือ HD 325245, TYC 7405-49-1 และ HD 325244 เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเขียนกราฟแสงจะได้

โชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA อยูร่ะหวา่ง 11.537±0.0058 และ 14.897±2.5572 โดยผลจากการวเิคราะห์ไดค้าบ

ของดาวแปรแสง IT CrA จากความสวา่งท่ีลดลงไดค้าบ 5.67±0.38 วนั ซ่ึงคาดเคล่ือนจากค่าอา้งอิงอยู ่0.72% ซ่ึงสามารถสรุป

ไดว้า่วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปพฒันาต่อในการหาคาบดาวแปรแสงอยา่งง่ายได ้

 

ค าส าคญั: ดาวแปรแสง, คาบ, Aperture Photometry 

 

 

 

บทน า 

ดาวแปรแสง (Variable Stars) คือ ดาวฤกษท่ี์มีความสวา่งเปล่ียนแปลงไปเม่ือสงัเกตท่ีเวลาต่างกนัเทียบกบัผู ้

สงัเกต การแปรแสงของดาวฤกษก์ลุ่มน้ีมีทั้งแบบท่ีมีคาบการแปรแสงท่ีค่อนขา้งสม ่าเสมอ และแบบท่ีมีคาบการแปรแสงไม่

สม ่าเสมอ นกัดาราศาสตร์ไดจ้ าแนกดาวแปรแสงตามปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการแปรแสงได ้2 ประเภท คือ การแปรแสงจากปัจจยั

ภายใน (Intrinsic variables) การแปรแสงจากปัจจยัภายนอก (Extrinsic variables) (NARIT, 2014) 

การแปรแสงจากปัจจยัภายใน (Intrinsic Variables) เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในดาวสามารถจ าแนกยอ่ย

ไดอี้ก 2 ประเภท คือดาวแปรแสงแบบยบุขยาย (Pulsating Variables) เป็นดาวท่ีแปรแสงเน่ืองจากพ้ืนผิวเกิดการยบุขยาย และ

ดาวแปรแสงแบบปะทุรุนแรง (Eruptive or Cataclysmic Variables) เป็นดาวแปรแสงท่ีเปล่ียนแปลงความสวา่งแบบฉบัพลนั 

เกิดจากการระเบิดของดาว (CSIRO, 2011) 
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การแปรแสงจากปัจจยัภายนอก (Extrinsic Variables) การแปรแสงของดาวแปรแสงประเภทน้ีเกิดจากปัจจยั

ภายนอกดาวหรือการหมุนรอบตวัเองของดาวสามารถจ าแนกยอ่ยไดอี้ก 2 ประเภท คือดาวคู่อุปราคา (eclipsing binary) แปร

แสงจากการบงักนัของดาวและดาวแปรแสงแบบหมุน (Rotating Variables) แปรแสงจากจุดด าบนดาวฤกษท่ี์หมุนไปรอบดาว

ฤกษ ์(ตอริก เฮง็ปิยา, 2014) 

ปัจจุบนันกัดาราศาสตร์ไดท้ าการศึกษาดาวแปรแสงอยา่งแพร่หลาย เพ่ือใชป้ระโยชน์ในหลายๆ ดา้น เช่น ใชเ้พื่อหา

คุณสมบติัทางกายภาพของดาว หาระยะห่างของดาว หรือแมแ้ตห่าส่ิงมีชิวตินอกโลก (M. Saladyga, 2013) และไดมี้งานวจิยั

เก่ียวกบัดาวแปรแสงมากมาย เช่น การจ าลองบรรยากาศของดาวแปรแสงคาบยาว (G. H. Bowen, 1987) การศึกษาสเปกตรัม

และสนามแม่เหลก็ของดาวแปรแสง HD125248 (D. W. N. Stibbs, 1950) การตรวจจบัดาวแปรแสงโดยวธีิท่ีเหมาะกบัการ

คน้หาโดยอตัโนมติัใน NGC 1866 (Peter B. Stetson, 1993) 

กลุ่มของเราไดเ้ลือกท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัดาวแปรแสงท่ีมีคาบคงท่ี โดยถ่ายภาพและน ามาวเิคราะห์เพ่ือหาคาบ

ดาวแปรแสงCepheidซ่ึงเป็นประเภทดาวแปรแสงแบบยบุขยาย (Pulsating Variables) ใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลดาวแปรแสง

จาก American Association of Variable Star Observers (AAVSO, 2014) และใชว้ธีิการวเิคราะห์อา้งอิงจาก The Nebraska 

Astronomy Applet Project (NAAP, 2014) 

 

 

 

วธีิการศึกษา 

ขั้นตอนการท าโครงงาน 

1. ถ่ายภาพดาวแปรแสง IT CrA โดยใชก้ลอ้ง Prompt 8 ของกลอ้งโทรทรรศน์ CTIO ประเทศชิลี  

- ใน filter B ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 

- เวน้ระยะห่างภาพละ 30 นาที 

2. ใชโ้ปรแกรม Aperture photometry Tool 2.4.7 ในการวเิคราะห์หาความสวา่งของดาวแปรแสง 

- หาค่าความสวา่งของดาว 3 ดวง คือ HD 325245, TYC 7405-49-1 และ HD 325244 

- หาค่าความสวา่งของดาวแปรแสง IT CrA 

3. ค านวณหาโชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง 

4. เขียนกราฟระหวา่งโชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA และหาคาบการแปรแสงจากความสวา่งท่ีลดลง 

 

ผลการศึกษา 

จากการวดัความสวา่งของดาวแปรแสง IT CrA ไดค้วามสวา่งท่ีเขียนในกราฟไดด้งัตาราง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aavso.org%2F&ei=YVOgU-nnGtaTuASlnYKoDA&usg=AFQjCNHZafxJ3gZyx3qMbO_NbU75UD6x0g&sig2=9zVdvyhdnjtHEKmcD9-gDA&bvm=bv.68911936,d.c2E
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สรุปผล 

จากผลการทดลอง โชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA อยูร่ะหวา่ง 11.537±0.0058 และ 14.897±2.5572 

จากการพิจารณาความสวา่งท่ีลดลงไปและน ามาค านวณเป็นคาบของดาวแปรแสง IT CrA 

คาดวา่ขอ้มูลท่ีโชติมาตรปรากฎมีค่า 14.897 มีความคลาดเคล่ือนมากเกินไป จึงไม่น ามาพิจารณา จากขอ้มูลท่ีเหลือทั้งหมด 

ท าการวดัระยะห่างของการลดลงของความสวา่งดาวแปรแสง IT CrA จะไดว้า่ดาวแปรแสง IT CrA มีคาบ 5.67±0.38 วนั 

 

 

 

อภิปราย 

จากผลการทดลอง โชติมาตรปรากฎของดาวแปรแสง IT CrA อยูร่ะหวา่ง 11.537±0.0058 และ 14.897±2.5572 และดาวแปร

แสง IT CrA มีคาบ 5.67±0.38 วนั ซ่ึงจากฐานขอ้มูลพบวา่ดาวดวงน้ีมีคาบ 5.71151 วนั ซ่ึงผลการทดลองมีความคาดเคล่ือน

ไป 0.73% ทั้งน้ีความคลาดเคล่ือนอาจเกิดจากส่ิงรบกวนจากแสงและบรรยากาศ ซ่ึงส่งผลใหภ้าพท่ีถ่ายในแต่ละวนัเวลามี

ความแตกต่างกนั จ านวนโฟตอนท่ีนบัไดมี้ความแตกต่างกนั ส่งผลใหโ้ชติมาตรปรากฎท่ีวดัไดค้าดเคล่ือนไป นอกจากน้ี

ความคลาดเคล่ือนอาจเกิดในขั้นตอนการประมาณคาบของดาวแปรแสง IT CrA ซ่ึงเป็นการประมาณจากกราฟแสงท่ีเขียนข้ึน

และพิจารณาคาบของความสวา่งท่ีลดลงไป 
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กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารยธ์วชัชยั สุดใจโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ และนายมติพล ตั้งมติธรรม สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) ท่ีใหค้วามรู้และสนบัสนุนอปุกรณ์การท าโครงงาน ขอบคุณความร่วมมือจากหอดูดาว CTIO (Cerro Tololo 

Inter-American Observatory ) ประเทศชิลี ส าหรับภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 
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Cornell. Hertzsprung-Russell Diagram เขา้ถึงไดจ้าก:  
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 12 สิงหาคม 2014).  
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17 สิงหาคม 2014). 

CSIRO. Australia Telescope National Facility. Stellar Evolution Links เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/stellarevolution_links.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 17 

สิงหาคม 2014). 

Dr. Christopher Palma. Measuring the Age of a Star Cluster เขา้ถึงไดจ้าก: 

https://www.e-education.psu.edu/astro801/content/l7_p6.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 18 สิงหาคม  

2014) 
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Hertzsprung-Russell Diagram. Basics of the HR diagram เขา้ถึงไดจ้าก:  

 http://zebu.uoregon.edu/~soper/Stars/hrdiagram.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 12 สิงหาคม 2014). 

Hyperphysics. Main Sequence on the Hertzsprung-Russell Diagram เขา้ถึงไดจ้าก:  

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/herrus.html (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 16 สิงหาคม 

 2014) 

Joseph A., Jr. Angelo. Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File, January 1, 2006 

LESA. The Messier Objects เขา้ถึงไดจ้าก:  

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/messier_object/html/link_index/gc.html (วนัท่ีคน้

ขอ้มูล : 24  กนัยายน 2014) 

Sloan Digital Sky Survey/Skyserver. The Hertzsprung-Russell Diagram เขา้ถึงไดจ้าก:  

 http://skyserver.sdss.org/dr1/en/proj/advanced/hr/ (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 18 สิงหาคม 2014) 
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การศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงของดวงจันทร์โดยใช้ลกัซ์มิเตอร์ 

สุภิญญา   พลูเพ่ิม 

Supinya7051@gmail.com 

อาจารยบุ์ญส่ง   เห็นงาม 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 

 

บทคัดย่อ 

โครงงานเร่ือง การศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์โดยใชล้กัซ์มิเตอร์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ ซ่ึงมีหลกัการด าเนินงานคือ การวดัความเขม้แสงของดวงอาทิตย ์

และดวงจนัทร์ท่ีสวา่งเตม็ดวงโดยใชล้กัซ์มิเตอร์ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวง

จนัทร์ โดยเทียบจากก าลงัส่องสวา่งของดวงจนัทร์ท่ีสะทอ้นจากดวงอาทิตยม์ายงัโลก และก าลงัส่องสว่างท่ีดวงจนัทร์

ไดรั้บจากดวงอาทิตย ์

จากการศึกษาพบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ท่ีสามารถค านวณไดมี้ค่าเป็น 11.0  โดยมี

ความคลาดเคล่ือนจากค่าจริงอยูท่ี่ 33.8  เปอร์เซ็นต ์และมีค่าความแปรปรวนเป็น 51033.3 �u  

ค าส าคญั: ค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์, ก าลงัส่องสวา่ง, ความเขม้แสง 

 

 

 

บทน า 

ค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสง เป็นอตัราส่วนเปรียบเทียบการสะทอ้นแสงของพ้ืนผวิกบัปริมาณรังสีทั้งหมดท่ี

ตกกระทบ มกัแสดงดว้ยตวัเลขทศนิยมระหวา่ง 0 ถึง 1 กล่าวคือ วตัถุท่ีมีการดูดกลืนรังสีอยา่งสมบูรณ์ ไม่มีการสะทอ้น

รังสีกลบัคืน จะมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงเป็น 0 ส่วนวตัถุท่ีมีการสะทอ้นแสงได ้100 เปอร์เซ็นต ์และไม่มีการ

ดูดกลืนรังสี จะมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงเป็น 1 เช่น ถ่านไมมี้ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงอยูท่ี่ 0.05 ถึง 0.1 

และหิมะมีค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงอยูท่ี่ 0.8 ถึง 0.85 เป็นตน้  

โดยค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงสามารถน ามาใช้ในการศึกษาเก่ียวกับพลงังานท่ีพ้ืนผิว สภาพทางเคมี

ภายในพ้ืนผิวของวตัถุได ้ซ่ึงหากตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัพลงังานท่ีพ้ืนผิว สภาพทางเคมีภายในพ้ืนผิวของดวงจนัทร์ ก็

จ าเป็นตอ้งทราบค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ดว้ย ในทางกลบักนัถา้ทราบค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น

แสงของดวงจนัทร์แลว้ ก็สามารถน าขอ้มูลไปพิจารณา โดยเทียบกบัสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือหาแนวโน้ม

ระหว่างสภาพการดูดกลืนแสงกับความแปรปรวนในบรรยากาศโลกเหนือบริเวณท่ีท าการสังเกตการณ์ได้ (พิสิฏฐ                   

นิธิยานนัท,์ 2555)  

mailto:Supinya7051@gmail.com
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ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงของดวงจนัทร์ โดยใช้เคร่ืองมือใน

การศึกษาคือ ลกัซ์มิเตอร์ ทั้ งน้ีจะท าการวดัความเขม้แสงดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ท่ีสว่างเต็มดวง ซ่ึงเก็บขอ้มูลตาม

มุมอลัติจูด 30, 45 และ 60 องศา โดยท าการเก็บขอ้มูล ณ 67/4 หมู่ 7 ต.วงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เป็นเวลาทั้งหมด 

4 เดือนคือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

วธีิการศึกษา 

ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล 

1. สร้างกระบอกทรงกลม สีด า ท่ีมีความสูง 1 น้ิว และเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.5 น้ิว 

2. น ากระบอกทรงกลมท่ีสร้างข้ึนต่อเขา้บริเวณเซนเซอร์รับแสงของเคร่ืองลกัซ์มิเตอร์ 

3. วดัความเขม้แสงของดวงอาทิตย ์ดงัภาพท่ี 1 

4. วดัความเขม้แสงของดวงจนัทร์ ซ่ึงใชก้ลอ้งโทรทศัน์ในการรวมแสง โดยการวดัไม่ผา่นเลนส์ตา ดงัภาพท่ี 2 

5. บนัทึกขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปค านวณ 

ด าเนินการเก็บขอ้มูลตามลกัษณะขา้งตน้ในวนัดวงจนัทร์เต็มดวง (ข้ึน15 ค ่า) ณ ต าแหน่งมุมอลัติจูด 30, 45 

และ 60 องศา โดยใชโ้ปรแกรม Stellarium version 0.13.0 ช่วยในการก าหนดเวลาเก็บขอ้มูล ซ่ึงจะท าการเก็บขอ้มูลตั้งแต่

เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง บริเวณ  67/4 หมู่ 7 ต.วงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 21110  

                ภาพท่ี 1 การวดัความเขม้แสงของดวงอาทิตย ์          ภาพท่ี 2 การวดัความเขม้แสงของดวงจนัทร์ 

ขั้นตอนการค านวณ 

1. ค  านวณหาก าลงัส่องสวา่งท่ีดวงจนัทร์เตม็ดวงสะทอ้นจากดวงอาทิตยม์ายงัโลก � �ML   

โดยค านวณจาก 22 MMM rFL S ………………………………………………………………………………….(1) 

เม่ือ MF  คือ ความเขม้แสงของดวงจนัทร์เตม็ดวงท่ีสะทอ้นจากดวงอาทิตยม์ายงัโลก มีหน่วยเป็น Lux  

        Mr  คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจนัทร์ มีหน่วยเป็น Meter  
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*หมายเหตุ เน่ืองจากในการวดัความเขม้แสงของดวงจนัทร์ไดใ้ชก้ลอ้งโทรทรรศน์ช่วยในการรวมแสง ดงันั้น                

จึงต้องหารค่ าความ เข้มแสง ท่ี ว ัดได้ด้วยอัตราส่วนก าลังรวมแสงก่อน เสมอ ซ่ึ งสามารถค านวณได้จาก   

[ เส้นผา่นศูนยก์ลางกลอ้งโทรทรรศน์

เส้นผา่นศูนยก์ลางเซนเซอร์ลกัซ์มิเตอร์
]

2
   

2. ค  านวณหาก าลงัส่องสวา่งท่ีดวงจนัทร์ไดรั้บจากดวงอาทิตย ์ )( mL   

โดยค านวณจาก sm FRL 2S ……………………………………………………………………………...………..(2) 

เม่ือ SF  คือ ความเขม้แสงของดวงอาทิตย ์มีหน่วยเป็น Lux  

       R   คือ รัศมีของดวงจนัทร์ มีหน่วยเป็น Meter  

3. ค  านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ � �A  

โดยค านวณจาก 
m

M

L
LA  …………………………………………………………………………………………….(3) 

ผลการศึกษา 

จากการเก็บขอ้มูลความเขม้แสงดวงอาทิตย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  สามารถ

แสดงผลได ้ดงัน้ี 

 

  *หมายเหตุ ไม่สามารถเก็บขอ้มูลในวนัท่ี 8 ตุลาคม 2557 ได ้

รูปท่ี 3 แสดงความเขม้แสงดวงอาทิตย ์

 

30°E 45°E 60°E 60°W 45°W 30°W
10-ส.ค.-57 113,600 114,000 125,500 102,100 95,800 95,700
8-ก.ย.-57 98,000 110,680 114,700 100,200 99,500 97,700
6-พ.ย.-57 100,100 114,900 110,800 116,700 99,200 98,900

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

คว
าม
เข้
มแ

สง
 (L
ux
)

ความเข้มแสงดวงอาทติย์
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จากการเก็บขอ้มูลความเขม้แสงดวงจนัทร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 สามารถแสดง

ผลได ้ดงัน้ี 

 

*หมายเหตุ ไม่สามารถเก็บขอ้มูลในวนัท่ี 8 ตุลาคม 2557 ได ้

*หมายเหตุ ในแต่ละเดือนอาจไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบทุกค่า 

รูปท่ี 4 แสดงความเขม้แสงดวงจนัทร์ 

จากขอ้มูลความเขม้แสงของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มี

ผลการค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ 

 

คร้ังท่ี 

มุมอลัติจูด 

(องศา) 

วนั/เดือน/ปี  

ค่าเฉล่ีย 10/08/57 08/09/57 08/10/57 06/11/57 

1 30 0.12 0.11 N/A 0.10 0.11 

2 45 N/A 0.10 N/A 0.11 0.11 

3 60 0.13 0.11 N/A 0.12 0.12 

ค่าเฉล่ียรวม 0.11 

ตวัอยา่งในการค านวณ ดงัน้ี 

 1. ค านวณหาก าลงัส่องสว่างท่ีดวงจนัทร์เต็มดวงสะท้อนจากดวงอาทิตยม์ายงัโลก  )( ML โดยค านวณจาก 

22 MMM rFL S  

เน่ืองจากในการวัดความเข้มแสงของดวงจันทร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ ช่วยในการรวมแสง ดังนั้ น                             

จึงต้องหารค่ าความ เข้มแสงท่ี ว ัดได้ด้วยอัตราส่วนก าลังรวมแสงก่อน เสมอ ซ่ึ งสามารถค านวณได้จาก   

[ เส้นผา่นศูนยก์ลางกลอ้งโทรทรรศน์

เส้นผา่นศูนยก์ลางเซนเซอร์ลกัซ์มิเตอร์
]

2
=  [11.4

2.2
]

2
= 26.85  

30°E 45°E 60°E 60°W 45°W 30°W
10-ส.ค.-57 0.16 0.2
8-ก.ย.-57 0.13 0.13 0.15
6-พ.ย.-57 0.1 0.14 0.13 0.15 0.12 0.12

0.08
0.1

0.12
0.14
0.16
0.18

0.2

คว
าม
เข้
มแ

สง
 (L
ux
)

ความเข้มแสงดวงจันทร์
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 ดงันั้น สามารถหาความเขม้แสงของดวงจนัทร์ไดเ้ป็น
 

16.0
85.26
2.4

  MF
 
Lux  

� �2810536.3216.0 uuu SML  
2mLuxu  

171026.1 u ML
2mLuxu  

ดงันั้น ก าลงัส่องสวา่งท่ีดวงจนัทร์เตม็ดวงสะทอ้นจากดวงอาทิตยม์ายงัโลกคือ 171026.1 u  
2mLuxu  

2. ค านวณหาก าลงัส่องสวา่งท่ีดวงจนัทร์ไดรั้บจากดวงอาทิตย ์ )( mL  โดยค านวณจาก sm FRL 2S  

� � 113600107371.1 26 uuu SmL
 

2mLuxu  

181008.1 u mL  
2mLuxu  

ดงันั้น ก าลงัส่องสวา่งท่ีดวงจนัทร์ไดรั้บจากดวงอาทิตยคื์อ 181008.1 u 2mLuxu  

3. ค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ โดยค านวณจาก 
m

M

L
LA   

218

217

1008.1
1026.1

mLux
mLuxA

uu
uu

  

12.0 A  

ดงันั้น ค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์คือ 12.0  

สรุปผล 

จากการเก็บขอ้มูลความเขม้แสงของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ท่ีสวา่งเตม็ดวงบนพ้ืนโลก สามารถค านวณหาค่า

สัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ไดเ้ท่ากบั 11.0  ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนจากค่าจริงอยูท่ี่ 33.8  เปอร์เซ็นต ์

และมีค่าความแปรปรวนเป็น 51033.3 �u  

อภิปราย 

จากผลการศึกษาพบวา่ ดวงจนัทร์มีค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงเท่ากบั 11.0  นั้น อาจกล่าวไดว้า่ดวงจนัทร์

มีความสามารถในการสะท้องแสงคลา้ยกบัถ่านไม ้เน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงท่ีใกลเ้คียงกนั โดยค่า

สัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดวงจนัทร์ท่ีค  านวณไดน้ี้เป็นค่าท่ีน้อยกวา่ความเป็นจริง ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากสภาพ

ทอ้งฟ้าท่ีไม่โปร่งในเวลาเก็บขอ้มูล และการดูดซบัแสงของกลอ้งโทรทศัน์ท่ีใช ้ ทั้งน้ีมีปัญหาท่ีพบจากการศึกษาคือ ใน

แต่ละเดือนมีการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และความโปร่งของทอ้งฟ้าแตกต่างกนั ซ่ึงอาจไม่เอ้ืออ านวยต่อการเก็บ

ขอ้มูล ท าใหข้อ้มูลบางเดือนขาดหายไป ดงันั้นควรท าการทดลองเป็นระยะเวลาท่ีนานข้ึน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นย  ามาก

ท่ีสุด โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดน้ี้ ไปใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัพลงังานท่ีพ้ืนผิว พลงังานภายในดวงจนัทร์ สภาพทางเคมี

ภายในพ้ืนผิวดวงจนัทร์ และสามารถน าไปค านวณหาแนวโน้มระหว่างสภาพการดูดกลืนแสงกบัความแปรปรวนใน

บรรยากาศโลกเหนือบริเวณท่ีท าการสงัเกตการณ์ได ้ 
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การศึกษาและเปรียบเทียบความลกึของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ทีค่ านวณได้จากมุมอลัติจูดของ 

ดวงอาทติย์บนหลุมอุกกาบาตทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 

นางสาวชลิดา วฒิุอนนัต ์

e-mail:m4connect@gmail.com  

อาจารยบุ์ญส่ง เห็นงาม 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจนัทร์ท่ีวิเคราะห์

ไดจ้ากภาพถ่ายของเงาบนหลุมอุกกาบาตในแต่ละช่วงเวลาท่ีมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยบ์นหลุมอุกกาบาตเปล่ียนแปลง

ไป โดยท าการถ่ายภาพหลุมอุกกาบาต 2 หลุม คือ 1.หลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) และ 2. หลุมอุกกาบาต 

Macrobius  (ความลึก 3.9 km) ทุกๆ 1 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 21.46  - 04.46 น.จากนั้นน าภาพของเงาบนหลุมอุกกาบาตท่ีถ่าย

ไดใ้นแต่ละช่วงเวลามาท าการวดัความยาวของเงาเพ่ือค านวณหาความลึกของหลุมอุกกาบาตโดยใชห้ลกัทางตรีโกณมิติ 

 ผลการศึกษาพบวา่การค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) ณ เวลา 03.46  น. ซ่ึง

มีมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยอ์ยูท่ี่ 1.93 องศา มีเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือ 18.13 % ในขณะท่ีการค านวณ

ความลึกของหลุมอุกกาบาต Macrobius (ความลึก 3.9) ณ เวลา 04.46 น. ซ่ึงมีมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยอ์ยูท่ี่ 0.85 องศา 

มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือ 74.74 % จึงสรุปไดว้่าการค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต จะมีความ

คลาดเคล่ือนมากเม่ือมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยมี์ค่าท่ีนอ้ยมาก เน่ืองจากมุมอลัติจูดท่ีมีค่านอ้ยจะท าใหเ้งาของแสงอาทิตย์

ทอดยาวไปเกินกวา่ความกวา้งของหลุมอุกกาบาต ท าใหว้ดัความยาวของเงาไดส้ั้นกวา่ความเป็นจริง 

 

ค าส าคญั : หลุมอุกกาบาตบนดวงจนัทร์, ความลึกของหลุมอุกกาบาต  

 

บทน า 

พ้ืนผิวของดวงจนัทร์ประกอบไปดว้ยหลุมอุกกาบาตจ านวนมาก การศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวง

จนัทร์ท าให้สามารถน าขอ้มูลความลึกของหลุมอุกกาบาตไปเป็นขอ้มูลประกอบในการศึกษาเก่ียวกับลกัษณะของ

อุกกาบาตท่ีพุง่ตกลงมายงัพ้ืนผิวของของดวงจนัทร์ได ้  

 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจนัทร์ท่ี 

วิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายของเงาบนหลุมอุกกาบาตในแต่ละช่วงเวลาท่ีมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยบ์นหลุมอุกกาบาต

เปล่ียนแปลงไป โดยท าการถ่ายภาพหลุมอุกกาบาต 2 หลุม คือ 1.หลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) และ 2. 

หลุมอุกกาบาต Macrobius  (ความลึก 3.9 km) ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้ งแต่เวลา 21.46  - 04.46 น.และใช้วิธีการค านวณทาง

ตรีโกณมิติในการค านวณหาความลึกของหลุมอุกกาบาต 
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วธีิการศึกษา 

(1) ถ่ายภาพเงาท่ีทอดลงบนหลุมอุกกาบาตบนดวงจนัทร์ โดยท าการถ่ายภาพในแต่ละคร้ังทุกๆ 1 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 

21.46 – 04.46 น. ของวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 

(2) น าภาพท่ีไดใ้นแต่ละช่วงเวลาไปวดัความยาวของเงาในหน่วย pixel โดยใชโ้ปรแกรม ImageJ 

(3)  น าความยาวของเงาท่ีวดัไดใ้นหน่วย pixel แปลงไปเป็นหน่วย km โดยใชว้ธีิเทียบบญัญติัไตรยางคก์บัขนาดของวตัถุ

ในภาพท่ีเราทราบความยาวจริงในหน่วย km อยูก่่อนแลว้ 

(4)  น าความยาวของเงาท่ีค านวณไดจ้าก ขอ้ 3 คูณกบั   
1

cos(latitude ) ×  cos(longitude)
 

เม่ือ latitude และ longitude คือค่าละติจูดและลองติจูดของหลุมอุกกาบาตท่ีท าการวดัขนาดความลึก เน่ืองจากความยาว

ปรากฏของเงาท่ีเรามองเห็นจากภาพอาจมีขนาดสั้นกวา่ความยาวจริงของเงาท่ีทอดลงบนหลุมอุกกาบาต ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงความยาวของเงาท่ีปรากฏกบัความยาวเงาจริง 

(5) ค านวณหามุมอลัติจูดของดวงอาทิตยบ์นหลุมอุกกาบาต (มุม α) จาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงส่วนท่ีใชใ้นการค านวณหามุมอลัติจูดของดวงอาทิตยบ์นหลุมอุกกาบาต 
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เม่ือ C คือ ต าแหน่งของหลุมอุกกาบาต, E คือ sub-earth point, P คือ จุดขั้วดวงจนัทร์, S คือ sub-solar point, T คือ เสน้

แบ่งดา้นมืด ดา้นสวา่งบนดวงจนัทร์ 

(6) ค านวณหาความสูงของหลุมอกุกาบาต จาก Tan α =  
Height

Shadow length
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพความสมัพนัธ์ระหวา่ง มุมอลัติจูดของดวงอาทิตยบ์นหลุมอุกกาบาต (α) กบัความยาวของเงาและ

ความสูง    

 

ผลการศึกษา 

  ตารางท่ี 1 ผลการค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius 

 

คร้ังท่ี เวลา(น.) ความยาวของ

เงา(km) 

sub-solar 

point 

longitude 

มุม α ท่ี
ค  านวณได ้

(◦) 

ความสูงท่ี

ค านวณได ้

(km) 

% 

ความคลาด

เคล่ือน 

1 21.46 20.350 -39.9 4.88 1.737 15.80 

2 22.46 21.968 -40.4 4.39 1.686 12.40 

3 23.46 24.455 -40.9 3.90 1.667 11.13 

4 00.46 24.807 -41.4 3.41 1.478 1.47 

5 01.46 27.660 -41.9 2.91 1.406 6.27 

6 02.46 31.607 -42.4 2.42 1.336 10.93 

7 03.46 52.571 -42.9 1.93 1.772 18.13 

8 04.46 57.357 -43.4 1.34 1.342 10.53 
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ตารางท่ี 2 ผลการค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Macrobius 

  

 

 

สรุปผล 

 ผลการศึกษาพบวา่การค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius (ความลึก 1.5 km) ณ เวลา 03.46  น. 

ซ่ึงมีมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยอ์ยู่ท่ี 1.93 องศา มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือ  18.13 % ในขณะท่ีการ

ค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Macrobius (ความลึก 3.9) ณ เวลา 04.46 น. ซ่ึงมีมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยอ์ยูท่ี่ 0.85 

องศา มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือ 74.74 % จึงสรุปไดว้า่การค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต จะมี

ความคลาดเคล่ือนมากเม่ือมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยมี์ค่าท่ีนอ้ยมาก 

 

อภิปราย 

 การค านวณความลึกของหลุมอุกกาบาต Goclenius ท่ีมีความคลาดเคล่ือนมากสุดอยูท่ี่ 18.13 % สาเหตุของ

ความคลาดเคล่ือนอาจเป็นเพราะขั้นตอนในการวดัความยาวของเงาในหน่วย pixel  แต่ส าหรับหลุมอุกกาบาต Macrobius 

ท่ีมีความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดถึง 74.74 % สาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนมากเป็นเพราะวา่ หลุมอุกกาบาต 

Macrobius มีต าแหน่งท่ีอยู่ใกลก้บัเส้น Terminator มากกวา่หลุมอุกกาบาต Goclenius ท าให้มุมอลัติจูดของดวงอาทิตย์

บนหลุมอุกกาบาต Macrobius มีขนาดเล็กมาก เม่ือมุมอลัติจูดของดวงอาทิตยมี์ขนาดเล็ก จะท าให้ความยาวเงาพาดยาว

ไปมาก แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของขนาดหลุม ท าให้เราสามารถวดัความยาวของเงาไดย้าวท่ีสุดเท่ากบัขนาดของหลุม แต่เงา

คร้ังท่ี เวลา(น.) ความยาวของ

เงา(km) 

sub-solar 

point 

longitude 

มุม α ท่ี
ค  านวณได ้

(◦) 

ความสูงท่ี

ค านวณได ้

(km) 

%  

ความคลาด

เคล่ือน 

1 21.46 48.559 -39.9 4.11 3.489 10.54 

2 22.46 57.038 -40.4 3.64 3.628 6.97 

3 23.46 63.352 -40.9 3.18 3.520 9.74 

4 00.46 63.765 -41.4 2.71 3.191 18.18 

5 01.46 63.795 -41.9 2.25 2.507 35.72 

6 02.46 65.364 -42.4 1.78 2.156 44.72 

7 03.46 68.387 -42.9 1.32 1.576 59.59 

8 04.46 66.371 -43.4 0.85 0.985 74.74 
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จริงๆอาจจะพาดยาวไปเกินกว่าความกวา้งหลุม ดังนั้นเม่ือเราวดัความยาวของเงาได้สั้ นกว่าความเป็นจริง จึงท าให้

ค  านวณขนาดความลึกไดต้ื้นกวา่ความเป็นจริงมาก 

 

ภาพท่ี 4 แสดงแบบจ าลองมุมอลัติจูดของดวงอาทิตย ์ความยาวเงาปรากฏและความยาวเงาจริงของหลุมอุกกาบาต 

Macrobius 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

 การด าเนินโครงงานเล่มน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยั

บูรพา ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือในเร่ืองของอุปกรณ์และสถานท่ี  อาจารยบุ์ญส่ง  เห็นงาม อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์

วโิรจน์ เครือภู่ อาจารยป์ระจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ค  าปรึกษา แนะ

แนวคิดและวธีิการใหก้บัการท าโครงงานในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษาขนาดของดาวเคราะห์น้อย  

นายณฐัชนนท ์จิตอารี 

e-mail:natchanon_19106@hotmail.com 

อาจารยท่ี์ปรึกษานางจิรภรณ์ ก๋าแกว้ 

โรงเรียนปัว 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาดาวเคราะห์นอ้ยในงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของดาวเคราะห์นอ้ย โดยท าการ

วเิคราะห์และใชข้อ้มูลภาพถ่ายจากหอดูดาว Cerro Tololo Inter American Observatory (CTIO) และน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมา

วเิคราะห์ จากผลการศึกษาพบวา่ดาวเคราะห์นอ้ย 423 Diotima,41 Daphne และ 121 Hermione มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 

207.4 km, 195.0 km และ 286.4 km มีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 0.69%, 12.06%  และ 37.02% ตามล าดบั 

บทน า 

 ดาวเคราะห์นอ้ย คือ กอ้นหินขนาดเลก็ซ่ึงรวมอยูด่ว้ยกนัจ านวนหลายพนักอ้นในระบบสุริยะ รายลอ้มดวงอาทิตย ์  

และโคจรรอบดวงอาทิตยค์ลา้ยดาวเคราะห์ อยูร่ะหวา่งวงโคจรของดาวองัคารและดาวพฤหสับดี เรียกบริเวณน้ีวา่                    

แถบดาวเคราะห์นอ้ย   

C-type Asteroid (Cabonaceous Asteroid) เป็นดาวเคราะห์นอ้ยท่ีสะทอ้นแสงไดน้อ้ยมาก มองดูคล ้ากวา่ดาวเคราะห์

นอ้ยประเภทอ่ืนๆโดยส่วนใหญ่ องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นคาร์บอน (ถ่าน) ดาวเคราะห์นอ้ยกลุ่มน้ีมีจ านวนประมาณ 75% ของ

ดาวเคราะห์นอ้ยทั้งหมด และมีค่าอลับีโด (albedo) 0.03 ถึง 0.09  

การหาขนาดของดาวเคราะห์นอ้ยจะใชก้ารเปรียบเทียบฟลกัซ์ของโลกกบัฟลกัซ์ของดาวเคราะห์นอ้ย  โดยมี

ความสมัพนัธ์คือขนาดดาวเคราะห์นอ้ยจะแปรผนักบัระยะทาง, แมกนิจูดปรากฏ และค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของ               

ดาวเคราะห์นอ้ย 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. คน้หาขอ้มูลของดาวเคราะห์นอ้ย C-Type จากฐานขอ้มูลในเวบ็ไซต ์http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_notable_asteroids 

และ http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi#x 

2. เลือกดาวเคราะห์นอ้ยท่ีเป็น C-Type  3 ดวง ไดแ้ก่ ดาวเคราะห์นอ้ย 423 Diotima ติดตามระหวา่งวนัท่ี 17-19 สิงหาคม 2557,  

ดาวเคราะห์นอ้ย 41 Daphne ติดตามระหวา่งวนัท่ี 24-25 สิงหาคม 2557 และ ดาวเคราะห์นอ้ย 121 Hermione ติดตามระหวา่ง

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi#x
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วนัท่ี 1-4 กนัยายน 2557 ดาวเคราะห์นอ้ยเหล่าน้ีถูกถ่ายภาพในช่วงฟิลเตอร์ Clear จ านวน 3 ภาพ (ภาพท่ี 1-3) โดยเปิดหนา้กลอ้ง 

30  วนิาที  

3. น าภาพดาวเคราะห์นอ้ยทั้ง 3 ดวงมาวเิคราะห์ โดยใชว้ธีิ aperture photometry เทียบกบัดาวอา้งอิง 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพถ่ายของดาวเคราะห์นอ้ย 423 Diotima และดาวอา้งอิงท่ีใชเ้ปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพถ่ายของดาวเคราะห์นอ้ย 41 Daphne และดาวอา้งอิงท่ีใชเ้ปรียบเทียบ 

ดาวอ้างอิงท่ี 1 

 

ดาวอ้างอิงท่ี 2 

 

423 Diotima 

ดาวอ้างอิงท่ี 3 

 41 Daphne 
 

ดาวอ้างอิงท่ี 1 

 

ดาวอ้างอิงท่ี 2 
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ภาพท่ี 3 แสดงภาพถ่ายของดาวเคราะห์นอ้ย 121 Hermione และดาวอา้งอิงท่ีใชเ้ปรียบเทียบ 

4. เปรียบเทียบและค านวณหาแมกนิจูดปรากฏของดาวอา้งอิงทั้งหมดแลว้น าไปค านวณหาแมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ย   

จากสมการ 

𝑚1 = −2.5 log 𝑓1 + 𝐶 

 โดย              𝑚1                  คือ แมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ย 

                    −2.5 log 𝑓1   คือ แมกนิจูดท่ีวดัไดจ้ากโปรแกรม APT  

                    𝐶                     คือ ค่าคงตวัท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบดาวอา้งอิง 

5. น าค่าแมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ยท่ีไดม้าค านวณหาขนาดของดาวเคราะห์นอ้ย จากสมการต่อไปน้ี 

                    𝑚𝐴 − 𝑚𝑆 = −2.5 log (𝑎∙𝑅2𝑟𝐸
2

4∆2𝑟𝐴
2 ) 

 โดย         𝑚𝐴   คือ แมกนิจูดปรากฏของดาวเคราะห์นอ้ย 

  𝑚𝑆     คือ แมกนิจูดปรากฏของดวงอาทิตย ์

   𝑎      คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของดาวเคราะห์นอ้ย (albedo) 

  𝑅       คือ รัศมีของดาวเคราะห์นอ้ย (AU) 

ดาวอ้างอิงที่ 1 

 

121 Hermione 
ดาวอ้างอิงท่ี 1 

 

121 Hermione 
 

ดาวอ้างอิงท่ี 2 

 

ดาวอ้างอิงท่ี 3 

 



 

THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)  67 
 

  𝑟𝐸       คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย ์(AU) 

  ∆      คือ ระยะทางจากโลกถึงดาวเคราะห์นอ้ย (AU) 

  𝑟𝐴     คือ ระยะทางจากดาวเคราะห์นอ้ยถึงดวงอาทิตย ์(AU) 

ซ่ึงสมการมาจาก 

𝒓𝑬                                                ∆                                             

 

                                                                 𝒓𝑨 

 

โลกห่างจากดวงอาทิตย ์= rE   ดาวเคราะห์นอ้ยห่างจากดวงอาทิตย ์= rA  และดาวเคราะห์นอ้ยห่างจากโลก '     

ฟลกัซ์ของดวงอาทิตยท่ี์วดัจากบนดาวเคราะห์นอ้ย     𝑓𝑆 .𝐴 = 𝐿𝑆
4𝜋𝑟𝐴

2  

คนบนโลกมองไปยงัดาวเคราะห์นอ้ย จะเห็นดาวเคราะห์นอ้ยเป็นวงกลม (2 มิติ) รัศมี R และมีก าลงัส่องสวา่ง 

                                                                                𝐿𝐴 = 𝑎 ∙ 𝜋𝑅2 ∙ 𝑓𝑆 .𝐴 

                                                             𝐿𝐴 = 𝑎 ∙ 𝜋𝑅2 ∙ 𝐿𝑆
4𝜋𝑟𝐴

2 

โดย a คือ ค่าอลับีโด (albedo) ของดาวเคราะห์นอ้ย  

ดงันั้น คนบนโลกจะเห็นฟลกัซ์ของดาวเคราะห์นอ้ยท่ีวดัจากโลกมีค่า 

                                                                                        𝑓𝐴 = 𝑎∙𝜋𝑅2

4𝜋∆2
𝐿𝑆

4𝜋𝑟𝐴
2 

แต่ ฟลกัซ์ของดวงอาทิตยท่ี์วดัไดบ้นโลก               𝑓𝑆 = 𝐿𝑆
4𝜋𝑟𝐸

2  

จึงได ้                                                                       
𝑓𝐴
𝑓𝑆

= 𝑎∙𝑅2𝑟𝐸
2

4∆2𝑟𝐴
2   

หรือ                       𝑚𝐴 − 𝑚𝑆 = −2.5 log (𝑎∙𝑅2𝑟𝐸
2

4∆2𝑟𝐴
2 ) 

 

ดวงอาทิตย ์ โลก 
ดาวเคราะห์นอ้ย 
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6. น ารัศมีไปค านวณหาเสน้ผา่นศูนยก์ลางและน าค่าเสน้ผา่นศูนยก์ลางไปเทียบกบัขนาดจริงจากฐานขอ้มูลเวบ็ไซต ์

http://ssd.jpl.nasa.gov/ โดยค านวณเป็นเปอร์เซ็นต ์ 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวา่ แมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ย 423 Diotima มีค่าเท่ากบั 13.03 แมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ย  

41 Daphne มีค่าเท่ากบั 12.92 แมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ย 121 Hermione มีค่าเท่ากบั 12.25 ใชค้่า albedo เท่ากบั 0.06 โดย

ค านวณจากค่า albedo เฉล่ียของดาวเคราะห์นอ้ย C-type ซ่ึงมีค่าอลับีโด (albedo) 0.03 ถึง 0.09 จากเวบ็ไซต ์

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/text/asteroids.txt และใชค้่าระยะทางจากเวบ็ไซต ์http://ssd.jpl.nasa.gov/ และโปรแกรม 

Stellaium ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าแมกนิจูดปรากฏของดวงอาทิตย,์ ดาวเคราะห์นอ้ย และระยะทาง 

ดาวเคราะห์นอ้ย แมกนิจูดปรากฏ

ของดวงอาทิตย ์

แมกนิจูดปรากฏ

ของดาวเคราะห์

นอ้ย 

ระยะทาง 

จากโลกถึง 

ดวงอาทิตย ์

(AU) 

ระยะทางจาก 

ดาวเคราะห์นอ้ย 

ถึงดวงอาทิตย์

(AU) 

ระยะทางจากโลก

ถึงดาวเคราะห์นอ้ย 

(AU) 

423 Diotima -26.78 13.03 1.000 3.066 2.664 

41   Daphne -26.78 12.92 1.000 2.765 2.279 

121 Hermione -26.78 12.25 1.000 3.457 2.629 

 

น าค่าท่ีไดไ้ปแทนในสมการ                 𝑚𝐴 − 𝑚𝑆 = −2.5 log (𝑎∙𝑅2𝑟𝐸
2

4∆2𝑟𝐴
2 ) 

ดาวเคราะห์นอ้ย 423 Diotima                         13.03-(-26.78) = -2.5log( 0.06×R2×12

4×2.6642×3.0662) 

                                                                                           R = 0.0000006929 AU 

                                                                                           R = 103.7 km 

ดงันั้นรัศมีของดาวเคราะห์นอ้ย 423 Diotima เท่ากบั 103.7 km  และน าสมการท่ีไดไ้ปค านวณหารัศมีของดาวเคราะห์นอ้ย                     

41 Daphne และ 121 Hermione จะไดรั้ศมีของดาวเคราะห์นอ้ย ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่ารัศมีของดาวเคราะห์นอ้ย 

ดาวเคราะห์นอ้ย รัศมี (Km) 

423 Diotima 103.7 

41 Daphne 97.5 

121 Hermione 143.2 

สรุปผล 

 ดาวเคราะห์นอ้ย 423 Diotima มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 207.4 km ดาวเคราะห์นอ้ย 41 Daphne มีขนาดเสน้ผา่น

ศูนยก์ลางเท่ากบั 195.0 km และดาวเคราะห์นอ้ย 121 Hermione มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 286.4 km ซ่ึงขนาดเสน้ผา่น

ศูนยก์ลางท่ีค านวณไดข้องดาวเคราะห์นอ้ยทั้งสามดวง มีค่าความคลาดเคล่ือนจากขนาดจริง 0.69% ,12.06% และ37.02% 

ตามล าดบั 

อภิปราย 

 จากการสงัเกตดาวเคราะห์นอ้ยจากหอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ไดข้อ้มูลจากภาพถ่าย

ช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็นหรือฟิลเตอร์ Clear เม่ือท าการถ่ายภาพแลว้เกิดปัญหาจากภาพถ่ายเน่ืองจากเกิดการเล่ือนของดาว เม่ือน า

ขอ้มูลมาวเิคราะห์ในกระบวนการทางแสง โดยเปรียบเทียบแมกนิจูดของดาวเคราะห์นอ้ยกบัดาวอา้งอิงไดค้่าแมกนิจูดปรากฏ

ของดาวเคราะห์นอ้ยแลว้น าไปค านวณหาขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางและค่าความคลาดเคล่ือนของขนาดท่ีค านวณไดเ้ป็น

เปอร์เซ็นต ์ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากปัจจยัต่อไปน้ี 

- รูปร่างท่ีไม่เป็นทรงกลมของดาวเคราะห์นอ้ย 

- เวลาท่ีถ่ายภาพดาวเคราะห์นอ้ยอาจไม่ตรงกบัเวลาถ่ายภาพของฐานขอ้มูล 

- ค่าคลาดเคล่ือนของแมกนิจูดปรากฏท่ีวดัได ้

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ในการท างานวจิยัน้ีประกอบดว้ยการด าเนินการหลายขั้นตอน นบัตั้งแต่การศึกษาหาขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล จนกระทัง่

งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตลอดระยะเวลาในการท างานดงักล่าวผูว้จิยัไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการอบรมครูเชิง

ปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูง สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีอีกทั้งยงัไดรั้บค าแนะน าในหลายๆดา้น ตลอดจนก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงอยา่งยิง่ ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณ สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) ท่ีไดใ้หโ้อกาสในการท างาน เอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์ สถานท่ี 

ตลอดจนความรู้ความสามารถจนการวจิยัประสบผลส าเร็จ ขอขอบพระคุณ คุณมติพล ตั้งมติธรรม ผูใ้หค้  าแนะน าทางดา้นขอ้มูล 

และช่วยเหลือในดา้นต่างๆในการท าโครงงานวจิยัน้ี ขอขอบพระคุณ คุณพิสิฏฐ นิธิยานนัท ์ผูค้อยแนะน าและช่วยเหลือดา้น

ความรู้ ขอขอบพระคุณ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนปัว ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในดา้นการเดินทางและใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ
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ขอขอบพระคุณ คุณครูจิรภรณ์  ก๋าแกว้ ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่และใหค้  าปรึกษาจนโครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีทา้ยท่ีสุด  

ขอขอบพระคุณ คุณพอ่และคุณแม่ ผูท่ี้เป็นท่ีรัก เป็นก าลงัใจและใหโ้อกาสในการศึกษาตลอดมา 

อ้างองิ 

มติพล  ตั้งมติธรรม.  คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ.  พิมพค์ร้ังท่ี1.  สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน)    

       เชียงใหม่,2556 

List of notable asteroids:(ออนไลน์):เขา้ถึงไดจ้าก: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_notable_asteroids 

       (สืบคน้วนัท่ี :2557 พฤศจิกายน 1). 

JPL Small-Body Database Search Engine:(ออนไลน์):เขา้ถึงไดจ้าก: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb_query.cgi#x 

       (สืบคน้วนัท่ี:2557 พฤศจิกายน 1). 

SKYNET:(ออนไลน์):เขา้ถึงไดจ้าก :http://skynet.unc.edu/old  (สืบคน้วนัท่ี:2557 สิงหาคม 17). 
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การศึกษาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 

นางสาวปานชรี  อนุจร 

e-mail:Pancharee_anujorn@hotmail.com    

อาจารยท่ี์ปรึกษา นางจิรภรณ์  ก๋าแกว้ 

โรงเรียนปัว 

บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีไดศึ้กษาคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกโดยการเปรียบใหว้งการโคจรของดวงจนัทร์เป็น

วงกลมและสงัเกตระยะเวลาท่ีดวงจนัทร์ใชใ้นการเปล่ียนต าแหน่งจากต าแหน่งหน่ึง ๆ (ผา่นเสน้เมอริเดียน) แลว้กลบัมา

ยงัต าแหน่งเดิมอีกคร้ังในวนัต่อมา  จากนั้นน าเวลาท่ีไดม้าค านวณหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกจาก

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก คาบการหมุนรอบตวัเองของโลก และระยะเวลาท่ีดวงจนัทร์

เปล่ียนต าแหน่งจากต าแหน่งหน่ึงๆ (ผา่นเสน้เมอริเดียน)แลว้กลบัมายงัต าแหน่งเดิมในอีกวนัถดัมา  การวจิยัในคร้ังน้ีได้

สงัเกตดวงจนัทร์ตั้งแตว่นัท่ี 28 กรกฎาคม ถึง 15 ตุลาคม 2557 พบวา่ดวงจนัทร์มีคาบการเคล่ือนท่ีรอบโลกเป็น 36541  

นาที หรือ    25.38 วนั  เม่ือเปรียบเทียบกบัคาบมาตรฐาน(27.322วนั) พบวา่มีความคาดเคล่ือน 7.124%     การวจิยัในคร้ัง

น้ีถือไดว้า่เป็นการฝึกสงัเกตวตัถุบนทอ้งฟ้าไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะไดใ้ชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการท างาน 

อีกทั้งยงัไดป้ระยกุตว์ธีิการหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงอีกดว้ย  

บทน า 

ดวงจนัทร์ เป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลก  เป็นวตัถุทอ้งฟ้าท่ีอยูใ่กลก้บัโลกมากวตัถุหน่ึง อยูห่่างจากโลก

ประมาณ 384,403 กม. ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกใชเ้วลาประมาณ 27.322 วนัและดวงจนัทร์มีคาบการโคจรตามภูมิศาสตร์

ระหวา่งโลก-ดวงจนัทร์-ดวงอาทิตย ์ท าใหเ้กิดเป็นเฟสของดวงจนัทร์ ซ่ึงจะซ ้ ารอบทุกๆ ช่วง 29.5 วนั โดยระนาบ                  

วงโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกท ามุมกบัระนาบสุริยวถีิ 5.145° และมีความรีของวงโคจร 0.0554 หากเราสงัเกต                     

ดวงจนัทร์บนทอ้งฟ้าในแต่ละคืน  ดวงจนัทร์จะแตกต่างกนัไปทุกคืน  เกิดจากดวงจนัทร์โคจรรอบโลก 

 

การศึกษาคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกในคร้ังน้ีไดเ้ปรียบเทียบใหว้งการโคจรของดวงจนัทร์เป็นวงกลม

และสงัเกตระยะเวลาท่ีดวงจนัทร์ใชใ้นการเปล่ียนต าแหน่งจากต าแหน่งหน่ึง ๆ (ผา่นเสน้เมอริเดียน) แลว้กลบัมายงั

ต าแหน่งเดิมอีกคร้ังในวนัถดัมา  จากนั้นน าเวลาท่ีไดม้าค านวณหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกโดยใช้

ความสมัพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

                                      1
M

= 1
E

− 1
T

 

โดย T  คือ  เวลาท่ีดวงจนัทร์กลบัมายงัต าแหน่งเดิม 

      E  คือ  เวลาท่ีโลกหมุนรอบตวัเองมีค่า 23.934  ×60 =1436.04นาที 

      M  คือ  คาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก  
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วธีิการศึกษา 

1. หาเสน้เมอริเดียนของผูส้งัเกต โดยตั้งเสาปลายแหลมตรงไวก้ลางแดด(รูปท่ี1) แลว้สงัเกตเงาของเสาท่ี

ทอดยาวลงบนพ้ืน  และรอสงัเกตเงาท่ีทอดลงมาบนพ้ืนท่ีสั้นท่ีสุด(รูปท่ี 2) ซ่ึงเงาท่ีทอดลงพ้ืนเวลานั้นจะช้ี

ไปทางทิศเหนือ-ใต ้  ซ่ึงจะขนานหรือเป็นเสน้เดียวกบัเสน้เมอริเดียนของผูส้งัเกต จากนั้นใหล้ากเสน้ตาม

แนวเงานั้นไว ้

 

 

 รูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 2 

 

2. ตั้งอุปกรณ์สงัเกตการณ์ (แอสโตรแลปหรือกลอ้งโทรทศัน)์   ใหล้ ากลอ้งขนานกบัเสน้เมอริเดียนของผู ้

สงัเกต จากนั้นท าการสงัเกตดวงจนัทร์ แลว้เร่ิมจบัเวลาในขณะท่ีดวงจนัทร์ผา่นเสน้เมอริเดียนของผูส้งัเกต

หรือผูส้งัเกตสามารถมองเห็นดวงจนัทร์ผา่นกลอ้งท่ีตั้งไว ้ ดงัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 

 

  

3. เม่ือเวลาผา่นไป รอสงัเกตดวงจนัทร์กลบัมาอยูใ่นต าแหน่งเดิมอีกคร้ัง   กล่าวคือผา่นเสน้เมอริเดียนของ    

ผูส้งัเกตอีกคร้ัง แลว้จึงบนัทึกเวลาท่ีได ้  (T) 

 

 

 

 

4. ท าการทดลองซ ้ าตามขอ้ท่ี 2-3ในวนัต่อๆ ไป 

5. น าค่าของเวลาท่ีไดม้าค านวณหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก จากสมการ  

1
M

=
1
E

−
1
T
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จากรูปจะไดส้มการดงัน้ี   

สมการแรก  คือ             
T

𝐓
= 𝟑𝟔𝟎q

M
                จะได ้   T = T× ( 

 360q 
M

)  

                      

สมการสอง    คือ  
T

𝐓 – 𝐄
=  𝟑𝟔𝟎q

𝐄
              จะได ้         T = (T – E )× (  360q 

E
 )       

            

    เม่ือพิจารณาจากรูป แลว้เทียบขนาดของมุม T จากทั้ง 2 สมการ พบวา่เป็นมุมเดียวกนั 

โดย    T   คือการกระจดัเชิงมุมท่ีผูส้งัเกตและดวงจนัทร์จะเคล่ือนท่ีไดใ้นช่วงเวลา T  (องศา) 

          T   คือ  เวลาท่ีดวงจนัทร์ใชก้ลบัมายงัต าแหน่งเดิม (ผา่นเมอริเดียนของผูส้งัเกต) หรือระยะเวลาท่ีดวงจนัทร์         

ใชใ้นการเปล่ียนต าแหน่งจาก A ไปยงั B  (นาที) 

          M  คือ คาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก 1 รอบ  (นาที) 

          E    คือ ระยะเวลาท่ีผูส้งัเกตใชใ้นการหมุนรอบจุดศูนยก์ลางของโลก  หรือระยะเวลาท่ีโลกหมนุรอบตวัเอง            

มีค่า  23.934×60 = 1436.04นาที 

 

                        ซ่ึงเม่ือพิจารณาสมการทั้ง 2 แลว้จะไดส้มการดงัน้ี  

 
1
M =

1
E −

1
T 
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ผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร้ังท่ี เวลาท่ีดวงจนัทร์กลบัมา 

ยงัต าแหน่งเดิม(T)  (นาที) 

คาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก(M) 

(นาที) 

1 1496 35829.15010 

2 1494 37015.93789 

3 1496 35829.15010 

4 1497 35264.95866 

5 1499 34190.34244 

6 1499 34190.34244 

7 1496 35829.15010 

8 1496 35829.15010 

9 1495 36412.47965 

10 1495 36412.47965 

11 1496 35829.15010 

12 1494 37015.93789 

13 1494 37015.93789 

14 1493 37640.58497 

15 1491 38958.07205 

16 1492 38287.55683 

17 1490 39653.43958 

เฉล่ีย 36541.40120 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1493.98600 
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สรุปผล 

คาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกมีค่าเฉล่ีย 36541  นาทีหรือ 25.38 วนั ซ่ึงคาดเคล่ือนจากคาบมาตรฐาน (27.322 วนั) 

อยู ่7.124 %   

 

อภิปราย 

คาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกจากการศึกษามีค่าเฉล่ีย 36541  นาทีหรือ 25.38 วนั และคาดเคล่ือน      

จากคาบมาตรฐาน (27.322 วนั) อยู ่7.124 % ซ่ึงความคลาดเคล่ือนน้ีอาจเกิดจากการท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี

เลก็นอ้ย และระนาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกไม่อยูใ่นระนาบเดียวกบัวงโคจรของผูส้งัเกตรอบโลก รวมถึง     

การเลง็ต าแหน่งดวงจนัทร์ท่ีมีขนาดใหญ่ และการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีความคาดเคล่ือนค่อนขา้งมาก ซ่ึงการศึกษาและลดปัจจยั

ท่ีก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนดงักล่าวควรมีในการศึกษาในคร้ังตอ่ ๆ ไป 

 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกในคร้ังน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองดว้ยไดรั้บความกรุณาจาก           

คุณมติพล ตั้งมติธรรม ทีมงานจากสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ   คุณครูจิรภรณ์ ก๋าแกว้  และคุณครูท่ีมาอบรมวจิยั

ดาราศาสตร์ขั้นสูงทุกท่าน ท่ีกรุณาแนะน า ใหค้  าปรึกษาและคอยช่วยเหลือจนกระทัง่การท าวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง

ดว้ยดี 

            ขา้พเจา้หวงัวา่งานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชนต์่อผูท่ี้สนใจและน าไปศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป         

 

เอกสารอ้างองิ 

National Aeronautics and Space Administration.Earth’s Moon Facts&Figures.(ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก     

             :http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Moon&Display=Facts. 

             (วนัท่ีสืบคน้ : 6 กรกฎาคม 2557)     

National Aeronautics and Space Administration.Earth’s Facts&Figures.  (ออนไลน)์.เขา้ถึงไดจ้าก  

            :http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth&Display=Facts.  

            (วนัท่ีสืบคน้ : 6 กรกฎาคม 2557) 

http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Moon&Display=Facts
http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth&Display=Facts
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การศึกษาการหาระยะทางของกาแลก็ซีด้วยการใช้ Supernova ชนิด Ia  

นายชนสรณ์  พึ่งเงิน 

E-mail : Meekingdom123@gmail.com 

อาจารยท่ี์ปรึกษา นางจิรภรณ์  ก๋าแกว้ 

โรงเรียน ปัว 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาซุปเปอร์โนวาชนิด Ia ในงานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการหาระยะทางจากโลกถึงกาแลก็ซีท่ีเกิดซุปเปอร์

โนวา  Ia ASASSN-14hu ท่ี เกิด ข้ึน  ณ พิกัด  R.A. = 06hr 43m 26s.92 , Decl. = -69°38 '14".7 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจาก

กลอ้งโทรทศัน์ PROMPT 8 ท่ีหอดูดาว Cerro-Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ถึง

วนัท่ี 27 ตุลาคม 2557  และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในกระบวนการทางแสงหาอนัดบัความสวา่งปรากฏต ่าสุดของซุปเปอร์โนวา

ชนิด Ia น ามาหาค่าผลต่างของซุปเปอร์โนวาต ่าสุดกบัอนัดบัความสวา่งหลงัจากจุดต ่าสุดไปอีก 15 วนัหรือ∆𝑚15 เพื่อน ามาหา

อนัดบัความสวา่งสัมบูรณ์ของซุปเปอร์โนวา Ia และน ามาหาระยะทางจากโลกถึงกาแล็กซีดงักล่าวจากสมการในงานวิจยั จาก

การศึกษาพบวา่ระยะทางจากโลกถึงกาแลก็ซีท่ีเกิดซุปเปอร์โนวา Ia ASASSN-14hu นั้นมีค่าเท่ากบั  100.0 ± 24.78  Mpc 

บทน า 

ดวงดาวบนทอ้งฟ้าท่ีอยูไ่กลโพน้หลายร้อยปีแสงมีดวงดาวซ่ึงอยูร่วมกนัเป็นกาแล็กซี ดวงดาวท่ีเรามองเห็นบนทอ้งฟ้า

ส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ ์ดาวฤกษแ์ต่ละดวงมีจุดจบแตกต่างกนั ดาวฤกษท่ี์มีมวลมากจะมีอายสุั้นและจบชีวิตดว้ยการระเบิดอยา่ง

รุนแรงเรียกวา่ซุปเปอร์โนวา ซุปเปอร์โนวาชนิด Ia เกิดจากระบบดาวคู่ ระหวา่งดาวแคระขาวและดาวยกัษแ์ดง โดยท่ีดาวแคระ

ขาวจะไดรั้บมวลจากดาวยกัษแ์ดงท่ีก าลงัขยายตวัและปลดปล่อยมวลสารจ านวนมากออกมา เม่ือไดรั้บมวลจนมีมวลประมาณ 

1.38 เท่าของดวงอาทิตย ์จะท าใหเ้กิดการระเบิดอยา่งรุนแรง ท าใหมี้ค่าอนัดบัความสวา่งสมับูรณ์ต ่าสุดท่ีถือวา่คงท่ีคือมีค่าอนัดบั

ความสว่างสัมบูรณ์ประมาณ -19.3 แต่ก็จะมีค่าคลาดเคล่ือนเล็กน้อย สามารถค านวณได้ตามสมการจากงานวิจยัของMARIO 

HAMUY, M. M. PHILLIPS, ROBERT A. SCHOMMER, และ NICHOLAS B. SUNTZEFF(December 1996) ซ่ึงจะให้ค่าอนัดบัความสว่าง

สมับูรณ์ท่ีน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน เม่ือไดค้่าอนัดบัความสวา่งสมับูรณ์และอนัดบัความสวา่งปรากฏท่ีนอ้ยท่ีสุดแลว้ สามารถน ามาหา

ระยะทางไดจ้ากสมการ  𝑚 − 𝑀 = 5𝐿𝑜𝑔𝑑 − 5 ในงานวจิยัคร้ังน้ีไดค้  านวณระยะทางของซุปเปอร์โนวา ชนิด Ia ASASSN-

14hu ในบริเวณต าแหน่งของกาแล็กซี ESO 58-G12 ท่ีต  าแหน่ง R.A. = 06hr 43m 26s.92, Decl.= -69°38'14".7 โดยใชข้อ้มูลจาก

ภาพถ่ายจากกลอ้งโทรทรรศน์ PROMPT 8 ท่ีหอดูดาว CTIO ประเทศชิลี  
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วธีิการศึกษา 

             สืบคน้ขอ้มูลการระเบิดของซุปเปอร์โนวาชนิด la จากฐานขอ้มูลในเวบ็ไซต์

www.rochesterastronomy.org/supernova.html และ http://www.cbat.eps.harvard.edu/lists/Supernovae.html  

จากนั้นติดตามและถ่ายภาพซุปเปอร์โนวา ASASSN-14hu ในบริเวณต าแหน่งของกาแลก็ซี ESO 58-G12 ท่ีต  าแหน่ง R.A. = 06hr 

43m 26s.92, Decl. = -69°38'14".7 ในช่วงฟิลเตอร์ B 4 ภาพต่อหน่ึงวนั โดยเปิดหนา้กลอ้ง 80 วนิาที เร่ิมเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 30 

กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 รวม 28 วนั น าภาพท่ีถ่ายได ้(ภาพท่ี 2) ไปเปรียบเทียบกบัภาพถ่ายของกาแลก็ซีท่ีเกิด

ซุปเปอร์โนวาจากฐานขอ้มูล SAO-DSS  (ภาพท่ี 1) 

 

                                                 
                                     ภาพที ่1                                                                                                                ภาพที2่ 

      ภาพที ่1 แสดงภาพถ่ายท่ียงัไม่เกิดซุปเปอร์โนวา ASASSN-14hu จากฐานขอ้มูล SAO-DSS  

      ภาพที ่2 แสดงบริเวณท่ีปรากฏของซุปเปอร์โนวา ASASSN-14hu 

 

น าภาพถ่ายมารวมกนั ( stack ) ดว้ยโปรแกรม Iris หาค่าความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวา Ia โดย

เปรียบเทียบกบัอนัดบัความสวา่งของดาวอา้งอิง โดยดาวน์โหลดแคตตาลอ็ค ของดาว ( ภาพท่ี 3) ในบริเวณภาพถ่ายใน

โปรแกรม DS9 เลือกดาวอา้งอิงจ านวน 4 ดวง เพื่อเปรียบเทียบและค านวณหาค่าอนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์

โนวา จากฐานขอ้มูลของ SIMBAD พบวา่ดาวอา้งอิงแต่ละดวงมีค่าอนัดบัความสวา่ง ปรากฏในฟิลเตอร์ B ดงัน้ี 

ดาวดวงท่ี 1 TVC9181-820-1     B apparent mag=12.17 

ดาวดวงท่ี 2 TVC9181-1230-1    B apparent mag=12.16 

ดาวดวงท่ี 3 TVC9181-1330-1     B apparent mag=12.19 

ดาวดวงท่ี 4 2MASX J06432741-6934193  B apparent mag=17.02 

Supernova type 
Ia 2014 hu 
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ภาพที ่3 แสดงดาวอา้งอิงท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบเพื่อหาความสวา่งปรากฏกบัซุปเปอร์โนวา 

จากนั้นน าอนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิงไปเปรียบเทียบหาอนัดบัความสวา่งของซุปเปอร์โนวา จากสมการ 

                                𝑚1 − 𝑚𝑟𝑒𝑓 = −2.5𝐿𝑜𝑔 𝐼1
𝐼𝑟𝑒𝑓

      

  𝑚1 = −2.5𝐿𝑜𝑔𝐼1 + 2.5𝐿𝑜𝑔𝐼𝑟𝑒𝑓 + 𝑚𝑟𝑒𝑓 

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

โดย 𝑚𝑟𝑒𝑓       คือ อนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิง 

 𝑚1       คือ อนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวา 

 𝐼𝑟𝑒𝑓           คือ ค่าของฟลกัซ์ของดาวอา้งอิง 

𝐼1             คือ ค่าของฟลกัซ์ของซุปเปอร์โนวา 

 c      คือ ค่าคงตวัท่ีเปล่ียนไปของความสวา่งปรากฏท่ีหาจากค่าเฉล่ียของดาวอา้งอิง 

 

น าค่าอนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวาในแต่ละวนัไปหาค่าเฉล่ียและค่า Standard Error น าขอ้มูลท่ี

ไดไ้ปเขียนกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งอนัดบัความสวา่งปรากฏ(x) และวนัจูเลียน(y) พิจารณาเลือกขอ้มูลช่วงท่ีใกลจุ้ด

ต ่าสุด จากนั้นสร้างเส้นแนวโน้มพาราโบลาเพื่อน ามาหาค่าอนัดบัความสว่างปรากฏต ่าสุด และจากนั้นหาค่าอนัดบั

ความสวา่งสัมบูรณ์ท่ีเป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวาโดยใชค้่า∆𝑀15หรือผลต่างของอนัดบัความสวา่งปรากฏ ณ จุดต ่า

สูดกบัอนัดบัความสวา่งปรากฏหลงัจากจุดสูงสุดเป็นเวลา 15 วนั โดยน าไปค านวณค่าอนัดบัความสวา่งสัมบูรณ์ตาม

สมการท่ีได้จากงานวิจัยของ MARIO HAMUY, M. M. PHILLIPS, ROBERT A. SCHOMMER, และ NICHOLAS B. SUNTZEFF 

(December 1996) ดงัตารางท่ี 1 

Supernova ASASSN 14 hu 

1 

2 

3 

4 
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ตารางที ่1 แสดงสมการและค่าคงท่ีจากงานวจิยัของ MARIO HAMUY และคณะ( December 1996 )ในฟิลเตอร์ B  

Bandpass 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝑏(∆𝑚15 − 1.1) 

a b 

B -19.258 0.784 

-19.256 0.860 

 

โดย 𝑀𝑚𝑎𝑥(𝐵) คือ อนัดบัความสวา่งสมบูรณ์ของซุปเปอร์โนวา 

          ∆𝑚15(𝐵)  คือ ผลต่างระหวา่งอนัดบัความสวา่งสูงสุดกบัอนัดบัความสวา่งหลงัจากวนัท่ีสูงสุดไป 15 วนั 

               a และ b      คือ ค่าคงตวัของสมการมีค่าตามตาราง 

 

น าอนัดบัความสวา่งปรากฏและอนัดบัความสวา่งสมับูรณ์มาค านวณหาระห่างระหวา่งโลกถึงกาแลก็ซีท่ีเกิด Supernova Ia โดย

ใชส้มการ 

𝑚 − 𝑀 = 5𝐿𝑜𝑔𝑑 − 5        

โดย         d คือ ระยะทางในหน่วย parsec 

      M คือ อนัดบัความสวา่งสมับูรณ์ท่ีเป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวา 

         m คือ อนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวา 

ผลการศึกษา 

 จากการเปรียบเทียบอนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิงทั้ง 4 ดวงเพ่ือหาค่าอนัดบัความสวา่งปรากฏเฉล่ียของ

ซุปเปอร์โนวา ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 แสดงค่าวนัจูเลียนและอนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวา 

JD (Day) JD-2456930 (Day) Apparent Magnitude Standard Error 

2456930.768 0.76820978 15.85 0.14 

2456931.632 1.631993330 15.78 0.17 

2456932.625 2.62522537 15.76 0.15 

2456933.842 3.84202003 15.69 0.17 

2456935.861 5.86055764 15.70 0.19 

2456936.824 6.82399411 15.69 0.18 

2456937.781 7.78143946 15.66 0.14 

2456938.784 8.78361563 15.75 0.16 
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JD (Day) JD-2456930 (Day) Apparent Magnitude Standard Error 

2456939.705 9.70545382 15.78 0.17 

2456940.604 10.60395035 15.87 0.13 

2456941.607 11.60699007 15.86 0.16 

2456944.801 14.80087939 16.04 0.19 

2456950.822 20.82242007 16.67 0.17 

2456951.792 21.7922337 16.76 0.18 

2456952.845 22.8446111 16.88 0.18 

2456953.854 23.85426641 16.95 0.16 

2456955.809 25.80852001 17.21 0.15 

2456956.804 26.80438198 17.18 0.13 

2456957.796 27.79635163 17.35 0.17 

 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยกระบวนการทางแสง (photometry)โดยเปรียบเทียบค่าอนัดบัความสวา่งปรากฏเฉล่ีย      

ของซุปเปอร์โนวา ดงัตารางท่ี 2 ไดค้่าอนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวาเทียบกบัวนัจูเลียนดงักราฟท่ี 1  

 

กราฟที ่1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอนัดบัความสวา่งปรากฏเฉล่ียของซุปเปอร์โนวา Ia กบั วนัจูเลียน 

เลือกช่วงขอ้มูลของอนัดบัความสวา่งปรากฏในบริเวณใกลเ้คียงกบัจุดสูงสุดของกราฟเพื่อหาค่าความอนัดบัความสวา่งปรากฏท่ี

ต ่าท่ีสุดของ Supernova ดงักราฟท่ี 2 
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กราฟที ่2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง อนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวา Ia ท่ีอยูบ่ริเวณจุดสูงสุดกบัวนัจูเลียน 

จากกราฟท าใหไ้ดค้่าอนัดบัความสวา่งปรากฏต ่าสุดและและอนัดบัความสวา่ง หลงัจากวนัท่ีต ่าสุดไปอีก 15 วนัดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 แสดงอนัดบัความสวา่งต ่าสุดและวนัท่ีหลงัจากอนัดบัความสวา่งต ่าสุดไป 15 วนั 

JD (Day) Apparent Magnitude 

Maximum 2456935.785 15.67 ± 0.16 

Maximum + 15 Day 2456950.785 16.68 ± 0.16 

 

จากตารางท่ี 3 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาผลต่างของอนัดบัความสวา่งในเวลา 15 วนัจากวนัท่ีอนัดบัความสวา่งปรากฏมีค่า

ต ่าสุดหรือ ∆𝑚15 เพื่อน าไปหาค่าอนัดบัความสวา่งสมบูรณ์ท่ีเป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวาชนิด Ia 

ผลต่างของอนัดบัความสวา่งเป็นดงัน้ี 

 ∆𝑚15= Apparent Magnitude (15) - Apparent Magnitude (Maximum) 

  = 16.68 ± 0.16 – 15.67 ± 0.16 

  = 1.010 ± 0.32 

หาอนัดบัความสวา่งสมบูรณ์ท่ีเป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวา ดงัน้ี 

     𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝑏(∆𝑚15(𝐵) − 1.1)                                  

     𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.258 + 0.784(1.010 − 1.1) 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.258 + 0.784(−0.09) 

                                                                              𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.3334 ± 0.32 

พิจารณาตามหลกัเลขนยัส าคญั      𝑀𝑚𝑎𝑥 = −19.33 ± 0.32 
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หาระยะทางของกาแลก็ซีทีเ่กดิซุปเปอร์โนวาชนิด Ia ถึงโลก 

 จากการรวบรวมขอ้มูลแลว้วเิคราะห์ท าให้ทราบค่าอนัดบัความสวา่งปรากฏต ่าสุดของซุปเปอร์โนวา และอนัดบัความ

สวา่งสมับูรณ์ซ่ึงไดจ้ากการค านวณ จากนั้นน าค่าท่ีไดไ้ปหาระยะทางดงัน้ี 

 𝑚 − 𝑀 = 5𝐿𝑜𝑔𝑑 − 5 

จากสมการจะได ้    15.67 − (−19.33 )  =  5Logd − 5 

  d = 10(15.67+19.33+5
5 ) 

  d = 100000000  pc 

  d = 100.0 ± 24.78 Mpc 

 

สรุปผล 

              จากการเก็บขอ้มูลอนัดบัความสวา่งของซุปเปอร์โนวาชนิด Ia ASASSN-14hu ในบริเวณต าแหน่งของกาแลก็ซี ESO 

58-G12 ท่ีต  าแหน่ง R.A. = 06hr 43m 26s.92 , Decl. = -69°38'14".7 พบวา่กาแลก็ซีท่ีเกิดซุปเปอร์โนวามีระยะห่างจากโลกเท่ากบั      

100.0 ± 24.78  Mpc 

อภิปรายผล 

 จากการเก็บข้อมูลภาพถ่ายของซุปเปอร์โนวาชนิด Ia ด้วยกล้องโทรทัศน์  PROMPT 8 ท่ีหอดูดาว CTIO 

(Cerro - Tololo Inter-American Observatory)  โดยไดติ้ดตามซุปเปอร์โนวาในหลายต าแหน่ง แต่ซุปเปอร์โนวาบางดวงท่ีติดตาม

เป็นชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ชนิด Ia  ซุปเปอร์โนวาชนิด Ia ท่ีไดติ้ดตามไดแ้ก่ 2014da และ 2014dh แต่ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ไดเ้พราะ

ซุปเปอร์โนวาอยู่ใกลก้าแล็กซีมากเกินไป ส่วนซุปเปอร์โนวา CSS140914:010107-101840 เม่ือน ามาสร้างกราฟพบว่าจุดท่ี

อนัดบัความสวา่งต ่าสุดขาดหายไปจึงไม่สามารถใชข้อ้มูลชุดน้ีได ้และจากการเก็บขอ้มูลซุปเปอร์โนวา ASASSN-14hu พบว่า

ภาพถ่ายบางภาพมีปัญหาคือภาพท่ีถ่ายไดไ้ม่ชดัเน่ืองจากสภาพอากาศท าให้ตอ้งคดัเลือกภาพท่ีดีท่ีสุด 3 ภาพแลว้น ามารวมกนัใน

แต่ละวนัและเน่ืองจากการถ่ายภาพนั้นไม่สามารถถ่ายไดต้่อเน่ืองท าให้กราฟในช่วงวนัจูเลียน 2456944.801 ถึง 2456950.822 

หายไปรวมระยะเวลาประมาณ 6 วนั เม่ือน าค่าความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวาในแต่ละวนัมาเขียนกราฟพบว่าค่าอนัดบั

ความสวา่งปรากฏมีค่าน้อยท่ีสุด (minimum magnitude) มีค่าเท่ากบั 15.67 ± 0.16 เม่ือน าค่าท่ีไดไ้ปหาผลต่างของอนัดบัความ

สวา่ง ณ จุดสูงสุดกบัหลงัจากจุดสูงสุดไปอีก15วนัหรือ ∆m15 ไดค้่าเท่ากบั 1.01 ± 0.32 เม่ือน าค่า ∆m15 ไปหาค่าอนัดบั

ความสวา่งสัมบูรณ์ของซุปเปอร์โนวาไดค้่า เท่ากบั -19.33±0.32 แลว้น าไปหาระยะทางจากโลกถึงกาแลก็ซีไดค้่าเท่ากบั 100.0 

± 24.78  Mpc 
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กติติกรรมประกาศ 

 การวจิยัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดีเพราะมีสถาบนัและบุคคลต่างๆซ่ึงคอยใหค้วามช่วยเหลือขา้พเจา้กระทัง่งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วง

ไปดว้ยดี ณโอกาสน้ีขา้พเจา้ ขอขอบพระคุณสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ NARIT สถาบนัส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหโ้อกาสแก่ขา้พเจา้       

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี รวมถึงอปุกรณ์ท่ีส าคญัโดยเฉพาะกลอ้ง PROMPT 8 จนท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอบพระคุณ คุณมติพล  ตั้งมติธรรม ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือสนบัสนุนในดา้นการใหค้วามรู้ ค  าแนะน า และขอ้มูลต่างๆตลอดเวลา     

ท่ีท างานวจิยั   คุณประณิตา  เสพปันค า ผูใ้หค้วามรู้ ค าปรึกษา และช่วยเหลือในดา้นต่างๆตลอดระยะเวลาในการท างานวจิยั   

นายชาติ ก๋าแกว้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนปัว ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทาง ดาราศาสตร์ของโรงเรียนอยา่งเตม็ท่ี       

คุณครูจิรภรณ์  ก๋าแกว้ ครูท่ีปรึกษางานวจิยัท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดจนใหค้  าช้ีแนะและปรึกษาตลอดจนใหค้วามอนุเคราะห์   

ในการแกปั้ญหาจนงานวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมถึง คุณพอ่ คุณแม่ ผูเ้ป็นท่ีรักและคุณครู ตลอดจนเพื่อน ๆ ในโรงเรียน     

ทุกคนท่ีคอยสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหมี้พลงัในการท าวจิยัในคร้ังน้ีไดส้ าเร็จ 

 

เอกสารอ้างองิ 

มติพล ตั้งมติธรรม.คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบติัการ พิมพค์ร้ังท่ี 1 .สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)                  
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ออออออออสืบคน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2557 

CBAT.//2014. Latest Supernovae. (ออนไลน)์.แหล่งท่ีมา http://www.cbat.eps.harvard.edu/lists/Supernovae.html 

.                .สืบคน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2557 

Mark M. Phillips.//2011. Delta M 15 absolute magnitude supernovae. (ออนไลน)์.แหล่งท่ีมา  zzz     zz  

vvvvvvvvzhttp://en.wikipedia.org/wiki/Phillips_relationship.สืบคน้เม่ือ 16 ตุลาคม2557 
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LLLLLLLLUniversidad de Chile, Casilla 36-D, Santiago, Chile 
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ช่ือโครงงาน การหาอายุกาแล็กซ่ีทางช้างเผอืกโดยประมาณจาก H-R Diagramของกระจุกดาวทรงกลม 

ช่ือเด็กหญิงนงนภสั วา่นกระ 

e-mail: antnong.wankra@hotmail.co.th  

อาจารยที์ปรึกษา อาจารยชู์ชาติ แพนอ้ย 

ท่ีปรึกษาพิเศษ นางสาวณฐัยา ศิริวนสกลุ 

และนายวชิชญา จงเจริญ 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  222 ถนนชุมพล ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000            

 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือศึกษาหาอายโุดยประมาณของกาแลก็ซ่ีทางชา้งเผอืก โดยสัง่

ถ่ายภาพกระจุกดาวทรงกลมผา่นกลอ้ง Promrt8 น าภาพท่ีไดม้าท า H-R Diagram วเิคราะห์หาค่าอายขุองกระจุกดาวทรงกลม

แลว้น าค่าอายโุดยประมาณท่ีมากท่ีสุดมาประมาณเป็นอายขุองกาแลก็ซ่ีทางชา้งเผือก แลว้ค่าอายขุองกาแลก็ซ่ีทางชา้งเผือกมี

อายปุระมาณ 91.23 พนัลา้นปี 

 

ค าส าคญั: กาแลกซ่ีทางชา้งเผือก 

  H-R Diagram  

 

 
 

บทน า 

ในอดีตการสังเกตุดวงดาวไดมี้การเกิดข้ึนมาแลว้ ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัดวงดาว กระจุกดาว และกาแล็กซ่ีมาบา้ง

แลว้ และไดมี้การสนันิฐานความเก่ียวขอ้งของแต่ละอยา่งเขา้ดว้ยกนั และนัน่ก็เป็นตน้ก าเนิดของการศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจุบนั

การศึกษาเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งของดาว กระจุกดาวและกาแลก็ซ่ี มีความเก่ียวขอ้งกนัไดห้ลายแบบ เช่น การหาอาย ุเป็นตน้ 

กระจุกดาวทรงกลมคือดาวฤกษท่ี์อยูร่วมกนัไดด้ว้ยแรงโนม้ถ่วง ดาวในกระจุกดาวจะมีอายเุท่าๆกนัและเหมือนกนั

ท่ีส่วนประกอบอีกดว้ย การท่ีกระจุกดาวมีอายเุยอะมีขอ้สันนิฐานวา่ขบวนการการเกิดกระจุกดาวทรงกลมเกิดพร้อมกบัการ

เกิดดาราจกัร(กาแล็กซ่ี) ไดมี้การท า H-R Diagram หาอายเุพ่ือใชใ้นการศึกษาต่อไป การหาอายขุองกาแล็กซ่ีทางชา้งเผือกมี

การหาอายไุดโ้ดยการประมาณค่าจากกระจุกดาวทรงกลม ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่เราสามารถหาอายกุระจุกดาวทรงกลมเพื่อท่ีจะ

น าไปประมาณเป็นค่าอายกุาแลก็ซ่ีทางชา้งเผือกได ้
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วธีิการศึกษา 

1. เลือกกระจุกดาวทรงกลมท่ีจะใชใ้นการหาค่าอาย ุ

2. สัง่ถ่ายภาพกระจุกดาทรงกลมผา่นกลอ้ง Promrt8 ท่ีประเทศชิลี โดยสัง่ถ่ายผา่นฟิวเตอร์ B และ V 

3. น าภาพมาเขา้โปรแกรม Aperture Photometry Tool ค  านวณหาค่าแมกนิจูดของดาวแต่ละดวง 

4. หาค่าแมกนิจูดท่ีแทจ้ริงของดาวในสองฟิวเตอร์แลว้ น าค่าแมกนิจูดท่ีแทจ้ริงของดาวในฟิวเตอร์ B  มาลบกบัค่าแมก

นิจูดท่ีแทจ้ริงของดาวในฟิวเตอร์ V จะไดค้่าเป็น B-V ออกมา 

5. ท าการพลอ็ตกราฟ H-R Diagram โดยใหแ้กน x เป็น B-V และแกน y เป็นค่าแมกนิจูดท่ีแทจ้ริงของดาวใน  

ฟิวเตอร์ V 

6. หาจุดพน้ล าดบัหลกั (turnoff point) จากในกราฟ แลว้น าค่า B-V ของจุดพน้ล าดบัหลกัไปเทียบกับ Color Index  

เพื่อหาอุณหภูมิ และน าอุณหภูมิท่ีไดไ้ปเทียบกบั Stellar Classification เพ่ือหาค่ามวลต่อมวลดวงอาทิตย ์

7. น าค่ามวลท่ีไดไ้ปแทนในสูตร MS = 10^10 * (M/Msun)^-2.5 เพื่อหาอายกุระจุกดาว 

8. น าค่าอายขุองกระจุกดาวทรงกลมท่ีมากท่ีสุดท่ีเราศึกษามาสรุปเป็นค่าประมาณของอายกุาแลก็ซ่ีทางชา้งเผือก 

 

 
ผลการศึกษา 

กระจุกดาว M22 ในกลุ่มดาวคนยงิธนู 

เม่ือจดัค่าแมกนิจูดท่ีแทจ้ริง น ามาเขียนภาพ H-R Diagram พบวา่จากกราฟท่ี 1ท่ีจุดพน้ล าดบัหลกั มีคา่ดชันีสี (B-V) ประมาณ 

1.2 และเม่ือน ามาค านวณหาอายขุองกระจุกดาว มีอายปุระมาณ 43.58 พนัลา้นปี 
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กระจุกดาว M55 ในกลุ่มดาวคนยงิธนู 

 เม่ือจดัค่าแมกนิจูดท่ีแทจ้ริง น ามาเขียนภาพ H-R Diagram พบวา่จากกราฟท่ี 2 

ท่ีจุดพน้ล าดบัหลกั มีค่าดชันีสี (B-V) ประมาณ 1.3 และเม่ือน ามาค านวณหาอายขุองกระจุกดาว มีอายปุระมาณ 61.04 พนัลา้น

ปี 

 
กระจุกดาว NGC6397 

 เม่ือจดัค่าแมกนิจูดท่ีแทจ้ริง น ามาเขียนภาพ H-R Diagram พบวา่จากกราฟท่ี 3 

ท่ีจุดพน้ล าดบัหลกั มีค่าดชันีสี (B-V) ประมาณ 1.25 และเม่ือน ามาค านวณหาอายขุองกระจุกดาว มีอายปุระมาณ 51.29 

พนัลา้นปี 
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กระจุกดาว NGC1261 

 เม่ือจดัค่าแมกนิจูดท่ีแทจ้ริง น ามาเขียนภาพ H-R Diagram พบวา่จากกราฟท่ี 4 

ท่ีจุดพน้ล าดบัหลกั มีค่าดชันีสี (B-V) ประมาณ 0.9  และเม่ือน ามาค านวณหาอายขุองกระจุกดาว มีอายปุระมาณ 19.54 

พนัลา้นปี 

 

สรุปผล 
จากการหาค่าอายขุองกระจุกดาวทรงกลมเพ่ือประมาณหาอายขุองกาแลก็ซ่ีทางชา้งเผือก พบวา่กาแลก็ซ่ีทาง

ชา้งเผือกมีอายปุระมาณ 14 พนัลา้นปี แต่ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าประมาณเท่านั้น เน่ืองจากการหาค่าของกระจุกดาวทรงกลม H-R 

Diagram ท่ีไดมี้ค่า 61.04 พนัลา้นปี ท่ีเป็นอยา่งน้ีเพราะตอนท่ีพลอ็ตกราฟจุดพน้ล าดบัหลกัท่ีไดไ้ม่ชดัเจนและจุดพน้จาก

ล าดบัหลกัท่ีเลือกมาเป็นแคจุ่ดๆหน่ึงท่ีเลือกมาเท่านั้น ดงันั้นอายท่ีุไดต้อนน้ีจึงเป็นแคค่่าขอบบนท่ีเราสามารถบอกไดว้า่

กระจุกดาวน้ีจะมีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่าอายท่ีุหาได ้แตจ่ะไม่มากไปกวา่น้ีแน่นอน 

 
กติติกรรมประกาศ 

โครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยชู์ชาติ แพนอ้ย อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยันางสาวณฐัยา ศิริวน

สกลุ นายวชิชญา จงเจริญ ท่ีปรึกษาพิเศษท่ีไดใ้หค้  าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จน

รายงานเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบคุณพี่ๆของทาง NARIT ท่ีไดใ้หโ้อกาศในการท างานวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอบคุณเพ่ือนๆท่ีช่วยใหค้  าแนะน าดีๆ ความคิดเห็นใหม่ๆ เก่ียวกบังานวจิยัช้ินน้ี 
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เอกสารอ้างองิ 

อายกุาแลก็ซ่ีทางชา้งเผือก. สืบคน้เม่ือ 29 พฤศจิกายน จาก https://charat602.wordpress.com/กาแลก็ซ่ีทางชา้วเผือก/ 

กระจุกดาวทรงกลม. สืบคน้เม่ือ 29 พฤศจิกายน จาก https://sites.google.com/site/thinkstars/หมวดดาว/ 

H-R Diagram. สืบคน้เม่ือ 19 พฤศจิกายน จาก http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell_diagram 

กลอ้ง Promrt8 

ฐานขอ้มูล Simbad 

มติพล ตั้งมติธรรม ; คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฎิบติัการ 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell_diagram
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ช่ือโครงงาน การศึกษาคาบการโคจรดาวบริวารดาวพฤหัสบดี     

ช่ือผูท้  ำโครงงำน นำย วชิระ ยนืยง 

e-mail: kong-yuenyong@hotmail.com  

อำจำรยท่ี์ปรึกษำ อำจำรยชู์ชำติ แพนอ้ย 

ช่ือโรงเรียน เบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรำ  

222 ถ.ชุมพล ต.หนำ้มือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000     

 

บทคัดย่อ 

 งำนวจิยัเร่ือง กำรศึกษำคำบกำรโคจรดำวบริวำรดำวพฤหสับดี มีท่ีมำจำกกำรท่ีเรำสำมำรถสงัเกตเห็นดำวพฤหสับดี    

และดำวบริวำรของมนัไดท้ ำใหเ้กิดควำมสงสยัท่ีวำ่ ดำวบริวำรดำวพฤหสัดีโคจรรอบดำวพฤหสัใชเ้วลำนำนเท่ำไร ส่วน

วธีิกำรศึกษำนั้น อำจมีไดห้ลำยวธีิแต่เน่ืองจำกดำวบริวำรดำวพฤหสับดี ท่ีเรำเห็นในแต่ละวนันั้น มีระยะห่ำงจำกดำว

พฤหสับดีไม่เท่ำกนั ในกำรศึกษำวจิยัในคร้ังน้ีจะใชก้ำรศึกษำจำกภำพและกำรศึกษำจำกภำพจำกโปรแกรม Stellarium  กำร

บนัทึกภำพดำวบริวำรดำวพฤหสับดี จะบนัทึกภำพดว้ยกลอ้งดิจิทลั น ำภำพมำค ำนวณหำระยะห่ำงระหวำ่งดำวบริวำรดำว

พฤหสับดี กบัดำวพฤหสับดี ในวนันั้นๆ  

 ผลของเรำพบวำ่ จะเห็นไดว้ำ่คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วนั คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ6วนั 

คำบวงโคจรของ Europaประมำณ12วนั ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ9วนั และจำกกรำฟ 2.1เม่ือเทียบโปรแกรม 

Stellarium คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วนั คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วนั คำบวงโคจรของ Europa

ประมำณ3วนั ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วนั และเม่ือเทียบกบัฐำนขอ้มูล(NASA)มีค่ำควำมคลำดเคล่ือน 7.855%  

16.137% 237.91% 408.76% และ4.128% 2.16% 15.521% 13.6% ตำมล ำดบั และยงัพบวำ่ จุดไกลสุดมีกำรเปล่ียนแปลง 

ค าส าคญั: คำบกำรโคจร ดำวบริวำรดำวพฤหสับดี Stellarium 

บทน า 

งำนวิจยั กำรศึกษำคำบกำรโคจรดำวบริวำรดำวพฤหัสบดี ไดแ้นวคิดมำจำกกำรเห็นดำวหน่ึงมีดำวบริวำรมำโคจร

รอบดำวดวงนั้น เช่น ดวงจนัทร์ท่ีโคจรรอบโลกใชเ้วลำ 30วนัหรือแมแ้ต่ กลุ่มดำวแกลิเลียนท่ีโคจรรอบดำวพฤหัส ท ำให้มี

แนวคิดอยำกท ำงำนวิจยัเร่ืองคำบกำรโคจรดำวบริวำรดำวพฤหัสบดี  โดยมีวิธีกำรศึกษำจำกกำรถ่ำยภำพจำกทอ้งฟ้ำจริง ใน

กำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ีผูท้  ำกำรศึกษำได้ท ำกำรถ่ำยภำพด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีในกำรถ่ำยภำพและมีเป้ำหมำยใน

กำรศึกษำเพื่อใหท้รำบถึงกำรโคจรของดำวบริวำรดำวพฤหสั และขอบเขตในกำรศึกษำโครงงำน อยูใ่นช่วงระยะเวลำ 3 เดือน

โดยแบ่งระยะเวลำเก็บขอมูลถ่ำยภำพจริงตั้งแต่วนัท่ี1-17 พฤศจิกำยนพ.ศ.2557 และมี ดำวบริวำรดำวพฤหัสบดี ท่ีศึกษำ 4 

ดวงดงัต่อไปน้ี 1.Io 2.Europa 3.Ganymede 4.Callisto 
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วธีิการศึกษา 

1. ถ่ำยรูปดำวพฤหสับดีและดำวบริวำรดว้ยกลอ้ง Cannon DSLR EOS60D เลือก iso1600และควำมเร็วชตัเตอร์13

มิลลิวนิำทีโดยใชข้อ้ต่อต่อเขำ้กบักลอ้งโทรทรรศน์แบบด๊อบโซเนียน (Dobsonian)โดยถ่ำยรูปตั้งแตว่นัท่ี 1 

พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 ถึงวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 เวลำ 05.00น. 

2. น ำขอ้มูลภำพท่ีไดเ้ปิดใน paint เลือกช่อง line เลือกสีท่ีแตกต่ำงจำกสีด ำในช่อง Colors  แลว้เปิดภำพท่ีเรำถ่ำย

ได ้ลำกเสน้ผำ่นช่วงระยะเวลำถ่ำยเดียวกนัโดยลำกในแนวนอน 

3. ใชไ้มบ้รรทดัวดัระยะจำกเสน้สีของดำวพฤหสับดีถึงเสน้สีต่ำงๆของดำวบริวำรดวงต่ำงๆในหน่วยเซนติเมตร

(cm.) หำค่ำเฉล่ีย7คร้ัง วดัระยะเสน้ผำ่นศูนยก์ลำงของดำวพฤหสัในแต่ละวนัในหน่วยเซนติเมตรหำค่ำเฉล่ีย7

คร้ัง พลอ็ตลงใน Microsoft Office Excel  

4. เปิดโปรแกรม Stellarium เลือกต ำแหน่งผูส้งัเกตุอยูท่ี่ จงัหวดั ฉะเชิงเทรำ ประเทศไทย เปล่ียนวนัเวลำเป็นวนัท่ี

1 เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 05.00 Capture หนำ้จอของแต่ละวนัจนถึงวนัท่ี 19 เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2557 

5. น ำค่ำระยะห่ำงมำเทียบบัญญัติไตรยำงค์  ระยะห่ำงดำวพฤหัสกับดำวบริวำรในหน่วยกิโลเมตร (km.) = 

{ระยะห่ำงดำวพฤหสักบัดำวบริวำรในหน่วยเซนติเมตร (cm.) คูณดว้ย 139,822}(เสน้ผำ่นศูนยก์ลำงดำวพฤหสั

หน่วยkm.) แลว้หำร ดว้ยเส้นผำ่นศูนยก์ลำงในหน่วยcm. พลอ็ตลงใน Microsoft Office Excel น ำมำพลอ็ตเป็น

กรำฟโดยใหด้ำวพฤหสัเป็นแกนใหด้ำ้นล่ำงเป็นค่ำลบ ใหด้ำ้นบนป็นค่ำบวก     

6. เปล่ียนต ำแหน่งผูส้ังเกตุไปท่ีดวงอำทิตย ์เปล่ียนวนัเวลำเป็นวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 น ำค่ำระยะห่ำงของดำว

พฤหสับดีในหน่วยดำรำศำสตร์(AU)มำพลอ็ตลง Microsoft Office Excel เปล่ียนเวลำไปทุกๆ1เดือนจนถึงพ.ศ.

2568  

7. จำกขอ้6 เปล่ียนจำกกำรหำระยะจำกดวงอำทิตยถึ์งดำวพฤหสับดีเป็นดวงอำทิตยถึ์งดำวบริวำรแต่ล่ะดวงโดยให้

ระยะห่ำงของ Io เป็น30นำทีจนครบ85คร้ัง Europa เป็น70นำที จนครบ72คร้ังGanymede เป็น 120นำทีจนครบ

82คร้ัง Callisto เป็น300นำทีจนครบ62คร้ัง 

8. เปล่ียนต ำแหน่งผูส้งัเกตุไปท่ีดวงอำทิตย ์เปล่ียนวนัเวลำเป็นวนัท่ี 1 กนัยำยน 2557 คลิกไปท่ีดำวบริวำรพฤหัส

แลว้น ำค่ำระยะห่ำงท่ีไดม้ำพลอ็ตลง Microsoft Office Excel เปล่ียนเวลำไปทุกๆ1วนัแลว้พลอ็ตเป็นกรำฟ                          
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ผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

               วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน                                                                           วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน    

 

 

 

 

 

 

 

               วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน                                                                          วนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 

 

 

 

 

 

 

 

                           วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน                                                                             วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 
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ตำรำงวดัระยะห่ำงของดำวพฤหสัถึงดำวบริวำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรำฟระยะห่ำงระหวำ่งดำวพฤหสัถึงดำวบริวำรในหน่วย km. โดยในแนวแกนXช่องท่ี1คือวนัท่ี03/11/2557โดย

ช่องท่ี 2คือวนัท่ี04/11/2557โดยช่องท่ี3คือวนัท่ี07/11/2557โดยช่องท่ี4คือวนัท่ี10/11/2557โดยช่องท่ี5คือวนัท่ี13/11/2557โดย

ช่องท่ี6คือวนัท่ี16/11/2557ในแนวแกนYคือระยะห่ำงในหน่วย km.  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                กรำฟท่ี1.1                                                                             กรำฟท่ี1.2 

จำกกำรศึกษำกรำฟท่ี1.1และ กรำฟท่ี1.2พบวำ่ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วนัGanymadeประมำณ6วนั

Europaประมำณ12วนั Ioประมำณ9วนั 
 
กรำฟระยะห่ำงระหวำ่งดำวพฤหสัถึงดำวบริวำร 4 ดวงจำก Stellarium ในหน่วย km.ในแกนy โดยเสน้ศูนยคื์อดำว

พฤหสับดีโดยจำก1ไป2คือระยะเวลำ1วนัในแกนx  
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กรำฟท่ี2.1 

จำกกำรศึกษำกรำฟท่ี2.1พบวำ่ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วนัคำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วนั 

คำบวงโคจรของ Europaประมำณ3วนั ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วนั 

 

 

 

กรำฟระยะห่ำงระหวำ่งดวงอำทิตยถึ์งดำวบริวำร Io จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงในหน่วยAU 

แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง85 ระยะเวลำช่องล่ะ30นำที 

 
 

 

 

 

 

 

กรำฟท่ี3.1 

กรำฟระยะห่ำงระหวำ่งดวงอำทิตยถึ์งดำวบริวำร Europa จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงใน

หน่วยAU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง72ระยะเวลำช่องล่ะ70นำที 

 
กรำฟท่ี3.2 
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กรำฟระยะห่ำงระหวำ่งดวงอำทิตยถึ์งดำวบริวำร Ganymede จำก Stellarium ในหน่วย แกนY คือระยะห่ำงในหน่วย

AU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง82ระยะเวลำช่องล่ะ120นำที 

 

 

 

 

 

 

 

กรำฟท่ี3.3 

 

 

กรำฟระยะห่ำงระหวำ่งดวงอำทิตยถึ์งดำวบริวำร callisto จำก Stellarium ในหน่วย AU แกนY คือระยะห่ำงใน

หน่วยAU แกนX คือระยะเวลำ โดยจำก1ไปจนถึง62ระยะเวลำช่องละ300นำที 

 

 

 

 

 

 

 

กรำฟท่ี3.4 

จำกกำรศึกษำกรำฟท่ี3.1-3.4 พบวำ่ คำบกำรโคจรของดำวแต่ล่ะดวงโดยกำรน ำจ ำนวนช่องระยะห่ำงของเวลำมำคูณ

กบัระยะเวลำท่ีเรำก ำหนด ของดำวบริวำรแต่ละดวง Ioประมำณ 2550นำที Europaประมำณ 5040นำที Ganymadeประมำณ 

9840นำที Callistoประมำณ18600นำที 
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สรุปผล 
 จำกกรำฟ1.1-กรำฟ1.2จะเห็นวำ่ คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ18วนั คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ6

วนั คำบวงโคจรของ Europaประมำณ12วนั ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ9วนั และจำกกรำฟ 2.1เม่ือเทียบโปรแกรม 

Stellarium คำบวงโคจรของ Callisto ประมำณ16วนั คำบวงโคจรของ Ganymadeประมำณ7วนั คำบวงโคจรของ Europa

ประมำณ3วนั ส่วนคำบวงโคจรของ Ioประมำณ2วนั และเม่ือเทียบกบัฐำนขอ้มูล(NASA)มีค่ำควำมคลำดเคล่ือน 7.855%  

16.137% 237.91% 408.76% และ4.128% 2.16% 15.521% 13.6% ตำมล ำดบั และยงัพบวำ่ จุดไกลสุดมีกำรเปล่ียนแปลง 

อภิปราย 
 จำกกำรศึกษำพบวำ่ภำพท่ีเรำถ่ำยมีปัญหำจำกกำรท่ีเรำถ่ำยภำพเป็นเสน้บำงภำพมวัเกิดข้ึนจำกตอนแรกเรำยงัไม่รู้วำ่

ตอ้งใชค้่ำควำมไวแสง(iso)เท่ำไหร ตอนท่ีถ่ำยภำพอำจมีลมมำกระทบจนเกิดกำรสัน่ของกลอ้งโทรทรรศ ์เปิดหนำ้กลอ้งนำนก่ี

วนิำที และช่วงระยะเวลำท่ีถ่ำยห่ำงถึง3วนัซ่ึงท ำใหค้ำบวงโคจรของEuropaและIo คลำดเคล่ือนไปมำก และยงัปัญหำดำ้นลม

ฟ้ำอำกำศเพรำะในพ่ืนท่ีท่ีเรำถ่ำยภำพอยูใ่กลท้ะเลและใกลแ้นวชำยฝ่ังทะเลในช่วงตน้ฤดูหนำวช่วงท่ีเก็บขอ้มูลยงัอยูใ่นช่วง

ฤดูมรสุมท่ียงัมีฝนตกอยู ่และจะน ำไปศึกษำต่อไป 

กติติกรรมประกาศ 
งำนวจิยัดำรำศำสตร์น้ี ไดรั้บกำรสนบัสนุนโดยโครงกำรอบรมครูเชิงปฏิบติักำรดำ้นดำรำศำสตร์ขั้นสูง 

สถำบนัวจิยัดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องคก์ำรมหำชน) สถำบนัส่งเสริมกำรสอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)  

โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 

ขอขอบคุณอำจำรยท่ี์ปรึกษำอำจำรย ์ชูชำติ แพนอ้ย นำยภำณุ อุบลนอ้ย นำยวชิชญำ จงเจริญ ท่ีคอยใหค้  ำปรึกษำใน
กำรท ำงำนและช่วยใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรถ่ำยภำพในคร้ังน้ี และขอขอบคุณคุณพอ่คุณแม่และเพ่ือน พ่ีและนอ้งๆท่ีคอยใหก้ำร

สนบัสนุนในหลำยๆดำ้น 

เอกสารอ้างองิ 

นำย อดิศกัด์ิ มหำวรรณ,ดำวพฤหสับดี(Jupiter).สืบคน้เม่ือ 02 ธนัวำคม 2557 

http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/Jupiter.htm 

Nationai Aeronautics and Space Administration.สืบคน้เม่ือ 20 พฤศจิกำยน 2557 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Jup_Callisto&Display=Facts 
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การศึกษาการเปลีย่นแปลงระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก 
นางสาวสุพิชญา  อ่วมเถ่ือน 

e-mail: Supichaya_pearry@gmail.com 

ช่ือครูท่ีปรึกษา นายชูชาติ แพนอ้ย 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
บทคัดย่อ 

 งานวจิยัเร่ือง การศึกษาการเปล่ียนแปลงระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลก เกิดจากความสงสยัท่ีวา่ 

เม่ือวงโคจรของดวงจนัทร์เป็นวงรีแลว้ ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนแปลงระยะห่างอยา่งไร ซ่ึงสามารถท าการศึกษา 

ไดห้ลายวธีิ แต่เน่ืองจากดวงจนัทร์ท่ีเราเห็นในแต่ละวนันั้น มีขนาดปรากฏไม่เท่ากนั จึงท าการศึกษาจากภาพถ่าย    

ดวงจนัทร์ และการศึกษาจากภาพจากโปรแกรม Stellarium  การบนัทึกภาพดวงจนัทร์ จะบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิทลั 

Canon DSLR EOS60D โดยถ่ายท่ีมุมเงยไม่ต ่ากวา่ 15 องศา น าภาพมาหาค่าเฉล่ียของขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเชิงมุม

ของดวงจนัทร์ แลว้น ามาค านวณหาระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกในวนันั้นๆ 

จากผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ียของระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกท่ีหาไดจ้ากภาพจริงและภาพจาก

โปรแกรม Stellarium เท่ากบั 382,030 กิโลเมตรและ 386,990 กิโลเมตร เม่ือเทียบกบัฐานขอ้มูล(NASA) มีค่าความ

คลาดเคล่ือน 1.066% และ 2.323% ตามล าดบั ระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั ท าให้

วงโคจรไม่เป็นวงกลมแตเ่ป็นวงรีท่ีมีค่าความรี เท่ากบั 0.3 และยงัพบวา่ จุดใกลสุ้ดและจุดไกลสุดมีการเปล่ียนแปลง    

ในแต่ละเดือนตามปฏิทินจนัทรคติ ไม่ตรงตามวนัขา้งข้ึนหรือขา้งแรมเดิม 

ค าส าคญั: ระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลก ขนาดเชิงมุม  
บทน า 

                ดวงจนัทร์เป็นบริวารตามธรรมชาติเพียงดวงเดียวของโลก โคจรรอบโลกเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน          

โดยโคจรไปทางเดียวกนักบัการหมุนรอบตวัของโลก หรือในทิศทางทวนเขม็นาฬิกา และโคจรอยูร่อบโลกท่ี  

ระยะห่างเฉล่ีย 378,000 กิโลเมตร ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีท่ีมีความรีนอ้ยๆแต่ไม่ใช่วงกลม จึงมีการ

เปล่ียนแปลงระยะห่างในวงโคจรอยูต่ลอดเวลา จึงเกิดขอ้สงสยัวา่ในแต่ละวนัดวงจนัทร์มีการเปล่ียนแปลงระยะห่าง

จากโลกอยา่งไร  

 จากการสงัเกตดวงจนัทร์ในแต่ละวนั เราจะเห็นวา่ขนาดปรากฏของดวงจนัทร์นั้นไม่เท่ากนั ซ่ึงก็เกิดจากการ

ท่ีดวงจนัทร์มีระยะห่างจากโลกไม่เท่ากนัในแต่ละวนันัน่เอง ดงันั้นเราจะสามารถหาระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และ           

โลกในแต่ละวนัไดจ้ากความสมัพนัธ์ของระยะห่างและขนาดเชิงมุมของดวงจนัทร์    การศึกษาการเปล่ียนแปลง

ระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลก นอกจากจะท าใหเ้ห็นวงโคจรของดวงจนัทร์แลว้อาจท าใหเ้ห็นความสมัพนัธ์กบั

ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น การเกิดน ้ าข้ึนน ้ าลง ท่ีมีผลมาจากดวงจนัทร์โดยตรง 
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วธีิการศึกษา 
1.ถ่ายภาพดวงจนัทร์ดว้ยกลอ้ง Cannon DSLR EOS60D ใชค้่าโฟกสั 8 และ ค่าความไวแสง 200 ถ่ายท่ีมุมเงยไม่ต ่ากวา่ 

15 องศา เป็นจ านวนไม่ต ่ากวา่ 7 รูป ในหน่ึงคืน และถ่ายติดต่อกนัเป็นเวลา 1 เดือน 

2.น ามาหาขนาดของดวงจนัทร์ในภาพถ่าย ดว้ยโปรแกรม Adobe  Illustrator  CS5 

2.1.สร้างวงกลมข้ึนมา 1 รูป 

 2.2.ปรับใหจุ้ดศูนยก์ลางวงกลม ตรงกบัจุดศูนยก์ลางภาพ  

 2.3.ปรับขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางวงกลม ใหท้บักบัดวงจนัทร์พอดี  

                     ขยายภาพ 1200% 

 2.4.น าค่าความยาวเสน้ผา่นศูนยก์ลางจากทุกภาพท่ีเป็นวนัเดียวกนั  

                     มาหาค่าเฉล่ีย 

จากนั้นเทียบขนาดดวงจนัทร์ในหน่วยเซนติเมตร เป็นหน่วยเรเดียนตามการเทียบหน่วย 

ขนาดเชิงมุม(เรเดียน)=ขนาดดวงจนัทร์ในภาพ(เซนติเมตร)× ขนาดเชิงมุมท่ีกลอ้งรับได(้องศา)
ขนาดภาพเตม็(เซนติเมตร) ×

3.14(เรเดียน)
180(องศา)  

3.น าขนาดเชิงมุมมาหาระยะห่าง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพจ าลองการมองดวงอาทิตย ์

จากผูส้งัเกตบนโลก 
 

 

 

 

จากภาพท่ี 2 ให ้  δ คือ ขนาดเชิงมมุของดวงจนัทร์ 

                                 ท่ีมองเห็น 

                            d  คือ ความยาวเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 

                                 ดวงจนัทร์ 

                            D คือ ระยะห่างจากโลกถึงดวงจนัทร์ 

             จะได ้;        tan (
𝛿

2
)   =  

ดา้นตรงขา้มมุม

ดา้นประชิดมุม
 

                                 tan (𝛿
2
)   =   

d
2⁄

D
 

                                             D     =   
𝑑

2tan (𝛿
2)

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพการก าหนดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเชิงมุม 

 

 

  

4.จากนั้นก็ท ากราฟระหวา่งระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกกบัวนัท่ีศึกษาและกบัวนัขา้งข้ึน-ขา้งแรม  
  ของแต่ละเดือน 

5.วเิคราะห์ขอ้มูลและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกในแต่ละเดือน 

6.หาคา่ความรีของวงโคจรดวงจนัทร์ใน 1 เดือน  
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ผลการศึกษา 

1.การศึกษาจากภาพดวงจนัทร์จากการถ่ายภาพจริง ในวนัท่ี 1 พ.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2557 

 
 

 

 

 

 

วนัท่ี 1พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 3 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 4 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 6 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 7 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 8 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 9 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 11 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 13 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 15 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 17 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 18 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 19 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 20 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 23 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 24 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 26 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 27 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 28 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 29 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 30 พ.ย. 2557 

ค่า F8 ISO200 

 

 
ภาพท่ี 3 การบนัทึกภาพดวงจนัทร์ วนัท่ี 1 พ.ย.2557- 30 พ.ย. 2557 
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ภาพท่ี 4 ภาพท่ีไดจ้ากโปรแกรม Stellarium วนัท่ี 1 พ.ย. 2557- 30 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 1 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 3 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 4 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 5 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 6 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 7 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 8 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 9 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 10 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 11 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 12 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 13 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 14 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 15 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 16 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 17 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 18 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 19 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 20 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 21 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 22 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 23 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 24 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 25 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 26 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 27 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 28 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 29 พ.ย. 2557 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 30 พ.ย. 2557 

2.การศึกษาจากภาพดวงจนัทร์จากโปรแกรม Stellarium ในวนัท่ี 1 พ.ย.2557- 30 พ.ย. 2557 
 



THE  1st  THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE  (STUDENT  SESSION)   100 



5 
 

3.ผลการค านวณหาระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกจากภาพถ่ายจริงและภาพจากโปรแกรม Stellarium 

 

วนัท่ี 
ระยะห่างท่ีไดจ้าก 

การศึกษาจากภาพถ่ายจริง 

(กิโลเมตร) 

ระยะห่างท่ีไดจ้าก 

การศึกษาจากภาพ 

จากโปรแกรมStellarium 

(กิโลเมตร) 

1 พ.ย. 2557 363,420 372,800 

2 พ.ย. 2557 364,380 372,990 

3 พ.ย. 2557 366,660 373,660 

4 พ.ย. 2557 369,580 373,180 

5 พ.ย. 2557 - 374,330 

6 พ.ย. 2557 377,790 373,430 

7 พ.ย. 2557 382,530 378,190 

8 พ.ย. 2557 387,270 386,430 

9 พ.ย. 2557 391,070 389,300 

10 พ.ย. 2557 - 395,110 

11 พ.ย. 2557 399,050 399,630 

12 พ.ย. 2557 - 404,560 

13 พ.ย. 2557 403,850 410,270 

14 พ.ย. 2557 - 409,910 

15 พ.ย. 2557 405,540 410,490 

16 พ.ย. 2557 404,780 409,680 

17 พ.ย. 2557 402,680 407,410 

18 พ.ย. 2557 399,790 404,490 

19 พ.ย. 2557 395,860 398,980 

20 พ.ย. 2557 391,370 395,210 

21 พ.ย. 2557 - 391,450 

22 พ.ย. 2557 - 388,550 

23 พ.ย. 2557 - 379,160 

24 พ.ย. 2557 372,980 374,800 

25 พ.ย. 2557 - 373,180 

26 พ.ย. 2557 367,800 372,710 

27 พ.ย. 2557 365,480 372,610 

28 พ.ย. 2557 363,520 372,230 

29 พ.ย. 2557 363,960 372,420 

30 พ.ย. 2557 365,420 372,610 

ค่าเฉล่ีย 382,030 386,990 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงระยะห่างจากโลกท่ีหาไดจ้ากการศึกษาจากภาพถ่ายจริง 

และการศึกษาจากภาพจากโปรแกรม Stellarium 
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4.การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลก ระหวา่งฐานขอ้มูล(NASA) การศึกษาจาก 

ภาพถ่ายจริงและการศึกษาจากภาพจากโปรแกรม Stellarium 

 

ท่ีมาขอ้มูล 
ค่าเฉล่ียของระยะห่าง

ระหวา่งดวงจนัทร์และโลก

(กิโลเมตร) 

ผลต่างของระยะห่าง

ระหวา่งดวงจนัทร์และโลก

เทียบกบัฐานขอ้มูล

(NASA) 

(กิโลเมตร) 

 

เปอร์เซ็นต ์

ความคลาดเคล่ือน(%) 

ฐานขอ้มูล(NASA) 378,000 - - 

ภาพถ่ายจริง 382,030 4,030 1.066% 

ภาพจากโปรแกรม 

Stellarium 

386,990 

 

8,990 2.323% 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียของระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์และความคลาดเคล่ือนของคา่ท่ีได ้

5.กราฟการเปรียบเทียบระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกในแตล่ะวนั และเสน้ทางการโคจรของดวงจนัทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 1.1 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและ 

ดวงจนัทร์วนัท่ี 1 พ.ย. 2557- 30 พ.ย. 2557 

จากการศึกษาดว้ยภาพถ่ายจริง 

กราฟท่ี 1.2 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและ 

ดวงจนัทร์วนัท่ี 1 พ.ย.2557- 30 พ.ย. 2557 

จากการศึกษาดว้ยภาพจากโปรแกรม Stellarium 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 1.3 กราฟแสดงเสน้ทางการโคจรของ 

ดวงจนัทร์ วนัท่ี 1 พ.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2557  

จากการศึกษาดว้ยภาพถ่ายจริง 

  

กราฟท่ี 1.4 กราฟแสดงเสน้ทางการโคจรของ 

ดวงจนัทร์ วนัท่ี 1 พ.ย. 2557 – 30 พ.ย. 2557 

จากการศึกษาดว้ยภาพจากโปรแกรม Satellarium  

 

 

ผลการค านวณ ค่าความรีของวงโคจร เท่ากบั 0.3 
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6.การศึกษาเพ่ิมเติมจากโปรแกรม Stellarium ในวนัท่ี 26 ส.ค. 2557 – 14 ส.ค. 2558 

 

กราฟ 6.1 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 10 

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

 
กราฟ 6.3 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 12 

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

 

กราฟ 6.5 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 2 

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

 
กราฟ 6.7 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 4 

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

 

 

กราฟ 6.2 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 11 

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

 

กราฟ 6.4 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 1 

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

 
กราฟ 6.6 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 3 

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

 
กราฟ 6.8 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 5

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

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

 

กราฟ 6.10 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 5 

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

 

กราฟ 6.11 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 5 

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

 
กราฟ 6.12 กราฟแสดงระยะห่างระหวา่งโลกและดวงจนัทร์ในเดือน 5 

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

 
สรุปผล 

จากผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียของระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกท่ีหาไดจ้ากภาพจริงและภาพจาก

โปรแกรม Stellarium เท่ากบั 382,030 กิโลเมตรและ 386,990 กิโลเมตร และเม่ือเทียบกบัฐานขอ้มูล(NASA) มีค่าความ

คลาดเคล่ือน 1.066% และ 2.323% ตามล าดบั ระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั  

ท าใหว้งโคจรไม่เป็นวงกลมแตเ่ป็นวงรีท่ีมีค่าความรี เท่ากบั 0.3 และยงัพบวา่ จุดใกลสุ้ดและจุดไกลสุดมีการเปล่ียนแปลง    

ในแต่ละเดือนตามปฏิทินจนัทรคติ ไม่ตรงตามวนัขา้งข้ึนหรือขา้งแรมเดิม 

อภิปราย 
จากการศึกษาจะพบวา่ระยะห่างระหวา่งดวงจนัทร์และโลกท่ีหาไดจ้าก ภาพถ่ายจริงและภาพจากโปรแกรม 

Stellarium ท่ีวนัเดียวกนัมีค่าท่ีแตกต่างกนัและเกิดความคลาดเคล่ือนจากฐานขอ้มูล(NASA) ซ่ึงอาจเกิดจากการถ่ายภาพ 

เน่ืองจากกลอ้งท่ีใชซู้มไดน้อ้ยท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน และภาพท่ีไดจ้ากโปรแกรมอาจจะไม่ไดต้รงกบัความจริง 

เสมอไป หรืออาจเกิดจากการหาเสน้ผา่นศูนยก์ลางของดวงจนัทร์ในภาพ ดงันั้น ควรจะหาวธีิท่ีดีสุดเพ่ือใหไ้ดค้่า 

ท่ีแม่นย  าท่ีสุด 
จากผลการศึกษาท าใหเ้กิดขอ้สงสยัวา่ท าไมจุดใกลสุ้ดและจุดไกลสุดถึงมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละเดือนตาม

ปฏิทินจนัทรคติ การเปล่ียนแปลงน้ี อาจเก่ียวกบัการท่ีระหวา่งท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตยอ์ยู่

ดว้ย หรืออาจมีความสมัพนัธ์กบัระนาบการโคจรของโลกและดวงจนัทร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และ  จะน าไปศึกษาต่อไป  

 

จากกราฟพบวา่ จุดใกลสุ้ดและไกลสุดมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละเดือน ไม่ตรงกบัวนัขา้งข้ึนหรือขา้งแรมเดิม 
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กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัดาราศาสตร์น้ี ไดรั้บการสนบัสนุนโดยโครงการอบรมครูเชิงปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูง 

สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)  

ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา พ่ีๆจากสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ พ่ีท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือ       

คุณพอ่คุณแม่ท่ีใหก้ารสนบัสนุน และทุกๆคนท่ีใหก้ าลงัใจ ซ่ึงท าใหง้านวจิยัเร่ืองการศึกษาการเปล่ียนแปลงระยะห่าง

ระหวา่งดวงจนัทร์และโลก ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณมากค่ะ 

เอกสารอ้างองิ 
ขนาดเชิงมุม(ออนไลน)์ สืบคน้เม่ือ 6 ธนัวาคม 2557 จากวกิิพีเดีย: 

 http://th.m.wikipedia.org/wiki/ขนาดเชิงมุม 
ขอ้มูลทัว่ไปของดวงจนัทร์(ออนไลน์) สืบคน้เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557 จากฟิสิกส์ราชมงคล:  

http://www.atom.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/solar2/datamoon.htm.  

ดวงจนัทร์(ออนไลน์) สืบคน้เม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557  จาก LESA&หอดูดาวเกิดแกว้:  

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets/earth/moon.  

Moon Fact Sheet(ออนไลน์) สืบคน้เม่ือ 12 ธนัวาคม 2557 จาก NASA: 

 http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html 
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การศึกษาอตัราเร็วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ 

นางสาวสิดารัศม์ิ  ค  าภกัดี 

Email : sidarat.6944@gmail.com 

นางพรรณพร  บุญทศ 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาอตัราเร็วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์เป็นการศึกษาคาบการหมุนของวงแหวน

ดาวเสาร์บริเวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวน เพ่ือเปรียบเทียบว่าชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนมีอตัราการหมุน

เท่ากนัหรือไม่ โดยใชว้ิธีถ่ายภาพสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์ และหาค่า redshift และ blueshift โดยมีวตัถุประสงค ์ 

ดังน้ี  1) เพื่อศึกษาอัตราเร็วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์   2) เพื่อน าทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าข้อมูล  3) เพื่อเรียนรู้กระบวนการท าวิจัยโดยอาศัย

กระบวนการวิจัยทางดาราศาสตร์เป็นส่ือ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ เคร่ืองบันทึกสเปกโทรกราฟ  วิธี

การศึกษา คือ ใชเ้คร่ืองบนัทึกสเปกโทรกราฟบนัทึกสเปกตรัมบริเวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ท่ีก าลงั

หมุนเขา้และหมุนออกจากโลก ผลการศึกษาพบว่า อตัราเร็วในการหมุนบริเวณชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์มีค่า

ใกลเ้คียงกบัอตัราเร็วในการหมุนบริเวณชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ แต่มีค่าคาบในการหมุนไม่เท่ากนัเน่ืองจากบริเวณ

ชั้นนอกและชั้นในของวงแหวนมีรัศมีไม่เท่ากนั 

ค าส าคญั :   อตัราการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์, คาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ 

 

 

บทน า 

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีความสวยงาม เม่ือดูในกลอ้งโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวนท่ีลอ้มรอบ ซ่ึงท าให้ 

ดาวเสาร์มีลกัษณะแปลกกวา่ดาวดวงอ่ืนๆ วงแหวนของดาวเสาร์ประกอบไปดว้ย เศษหินและน ้ าแขง็ขนาดเลก็เรียงตวั 

อยูใ่นระนาบเดียวกนัและวงแหวนของดาวเสาร์ยงัประกอบไปดว้ยวงแหวนบางๆ  จ านวนมาก  แต่เศษวตัถุในวงแหวน 

สะทอ้นแสงไดดี้  จึงสามารถสงัเกตไดเ้ม่ือส่องกลอ้งโทรทรรศน์จากโลก  การศึกษาอตัราเร็วและคาบการหมุนของ 

วงแหวนดาวเสาร์ท าใหท้ราบวา่อตัราเร็วในการหมุนบริเวณชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์มีค่าเท่ากนักบัอตัราเร็วในการ

หมุนบริเวณชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์หรือไม่ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ  1) เพื่อศึกษาอตัราเร็วการหมุนและ

คาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์   2) เพื่อน าทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการ

คน้ควา้ขอ้มูล   3) เพื่อเรียนรู้กระบวนการท าวจิยั โดยอาศยักระบวนการวิจยัทางดาราศาสตร์เป็นส่ือ การศึกษาอตัราการ

หมุนของวงแหวนดาวเสาร์คร้ังน้ี ครอบคลุมการหาค่าความเร็วจากการเล่ือนทางแดง (redshift)  โดยใชเ้คร่ืองบนัทึก 

สเปกโทรกราฟถ่ายวงแหวนของดาวเสาร์ บริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จงัหวดันครราชสีมา 
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วธีิการศึกษา 

 ถ่ายภาพสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์โดยใชก้ลอ้งโทรทรรศนข์นาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.5 เมตร (F/6.8)  

ต่อท่อใยแกว้น าแสงจากทา้ยกลอ้งโทรทรรศน์ไปยงัเคร่ืองแยกสเปกตรัมของแสง และถ่ายภาพดว้ยกลอ้ง CCD  ซ่ึงติดตั้ง

บนเคร่ืองแยกสเปกตรัม ถ่ายบริเวณขอบชั้นนอกและขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ท่ีหมนุเขา้หาโลกและหมุนออก

จากโลก บริเวณละ 10 ชุด ในเวลาต่างกนั ดงัภาพ  
 

 
 

  หมายเลข 1 คือบริเวณขอบนอกของวงแหวนท่ีหมุนเขา้หาโลก  

       หมายเลข 2 คือบริเวณขอบในของวงแหวนท่ีหมุนเขา้หาโลก 

     หมายเลข 3 คือบริเวณขอบนอกของวงแหวนท่ีหมุนออกจากโลก 

       หมายเลข 4 คือบริเวณขอบในของวงแหวนท่ีหมุนออกจากโลก 
 

น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประมวลค่าสเปกตรัมโดยโปรแกรม AudeLA  เน่ืองจากไดบ้นัทึกค่าสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์

บริเวณท่ีหมนุเขา้หาโลกและหมนุออกจากโลก จึงน ามาค านวณหาค่า การเล่ือนทางแดง (Redshift)  โดยสงัเกตความยาว

คล่ืนของ H –α เน่ืองจากเป็นความยาวคล่ืนท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และหาค่าการความเร็วรัศมีจากสูตร 
 

vr =   
'O 
O

× c  

 

 โดย   Vr    =  ความเร็วรัศมี 

 'λ   =  ผลต่างของความยาวคล่ืนบริเวณท่ีหมนุเขา้และหมุนออก 

   λ     =  ความยาวคล่ืนเฉล่ียของความยาวคล่ืนบริเวณท่ีหมุนเขา้และหมุนออก 

   c     =  ความเร็วแสง (300,000 กิโลเมตร/วนิาที) 
 

เน่ืองจากดา้นท่ีวงแหวนหมุนเขา้หาจุดสงัเกตแสงจากดาวอาทิตยว์ิง่ไปชนอนุภาคบนวงแหวนดาวเสาร์ ขณะท่ี

อนุภาคก็วิง่เขา้หาแสง และขณะท่ีอีกดา้นท่ีวงแหวนหมนุออก แสงวิง่ไปหาวงแหวนดาวเสาร์ ขณะท่ีอนุภาควิง่ออก 

เช่นกนั จากการศึกษาคู่มือของสเปกโตรกราฟท่ีใชศึ้กษาการหมุนของดาวเคราะห์ ไดส้มการค านวณหาอตัราเร็วไดจ้าก

สูตร 

v =  
1
4

𝑣𝑟  

 

ท่ีมา  :  คู่มือการใชส้เปกโตรกราฟ  Planet's rotation. http://www.shelyak.com/dossier.php?id_dossier=16&lang=2 

  ในวนัท่ีไดถ่้ายสเปกตรัมของวงแหวน วงแหวนไดท้ ามุมเอียงเม่ือเทียบกบัผูส้งัเกต ความเร็วท่ีไดม้าควรจะ

น ามาคูณกบั cos ของมุมเอียงของวงแหวนดว้ย แลว้น าไปหาคาบการหมุนรอบตวัเองของวงแหวนดาวเสาร์ในหน่ึงรอบ 
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โดยน าความยาวเสน้รอบวงของวงแหวนชั้นนอก (ประมาณ 3034689 กม.)  และชั้นใน (ประมาณ 467860 กม.)หารดว้ย

อตัราเร็วท่ีหาได ้จากนั้นแปลงหน่วยเป็นชัว่โมงต่อรอบ  หาอตัราเร็วการหมุนและคาบการหมนุของวงแหวนดาวเสาร์

ทั้งหมดของบริเวณชั้นนอกและบริเวณชั้นในแลว้น ามาหาอตัราความเร็วเฉล่ียและคาบการหมนุเฉล่ีย น าผลมา

เปรียบเทียบ สรุป และอภิปรายผล 

ผลการศึกษา 

จากขอ้มูลการบนัทึกสเปกตรัมบริเวณชั้นนอกและชั้นในของวงแหวน เม่ือวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม สามารถ

อ่านค่าคล่ืนความยาวของ H –α ไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

                   

     

          ภาพต าแหน่งท่ี 1                 

        

                             6562.681 Angstrom        

      

คล่ืนความยาวของ H –α ท่ีไดจ้ากการประมวลจากโปรแกรม บริเวณชั้นนอกวงแหวนท่ีหมุนเขา้หาผูส้งัเกต  
 

 

 

          ภาพต าแหน่งท่ี 4                 

        

                 6563.961 Angstrom   

 

            

คล่ืนความยาวของ H –α  ท่ีไดจ้ากการประมวลจากโปรแกรม บริเวณชั้นนอกวงแหวนท่ีหมุนออกจากผูส้งัเกต 

หมายเหตุ : จากกราฟ แกน x  แสดงคล่ืนความยาวแต่ละช่วง (Angstrom)  แกน y แสดงการดูดกลืนแสง 

 

การค านวณหาอตัราเร็วการหมุนและคาบการหมุน 

จากข้อมูลชุดที ่1  ผลต่างของความยาวคล่ืนบริเวณท่ีหมุนเขา้และหมุนออกมีค่าเท่ากบั 1.28 Angstrom และ

ความยาวคล่ืนเฉล่ียของความยาวคล่ืนบริเวณท่ีหมนุเขา้และหมุนออกเท่ากบั 6563.321 Angstrom หาค่าอตัราเร็วในการ

หมุนของวงแหวนไดด้งัน้ี 
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𝑣 ≈  1
4

× 1.28 
6563.321

× 300,000  กม./วนิาที 

 

      𝑣 ≈ 14.6267   กม./วนิาที 

 

ซ่ึงในวนัท่ีไดท้ าการบนัทึกสเปกตรัมของวงแหวนดาวเสาร์ในการศึกษาคร้ังน้ีวงแหวนไดท้ ามุมประมาณ 17.8 องศา  

ดงันั้น  ค่าความเร็วท่ีไดจึ้งน าไปคูณดว้ย cos17.8  ไดค้่า 

 

          𝑣 = 14.6267 × 𝑐𝑜𝑠17.8 

      𝑣 =  7.283  
 

หาคาบของการหมุนไดจ้ากเอาเสน้รอบวงของวงแหวนชั้นนอก (3,034,689 กิโลเมตร) หารดว้ยค่าความเร็ว 

ท่ีหาไดแ้ลว้แปลงค่าเป็นหน่วย  ชัว่โมง/รอบ ไดด้งัน้ี 

คาบในการหมุน =  3,034,689
7.283

× 1
3600

  ชัว่โมง/รอบ 

 
        คาบในการหมุน = 115.738  ชัว่โมง/รอบ  

จะไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1  แสดงอตัราการเร็วและคาบการหมนุบริเวณขอบชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์ 

บริเวณขอบชั้นนอกของวงแหวนดาวเสาร์ 

ชุดท่ี 
อตัราเร็วการหมุน  

คาบการหมุน (ชัว่โมง/รอบ) 

(กิโลเมตร/วนิาที) (กิโลเมตร/ชัว่โมง) 

1 7.283 26220.442 115.738 

2 7.426 26732.062 113.522 

3 8.666 31198.072 97.272 

4 7.779 28002.687 108.371 

5 6.606 23781.910 127.605 

6 7.955 28637.282 105.970 

7 6.498 23393.624 129.723 

8 9.815 35334.952 85.883 

9 9.701 34925.333 86.891 

10 7.283 26220.442 115.738 

เฉล่ีย 7.970 28691.818 107.886 
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ตารางท่ี 2  แสดงอตัราการเร็วและคาบการหมนุบริเวณขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์ 

บริเวณขอบชั้นในของวงแหวน 

ชุดท่ี 
อตัราเร็วการหมุน 

คาบการหมุน (ชัว่โมง/รอบ) 
(กิโลเมตร/วนิาที) (กิโลเมตร/ชัว่โมง) 

1 8.205 29538.321 15.839 

2 7.300 26281.684 17.802 

3 8.586 30911.307 15.136 

4 8.387 30194.071 15.495 

5 7.039 25339.425 18.464 

6 8.529 30705.810 15.237 

7 7.835 28287.310 16.586 

8 7.750 27900.153 16.769 

9 9.309 33512.571 13.961 

10 8.404 30255.176 15.464 

เฉล่ีย   8.134 29292.58 16.075 

 

เม่ือน าคาบการหมุนบริเวณขอบชั้นนอกและขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์มาเปรียบเทียบกนัจะได ้

บริเวณของวงแหวน คาบการหมุน (ชัว่โมง/รอบ) 

ขอบนอก 107.886 

ขอบใน 16.075 

 

สรุปผล 

 จากการศึกษาอตัราเร็วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์  พบวา่  อตัราการหมุนของขอบ

ชั้นนอกวงแหวนดาวเสาร์และขอบชั้นในของดาวเสาร์มีอตัราเร็วการหมุนใกลเ้คียงกนั  แต่เน่ืองจากบริเวณขอบชั้นนอก

และขอบชั้นในของวงแหวนดาวเสาร์มีรัศมีไม่เท่ากนัจึงท าใหท้ั้งสองบริเวณมีคาบการหมุนไม่เท่ากนั 

 

อภิปราย 

 จากการศึกษาอตัราเร็วการหมุนและคาบการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์  ไม่สามารถหาอตัราเร็วในช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึงไดจึ้งตอ้งหาอตัราเร็วในเวลาท่ีแตกต่างกนัแลว้น ามาหาค่าเฉล่ียเพ่ือใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด  และ

เน่ืองจากการหาค่าเล่ือนทางแดง (redshift) จากสมการ    (ความยาวคล่ืนสั่งเกต − ความยาวคล่ืนปกติ)
ความยาวคล่ืนปกติ

  ตอ้งค านึงถึงอตัราการ
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หมุนรอบตวัเองของโลกดว้ย ดงันั้นเพ่ือชดเชยค่า redshift หรือ blueshift จึงใชค้วามยาวคล่ืนของวงแหวนทั้งสองฝ่ังแทน 

เพ่ือใหเ้กิดความง่ายต่อความเขา้ใจและอาจท าใหค้่าคลาดเคล่ือนได ้

 

กติตกิรรมประกาศ 

 การท าโครงงานดาราศาสตร์  เร่ือง  การศึกษาอตัราการหมุนของวงแหวนดาวเสาร์ คร้ังน้ี  ส าเร็จลุล่วงได้

ดว้ยดี  เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือจาก คุณครูพรรณพร บุญทศ  คุณครูท่ีปรึกษาโครงงาน  ท่ีกรุณา

ส่งเสริมสนบัสนุน  ใหค้  าปรึกษา  แนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีตั้งแต่ตน้จนส าเร็จ    

ขอขอบพระคุณ  ผูอ้  านวยการมานิต  เขียวศรี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  และผูอ้  านวยการ 

สุภาพร  สุนทรา  อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  และคณะครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ทุกท่าน  ท่ีใหค้วาม

เมตตา  สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจแก่ศิษยต์ลอดมา 

ขอขอบคุณ  คุณมติพล  ตั้งมติธรรม  และคุณสมานชาญ  จนัทร์เอ่ียม  ท่ีปรึกษาโครงงานและเจา้หนา้ท่ี 

สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมหาพรรษา  

นครราชสีมา  ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา  ช้ีแนะแนวทาง  และสนบัสนุนการท าโครงงานดาราศาสตร์ช้ินน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

เอกสารอ้างองิ 

เคร่ืองเสปกโทรกราฟ.  หอดูดาวภูมิภาคจงัหวดันครราชสีมา 

กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มอืการเขียนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และคอมพวิเตอร์   

ห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์.  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  สาขาโอลิมปิก  

 วชิาการและพฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,  2554. 

การวเิคราะห์อตัราเร็วการหมุนวงแหวนของดาวเสาร์ 

http://ebookbrowsee.net/the-doppler-effect-red-shift-and-stellar-spectra-doc-d430670402  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  

13 ตุลาคม 2557  

มติพล  ตั้งมติธรรม ,  คู่มอืการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัตกิาร, ส านกับริการวชิาการและสารสนเทศ 

 ทางดาราศาสตร์,  กนัยายน 2556. 

Acker, Agnès & Jaschek Carlos.Planet's rotation (ออนไลน์). 

http://www.shelyak.com/dossier.php?id_dossier=16&lang=2 สืบคน้เม่ือ  1 พฤศจิกายน 2557 

C.L.E.A. Comité de Liaison EnseignantsAstronomes (France). DOPPLER EFFECT AND SATURN SPECTRUM    

(ออนไลน์).แหล่งท่ีมา : http://www.eaae-astronomy.org/WG3-SS/WorkShops/DopplerSaturn.html.  

สืบคน้เม่ือ  24 กนัยายน 2557. 

Fraser Cain. Circumference of Saturn (ออนไลน์).http://www.universetoday.com/66660/circumference-of-saturn/   

สืบคน้เม่ือ  1 พฤศจิกายน 2557. 

. 

http://www.shelyak.com/dossier.php?id_dossier=16&lang=2
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การศึกษาหาความสูงของภูเขาและความลกึของหลุมบนดวงจันทร์ 

นายชานนท ์  ชูรัตน์ 

e-mail:paiy101_chanon@hotmail.com 

คุณครูพรรณพร  บุญทศ 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการหาความสูงของภูเขาและความลึกหลุมบนดวงจนัทร์เป็นการศึกษาหาความสูงของภูเขาและความ

ลึกของหลุมท่ีเกิดข้ึนจากการพุง่ชนของอุกกาบาตบนพ้ืนผิวของดวงจนัทร์ในดา้นท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพื่อศึกษาการหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจนัทร์  2) เพื่อจดัท า

แผนท่ีความสูงของภูเขาและหลุมบนดวงจนัทร์โดยการถ่ายภาพของดวงจนัทร์มาท าการวเิคราะห์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษา คือกลอ้งโทรทรรศน ์ Meade LX850 AFC 14” f/8  ความยาวโฟกสั 2,845 มิลลิเมตร  กลอ้ง DSLR  พร้อม

อุปกรณ์เสริม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Virtual Moon Atlas  และการค านวณ  ซ่ึงจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล

พบวา่ การหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจนัทร์มีความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 2.333  

ดงันั้น การหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจนัทร์สามารถท าไดโ้ดยใชเ้งาท่ีทอดไปบนพ้ืนผิวของดวง

จนัทร์ และค่าท่ีไดก็้มีความใกลเ้คียงกบัค่าจริง 
 

ค าส าคญั:  - พ้ืนผิวของดวงจนัทร์ หมายถึงพ้ืนผิวดวงจนัทร์ในดา้นท่ีหนัเขา้หาโลกหรือดา้นท่ีอยูใ่กลโ้ลก 

- ความสูงของภูเขาและความลึกหลุมบนดวงจนัทร์หมายถึง  หลุมท่ีเกิดข้ึนจากการพุง่ชนของอุกกาบาต 

บนพ้ืนผิวของดวงจนัทร์ในดา้นท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน   

 

บทน า 

เม่ือมองข้ึนไปยงัทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ท่ีเตม็ไปดว้ยดวงดาวระยบิระยบัเตม็ทอ้งฟ้า ในคืนเดือนเพญ็จะมีดาวท่ีสวา่ง

ท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุดในตอนกลางคืนอยูด่วงหน่ึงหรือแมแ้ต่ตอนกลางวนัในช่วงขา้งแรมก็สามารถท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

ดาวดวงนั้นนัน่ก็คือ “ดวงจนัทร์” ดาวบริวารของโลกนัน่เอง 

บริเวณพ้ืนผิวของดวงจนัทร์ท่ีเกิดจากการพุง่ชนของอุกกาบาตและปัจจยัอ่ืนๆ จะพบวา่มีดว้ยกนัอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

บริเวณท่ีมีสีเขม้กบับริเวณท่ีมีสีอ่อน โดยท่ีบริเวณท่ีมีสีเขม้ คือท่ีราบบนดวงจนัทร์หรือเรียกวา่ "ทะเล" บนดวงจนัทร์เรา

พบทะเลบนดวงจนัทร์มากบนดา้นใกลข้องดวงจนัทร์ ส่วนทางดา้นไกลมีอยูป่ระปรายเพียงประมาณ 2% ของพ้ืนท่ีผิว

ทั้งหมดเท่านั้น ขณะท่ีทางดา้นใกลมี้ทะเลถึงประมาณ 31% ของพ้ืนท่ีผิว  ส่วนบริเวณท่ีมีสีอ่อนกวา่บนพ้ืนผิวดวงจนัทร์

นั้นเรียกวา่ "ภูเขา" (terrae) หรือบางคร้ังก็เรียกง่ายๆ เพียงวา่ "ท่ีราบสูง" เพราะมนัเป็นบริเวณท่ีมีความสูงมากกวา่ส่วนท่ี

เป็นทะเล และเม่ือใชก้ลอ้งโทรทรรศน์ส่องดู จะพบวา่ พ้ืนผิวของดวงจนัทร์นั้น ประกอบไปดว้ยภูเขา และหลุมอยู่

มากมาย ซ่ึงเม่ือดวงอาทิตยส่์องแสงกระทบบนพ้ืนผิวบริเวณท่ีเป็นภูเขาและหลุมเหล่าน้ี จะท าใหเ้กิดเงาลงบนพ้ืนผิวของ

ดวงจนัทร์ท าใหเ้ราสามารถทราบขนาดของเงาไดแ้ละสามารถค านวณหาความสูงของภูเขาและหลุมบนดวงจนัทร์ได ้ 

ผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะหาความสูงของภูเขาและหลุมบนดวงจนัทร์โดยใชเ้งาท่ีทอดลงบนพ้ืนผิวดวงจนัทร์ ซ่ึงจะท า
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ใหส้ามารถทราบถึงความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนพ้ืนผิวดวงจนัทร์ และสามารถสร้างเป็นแผนท่ีความสูง

บนพ้ืนผิวดวงจนัทร์อยา่งง่ายได ้

วธีิการศึกษา 

1. น าภาพถ่ายพ้ืนผิวดวงจนัทร์ท่ีทราบเวลาบนัทึกภาพแน่นอนแลว้ใชซ้อฟทแ์วร์ขยายภาพไปยงัภูเขาหรือ 

หลุมท่ีตอ้งการโดยเปิดโปรแกรม Virtual Moon Atlasอา้งอิงต าแหน่งไปดว้ยแลว้ท าการวดั pixel ของเงาแลว้น ามาเทียบ

กบัอตัราส่วนของ pixel เพื่อหาขนาดของเงาท่ีปรากฏ โดยใชส้มการดงัน้ี 
 

ขนาดของวตัถุ =  
ระยะห่างของวตัถท่ีุตอ้งการศึกษา(กิโลเมตร) × ขนาดของภาพท่ีได(้pixel size ; เมตร

พิกเซล
)

ระยะท่ีเกิดภาพ, ระยะโฟกสั (เมตร)
 

 

สมการที ่1  การหาขนาดของวตัถุจากการถ่ายภาพ 

 

ซ่ึงในวนัท่ี  14  พฤศจิกายน 2557  เวลา  01:45  น.  ดวงจนัทร์อยูห่่างจากโลก 389,381 กิโลเมตร  มีขนาดของ

ภาพหรือ Pixel size เป็น 3.5 ไมโครเมตร และมีระโฟกสัของกลอ้งโทรทศัน์เป็น 2,845 มิลลิเมตร 

เม่ือค านวณแลว้ไดข้นาดวตัถเุป็น 0.479028 กิโลเมตรต่อพิกเซล 

2. จากนั้นจึงใชอ้ตัราส่วนดงักล่าวในการหาขนาดเงาท่ีปรากฏจากความยาวเงาท่ีวดัไดจ้ากซอฟตแ์วร์และท า 
การแกค้วามคลาดเคล่ือนของเงาเน่ืองจากผิวโคง้ของดวงจนัทร์ตามสมการ 

 
 

x =
1

Cos(Latitude)Cos(Longitude)
 

 

 

สมการที ่2  ส าหรับปรับแกค้วามคลาดเคล่ือนของขนาดเงาเน่ืองจากความโคง้ของพ้ืนผิว (ค่า X) 
 

3. เม่ือไดข้นาดเงาของภูเขาแลว้จึงน ามาหาความสูงตามหลกัตรีโกณมิติดงัน้ี 

ภาพที ่1  แผนภาพแสดงการหาความสูงของภูเขาบนดวงจนัทร์ (h) โดยการสงัเกตความยาวเงา (s)  และมุม alpha 

 

ในแผนภาพดา้นบนสามารถหาความสูงของภูเขาตามหลกัทางตรีโกณมิติคือ 
 

tan alpha =  
h
s
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  เม่ือ    h  คือ ความสูงของภูเขาหรือความลึกของหลุม 

            s  คือ ความยาวของเงา 

     alpha  คือ มุมเงยของดวงอาทิตยบ์นพ้ืนผิวดวงจนัทร์ ณ ต าแหน่งท่ีศึกษา 

นัน่คือความสูงของภูเขาจะสามารถค านวณไดจ้ากสมการ 
 

h = tan alpha x s 
 

และขนาดของมุม alpha  สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี 3  ซ่ึงค านึงถึงต าแหน่งของหลุมบนดวงจนัทร์และ

ต าแหน่งของดวงอาทิตยด์งัน้ี (อา้งอิงจาก Pogge 2002, http://ftp.astronomy.ohio-state.edu/%7Epogge/Ast350/ 

Labs/index.html) 
 

Sin (alpha) = Sin(Subsolar point latitude) × Sin(Latitude) + Cos(Subsolar point latitude)*Cos(Latitude) × 

              Sin(Co-longitude of  the Sun + longitude) 

 

      เม่ือ  Subsolar point latitude     คือ ละติจูดท่ีดวงอาทิตยต์ั้งฉากกบัพ้ืนผวิของดวงจนัทร์ ณ เวลาท่ีถ่ายภาพ 

Co-longitude of  the Sun  คือ ลองจิจูดร่วมของดวงอาทิตย ์ณ เวลาท่ีถ่ายภาพ 

Latitude และ longitude     คือ พิกดัทางภูมิศาสตร์ของต าแหน่งท่ีตอ้งการศึกษา 
 

สมการที ่3  ส าหรับหาค่า alpha 

 

4. หลงัจากไดค้่าความสูงของภูเขาแลว้จึงน าค่ามาป้อนลงในซอฟทแ์วร์การค านวณและเปรียบเทียบกบั 

ค่าจริงท่ีไดจ้ากโปรแกรม Virtual Moon Atlas  เพ่ือตรวจสอบความแม่นย  าของขอ้มูลท่ีไดแ้ละน าค่าท่ีไดม้าก าหนดลงบน

ภาพดวงจนัทร์เพ่ือท าเป็นแผนท่ีความสูงบนดวงจนัทร์ต่อไป 

 

ผลการศึกษา 

จากภาพถ่ายพ้ืนผิวดวงจนัทร์ท่ีไดเ้ม่ือน ามาวเิคราะห์โดยใชซ้อฟทแ์วร์ขยายภาพไปยงัภูเขาหรือหลุมท่ีตอ้งการ

และใชโ้ปรแกรม Virtual Moon Atlas เพ่ืออา้งอิงพิกดัจะสามารถวเิคราะห์ไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที2่ ภาพพ้ืนผิวดวงจนัทร์วนัท่ี 14  พฤศจิกายน 2557  เวลา 01:45 น.  และภาพขยาย (หลุม Delambre) 
 

http://ftp.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/
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ในภาพท่ี2 (หลุม Delambre  มีพิกดั ลองจิจูด 17.5 องศาตะวนัออก ละติจูด 1.9 องศาใต)้ เม่ือทราบขนาดของเงา

โดยการน าขนาดพิกเซลเงา (34.829 พิกเซล) คูณกบัขนาดวตัถุท่ีไดจ้ากสมการท่ี 1 เพื่อหาความยาวเงาท่ีปรากฏแลว้ 

(16.684กิโลเมตร)  จึงน าค่าลองจิจูดและละติจูดมาหาค่าความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากความโคง้ของพ้ืนผิวดวงจนัทร์ 

โดยแทนค่าลงในสมการท่ี 2 จะได ้

 
 

X = 1/[Cos(1.9) × Cos(17.5)] = 1.049 

 
 

ซ่ึงจะไดค้่าคลาดเคล่ือนจากความโคง้ของผิวดวงจนัทร์ แลว้จึงน ามารวมกบัขนาดเงาปรากฏท่ีไดจึ้งจะไดข้นาดเงา 

ท่ีถูกตอ้ง ( 17.733กิโลเมตร)  แลว้จึงหามุมalpha จากสมการท่ี3โดยสามารถหาค่า Co-longitude of the Sun (151.1 องศา 

ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 01:45น.)  และค่า  Subsolar point Lat (0 องศา ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557  เวลา  

01:45 น.)  ไดจ้ากวนัเวลาท่ีถ่ายภาพ แลว้น าค่าท่ีไดม้าแทนค่าในสมการดงัน้ี 

 
 

Sin (alpha) = Sin (0) × Sin (-1.9) + Cos (0) × Cos (-1.9) × Sin (151.1 + (17.5) 

 
 

แลว้จึงถอดค่า Arcsine  ซ่ึงจะไดมุ้ม alpha ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการเพ่ือน ามาค านวณหาความสูงของภูเขาหรือ

ความลึกของหลุมโดยใชห้ลกัตรีโกนมิติดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ซ่ึงจากการแทนค่าขา้งตน้สามารถถอด Arcsine ไดมุ้ม alpha 

เป็น 11.394 องศา 

นัน่คือจะไดค้วามสูงของต าแหน่งน้ี คือ  Delambre  เป็น 17.733กิโลเมตร× tan 11.394 

                      = 3.573 กิโลเมตร 

ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว  สามารถท าการค านวณหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบน 

ดวงจนัทร์อ่ืนๆ ไดด้งัตารางต่อไปน้ี (ในท่ีน้ีจะแสดงไวเ้พียง  20  ต าแหน่ง สามารถดูทุกต าแหน่งท่ีไดค้  านวณไวไ้ดท่ี้

ภาคผนวก) 

 

ตารางที ่1  ตารางแสดงความสูงท่ีไดจ้ากการค านวณและความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas 
 

ล าดบั

ท่ี 
ช่ือ 

longitude 

(องศา) 

latitude 

(องศา) 

ความสูงจาก

การค านวณ 

(เมตร) 

ความสูง 

จากโปรแกรม 

(เมตร) 

ค่าความ 

คลาดเคล่ือน 

(เปอร์เซ็นต)์ 

1 THEOPHILUS 26.4 E 11.4 S 4,292.534 4,400.000 2.442 

2 ALFRAGANUS 19 E 5.4 S 3,739.304 3,830.000 2.368 

3 ABENEZRA 11.9 E 21 S 3,623.459 3,730.000 2.856 

4 AZOPHI 12.7 E 22.1 S 3,670.438 3,730.000 1.597 

5 THEON JUNIOR 15.8 E 2.3 S 3,462.265 3,580.000 3.289 

6 GEBER 13.9 E 19.4 S 3,449.496 3,510.000 1.724 
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7 DELAMBRE 17.5 E 1.9 S 3,573.545 3,500.000 2.101 

8 THEON SENIOR 15.4 E 0.8 S 3,347.245 3,470.000 3.538 

9 ZAGUT B 18 E 32.1 S 3,346.893 3,400.000 1.562 

10 GODIN 10.2 E 1.8 N 3,219.176 3,200.000 0.599 

11 CATHARINA 23.6 E 18 S 3,182.717 3,130.000 1.684 

12 ABULFEDA 13.9 E 13.8 S 3,054.836 3,110.000 1.774 

13 MANILIUS 9.1 E 14.5 N 3,138.953 3,100.000 1.257 

14 AGRIPPA 10.5 E 4.1 N 3,157.539 3,100.000 1.856 

15 CAYLEY 15.1 E 4 N 3,107.813 3,100.000 0.252 

16 MENELAUS 16 E 16.3 N 2,901.680 3,000.000 3.277 

17 HORROCKS 5.9 E 4 S 3,091.275 2,980.000 3.734 

18 HIND 7.4 E 7.9 S 3,094.772 2,980.000 3.851 

19 PLAYFAIR 8.4 E 23.5 S 2,987.238 2,910.000 2.654 

20 TACITUS 19 E 16.2 S 2,881.727 2,840.000 1.469 

 

 

 จากขอ้มูลในตารางขา้งตน้สามารถน ามาเขียนกราฟแสดงการเปรียบเทียบความสูงไดด้งัน้ี 
 

 
 

 

กราฟที ่1  กราฟแสดงการเปรียบเทียบความสูงท่ีไดจ้ากการค านวณและความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas 
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ต าแหน่งที่ศึกษา

กราฟแสดงการเปรียบเทยีบความสูง

ความสูงท่ีไดจ้ากการค านวณ ความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas 
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 เม่ือน าความสูงของภูเขาทั้งหมดท่ีสามารถค านวณหาไดแ้ลว้มาระบุต าแหน่งลงบนภาพถ่ายพ้ืนผิวดวงจนัทร์

จะสามารถสร้างแผนท่ีความสูงของภูเขาบนดวงจนัทร์อยา่งง่ายไดเ้พ่ือใชใ้นการศึกษาระดบัความสูงของภูเขาลูกต่างๆ

บนดวงจนัทร์ ดงัภาพท่ี 3 (แสดงความสูงท่ีค านวณถึงทศนิยมต าแหน่งท่ี 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3 แผนท่ีความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจนัทร์ (ค่าจากการค านวณ) 

 

สรุปผล 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ท าใหท้ราบวา่  สามารถท่ีจะวดัความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนพ้ืนผิว

ของดวงจนัทร์ไดด้ว้ยการวดัความยาวเงาของภูเขาหรือเงาของหลุมท่ีทอดลงบนพ้ืนผิว  โดยใชต้  าแหน่งทางภูมิศาสตร์

ของต าแหน่งท่ีตอ้งการศึกษา  ประกอบกบัต าแหน่งสมัพทัธ์ของดวงอาทิตยใ์นวนันั้นๆ ซ่ึงจากการศึกษา ค่าท่ีไดจ้ากการ

ค านวณนั้นมีความใกลเ้คียงกบัค่าจริงในโปรแกรม Virtual Moon Atlas โดยมีความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 

2.333 

 
 

อภิปราย 
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จากผลการวเิคราะห์จะสงัเกตเห็นวา่ความสูงท่ีไดจ้ากการค านวณจะมีความคลาดเล่ือนเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะเกิด

จากปัจจยัหลายๆ อยา่ง เช่น ความไม่แน่นอนในการวดัของผูว้ดั  ต  าแหน่งท่ีวดัพิกเซลของเงา ความละเอียดของเคร่ืองมือ 

ความแม่นย  าของนาฬิกาท่ีใชอ่้านเวลาในการถ่ายภาพ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลใหก้ารค านวณเกิดความ

คลาดเคล่ือนข้ึนมานั้นเอง 
 

กติติกรรมประกาศ 

  

 การท าโครงงานดาราศาสตร์  เร่ือง  การศึกษาความสูงของภูเขาและความลึกหลุมบนดวงจนัทร์คร้ังน้ี  ส าเร็จ

ลุล่วงไดด้ว้ยดี  เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือจาก คุณครูพรรณพร บุญทศ คุณครูท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ี

กรุณาส่งเสริมสนบัสนุน  ใหค้  าปรึกษาแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีตั้งแต่ตน้ 

จนส าเร็จ    

ขอขอบพระคุณ  ผูอ้  านวยการ มานิต  เขียวศรี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  และผูอ้  านวยการ 

สุภาพร  สุนทรา   อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  และคณะผูบ้ริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมทุกท่าน  ท่ีให ้

ส่งเสริมสนบัสนุนดว้ยความเมตตา 

 ขอขอบพระคุณ คุณครูวาสนา  แก่นลา  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  และคุณครูโรงเรียน 

ยโสธรพิทยาคม  ทุกท่าน  ท่ีกรุณาถ่ายทอดวชิาการความรู้  ใหค้  าปรึกษาแนะน า  และใหก้ าลงัใจแก่ผูศึ้กษาเป็นอยา่งดียิง่ 

ขอขอบคุณ  คุณมติพล  ตั้งมติธรรม  และคุณอนนัตพ์ล  สุดทรัพย ์ ท่ีปรึกษาโครงงานและเจา้หนา้ท่ี 

สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมหาพรรษา  

นครราชสีมา  ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา  ช้ีแนะแนวทาง  และสนบัสนุนการท าโครงงานดาราศาสตร์คร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

         ชานนท ์ ชูรัตน ์

 
 

เอกสารอ้างองิ 

วสัดุและอุปกรณ์ 

1. กลอ้งโทรทรรศน ์ Meade LX850 AFC 14” f/8ความยาวโฟกสั 2,845 มิลลิเมตร 

2. กลอ้งถ่ายภาพ  Canon 60 Da : Pixel size 4 ไมโครเมตร x 3 ไมโครเมตร 

3. อุปกรณ์เสริม Takahashi TOA 130EX 1.6x 2” Extender 

    Takahashi CA-35 Camera Adapter with Canon mount 
 

เอกสารอ้างองิ 

 มติพล  ตั้งมติธรรม ,คู่มอืการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัตกิาร,ส านกับริการวชิาการและสารสนเทศ 

ทางดาราศาสตร์,กนัยายน 2556. 

 การวดัความสูงของภูเขาบนดวงจนัทร์,http://www.lesa.biz/research/astronomy,สืบคน้วนัท่ี 13 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 ดวงจนัทร์,http://en.wikipedia.org/wiki/Moon, สืบคน้วนัท่ี 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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 The Heights of Lunar Craters. http://ftp.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast350/Labs/craters02.html, 

สืบคน้วนัท่ี 18เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางที ่2  ตารางแสดงความสูงท่ีไดจ้ากการค านวณและความสูงจากโปรแกรม Virtual Moon Atlas 

 

ล าดบั

ท่ี 
ช่ือ 

longitude 

(องศา) 

latitude 

(องศา) 

ความสูงจาก

การค านวณ

(เมตร) 

ความสูง 

จากโปรแกรม 

(เมตร) 

ค่าความ 

คลาดเคล่ือน 

(เปอร์เซ็นต)์ 

1 THEOPHILUS 26.4 E 11.4 S 4,292.534 4,400.000 2.442 

2 ALFRAGANUS 19 E 5.4 S 3,739.304 3,830.000 2.368 

3 ABENEZRA 11.9 E 21 S 3,623.459 3,730.000 2.856 

4 AZOPHI 12.7 E 22.1 S 3,670.438 3,730.000 1.597 

5 THEON JUNIOR 15.8 E 2.3 S 3,462.265 3,580.000 3.289 

6 GEBER 13.9 E 19.4 S 3,449.496 3,510.000 1.724 

7 DELAMBRE 17.5 E 1.9 S 3,573.545 3,500.000 2.101 

8 THEON SENIOR 15.4 E 0.8 S 3,347.245 3,470.000 3.538 

9 ZAGUT B 18 E 32.1 S 3,346.893 3,400.000 1.562 

10 GODIN 10.2 E 1.8 N 3,219.176 3,200.000 0.599 

11 CATHARINA 23.6 E 18 S 3,182.717 3,130.000 1.684 

12 ABULFEDA 13.9 E 13.8 S 3,054.836 3,110.000 1.774 

13 MANILIUS 9.1 E 14.5 N 3,138.953 3,100.000 1.257 

14 AGRIPPA 10.5 E 4.1 N 3,157.539 3,100.000 1.856 

15 CAYLEY 15.1 E 4 N 3,107.813 3,100.000 0.252 

16 MENELAUS 16 E 16.3 N 2,901.680 3,000.000 3.277 

17 HORROCKS 5.9 E 4 S 3,091.275 2,980.000 3.734 

18 HIND 7.4 E 7.9 S 3,094.772 2,980.000 3.851 

19 PLAYFAIR 8.4 E 23.5 S 2,987.238 2,910.000 2.654 

20 TACITUS 19 E 16.2 S 2,881.727 2,840.000 1.469 

21 UKERT 1.4 E 7.8 N 2,786.718 2,800.000 0.474 

22 TRIESNECKER 3.6 E 4.2 N 2,846.339 2,800.000 1.655 

23 PICKERING 7 E 2.9 S 2,679.348 2,740.000 2.214 
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24 DIONYSIUS 17.3 E 2.8 N 2,667.378 2,700.000 1.208 

25 KANT 20.1 E 10.6 S 2,750.355 2,700.000 1.865 

26 HALLEY 5.7 E 8 S 2,430.499 2,510.000 3.167 

27 TAYLOR 16.7 E 5.3 S 2,529.368 2,480.000 1.991 

28 ALMANON 15.2 E 16.8 S 2,426.507 2,480.000 2.157 

29 CONON 2 E 31.6 N 2,245.976 2,320.000 3.191 

30 PLINIUS 23.7 E 15.4 N 2,232.551 2,300.000 2.933 

31 WHEWELL 13.7 E 4.2 N 2,241.032 2,300.000 2.564 

32 SCHMIDT 18.8 E 1 N 2,142.931 2,300.000 6.829 

33 PONTANUS 14.4 E 28.4 S 2,163.218 2,120.000 2.039 

34 APIANUS 7.9 E 26.9 S 2,114.627 2,080.000 1.665 

35 FERMAT 19.8 E 22.6 S 1,962.214 2,000.000 1.889 

36 ARAGO 21.4 E 6.2 N 1,852.823 1,800.000 2.935 

37 BESSEL 17.9 E 21.8 N 1,717.078 1,740.000 1.317 

38 MANNERS 20 E 4.6 N 1,770.368 1,700.000 4.139 

39 LINDSAY 13 E 7 S 1,537.449 1,550.000 0.810 

40 SABINE 20.1 E 1.4 N 1,465.912 1,500.000 2.273 

41 ANDEL 12.4 E 10.4 S 1,310.260 1,300.000 0.789 

42 RITTER 19.2 E 2 N 1,377.767 1,300.000 5.982 

43 HIPPARCHUS G 7.4 E 5 S 2,989.526 - - 

44 HIPPARCHUS C 8.2 E 7.3 S 3,916.807 - - 

45 TAYLOR A 15.4 E 4.2 S 3,112.649 - - 

46 DESCARTES A 15.2 E 12.1 S 2,500.326 - - 

47 ABULFEDA A 10.8 E 16.4 S 2,810.370 - - 

48 ABULFEDA F 13 E 16.2 S 2,583.894 - - 

49 ABULFEDA B 16.4 E 14.5 S 2,232.557 - - 

50 CYRILLUS 24 E 13.2 S 3,114.395 - - 

51 GEBER B 13 E 19 S 2,420.476 - - 

52 ABENEZRA B 10.1 E 20.8 S 3,294.499 - - 

53 ABENEZRA A 10.5 E 22.8 S 3,886.848 - - 

54 SACROBOSCO G 16.2 E 20.7 S 2,196.916 - - 

55 SACROBOSCO F 16.7 E 21.1 S 1,915.711 - - 

56 PONTANUS D 13.2 E 25.9 S 2,044.802 - - 

57 APIANUS C 10.5 E 28.1 S 2,500.673 - - 

58 POISSON A 9.1 E 29.6 S 2,086.336 - - 

59 PONTANUS F 11.6 E 27.8 S 1,779.111 - - 
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60 ZAGUT D 19.3 E 31.4 S 1,689.769 - - 

61 ZAGUT C 18.5 E 30.8 S 2,025.364 - - 

62 ROTHMANN C 25.1 E 28.6 S 1,162.215 - - 

63 RITTER B 18.9 E 3.3 N 2,097.819   

เฉล่ีย 2.333 
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การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr 

นางสาวรุ่งรัตน์  สาระไทย 

e-mail : sarathai.pan@hotmail.com 

คุณครูท่ีปรึกษา นางสาวยพุาพรรณ วรรณสาย 

โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม อุบลราชธานี 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา  DV Sgr  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอุณหภูมิช่วง  primary minimum  และ 

secondary minimum ของดาวคู่อุปราคา  DV Sgr  โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์ จากกลอ้ง PROMPT                       

( Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory 

(CTIO)  ประเทศชิลี ใชฟิ้ลเตอร์ V  และฟิลเตอร์ B ในการถ่ายภาพ และท าการวดัแสงดว้ยวธีิโฟโตเมตรี (photometry)  

เพ่ือหาความสวา่งปรากฏเปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง และสร้างกราฟแสง (Light Curve)  เพื่อหาแมก็นิจูดช่วง primary 

minimum  และ secondary minimum ของดาวคู่อุปราคา DV Sgr  ท าใหท้ราบวา่ดาวคู่อุปราคาดงักล่าวมีอุณหภูมิพ้ืนผิว 

ต ่าลงจากนั้นอุณหภูมิพ้ืนผิวจะคงท่ีแลว้อุณหภูมิก็เพ่ิมสูงข้ึน จากกราฟมีแนวโนม้วา่อุณหภูมิจะเป็นเช่นน้ีต่อเน่ืองกนัไป

เร่ือยๆ  ทั้งน้ีกราฟแสงท่ีศึกษาไดเ้ป็นเพียงบางส่วนของกราฟ เน่ืองจากไม่สามารถถ่ายภาพในช่วงต ่าสุดของกราฟแสง

ได ้     จึงไม่สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิพ้ืนผิว ตรงจุดน้ีได ้

ค าส าคญั: ดาวคู่อุปราคา DV Sgr, อุณหภูมิของดาว 

 

บทน า 

ระบบดาวคู ่เป็นระบบท่ีประกอบดว้ยสมาชิก 2 ดวง และอยูภ่ายใตส้นามความโนม้ถ่วงซ่ึงกนัและกนั สมาชิก

ของระบบดาวคู่แต่ละดวง จะโคจรรอบจุดศูนยก์ลางมวลร่วมกนั สามารถจ าแนกระบบดาวคู ่อุปราคา ไดท้ั้งหมด 3 

ประเภท คือ ระบบดาวคู่อุปราคาแบบแยกกนั ( Detached Binary System ) ระบบดาวคู่อุปราคาแบบก่ึงแยกกนั ( Semi-

detached Binary System ) และระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกนั ( Contact Binary System )  

ดาวคู่อุปราคา DV Sgr  มีพิกดัต าแหน่ง RA เท่ากบั 18h 36 m 36.3s และ Dec เท่ากบั -22° 40' 43.5 " เป็นดาวคู่

อุปราคา ประเภทอลักอล (Algol) จดัเป็นระบบดาวคู่แบบแยกกนั (Detached Binary Systems) โดยสมาชิกทั้งสองดวง

ของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทน้ีจะอยูห่่างกนัพอสมควร   

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่ปราคา  DV Sgr โดยการสร้างกราฟแสง หาช่วง primary 

minimum และ secondary minimum  เพื่อหาอุณภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์ 

จากกลอ้ง PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ผา่น ฟิลเตอร์ V และ

ฟิลเตอร์ B และท าการวดัแสงดว้ยวธีิโฟโตเมตรี (photometry) น าค่า Intensity ไปค านวณหาความสวา่งปรากฏ

เปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง จากสมการ M1-M2 = -2.5 log(F1/F2) เม่ือ M1 คืออนัดบัความสวา่งของดาวท่ีศึกษา M2 คือ

อนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิง และ F1, F2 คือค่า Intensity ของดาวท่ีศึกษาและดาวอา้งอิงตามล าดบั แลว้น าไป
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สร้างกราฟแสง และน าค่าแมก็นิจูดฟิลเตอร์ B ลบกบัและฟิลเตอร์ V เทียบกบัเวลา (JD) เพื่อหาอุณหภูมิของดาวคู่อุป

ราคา DV Sgr 

 

วธีิการศึกษา 

1. ถ่ายภาพดาว ดว้ยกลอ้ง PROMPT8 ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ใน ฟิวเตอร์  B 

และ V โดยระยะเวลาการเปิดหนา้กลอ้ง 5 วนิาที ถ่ายภาพทุกๆ 10 นาที 

2. วเิคราะห์หาต าแหน่งดาวท่ีศึกษา และดาวอา้งอิง จากฐานขอ้มูล Simbad 

3. ท าการวดัแสงดว้ยวธีิโฟโตเมตรี เพ่ือน าค่า Intensity ไปค านวณความสวา่งปรากฏของดาวคู่อุปราคา DV 

Sgr เปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง จากสมการ 

M1-M2 = -2.5 log(F1/F2) 

เม่ือ M1 คืออนัดบัความสวา่งของดาวท่ีศึกษา  

           M2  คืออนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิง  

         F1 , F2 คือค่า Intensity ของดาวท่ีศึกษาและดาวอา้งอิงตามล าดบั  

4. สร้างกราฟแสง (Light curves) โดยใหแ้กน X อยูใ่นรูปของจูเลียนเดท (JD) และใหแ้กน Y อยูใ่นรูปของ

แมก็นิจูดของดาวคู่อุปราคา DV Sgr  ทั้งในฟิลเตอร์ B และฟิลเตอร์ V 

5. น ากราฟแสงของฟิลเตอร์ B ลบกบัฟิลเตอร์ V ในการหาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr  

พลอ็ตค่าอุณหภูมิท่ีได ้(B-V) เทียบกบัเวลา (JD) ของในแต่ละวนั แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลจากกราฟท่ีได ้

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr  จากการท าการวดัแสงดว้ยวธีิโฟโตเมตรี ค  านวณความสวา่ง 

ปรากฏเปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง  และน าไปสร้างกราฟแสง โดยใหแ้กน X อยูใ่นรูปของจูเลียนเดท (JD) และใหแ้กน Y 

อยูใ่นรูปของแมก็นิจูด พลอ็ตค่าอุณหภูมิท่ีได ้(B-V) เทียบกบัเวลา (JD) แลว้วเิคราะห์ ไดข้อ้มูลดงัภาพท่ี 2 - 7 

 

ตารางที ่1 แสดงต าแหน่งดาวคู่อุปราคา DV Sgr และดาวอา้งอิง 

star ต าแหน่ง RA ต าแหน่ง Dec Magnitude in V Magnitude in B 

DV Sgr 18h 39m 36.3s -22° 40' 43.5" 10.71 10.79 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 1 18h 39m 16.8498s -22° 38' 11.236" 9.86 10.35 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 2 18h 39m 40.702s -22° 37' 15.86" 11.11 12.75 
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ภาพท่ี 1 แสดงต าแหน่งดาวคู่อุปราคา DV sgr และดาวอา้งอิง 

 

 
ภาพท่ี 2 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิลเตอร์ B ลบ ฟิลเตอร์ V  ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 

 

 
ภาพท่ี 3 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิลเตอร์ B ลบ ฟิลเตอร์ V ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิลเตอร์ B ลบ ฟิลเตอร์ V  ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 

 

 
ภาพท่ี 5 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิลเตอร์ B ลบ ฟิลเตอร์ V ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2557 

 

 
ภาพท่ี 6 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิลเตอร์ B ลบ ฟิลเตอร์ V  ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 
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ภาพท่ี 7 กราฟแสงแสดงอุณหภูมิของดาวในฟิลเตอร์ B ลบ ฟิลเตอร์ V ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 

 

 
ภาพท่ี 8 กราฟแสงแสดงอุณหภมิูของดาวในฟิลเตอร์ B ลบ ฟิลเตอร์ V ของภาพท่ีไดท้ั้งหมด 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์ดาวคู่อุปราคา  DV Sgr เพ่ือหาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV 

Sgr ซ่ึงเป็นดาวคู่อุปราคาประเภทอลักอล พบวา่ อุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr จะมีอุณหภูมิพ้ืนผิวดวงดาวต ่าลง

จากนั้นอุณหภูมิพ้ืนผิวดวงดาวจะคงท่ีแลว้อุณหภูมิพ้ืนผิวดวงดาวก็เพ่ิมสูงข้ึน จากกราฟมีแนวโนม้วา่อุณหภูมิพ้ืนผิว

ดวงดาวจะเป็นเช่นน้ีต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ  ทั้งน้ีกราฟแสงท่ีศึกษาไดเ้ป็นเพียงบางส่วนของกราฟ เน่ืองจากไม่สามารถ

ถ่ายภาพในช่วงต ่าสุดของกราฟแสงได ้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิตรงจุดน้ีได ้

ปัญญาท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ีคือภาพท่ีสัง่ถ่ายไดไ้ม่ตรงในช่วงเวลาท่ีเกิด  primary minimum  และ secondary 

minimum  จึงไม่สามารถหาอุณหภูมิพ้ืนผิวของดาวในช่วงน้ีได ้ แต่จากภาพท่ี 2 ถึงภาพท่ี 4 กราฟแสดงอุณหภูมิพ้ืนผิว

ของดาวท่ีไดมี้ค่าแมก็นิจูด B-V ท่ีต  ่าสามารถบอกไดว้า่มีการลดลงของแสงในปริมาณท่ีนอ้ย  เน่ืองจากสมาชิกดวงท่ี

สวา่งนอ้ยกวา่โคจรไปอยูด่า้นหลงัสมาชิกดวงท่ีสวา่งมาก ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเกิด secondary eclipse และในรูปท่ี 5         

ถึง รูปท่ี 7 กราฟอุณหภูมิท่ีไดจ้ะมีค่าแมก็นิจูดท่ีสูง ช่วงเวลาดงักล่าวมีการลดลงของแสงในปริมาณท่ีมากเกิดจากสมาชิก
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ดาวดวงท่ีสวา่งโคจรไปอยูด่า้นหลงัสมาชิกของดาวดวงท่ีสวา่งนอ้ยกวา่ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเกิด  primary eclipse และภาพท่ี

สัง่ถ่ายบางส่วนไม่สามารถน ามาวเิคราะห์ผลไดเ้น่ืองจากมีฝ้าขาว จึงท าใหผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดเ้พียงอุณหภูมิ

บางส่วนของกราฟเท่านั้น  จากกราฟอุณหภูมิท่ีไดส้ามารถน าไปศึกษาต่อถึงลกัษณะทางกายภาพต่างๆ  ของระบบดาวคู ่

DV Sgr อาทิ ความสวา่งของดาว อุณหภูมิพ้ืนผิวของดาวแต่ละดวงในดาวคู่อุปราคาดวงน้ี รวมทั้งลกัษณะทางกายภาพ

อ่ืนๆ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์ดาวคู่อุปราคา  DV Sgr เพ่ือหาอุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV 

Sgr ซ่ึงเป็นดาวคู่อุปราคาประเภทอลักอล พบวา่ อุณหภูมิของดาวคู่อุปราคา DV Sgr จะมีอุณหภูมิพ้ืนผิวดวงดาวต ่าลง

จากนั้นอุณหภูมิจะคงท่ีแลว้อุณหภูมิพ้ืนผิวดวงดาวก็เพ่ิมสูงข้ึน จากกราฟมีแนวโนม้วา่อุณหภูมิพ้ืนผิวจะเป็นเช่นน้ี

ต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ  เน่ืองจากเสน้เวลา JD ในช่วง 2456860 – 2456880 จะมีค่าแมก็นิจูดท่ีสูงจึงท าใหอุ้ณหภูมิพ้ืนผิว

ดวงดาวในช่วงน้ีต ่า   แลว้แมก็นิจูดในเสน้เวลา JD จะคงท่ีในช่วง  2456880 - 2456900 ซ่ึงจะท าใหอุ้ณหภูมิพ้ืนผิว

ดวงดาวคงท่ี  และเวลา 2456900 ค่าแมก็นิจูดจะต ่าลงอุณหภูมิพ้ืนผวิดวงดาวจึงสูงข้ึน แลว้ในเสน้เวลา  JD ในช่วง 

2456920 – 2456940 อุณหภูมิพ้ืนผิวดวงดาวจะกลบัมาคงท่ีอีกคร้ัง  

 

กติติกรรมประกาศ 

ผูจ้ดัท าขอขอบคุณ คุณครูยพุาพรรณ วรรณสาย คุณครูท่ีปรึกษาโครงงาน และพ่ีเล้ียงจากสถาบนัวจิยั            

ดาราศาสตร์แห่งชาติ สาหรับขอ้เสนอแนะ ค าแนะน า เทคนิควธีิต่างๆ และโครงงานวจิยัดาราศาสตร์น้ี ไดรั้บการ

สนบัสนุนโดยโครงการอบรมครูเชิงปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูง สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)  

 

อ้างองิ 

บุญรักษา สุนทรธรรม. (2550).ดาราศาสตร์ฟิสิกส์. สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ.เชียงใหม่ หนา้ 328 – 349.  

ยทุธนา บุญทา. (2551). รายงานวจิยัเร่ืองการศึกษาคาบการโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา ประเภทอลักอล BN Peg.  

วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การสอนฟิสิกส์) .หนา้ 23-70. 

นายรณกฤต รัตนมาลา.(2552). การเปลีย่นคาบของวงโคจรและการววิฒันาการของระบบดาวคู่เอเค คานิส ไมนอริส. 

วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การสอนฟิสิกส์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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การศึกษาอตัราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเคลือ่นทีข่องดาวเคราะห์น้อย 1ceres และ 4vesta 

นางสาวกมลวรรณ  ดว้งกระยอม 

e-mail : nutsmile12@gmail.com 

คุณครูท่ีปรึกษา นางสาวยพุาพรรณ  วรรณสาย 

โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม อุบลราชธานี 

 

บทคัดย่อ 

                         การศึกษาอัตราการเปล่ียนแปลงความเร็วในการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์น้อย  1ceres และ 4vesta                        

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเร็วในการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์น้อย 1ceres และ 4vesta โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการ

สงัเกตการณ์จากกลอ้ง  PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo 

Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิลี ใชฟิ้ลเตอร์ Halpha น ามาค านวณหาการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย  เพื่อ

การศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงความเร็ว  และศึกษาทิศทางการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย 1ceresและ 4vesta ท าใหท้ราบ

วา่ ดาวเคราะห์นอ้ย Ceres  มีอตัราการความเร็วในการเคล่ือนท่ี คือ  123.205000 “/Day  และดาวเคราะห์นอ้ย Vesta มีอตัรา

การความเร็วในการเคล่ือนท่ี คือ  20.597320 “/Day   แลว้ดาวเคราะห์น้อย 4vesta มีการเคล่ือนท่ีเร็วกว่าดาวเคราะห์น้อย 

1ceres   

ค าส าคัญ ดาวเคราะห์นอ้ย 1ceres และ 4vesta 

 

บทน า 

                         ดาวเคราะห์น้อยคือวตัถุขนาดเล็กท่ีอยูใ่นระบบสุริยะมีขนาดตั้งแต่ไม่ก่ีสิบเมตรจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร 

ดาวเคราะห์นอ้ยท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ซีเรส มีขนาด 1,000 กิโลเมตร เช่ือวา่ดาวเคราะห์นอ้ยท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 1.6 กิโลเมตร  อาจมี

มากถึงกว่า 500,000 ดวง แมว้่าดาวเคราะห์น้อยจะมีอยูจ่  านวนมาก แต่ถา้รวมมวลดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดอาจมีมวลเพียง

ประมาณหน่ึงในพนัของมวลโลกเท่านั้น 

                         ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่จะมีวงโคจรอยู่ระหว่างดาวองัคารและดาวพฤหัสบดี เรียกวงโคจรน้ีวา่ “เข็มขดั

ดาวเคราะห์น้อย (asteroid belt)”   การศึกษาวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยไดรั้บความสนใจจากนักดาราศาสตร์ เพราะวา่มี  

ดาวเคราะห์นอ้ยซ่ึงวงโคจรท่ีค่าความรีสูงและอาจเคล่ือนท่ีเขา้ใกลโ้ลกหรือบางดวงมีวงโคจรเขา้ใกลด้วงอาทิตยแ์ละบางดวง

อาจจะมีวงโคจรท่ีไกลกวา่ดาวพลูโต  

                         ในการศึกษาดาวเคราะห์นอ้ยนั้นอาศยัหลกัการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ยในหมู่ดาวฤกษต์่างๆ ท่ีเป็นฉาก

หลงั เช่น เม่ือสังเกตด้วยกลอ้งโทรทศัน์ดาวเคราะห์น้อยก็ปรากฏให้เห็นคลา้ยดาวฤกษ์ดวงหน่ึงเท่านั้น ต่างกนัเพียงดาว

mailto:nutsmile12@gmail.com
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เคราะห์เคล่ือนท่ีไปเร่ือยๆ แมว้่าดาวฤกษ์จะมีการเคล่ือนท่ีเช่นกนัแต่เราจะไม่เห็นการเปล่ียนแปลงของดาวฤกษ์เพราะอยู่

ห่างไกลโลกมาก   

                         การศึกษาดาวเคราะห์นอ้ยมีคุณค่าทางดา้นวทิยาศาสตร์อยา่งมากเน่ืองจากสมบติัของดาวเคราะห์นอ้ยแทบจะ

ไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย จึงเป็นเหมือนกบัการบนัทึกความเป็นมาของระบบสุริยะ 

                         การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเร็วในการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์น้อย 1ceres และ 4vesta 

โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์จากกลอ้ง   PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry 

Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิลี ใช้ฟิลเตอร์ Halpha สาเหตุท่ีใช้ ฟิลเตอร์ 

Halpha เป็นฟิลเตอร์ท่ีใชถ่้ายภาพดาวเคราะห์นอ้ย 1ceres และ 4vesta ชดัเจนท่ีสุด 

 

วธีิการศึกษา 

                             การศึกษาขอ้มูลส่วนใหญ่ทางดาราศาสตร์อาศยัขอ้มูลทางภาพถ่าย  เร่ิมตน้จากการใชข้อ้มูลทางภาพถ่าย

เช่นเดียวกันโดยอาศัยหลักการว่าดาวเคราะห์น้อยจะเคล่ือนท่ีไปเร่ือยๆ ผ่านดาวฉากหลงันั้ นก็คือดาวฤกษ์ท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลงรูปร่าง ไม่วา่จะสงัเกตการณ์ ณ ต าแหน่งและเวลาใดก็ตาม      

                             จากการถ่ายการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์น้อยจะท าให้สามารถหาต าแหน่งของดาว

เคราะห์นอ้ย ณ วนัและเวลาต่างๆ ท่ีท าการถ่ายภาพดาว บอกค่า Dec R.A และ Julian Day (JD)  ตอ้งหาอยา่งนอ้ย  3 ต าแหน่ง

ในวนัเวลาท่ีต่างๆกนั เพ่ือน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งการในคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลการถ่ายภาพดาวจ านวน 6  คร้ัง อยูใ่นช่วง 

วนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 ถึง วนัท่ี 25 มิถุนายน 2557 

             
ภาพแสดงต าแหน่งดาวเคราะห์น้อย 1ceres และ  4vesta 

 

                             การศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงความเร็วเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย 1ceres และ 4vesta  ใชว้ธีิถ่ายภาพ

ดาวดว้ยกลอ้ง PROMPT8 (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro Tololo Inter-

American Observatory (CTIO)ใช ้ฟิลเตอร์ Halpha  ในการถ่ายภาพเพ่ือศึกษาความเร็วในการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์น้อย 

1ceres และ 4vesta  ภาพท่ีได้มาใช้เวลาในการเปิดหน้ากลอ้ง 5 วินาที ถ่ายภาพทุกๆ 5 นาที (สาเหตุท่ีตอ้งใช้เวลาในการ

ถ่ายภาพ 5 นาที เพราะ ดาวเคราะห์น้อยมีการเคล่ือนท่ีเร็วกว่าดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ จึงเลือกใช้เวลาในการถ่ายภาพท่ี
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เหมาะสม)และหา  Dec,  RA  แลว้น าไปหาค่า Degrees โดยใชโ้ปรแกรม DS9 จากนั้นน าค่า  Degrees  ( ค่า องศา ท่ีแปลงมา

จาก  Dec R.A)ท่ีได้ไปค านวณในสมการ Δ𝑠 = 𝕧Δt           เพื่อหาอัตราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์น้อยใน 1 วนั   

จากนั้นน า  Julian Day (JD) มาลบเพื่อหาเวลาในการเคล่ือนท่ีในละจุด   (t2 - t1,        t3 - t2)   และหาอตัราเร็วเฉล่ียใน 1 วนั

โดยใชส้มการ   𝕧 = Δ𝕤
Δ𝕥

     จากนั้นหาอตัราเฉล่ียทั้งหมดไดใ้นสมการ   
𝑉1+𝑉2+𝑉3

N
     (โดย  N = จ านวนของอตัราเร็ว  ( 

V) )  

 

ผลการศึกษา 

                             จากขอ้มูลทางการถ่ายภาพท่ีไดจ้ากดาวเคราะห์นอ้ยทั้ง 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะหาอตัราการเปล่ียนแปลง

ความเร็ว  และศึกษาทิศทางการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย 1ceresและ 4vesta เพ่ือท่ีจ าน าไปสู่การค านวณหาค่า  Dec,  RA  

แลว้น าไปแปลงค่าเป็นค่า Degrees จากนั้นน าค่า  Degrees  ไปค านวณในสมการ  เพื่อหาอตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์

น้อยใน 1 วนั   จากนั้นน า  Julian Day (JD) มาลบเพื่อหาเวลาในการเคล่ือนท่ีในละจุด   (t2 - t1,  t3 - t2)   และหาอตัราเร็ว

เฉล่ียใน 1 วนั ซ่ึงจะไดข้อ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี   (Degrees คือ องศาท่ีแปลงมาจากค่า Dec R.A) 

ตารางที ่1  แสดง Dec  RA และ Degrees  ของดาวเคราะห์น้อย 1Ceres 

ดาวเคราะห์นอ้ย 1Ceres 

วนั/เดือน/ปี Dec 

(องศา) 

RA 

(องศา) 

Degrees 

(องศา) 

 

13 มิ.ย 57 

-02:47:31.903 13:35:57.3 203.91348 -2.775293 

-02:47:31.654 13:35:57.3 203.89558 -2.774217 

-02:47:31.380 13:35:57.2 203.89551 -2.80422 

 

 

14 มิ.ย 57 

-02:56:2.856 13:36:38.2 204.14683 -2.939552 

-02:56:2.725 13:36:38.2 204.14198 -2.919777 

-02:56:2.626 13:36:38.1 204.12837 -2.954867 

-02:56:28.079 13:36:40.2 204.12737 -2.976426 

-02:56:27.610 13:36:40.1 204.13000 -2.928323 

-02:56:27.221 13:36:40.1 204.12922 -2.901279 

 

15 มิ.ย 57 

-03:05:21.661 13:37:24.0 204.34968 -3.080682 

-03:05:21.287 13:37:23.9 204.33584 -3.061160 

-03:05:20.853 13:37:23.8 204.35668 -3.061161 

 -03:59:19.344 13:42:03.4 205.52160 -3.974889 
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21 มิ.ย 57 -03:59:19.089 13:42:03.3 205.44504 -3.944045 

-03:59:18.898 13:42:03.3 205.53424 -3.900407 

 

ตารางที ่2  แสดง Dec  RA และ Degrees  ของดาวเคราะห์น้อย 4Vesta 

ดาวเคราะห์นอ้ย 4Veata 

วนั/เดือน/

ปี 

Dec 

(องศา) 

RA 

(องศา) 

Degrees 

(องศา) 

21 มิ.ย 57 -04:30:54.980 13:46:31.1 206.62354 -4.529970 

-04:30:54.805 13:46:31.1 206.58986 -4.482796 

-04:30:54.624 13:46:31.0 206.56119 -4.582702 

25 มิ.ย 57 -05:13:34.723 13:51:11.6 207.89984 -5.272585 

-05:13:34.542 13:51:11.5 207.91166 -5.225301 

-05:13:34.403 13:51:11.5 20794931 -5.143244 

 

ตารางที ่3  แสดงอตัราการเคลือ่นทีข่องดาวเคราะห์น้อย 1Ceres 

ดาวเคราะห์นอ้ย 1Ceres 

วนั/เดือน/ปี Dec 

(องศา) 

RA 

(องศา) 

Degrees 

(องศา) 

 

13 มิ.ย 57 

-02:47:31.903 13:35:57.3 203.91348 -2.775293 

-02:47:31.654 13:35:57.3 203.89558 -2.774217 

-02:47:31.380 13:35:57.2 203.89551 -2.80422 

 

 

14 มิ.ย 57 

-02:56:2.856 13:36:38.2 204.14683 -2.939552 

-02:56:2.725 13:36:38.2 204.14198 -2.919777 

-02:56:2.626 13:36:38.1 204.12837 -2.954867 

-02:56:28.079 13:36:40.2 204.12737 -2.976426 

-02:56:27.610 13:36:40.1 204.13000 -2.928323 

-02:56:27.221 13:36:40.1 204.12922 -2.901279 

 

15 มิ.ย 57 

-03:05:21.661 13:37:24.0 204.34968 -3.080682 

-03:05:21.287 13:37:23.9 204.33584 -3.061160 

-03:05:20.853 13:37:23.8 204.35668 -3.061161 

 

21 มิ.ย 57 

-03:59:19.344 13:42:03.4 205.52160 -3.974889 

-03:59:19.089 13:42:03.3 205.44504 -3.944045 



THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)  132 
 

-03:59:18.898 13:42:03.3 205.53424 -3.900407 

 

ขอ้มูลดาวเคราะห์นอ้ย 1Ceres 

𝛼 𝛽 Julian Day (JD) S (𝑚/𝑠2) t (s) S/t = V (m/s) 

203.91348 -2.775293 2456851.629813 0.017932 0.000240 74.500544 

203.89558 -2.774217 2456851.630054 0.030010 0.000255 117.287613 

203.89551 -2.80422 2456851.630310    

204.14683 -2.939552 2456852.588934 0.020360 0.000314 64.794540 

204.14198 -2.919777 2456852.589249 0.037636 0.000231 162.302384 

204.12837 -2.954867 2456852.589481 0.021582 0.053692 0.401974 

204.12737 -2.976426 2456852.643173 0.048175 0.000274 175.771097 

204.13000 -2.928323 2456852.643447 0.027054 0.000229 118.090040 

204.12922 -2.901279 2456852.643676    

204.34968 -3.080682 2456853.638686 0.023929 0.000236 101.282207 

204.33584 -3.061160 2456853.638922 0.020840 0.000272 76.474257 

204.35668 -3.061161 2456853.639195    

205.52160 -3.974889 2456859.606616 0.081813 0.000297 274.994244 

205.44504 -3.944045 2456859.606913 0.099301 0.000231 428.746066 

205.53424 -3.900407 2456859.607145    

 

ตารางที ่4  แสดงอตัราการเคลือ่นทีข่องดาวเคราะห์น้อย 4Vesta 

ขอ้มูลดาวเคราะห์นอ้ย 4Vesta 

𝛼 𝛽 Julian Day (JD) S (𝑚/𝑠2) t (s) S/t = V (m/s) 

206.59153 -4.531823 2456859.61 0.057963 0.000229 252.399232 

207.92027 -4.213710 2456863.59 

 

ตารางที ่5  แสดง Julian Day (JD) และ เวลาในการเคลือ่นทีข่องดาวเคราะห์น้อย 1Ceres 

ดาวเคราะห์นอ้ย 1Ceres 

วนั/เดือน/ปี Julian Day (JD) เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปใน

การเคล่ือนท่ี (วนิาที) 

 

13 มิ.ย 57 

2456851.629813 0.000241 

2456851.630054 0.000256 
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2456851.630310 0.958625 

 

 

14 มิ.ย 57 

2456852.588934 0.000314 

2456852.589249 0.000232 

2456852.589481 0.053692 

2456852.643173 0.000274 

2456852.643447 0.000229 

2456852.643676 0.995010 

 

15 มิ.ย 57 

2456853.638686 0.000236 

2456853.638922 0.000273 

2456853.639195 5.967421 

 

21 มิ.ย 57 

2456859.606616 0.000298 

2456859.606913 0.000232 

2456859.607145  

 

ตารางที ่6  แสดง Julian Day (JD) และ อตัราเร็วในการเคลือ่นทีด่าวเคราะห์น้อย 4Vesta 

ดาวเคราะห์นอ้ย 4Vesta 

วนั/เดือน/ปี Julian Day (JD) เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปในการ

เคล่ือนท่ี (วนิาที) 

 

21 มิ.ย 57 

2456859.607551 0.00023 

2456859.607780 0.000233 

2456859.608013 3.98233 

 

25 มิ.ย 57 

2456863.590343 0.0003 

2456863.590643 0.000236 

2456863.590879  
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ภาพท่ี 1 แสดงการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย Ceres              ภาพท่ี 2 แสดงการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย  Vesta 

สรุปผล 

                              จากการศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงความเร็วเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย 1ceres และ 4vesta  พบวา่

อตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย Ceres  คือ  123.205000 “/Day   มาจาก    V= 
∆𝑠
∆𝑡

 

∆𝑠
∆𝑡

= 3.128516  

∆𝑠
∆𝑡

= 2.579342 

∆𝑠
∆𝑡

= 0.452038 

𝑉 =  
𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3

3
 

V= 
3.1288516591422+2.579342966698+0.452038917207

3
   × 60 

V = 123.205”day 

อตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย  Vesta  คือ  20.597320 “/Day   มาจาก 

∆𝑠
∆𝑡

= 0.3432886 

𝑉 =  
𝑉1
1

 

V= 
0.3432886

1
   × 60 

0

2
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8
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V = 20.597320457712”day 

จะเห็นไดว้า่อตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย Ceres จะมากกวา่อตัราเร็วในการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย Vesta 

เน่ืองจากดาวเคราะห์นอ้ยมีการเคล่ือนท่ีเร็ว  และสามารถศึกษาต่อไดใ้นการหาคาบวงโคจร ปริมาณและขนาดของดาว

เคราะห์นอ้ยท่ีเป็นตวับ่งช้ีอายขุองดาวเคราะห์นอ้ย 

 

อภิปราย 

                         จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลอตัราการเปล่ียนแปลงความเร็วเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย 1ceres และ 4vesta  

ท าใหท้ราบวา่ดาวเคราะห์นอ้ย 1ceres และ 4vesta  มีการเคล่ือนท่ีเร็ว อตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย Ceres  คือ  

123.205000 “/Day  อตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย  Vesta  คือ  20.597320 “/Day   ไดม้าจาก น าค่า Dec,  RA  แลว้

น าไปหาค่า Degrees โดยใชโ้ปรแกรม DS9 จากนั้นน าค่า  Degrees   ท่ีไดไ้ปค านวณในสมการ Δ𝑠 = 𝕧Δt           เพื่อหา
อตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ยใน 1 วนั   จากนั้นน า  Julian Day (JD) มาลบเพื่อหาเวลาในการเคล่ือนท่ีในละจุด   (t2 

- t1,        t3 - t2)   และหาอตัราเร็วเฉล่ียใน 1 วนัโดยใชส้มการ   𝕧 = Δ𝕤
Δ𝕥

     จากนั้นหาอตัราเฉล่ียทั้งหมดไดใ้นสมการ   

𝑉1+𝑉2+𝑉3
N

     (โดย  N = จ านวนของอตัราเร็ว  ( V) ) จะเห็นไดว้า่อตัราการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย Ceres จะ

มากกวา่อตัราเร็วในการเคล่ือนท่ีของดาวเคราะห์นอ้ย Vesta เน่ืองจากดาวเคราะห์นอ้ยมีการเคล่ือนท่ีเร็ว   

 

 

กติติกรรมประกาศ 

                         ผูจ้ดัท าขอขอบคุณคุณครูยพุาพรรณ  วรรณสาย คุณครูท่ีปรึกษาโครงงาน และพ่ีเล้ียงจากสถาบนัวจิยัดารา

ศาสตร์แห่งชาติ ส าหรับขอ้เสนอแนะค าแนะน า เทคนิควธีิต่างๆ และโครงงานวจิยัดาราศาสตร์น้ี ไดรั้บการสนบัสนุนโดย

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูง สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) สถาบนัส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

 

 

 



THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)  136 
 

เอกสารอ้างองิ 

                   PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ Cerro 

Tololo Inter-American Observatory (CTIO) 

นางสาวดลฤดี งามสม  การวเิคราะห์วงโคจรของดาวเคราะห์นอ้ยจูโนและดาวเคราะห์นอ้ยเวสตาโดยใชเ้ทคนิคซีซีดีโฟโตเม

ตรี , วทิยาศาสตร์มหาบญัฑิต (การสอนฟิสิกส์) 
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แบบจ ำลองปรำกฏกำรณ์กำรเหวีย่งของระบบหลุมด ำมวลยวดยิง่เมื่อเกดิปรำกฏกำรณ์กำรชนกนัของดำรำ

จักรทำงช้ำงเผอืกและดำรำจักรแอนโดรเมดำ 

(Model of Separation of Supermassive Black Hole while Galactic Collision of Milky Way and 

Andromeda Galaxy) 

ผูจ้ดัท ำโครงงำน นำยณฐักฤต อ่อนอุทยั 

littlebear_polaris@icloud.com 

ครูท่ีปรึกษำโครงงำน นำงวชัรำพร ฉลำด 

โรงเรียนยพุรำชวทิยำลยั 

 

 

บทคัดย่อ 

ดำรำจกัรทำงชำ้งเผือก คือดำรำจกัรท่ีระบบสุริยะตั้งอยู ่ซ่ึงดำรำจกัรท่ีถือวำ่เป็นเพ่ือนบำ้นของดำรำจกัรทำง

ชำ้งเผือกคือ ดำรำจกัรแอนโดรเมดำ ท่ีอยูห่่ำงจำกดำรำจกัรทำงชำ้งเผือก 2.56 ลำ้นปีแสง สองดำรำจกัรน้ีเป็นศูนยก์ลำงของ

กลุ่มดำรำจกัรทอ้งถ่ิน (Local Group) ซ่ึงอยูใ่นกระจุกดำรำจกัรหญิงสำว (Virgo Supercluster) เน่ืองจำกวำ่แรงโนม้ถ่วงของ

ทั้งสองดำรำจกัร และกำรเคล่ือนท่ีของดำรำจกัรท่ีไม่ไดเ้ป็นวงโคจรซ่ึงกนัและกนั ท ำใหด้ำรำจกัรทั้งสองจะมำชนกนั 

โครงงำน แบบจ ำลองปรำกฏกำรณ์ Separation ของระบบหลุมด ำมวลยวดยิง่เม่ือเกิดปรำกฏกำรณ์กำรชนกนัของดำรำจกัรทำง

ชำ้งเผือกและดำรำจกัรแอนโดรเมดำ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำและจ ำลองปรำกฏกำรณ์กำรดึงดูดและกำรเหวีย่งของหลุมด ำ

มวลยิง่ยวด (Supermassive black hole) ซ่ึงเดิมอยูท่ี่ใจกลำงของดำรำจกัรทำงชำ้งเผือก และดำรำจกัรแอนโดรเมดำ ซ่ึงดำรำ

จกัรทั้งสองจะชนกนัภำยใน 3 พนัลำ้นปีตำมสมมติฐำนของงำนวจิยัก่อนๆ ซ่ึงผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำถึงพฤติกรรมของหลุมด ำทั้ง

สองวำ่ จะมีกำรเคล่ือนท่ีโดยไดรั้บอิทธิพลจำกหลุมด ำอ่ืนซ่ึงกนัและกนัอยำ่งไร โดยใชก้ำรจ ำลอง N-body Simulation และ 

Dynamical friction ของ Chandrasekhar ในโปรแกรม Matlab จำกผลกำรจ ำลอง ไดว้ำ่ หลุมด ำมวลยวดยิง่ของดำรำจกัรทั้ง

สองจะชนและรวมกนัภำยใน 4.5 พนัลำ้นปี 

 

 

 

บทน ำ 

ดำรำจกัรทำงชำ้งเผือก (Milky Way) เป็นดำรำจกัรแบบกน้หอยมีคำน ซ่ึงระบบสุริยะ ดวงอำทิตย ์รวมถึงโลก เป็น

ส่วนหน่ึงของดำรำจกัรน้ี ดำรำจกัรทำงชำ้งเผือกมีดำรำจกัรเพื่อนบำ้นคือ ดำรำจกัรแอนโดรเมดำ (Andromeda Galaxy:M31) 

ซ่ึงอยูห่่ำงจำกระบบสุริยะ 770 MPc ทั้งสองดำรำจกัเป็นศูนยก์ลำงของกลุ่มดำรำจกัรทอ้งถ่ิน (Local Group) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มกระจุกดำรำจกัรหญิงสำว (Virgo Supercluster) ดำรำจกัรสองดำรำจกัรน้ี ไม่ไดเ้คล่ือนท่ีเป็นวงโคจรเป็นระบบซ่ึงกนั

และกนั จึงสำมำรถท ำนำยไดว้ำ่ ทั้งสองดำรำจกัร จะชนกนั (Collision) และหลุมด ำมวลยวดยิง่ (Supermassive Black Hole) 

ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของทั้งสองดำรำจกัร จะเกิดกำรเหวีย่ง (Separation) และรวมกนั โครงงำนน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อ ท ำนำย
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ลกัษณะของปรำกฏกำรณ์กำรเหวีย่งของหลุมด ำมวลยวดยิง่ของดำรำจกัรทำงชำ้งเผือกและดำรำจกัรแอนโดรเมดำ เม่ือทั้งสอง

ดำรำจกัรชนกนั และปัจจยัใดบำ้งท่ีมีผลต่อกำรเหวีย่งและกำรรวมกนัของดำรำจกัร 

 

 

วธีิกำรศึกษำ 

1. ข้อมูลของระบบแอนโดรเมดำ-ทำงช้ำงเผอืก 

ตวัแปร ค่ำของตวัแปร 

ระยะห่ำงระหวำ่งระบบสุริยะ-ดำรำจกัรแอนโดรเมดำ 770 kPc 

ระยะห่ำงระหวำ่งระบบสุริยะ-ศูนยก์ลำงทำงชำ้งเผือก 8.5 kPc 

แกนกำรโคจรรอบตวัเองของดำรำจกัรแอนโดรเมดำ ใน

ระบบพิกดัศูนยสู์ตร 

39.8 deg 77.5 deg 

ต ำแหน่งของดำรำจกัรแอนโดรเมดำในระบบพิกดัฉำก -379.2  612.7  -283.1 

ต ำแหน่งของดำรำจกัรแอนโดรเมดำ (RA) 00h 42m 44.3s 

ต ำแหน่งของดำรำจกัรแอนโดรเมดำ (Dec) +41 16 09.4 

ควำมเร็วในแนวเลง็ 117 km/s 

ควำมเร็วในแนวขวำง 42 km/s 

 

2. ข้อมูลของดำรำจกัรทำงช้ำงเผอืกและดำรำจกัรแอนโดรเมดำ 

ตวัแปร ดำรำจกัรทำงช้ำงเผอืก ดำรำจกัรแอนโดรเมดำ ระบบรวม 

จ ำนวนอนุภำค 350000 350000 700000 

มวลรวม 335.232666 293.737518 628.97018 

Disk mass 15.1457396  34.1285782 - 

Bulge mass 5.10096455  12.3888931 - 

Halo mass 314.985962  247.220047 - 

Disk edge 32 32 - 

Bulge Edge 3.05999994  8.05999947 - 

Halo Edge 244.48999  201.619995 - 
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3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แรงโน้มถ่วงระหว่ำงมวล 

  ใหม้วลรวมของระบบ แทนดว้ย Mtot จะได ้

�̈� =  −
𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡

𝑟2  

  คูณพจนค์วำมเร็วและอินทิเกรตเทียบเวลำทั้งสองขำ้ง จะได ้

∫ �̈� �̇�𝑑𝑡 = − ∫
𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡

𝑟2  �̇� 

�̇�2

2 =
𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡

𝑟 + 𝐶 

|�̇�| = √2𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡

𝑅 + 2𝐶 

  เม่ือ R คือต ำแหน่งของกำรเหวีย่ง (Separation) 

3.2 ควำมเสียดทำนพลศำสตร์ (Dynamical friction) 

เม่ือดำรำจกัรทั้งสองมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั อนุภำคในดำรำจกัรจะเคล่ือนท่ีโดยมีควำมหน่วง

เน่ืองจำกสสำรมืดท่ีอยูใ่นดำรำจกัร เรียกปรำกฏกำรณ์น้ีวำ่ควำมเสียดทำนพลศำสตร์ ซ่ึงควำมเสียดทำนพลศำสตร์

สำมำรถอธิบำยไดด้ว้ยสมกำร 

𝑓𝑑 =
𝐶𝐺2𝑀2𝜌

𝑣𝑚
2  

  เม่ือ C เป็นปริมำณท่ีไม่มีหน่วยและมีค่ำไม่คงท่ี เป็นฟังกช์นัท่ีข้ึนอยูก่บัค่ำกำรกระจำยควำมเร็ว (Velocity 

Dispersion) 

 

4. ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 จำกขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สำมำรถน ำไปศึกษำในโปรแกรม Matlab โดยกำรเขียนโปรแกรมเพื่อสร้ำงกรำฟ

และ simulation และปรับเปล่ียนบำงค่ำของตวัแปร เช่น ควำมเร็วในแนวขวำง เป็นตน้ 
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ผลกำรศึกษำ 

 เม่ือใหค้วำมเร็วในแนวเลง็ และควำมเร็วในแนวขวำงของดำรำจกัรแอนโดรเมดำคือ 117 km/s และ 42 km/s 

ตำมล ำดบั และเปรียบเทียบเม่ือเปล่ียนแปลงควำมเร็วในแนวขวำงเป็น 0 vt ,0.5 vt, 0.8 vt และ 1.2 vt ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 จำกกรำฟท่ีไดจ้ำกกำรจ ำลอง จะไดว้ำ่ ถำ้ดำรำจกัรแอนโดรเมดำมีควำมเร็วในแนวขวำงเท่ำกบั 42 km/s หลุมด ำมวล

ยวดยิง่ของดำรำจกัรแอนโดรเมดำและดำรำจกัรทำงชำ้งเผือกจะอยูใ่กลก้นัมำกท่ีสุดคร้ังแรกในอีก 4.5 พนัลำ้นปีขำ้งหนำ้ และ

จะเกิดกำรเหวีย่งจนผำ่นไปอีกประมำณ 4 ฟันลำ้นปี หลุมด ำมวลยวดยิง่ของทั้งสองดำรำจกัรจะรวมกนัเป็นหลุมด ำเดียว และ

ดำรำจกัรทั้งสองจะรวมกนัเป็นดำรำจกัรแบบวงรี ซ่ึงจำกกำรท ำแบบจ ำลอง พบวำ่ มีปัจจยัหลำยอยำ่งท่ีสำมำรถส่งผลต่อเวลำ

ท่ีใชใ้นกำรเหวีย่งของดำรำจกัร ซ่ึงกำรจะท ำใหค้วำมผดิพลำดของกำรศึกษำดงักล่ำวลดนอ้ยลง คือกำรเพ่ิมปัจจยัหรือตวัแปร

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมควำมเป็นไปไดข้องผลกำรศึกษำมำกยิง่ข้ึน 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 จำกกรำฟท่ีไดจ้ำกกำรจ ำลอง จะเห็นไดว้ำ่ ยิง่มีควำมเร็วในแนวขวำงมำกข้ึน เวลำในขณะกำรเหวีย่งของหลุมด ำ

มวลยวดยิง่และเวลำจนถึงกำรรวมกนัของหลุมด ำจะมีค่ำเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกถำ้มีควำมเร็วในแนวขวำงมำก โอกำสท่ีหลุมด ำมวล

ยวดยิง่ทั้งสองจะอยูใ่กลก้นัจะมีคำ่นอ้ยลง และถำ้ในทุกกรณี มีควำมเร็วในแนวเลง็ ซ่ึงตรวจวดัไดจ้ำกปรำกฏกำรณ์ดอป

เปลอร์  มีค่ำเท่ำกนั ยิง่ควำมเร็วในแนวขวำงเพ่ิมข้ึน พลงังำนจลนจ์ะมีค่ำมำกข้ึนตำม และกำรใกลก้นัของหลุมด ำมวลยวดยิง่ท่ี

มีโอกำสนอ้ยลง ท ำใหก้ำรหน่วงเน่ืองจำกควำมเสียดทำนพลศำสตร์มีค่ำต ่ำลงตำมไปดว้ย จึงตอ้งใชเ้วลำนำนในกำรลด

พลงังำนจลนข์องดำรำจกัรใหล้ดลงพอท่ีจะรวมกบัหลุมด ำอ่ืน 
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กติติกรรมประกำศ 

1. นำงวชัรำพร ฉลำด ท่ีปรึกษำโครงงำน 

เอกสำรอ้ำงองิ 

J.C.J.G. Withagen. On the collision between the Milky Way and the Andromeda Galaxy. 

Jennifer Read. The Stability of Model Disk Galaxies. 1997 

Hubert L. Bray. On Dark Matter, Spiral Galaxies, and the Axioms of General Relativity. 2010 

Micheal Seeds and Dana Backman. Foundation of Astronomy. 12th edition. Cengage Learning Press. 

บุญรักษำ สุนทรธรรม(2550). ดำรำศำสตร์ฟิสิกส์. ภำควชิำฟิสิกส์และวสัดุศำสตร์ คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่.  
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การศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ไอโอรอบดาวพฤหัสบดีด้วยเทคนิคการหาระยะเชิงมุม 

นายกรชวลั มีความรัก 

e-mail:tutormk40@hotmail.com  

อาจารยที์ปรึกษา ครูวชัราพร ฉลาด 

โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั 

 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัมีการศึกษาทางดา้นดาราศาสตร์เป็นจ านวนมากทั้งดา้นดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ วตัถุต่างๆ

บนทอ้งฟ้า เอกภพวิทยารวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศ และมีการศึกษาคน้ควา้โดยผา่นการส ารวจอยา่งต่อเน่ืองมา

เป็นจ านวนมาก รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปออกไปส ารวจไดใ้นอวกาศไดน้ัน่คือ ยานอวกาศ 

และกลอ้งโทรทรรศน์อวกาศ ในส่วนของการศึกษาดา้นดาวเคราะห์ เป็นงานวิจยัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้น

ฟิสิกส์ท่ีเก่ียวกบัการโคจรรอบดาวเคราะห์ของดวงจนัทร์ของดาวเคราะห์ ซ่ึงในงานวจิยัน้ีจะศึกษาการหาคาบ

ของดวงจนัทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดีผ่านการวิเคราะห์จากภาพถ่าย  โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ริชี-เคเทียน 

ขนาด 8 น้ิวถ่ายไปท่ีดาวพฤหัสบดีเพื่อน าภาพมาวิเคราะห์ข้อมูลบนโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วหา

ระยะทางคร่ึงแกนหลกัของดวงจนัทร์ไอโอโดยเทียบตามระยะเชิงมุมของขนาดดาวพฤหัสบดีกบัระยะคร่ึง

แกนหลกัของดวงจนัทไ์อโอจากภาพโดยดูจากสเกลไมบ้รรทดัของโปรแกรมหลงัจากนั้นจึงน ามาเขา้สมการ

ของเคปเลอร์ 𝑃2 = 4𝜋𝑎3

𝐺(𝑀+𝑚)
 ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์เท่ากบั 1.71 วนั ซ่ึงผลท่ีได้น้ี มีค่าความคลาด

เคล่ือนท่ี 3.43 % จากคาบการโคจรของดวงจนัทร์จากขอ้มูลอา้งอิง เน่ืองจากการถ่ายภาพจากบนพื้นดินมีทั้ง

ฝุ่ นละอองและควนัจากตวัเมืองมาท าให้ภาพท่ีออกมาคลาดเคล่ือนไดแ้ละเกิดจากขอ้จ ากดัของอุปกรณ์ในการ

ทดลอง 
 

ค าส าคญั: คาบการโคจร ,กฎของเคปเลอร์ ,ดาวพฤหสับดี 

 

 

บทน า 

ในปัจจุบนัมีการศึกษาทางดา้นดาราศาสตร์เป็นจ านวนมากทั้งดา้นดาวฤกษ ์ดาวเคราะห์ วตัถุต่างๆบนทอ้งฟ้า เอก

ภพวทิยารวมทั้งเทคโนโลยอีวกาศ และมีการศึกษาคน้ควา้โดยผา่นการส ารวจอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นจ านวนมาก รวมถึงการ

สร้างเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปออกไปส ารวจไดใ้นอวกาศไดน้ัน่คือ ยานอวกาศ และกลอ้งโทรทรรศน์อวกาศ ในส่วนของ

การศึกษาดา้นดาวเคราะห์ เป็นงานวจิยัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้นฟิสิกส์ท่ีเก่ียวกบัการโคจรรอบดาวเคราะห์ของดวงจนัทร์

ของดาวเคราะห์ ซ่ึงในงานวจิยัน้ีจะศึกษาการหาคาบของดวงจนัทร์ไอโอของดาวพฤหสับดีผา่นการวเิคราะห์จากภาพถ่าย  ผล

ท่ีไดจ้ะถูกน าไปศึกษาถึงกฎของฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโคจรของดวงจนัทร์ไอโอ 
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 ในกรณีน้ีผูศึ้กษามีความสนใจดวงจนัทร์ดวงน้ีมากเน่ืองจากเป็นดวงจนัทร์ท่ีอยูใ่กลด้าวพฤหสัท่ีสามารถมองเห็นได้

กลอ้งโทรทรรศน์สมคัรเล่นทัว่ไป ประกอบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการน าความรู้เร่ืองการโคจรของวตัถุหรือแรงดึงดูด

ระหวา่งมวล ไปประยกุตห์าคาบการโคจรของดวงจนัทร์อ่ืนๆ ไดต้่อไป 
 

 

วธีิการศึกษา 

1. ขั้นตอนการถ่ายภาพ 

1.  ศึกษาระยะเวลาของดวงจนัทร์ท่ีโคจรมาถึงระยะไกลท่ีสุดของลงโคจร 

2. ก าหนดเวลาท่ีจะเร่ิมใหก้ลอ้งถ่าย ณ จุดท่ีดวงจนัทร์ไอโอไกลสุดเร่ิมถ่ายภาพและจบัเวลาตามเวลาท่ี

โคจรไดค้ร่ึงคาบ 

3. ตรวจสอบดาวท่ีเคล่ือนมายงัจุดท่ีฝ่ังตรงขา้มและนบัเวลา 

 

 ตวัอยา่งภาพท่ีถ่ายไดจ้ากกลอ้งโทรทรรศน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขั้นตอนการวเิคราะห์ภาพ 

1. น าภาพมาวเิคราะห์ในโปรแกรม Photoshop เพ่ือหาระยะเชิงมุมระหวา่งดาวพฤหสักบัระยะของดวง

จนัทร์ไอโอโดยเทียบจากรูปและแหล่งอา้งอิง 

2. ท าในขั้นตอนท่ี 1 กบัทุกๆภาพเพ่ือหาค่าเฉล่ียของระยะทาง 

3. น าระยะทางท่ีไดม้าเขา้สมการของเคปเลอร์ 

𝑃2 =
4𝜋𝑎3

𝐺(𝑀 +𝑚)
 

ดาวพฤหสับดี ดวงจนัทร์ไอโอ 
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P = คาบของโคจร 

a = ระยะคร่ึงแกนหลกัของไอโอ ( ไดจ้ากภาพการทดลอง ) 

G = ค่าโนม้ถ่วงสากล ( 6.67 × 10−11  m3/kg s2 ) 

M = มวลของดาวพฤหสับดี 

m = มวลของดวงจนัทร์ไอโอ ( ประมาณวา่ มวลของดวงจนัทร์ไอโอนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัดาวพฤหสับดีจึงแทนแค่

มวลดาวพฤหสับดี ) 

4. น าคาบท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัการศึกษาคาบของดวงจนัทร์ไอโอดว้ยวธีิอ่ืนและขอ้มูลอา้งอิงเพ่ือหาค่า 

error ของการทดลองน้ีโดยท่ีขอ้มูลอา้งอิงอยูท่ี่ 1.77 วนั  

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงการน าภาพเขา้โปรแกรมเพื่อวดัระยะเชิงมุม 

 

 
 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์ไอโอรอบดาวพฤหสับดีดว้ยเทคนิคการหาระยะเชิงมุม  โดยการตั้ง

กลอ้งโทรทรรศน์ถ่ายภาพดาวพฤหสับดีจากพ้ืนราบตามเวลาท่ีดวงจนัทไ์อโออยูใ่นต าแหน่งท่ีไกลท่ีสุดของดาวพฤหสับดี 

ดาวพฤหสับดี ดวงจนัทร์ไอโอ 
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 ( western-eastern elongation ) จากนั้นก็น าภาพท่ีถ่ายมาไดน้ั้นมาท าการวเิคราะห์โดยการใส่ลงในโปรแกรม Adobe 

Photoshop เพ่ือหาระยะเชิงมุมของดวงจนัทร์ไอโอแลว้น าค่าใส่สมการตามกฎของเคปเลอร์ 𝑃2 = 4𝜋𝑎3

𝐺(𝑀+𝑚)
 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดลองของการวเิคราะห์ภาพ 

คร้ังท่ีทดลอง ระยะเชิงมุมท่ีวดัได้  ) cm. จากภาพ( 

1 147 

2 149 

3 143 

4 147 

5 149 

6 138 

7 128 

8 127 

9 129 

10 128 

เฉล่ีย 138.5 

 

 จากตางรางจะไดค้่าเฉล่ียของระยะเชิงมุมอยูท่ี่ 138.5 ซม. ซ่ึงตอ้งน ามาเทียบกบัขนาดระยะเชิงมุมของดาวพฤหสับดี

ท่ีวดัได ้47 ซม. ซ่ึงขนาดดาวพฤหสับดีนั้นมีค่าเท่ากบั 139,822 กิโลเมตร ดงันั้นเม่ือเทียบกบัขนาดระยะเชิงมุมเฉล่ียท่ีไดจ้ะได้

ค่าเท่ากบั 412028.66 กิโลเมตร 

 จากระยะทางคร่ึงแกนหลกัของดวงจนัทร์ไอโอท่ีไดจ้ากการเทียบกบัระยะเชิงมุมของดาวพฤหสับดีกบัระยะเชิงมุม

ของระยะคร่ึงแกนหลกัของดวงจนัทร์ไอโอ น ามาเขา้สมการของเคปเลอร์ เพื่อหาคาบของดวงจนัทร์ไอโอ ไดร้ะยะเวลาของ

คาบเท่ากบั 1.71 วนั 

 
สรุปผล 

 จากการศึกษาการหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์ไอโอรอบดาวพฤหสั ไดเ้ท่ากบั 1.71 วนัโดยมีค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ี 3.43 % จากขอ้มูลอา้งอิง 

 

อภิปราย 
จากการศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์ไอโอรอบดาวพฤหสับดี พบวา่ คาบของการโคจรรอบดาวพฤหสับดี

ของดวงจนัทร์ไอโอมีค่าเท่ากบั 1.71 วนั โดยการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งริชี-เคเทียนขนาด 8 น้ิวจากพ้ืนดินแลว้น าภาพมาท าการ
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วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เพ่ือเทียบสเกลแลระยะห่างระหวา่งจุดศูนยก์ลางดาวพฤหสับดีถึงจุด

ศูนยก์ลางดวงจนัทร์ไอโอ  

น าค่าท่ีไดม้าเทียบกบัขนาดของดาวพฤหสับดีแลว้น ามาแทนค่าลงในสมการของเคปเลอร์  𝑃2 = 4𝜋𝑎3

𝐺(𝑀+𝑚)
 

โดยแทนลงในตวัแปร a ท่ีมีหน่วยเป็น เมตร แลว้จะไดค้าบการโคจรของดวงจนัทร์ไอโอรอบดาวพฤหสับดี ซ่ึงมีความ

คลาดเคล่ือนของขอ้มูลอยูท่ี่ 3.43 % จากขอ้มูลอา้งอิง เน่ืองจากสภาพอากาศทั้งฝุ่ นละอองและควนับริเวณชั้นบรรยากาศท่ีท า

ใหภ้าพท่ีออกมามีความคลาดเคล่ือนของแสงได ้

 

 

กติติกรรมประกาศ 
โครงงานวทิยาศาสตร์เร่ือง การศึกษาหาคาบการโคจรของดวงจนัทร์ไอโอรอบดาวพฤหสับดีดว้ยเทคนิคการหา

ระยะเชิงมุม ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจาก คุณครู วชัราพร ฉลาด  และ อ.ดร.สุวชิา วรรณวเิชียร 

ท่ีใหค้  าแนะน า ปรึกษา แนวทางการทดลองตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ จึงท าใหโ้ครงงานหวัขอ้น้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี จึงขอ

กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ สาขาวชิาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี วสัดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับท าโครงงาน 

 
 
 

เอกสารอ้างองิ 

Jupiter , http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter 

IO , http://en.wikipedia.org/wiki/Io_%28moon%29 

ขอ้มูลเสน้ทางเดินของดาวพฤหสับดีและต าแหน่งเดวงจนัทร์ , 

http://www.calsky.com/cs.cgi/Calendar?obs=32975972684016 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการวางตัวของปราสาทขอมกบัเส้นทางเดินของดวงอาทติย์ 

The alignment of Khmer temples related to the solar path. 

อมลณฐั หนูพยนัต ์และชูศกัด์ิ เสนายอด จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

kapmoyak@gmail.com, chusk.beros@outlook.com  

 

บทคดัย่อ  

ปราสาทขอมถูกสร้างข้ึนตามความเช่ือของศาสนาฮินดูท่ีวา่ เขาพระสุเมรุคือศูนยก์ลางของจกัรวาล ซ่ึง

ลอ้มรอบดว้ยนทีสีทนัดรและวงแหวนทวปี โดยมีดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลายโคจรลอ้มรอบ ใน

ระบบโลกเป็นศูนยก์ลาง (Geocentric system)  โดยสมมติให้ศูนยก์ลางของกลุ่มปราสาทเป็นแบบจ าลองของเขา

สุเมรุ ถูกลอ้มรอบดว้ยพื้นราบหรือบาราย (สระน ้ า) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของนทีสีทนัดร  และก าแพงปราสาทรูป

ส่ีเหล่ียมมุฉากซ่ึงเป็นแบบจ าลองของวงแหวนทวีป ลอ้มรอบอยู่หลายชั้น  เน่ืองจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ถูก

สร้างข้ึนเพื่อบูชาดวงอาทิตย์  ดังนั้ นวิศวกรจึงสร้างปราสาทให้วางตวัในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดย

พิจารณาจากต าแหน่งข้ึน-ตกของดวงอาทิตยใ์นวนัอีควน็ิอกซ์  อยา่งไรก็ตามแกนของโลกส่าย (Precession) หน่ึง

รอบใชเ้วลา ๒๖,๐๐๐ ปี  ต าแหน่งของจุดขั้วฟ้าเหนือและเส้นศูนยสู์ตรฟ้าในยุคท่ีสร้างปราสาทกบัในยคุปัจจุบนั

จึงไม่ตรงกนั  หากเราทราบค่ามุมท่ีเบ่ียงเบนไป เราจะสามารถค านวณหาอายขุองปราสาทได ้ ในการศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัท าการวดัมุมการวางตวัของปราสาทบนัทายฉมาร์ ในจงัหวดับันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา พบว่า

ปราสาทวางตวัท ามุม -๔ องศา กบัแนวเส้นศูนยสู์ตรฟ้า  เม่ือแทนค่ามุมลงในซอฟตแ์วร์ Starry Night Pro พบวา่ 

ปราสาทถูกสร้างข้ึนเม่ือ ๘๐๐ ปีท่ีแลว้ ใกลเ้คียงกบัท่ีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบ่งช้ีวา่ ปราสาทบนัทายฉมาร์ถูก

สร้างข้ึนโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ซ่ึงครองราชยใ์นช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒         

 

ความเช่ือเร่ืองศูนย์กลางของจักรวาล 

ชาวขอมโบราณนบัถือศาสนาฮินดูซ่ึงมีความเช่ือในระบบโลกเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล (Geocentric 

system) โดยมีเขาพระสุเมรุอยูท่ี่ศูนยก์ลางห้อมลอ้มดว้ยนทีสีทนัดรมหาสมุทรและเขาสัตตบริภณัฑ์  โดยมีดวง

อาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลายโคจรลอ้มรอบ ดงัรูปท่ี ๑  จึงได้สร้างศาสนสถานท่ีเป็นกลุ่มปราสาท 

จ าลองแบบของเขาพระสุเมรุท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยพื้นราบและบาราย (สระน ้ า) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของนทีสีทนัดร 

และก าแพงปราสาทรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากซ่ึงเป็นแบบจ าลองของวงแหวนทวปี ลอ้มรอบอยูห่ลายชั้น  

 

mailto:kapmoyak@gmail.com
mailto:chusk.beros@outlook.com
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ภาพท่ี ๑ แบบจ าลองของเขาพระสุเมรุ 

 

ทศิทางการวางตัวของปราสาท 

ชาวขอมโบราณนับถือกษตัริยว์่าเป็นสมมติเทพท่ีอวตารลงมาเกิดในร่างของมนุษย ์เม่ือสวรรคตจะ

กลบัคืนสู่สวรรค ์ขณะท่ีมีชีวิตอยูพ่ระองคจึ์งสร้างประสาทเพื่อบูชาเทพเจา้และเป็นสุสานในการส่งวญิญาณของ

พระองคเ์อง ในบรรดาเทห์วตัถุทั้งหมด ดวงอาทิตยมี์อิทธิพลต่อมนุษยม์ากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแหล่งก าเนิดของ

แสงสวา่งและความอบอุ่นอนัน ามาซ่ึงความสมบูรณ์ของชีวติและพืชพรรณธญัญาหาร ดงันั้นกษตัริยจึ์งให้ความ

เคารพต่อดวงอาทิตย ์กษตัริยข์อมบางพระองคจึ์งตั้งช่ือเพื่อแสดงความสัมพนัธ์กบัดวงอาทิตย ์เช่น พระเจา้สุริย-

ชยัวรมนัตท่ี์ ๒ ผูส้ร้างประสาทนครวดั โดยปราสาทดงักล่าวจะหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก ตามแผนผงัในภาพ

ท่ี ๒  โดยเช่ือวา่พระองคส์วรรคตแลว้ จะเสด็จตามดวงอาทิตยก์ลบัสู่สวรรค ์ 

 

 
ภาพท่ี ๒ ผงัปราสาทนครวดั 
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เน่ืองจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อบูชาดวงอาทิตย ์วิศวกรจึงสร้างปราสาทให้วางตวัใน

แนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก อยา่งไรก็ตามการหาแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตกในยคุโบราณไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะ

แกนของโลกเอียงท ามุม ๒๓.๕ องศา ขณะท่ีโคจรรอบดวงอาทิตยท์  าให้ต าแหน่งของดวงอาทิตยใ์นรอบปี

เปล่ียนแปลงไป อยู่ระหว่าง ๒๓ องศาเหนือกบั ๒๓ องศาใต ้(Summer Solstice และ Winter Solstice) ดงันั้น

วิศวกรจึงก าหนดต าแหน่งทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก โดยการวดัต าแหน่งของดวงอาทิตยใ์นวนัอีควิน็อกซ์ 

(Equinox) เท่านั้น 

 

 
ภาพท่ี ๓ ต าแหน่งของดวงอาทิตยใ์นรอบปี 

 

แกนโลกส่าย 

แนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตกตั้งฉากกบัแนวทิศเหนือ-ใต ้ดงันั้นหากเราทราบต าแหน่งของดวงอาทิตยใ์น

วนัอีควิน็อกซ์ เราจะสามารถระบุต าแหน่งของขั้วฟ้าเหนือ (North Celestial Pole) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีแกนเหนือ

ของโลกช้ีข้ึนไปในอวกาศได ้โดยปัจจุบนัต าแหน่งขั้วฟ้าเหนืออยูห่่างจากดาวเหนือ (Polaris) ประมาณ ๑ องศา 

อย่างไรก็ตามแกนหมุนของโลกส่าย (Precession) ในอตัรา ๒๖,๐๐๐ ปี ต่อรอบ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ต าแหน่งของขั้วฟ้าเหนือ  ดาวเหนือในอดีตและในปัจจุบนัจึงอาจไม่ใช่ดาวดวงเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือส่ีพนั

กวา่ปีมาแลว้ แกนเหนือของโลกช้ีไปยงัต าแหน่งของดาว Thuban ซ่ึงเป็นดาวเหนือของชาวอียิปตโ์บราณในยุค

นั้น  
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ภาพท่ี ๔ ต าแหน่งของขั้วฟ้าเหนือและดาวเหนือในอดีต 

 

การหาอายุของปราสาทด้วยวิธีทางดาราศาสตร์ 

การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาทิศทางการวางตวัของปราสาท ๒ แห่ง คือ ปราสาทบนัทายฉมาร์ จงัหวดั

บนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพูชา และปราสาทสด๊กก๊อกธม จงัหวดัสระแกว้ ประเทศไทย โดยตั้งสมมติฐานว่า

วศิวกรตอ้งการสร้างปราสาทให้วางตวัตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ตรงตามต าแหน่งของดวงอาทิตยใ์นวนั

อีควิน็อกซ์ของยุคนั้น  ดงันั้นถ้าเราทราบค่ามุมทิศเหนือของปราสาทว่าเบ่ียงเบนไปจากทิศเหนือในปัจจุบนั

เท่าไร  ก็จะสามารถค านวณยอ้นกลบัหาอายขุองปราสาทได ้ โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

๑. ตรวจวดัมุมของปราสาทบนัทายฉมาร์ จ านวน ๔ จุด ตามแผนผงัในภาพท่ี ๕ ไดค้่ามุมทิศเหนือของ

ปราสาท ๓๕๕°, ๓๕๗°, ๓๕๗°, ๓๕๖° ตามล าดบั เฉล่ียเป็นมุม ๓๕๖.๒๕° 

 
ภาพท่ี ๕ แผนผงัแสดงจุดเก็บขอ้มูลในปราสาทบนัทายฉมาร์ 
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๒. ตรวจวดัมุมของปราสาทสด๊กก๊อกธม จ านวน ๔ จุด ตามแผนผงัในภาพท่ี ๖ ไดค้่ามุมทิศเหนือของ

ปราสาท ๓๕๙°, ๓๖๐°, ๒๕๙°, ๑° ตามล าดบั เฉล่ียเป็นมุม ๒๕๙.๗๕° 

 
ภาพท่ี ๖ แผนผงัแสดงจุดเก็บขอ้มูลในปราสาทสด๊กก๊อกธม 

 

๓. น าค่ามุมท่ีไดจ้ากการตรวจวดัปราสาทบนัทายฉมาร์ไปแทนค่าในโปรแกรม Starry Night Pro พบวา่ 

ค่ามุมทิศเหนือปราสาทเบ่ียงเบนไปจากปัจจุบนั ๔° แสดงวา่ปราสาทถูกสร้างข้ึนเม่ือประมาณ ๘๐๐ ปีท่ีแลว้ ซ่ึง

ตรงกบัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบ่งช้ีวา่ ปราสาทบนัทายฉมาร์ถูกสร้างข้ึนโดยพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ซ่ึง

ครองราชยใ์นช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒         

๔. น าค่ามุมท่ีไดจ้ากการตรวจวดัปราสาทสด๊กก๊อกธม ไปแทนค่าในโปรแกรม Starry Night Pro พบวา่ 

ค่ามุมทิศเหนือปราสาทมีค่า ๒๕๙.๗๕°  ใกลเ้คียงกบัทิศเหนือในปัจจุบนั สันนิษฐานว่าท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก

โครงสร้างปราสาทเดิมพงัหมดแล้ว แต่กรมศิลปากรไดท้  าการบูรณะโดยประกอบปราสาทข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 

๒๕๓๘ - ๒๕๕๐ 

 

บทสรุป 

การศึกษาทิศทางการวางตวัของปราสาทบนัทายฉมาร์ จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพูชา และ

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จงัหวดัสระแกว้ ประเทศไทย โดยใชส้มมติฐานวา่วิศวกรตอ้งการสร้างประสาทให้วางตวั

ตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ใหต้รงตามต าแหน่งของดวงอาทิตยใ์นวนัอีควน็ิอกซ์ของยคุนั้น พบวา่ค่ามุมทิศ

เหนือของปราสาทบันทายฉมาร์เบ่ียงเบนไปจากทิศเหนือในปัจจุบัน  ๔° แสดงว่าปราสาทถูกสร้างข้ึนเม่ือ

ประมาณ ๘๐๐ ปีท่ีแลว้ ตรงกบัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบ่งช้ีวา่ ปราสาทบนัทายฉมาร์ถูกสร้างข้ึนโดยพระเจา้
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ชัยวรมนัท่ี ๗ ซ่ึงครองราชยใ์นช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๔ - ๑๗๖๒  ส่วนค่ามุมทิศเหนือปราสาทสด๊กก๊อกธมมีค่า

ใกลเ้คียงกบัปัจจุบนั สันนิษฐานวา่ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากโครงสร้างปราสาทเดิมพงัหมดแลว้ แต่กรมศิลปากรได้

ท าการบูรณะโดยประกอบปราสาทข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๐ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Abstract 

In this paper we analyzed identification spectra of 66 Oph using spectroscopy technique. The observation was 

done in the clear night sky of 4th September 2013 at  National Institute of Public Administration, Jatinangor, West 

Java, Indonesia (S 06o 54’, E 107o 45’). We detected H-α absorption line, λ= 6567.5 ± 7. 9 Å  in the spectra of 66 

Oph which is typically seen in normal B-type star. Halpha emission profile cannot be seen during our observation, 

suggesting that 66 Oph is in a Be-shell star status instead of an active Be star status.  

 

 

Introduction 

Be star is a non-supergiant B star which showed emission in one Balmer line (H-α) at least once (Jascheck and 

Egret, 1982). One example of this type star is 66 Oph, which it’s emission profile was first identified by Meril and 

Burewll in 1933. It has spectral type B2Ve (Lesh, 1968), which e here means emission, and 4.64 magnitude in V-band 

(Kozok,1985). This star also has projected rotational velocity (V sin i) 280 ± 15 km/s (Floquet et al., 2002). 

Floquet et al., (2002) argue that 66 Oph has long-term variability in H-α emission. They also predicted that Hα 

would disapear in the near future from 2002. Miroshnichenko et al., (2011) predicted that after Hα emission of 66 

Oph disapeared in 2010, it will return in a few years. Martin (2013) report that 66 Oph is on the verge of resuming an 

active Be status.  

Method 

Spectroscopy Observation of 66 Oph 

We observed 66 Oph by using DSS-7 spectograph + CCD ST-7 attached on Celestron C-8 (F/10). DSS-7 

spectograph has Wavelength range 4000 – 8000 Å, Grating : 300 grooves/mm blazed at 550 nm fixed position,  
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f/D input : 10.0, and Slit Widths : 50, 100, 200 and 400 microns. When combined with CCF ST-7, it has  

linier dispersion : 5.4 Å / pixel, resolution : 400, and wavelength coverage : 4139 Å. In our project, we use 50 slit 

width. We also use Phillips Geniewarm as calibrating spectrum. Observation was done in the clear night sky of 4th 

September 2013 at  National Institute of Public Administration, Jatinangor, West Java, Indonesia (S 06o 54’, E 107o 

45’). 

In observation, we used Vega and Antares to calibrate telescope pointing and tracking. Telescope was pointed to 

Rasalhague first before pointed to 66 Oph. After compared with star chart, we was convinced that the star we 

observed was 66 Oph. 

In process, we took Bias 1x, 66 Oph with exposure time 10 second 5 x, Dark for target star with exposure time  

10 second 5x, and Comparison lamp with exposure time 5 second. Unfortunately we did not take dark for comparison 

lamp. Flat was taken by other group and then they shared to us. 

Data Analysis 

Data were analysed by using IRAF. In preprocesing data step, after the target star image corrected to flat image, 

we got no H-α profile on 66 Oph spectrum. So that, we decided to not use the flat image in our data analysis.  

We only use Dark and Bias image in preprocessing step. Below are two spectrum of 66 Oph that uncorrected and 

corrected with flat image.  

 

Picture 1. Spectrum of 66 Oph that uncorrected (left) and corrected (right) with flat image 

In order to calibrate the wavelength and identify the location of emission profile, spectrum of 66 Oph were 

corrected to comparison lamp spectrum. We identified the lines in lamp-line spectrum, especially wavelength at peak 

of the lamp (Philips Geniewarm). Its spectrum can be seen below in Picture 2 (left). Spectrum 66 Oph after calibrated 

to this lamp spectrum can be seen below in Picture 2 (right). 
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Picture 2. Comparison Lamp spectrum (left) Spectrum 66 Oph after calibrated to comparison lamp spectrum (right) 

Result and discussion 

To identify H-α profile, we zoomed 66 Oph spectrum around 6500 Å. As we can see in Picture 3, there is an  

H-α absorption line. The next step was finding the center of H-α profile and in this step we used Lorentzian method.  

After averaging the center in every image, we got the center wevelength of H-α was 6567.5 ± 7.9 Å. 

 

Picture 3. H-α profile of 66 Oph spectrum. 

The last step was finding emission sign of H-α profile. Unfortunately we can’t identify emission profile of  

66 Oph in H-α. We expect that it is because we did not use flux calibration in our project. 
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Conclusion 

We can identify H-α profile from 66 Oph spectrum at 6567.5±7.9 Å. H-α emission profile cannot be seen 

during our observation. According to Martin (2013) that 66 Oph is on the verge of resuming an active Be status. 

Suggesting that 66 Oph is in a Be-shell star status instead of an active Be star status. 
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บทคัดย่อ 
  โครงการนีเ้ป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์และเปรียบเทียบหลักการด้านอากาศพลศาสตร์ของจรวดที่

เคลื่อนที่ในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพืน้โลก  ด าเนินการภายใต้การแข่งขนัในโครงการ THASA 

Contest 2014 จดัโดย สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนีเ้กิดขึน้มาจากแนวคิดของจรวดที่เป็น

หนึ่งในพาหนะน าพา/น าสง่อปุกรณ์การทดลองและอุปกรณ์สารสนเทศด้านดาราศาสตร์และอวกาศขึน้สูอ่วกาศ ส าหรับ

การสง่จรวดขึน้สูอ่วกาศจากภาคพืน้ดินต้องเคลื่อนที่ผ่านชัน้บรรยากาศที่มีความหนาแน่นของอากาศอยู่  สง่ผลให้ต้องใช้

เชือ้เพลงิมากขึน้ในการขบัเคลื่อนจรวดให้ไปถึงที่หมาย โครงการนีจ้ึงมีความสนใจที่จะเสนอและพิสจูน์แนวคิดทางอากาศ

พลศาสตร์ของการปล่อยจรวดบนบอลลูนใกล้อวกาศ ภายใต้สภาวะความดนับรรยากาศต ่ากว่าบนพืน้โลกใกล้เคียง

สุญญากาศ โดยมีสมมุติฐานว่า จรวดสามารถเคลื่อนที่ไปได้สูงมากยิ่งขึน้เมื่อเทียบจากการปล่อยบนพืน้โลก  อัน

เนื่องมาจากแรงต้านอากาศที่น้อยกวา่ ในโครงการนีไ้ด้แบง่การด าเนินการออกเป็น 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 ศกึษาและวิเคราะห์

สภาวะการปล่อยด้วย Free body diagram การเคลื่อนที่ของจรวดในแนวตัง้ และค านวณด้วยโปรแกรม Matlab ขัน้ที่ 2 

คดัเลือก ออกแบบ และประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการทดลองในโครงการ  ประกอบไปด้วย 2.1.การคดัเลือกจรวด ได้

พิจารณาความเหมาะสมจากมวล ขนาด และ รูปทรงจรวดให้มีความเสถียรตอ่การเคลื่อนที่บนพืน้โลก จรวดในงานวิจยันี ้

ได้ขับด้วยเชือ้เพลิงแข็ง 2.2.การออกแบบฐานปล่อยบอลลูน ได้พิจารณาจากหลกัการเชิงสมดุลของการเคลื่อนที่ของ

บอลลนูในบรรยากาศสงูมาร่วมการออกแบบให้มีความเสถียรในสภาวะบรรยากาศสงู     รวมทัง้การคดัเลือกวสัดทุี่เบา 

และเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาวะบรรยากาศสงู 2.3.คดัเลือกและทดสอบตวัจุดระเบิด ตวัจุดระเบิดในโครงการนีไ้ด้

เลอืกใช้ชนิดจดุระเบิดด้วยไฟฟา้ โดยวิเคราะห์ถึงก าลงัไฟฟา้ที่สามารถจดุติดเชือ้เพลงิแข็งได้ทัง้สภาวะบนพืน้โลกและใกล้

อวกาศ 2.4.คดัเลือกอปุกรณ์เก็บข้อมลู อปุกรณ์เก็บข้อมลูที่ใช้ในโครงการนีส้ามารถวดัความสงูและบนัทึกพิกดั  GPS ได้ 

และสง่ข้อมลูด้วยสญัญาณวิทยแุบบตลอดเวลา (Real time) สูต่วัรับสญัญาณภาคพืน้ดิน โดยอปุกรณ์ทัง้หมดจะน าติดตัง้

กับบอลลนูของโครงการฯ โดยจ ากัดมวลทัง้หมดไม่เกิน 1 กก ตามเง่ือนไขของบอลลนูในการแข่งขนั ขัน้ที่ 3 ทดลองวดั

ความสงูที่จรวดท าได้และเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ในสองสภาวะ  1.ปลอ่ยจากบนพืน้โลก 2.ปลอ่ยจากฐานบนบอลลนูที่

ความสูง 30 กม เหนือระดับน า้ทะเล  โดยท าการวัดผลความสูงในช่วงเวลาเดียวกัน  เพื่อเป็นการลดตัวแปรความ

คลาดเคลือ่นของการเปลีย่นสภาวะอากาศโลกในแต่ละช่วงเวลา ส าหรับผลการด าเนินการ พบวา่ ในภาคการวิเคราะห์เชิง

ทฤษฎีนัน้ จรวดที่ปล่อยจากฐานปล่อยบนบอลลนูใกล้อวกาศ สามารถขึน้ไปได้สงูกว่าการปล่อยจากพืน้โลกเมื่อเทียบ
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ความสงูที่ท าได้จากจุดปลอ่ย ส าหรับการด าเนินการต่อไปนัน้ จะเป็นการทดสอบยิงจริงเพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของ

จรวด และน ามาวิเคราะห์ต่อไป คาดการณ์ว่าจะให้ผลสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและได้ข้อมูลลกัษณะการ

เคลื่อนที่ที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ภาคทฤษฎี     อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาลกัษณะการบินของจรวดภายใต้

สภาวะใกล้อวกาศและตอ่การพฒันาโครงการนี ้ให้สามารถใช้งานได้จริงตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ:  อากาศพลศาสตร์ของจรวด  บอลลนูใกล้อวกาศ(บอลลนูบรรยากาศสงู)  สภาวะบรรยากาศสงู 
 

บทน า 
  ปัจจบุนัการพฒันาโครงการด้านอวกาศตา่งๆ ได้แพร่หลายไปในหลายภาคสว่น เช่น ดาวเทียม อปุกรณ์

การวิจยัด้านดาราศาสตร์และอวกาศ หุน่ยนต์ปฏิบตัิภารกิจในอวกาศ ฯลฯ การขนสง่วตัถขุึน้สูอ่วกาศจึงมีความจ าเป็นมาก

ขึน้ตามกระแสการเติบโตด้านอวกาศ การขนสง่อปุกรณ์ขึน้สู่อวกาศมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองบิน จรวด บอลลนู 

หรือรูปแบบอื่นๆ แนวโน้มการเติบโตของระบบขนสง่ด้านอวกาศในปัจจบุนัมกีารมุง่เน้นไปทีค่วามประหยดัและความคุ้มคา่  

โดยทัว่ไปจรวดมีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นพาหนะน าสง่อปุกรณ์ขึน้สู่อวกาศและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมา

ตัง้แต่อุตสาหกรรมด้านอวกาศเร่ิมก าเนิดขึน้   ส าหรับการส่งจรวดขึน้สู่อวกาศจากภาคพืน้ดินต้องเคลื่อนที่ผ่านชัน้

บรรยากาศที่มีความหนาแนน่ของอากาศอยู ่(ดงัแสดงในรูป 1) ซึง่เป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมากในชว่งที่

เคลือ่นท่ีขึน้จากพืน้โลก  

 
รูป 1 กราฟแสดงข้อมลูการเปลีย่นแปลงของชัน้บรรยากาศในแตล่ะช่วงความสงู (1962 US Standard Atmosphere) 

  หนึ่งในแนวคิดของการประหยดัเชือ้เพลิงส าหรับขนส่งอปุกรณ์ขึน้สูอ่วกาศ คือการปล่อยจรวดจากชัน้

บรรยากาศสงู ที่ความสงูประมาณ 20-40 กิโลเมตรจากระดบัน า้ทะเล (ดงัแสดงในรูป 1) โดยมีสภาวะใกล้เคียงกบัอวกาศ  

การขนสง่จรวดขึน้ไปปลอ่ยที่ชัน้บรรยากาศสงูในปัจจบุนัได้ใช้เคร่ืองบินบรรทกุขึน้ไป (ดงัแสดงในรูป 2) แนวคิดนีเ้คร่ืองบิน

ได้ใช้แรงยกของอากาศจากปีกเคร่ืองบินพาให้บินขึน้ไปสู่ที่สงูมากได้ จึงเป็นการประหยดัพลงังานไปได้หลายส่วนหาก
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เทียบกบัการปลอ่ยจรวดจากภาคพืน้ เทคนิคนีไ้ด้น ามาใช้ในอตุสาหกรรมการขนสง่ทางอวกาศ เช่น “จรวด Pegasus” เป็น

การใช้เคร่ืองบินบรรทกุจรวดน าสง่ดาวเทียมขึน้สูค่วามสงูประมาณ 25 กิโลเมตร จากนัน้ท าการยิงจรวดน าสง่ดาวเทียมเข้า

สูว่งโคจรต่อไป  นอกจากนีย้งัมีโครงการใหม่ด้านอวกาศ “XCOR Lynx” เป็นการใช้อากาศยานมีปีกส าหรับขนสง่มนุษย์

และอปุกรณ์ตา่งๆ ขึน้สูอ่วกาศที่ความสงูประมาณ 100 กิโลเมตร และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย จากโครงการตา่งๆ ที่เร่ิม

ก่อตัง้ขึน้นัน้ จะเห็นได้วา่แนวคิดนีก้ าลงัเป็นประเด็นท่ีส าคญัมากตอ่การพฒันาเทคโนโลยีการขนสง่ด้านอวกาศ 

 
รูป 2 การยิงจรวดอวกาศจากเคร่ืองบินทางทหารที่ชัน้บรรยากาศสงูจากภาคพืน้ดิน 25 กิโลเมตร 

  ส าหรับโครงงานเร่ืองนีเ้ป็นการพิสจูน์และเสนอแนวคิดการปล่อยจรวดน าส่งอปุกรณ์สารสนเทศด้าน

ดาราศาสตร์และอวกาศขนาดเล็กขึน้สูอ่วกาศโดยใช้บอลลนูบรรยากาศสงู โครงงานนีเ้ร่ิมด าเนินการภายใต้การแขง่ขนัใน

โครงการ THASA Contest 2014 จัดโดย สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางโครงการฯ ได้สนบัสนุน

บอลลนูบรรยากาศสงูส าหรับทดลองและวิจยัในช่วงการแข่งขนั ส าหรับบอลลนูบรรยากาศสงูนัน้เป็นอีกหนึ่งในทางเลอืก

ส าหรับขนสง่จรวดบรรทกุสมัภาระขึน้สูช่ัน้บรรยากาศสงูได้ในต้นทนุต ่า ทางคณะผู้จดัท าจึงมีความสนใจเร่ิมต้นการพิสจูน์

แนวคิดทางอากาศพลศาสตร์ของการยิงจรวดภายใต้สภาวะใกล้อวกาศจากบอลลนูใกล้อวกาศเทียบกบัสภาวะบนโลก 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการเก็บข้อมลูเชิงการเคลื่อนที่ของจรวดส าหรับใช้เป็นกรณีศึกษาเร่ิมต้นและวิเคราะห์ทิศทาง

ส าหรับการพฒันาตอ่ยอดแนวคิดโครงการสง่จรวดขึน้สูอ่วกาศจากฐานปลอ่ยบนบอลลนูบรรยากาศสงู โดยมีสมมตุิฐานวา่ 

จรวดสามารถเคลือ่นท่ีไปได้สงูมากยิง่ขึน้เมื่อเทียบจากการปลอ่ยบนพืน้โลก อนัเนื่องมาจากแรงต้านอากาศที่น้อยกวา่ การ

ด าเนินการโครงการนีมุ้่งสูก่ารเป็นจดุเร่ิมต้นของโครงการพฒันาระบบขนสง่จรวดขึน้สูอ่วกาศในงบประมาณต ่าต่อไปใน

อนาคตอนัใกล้นี ้
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วิธีการศึกษา 
ส าหรับโครงการนีจ้ะท าการเปรียบเทียบการเคลือ่นท่ีของจรวดในสองสภาวะ ได้แก่ สภาวะบนพืน้โลก 

และ สภาวะบนบอลลนูใกล้อวกาศตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ ดงัแสดงในรูป 3 และได้แบง่การด าเนินการออกเป็นสาม

ขัน้ตอนหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

 
รูป 3 แสดงการทดลองยงิจรวดจากบนพืน้โลกเทียบกบับนบอลลนูท่ีความสงู 30 กิโลเมตร 

ขัน้ที่ 1 การศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะการเคลือ่นท่ีของจรวดในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกบัสภาวะบนพืน้โลก 

  ในสว่นแรกเป็นการใช้ Free body diagram วิเคราะห์การเคลือ่นท่ีของจรวดในแนวแกนตัง้ ดงัแสดงใน

รูป 4 เพื่อพิสจูน์สมมตุิฐานและหาปัจจยัที่เก่ียวข้องอยา่งง่ายของการเคลื่อนท่ีของจรวดในสองสภาวะที่ตา่งกนั 

 
รูป 4 แสดง Free body diagram การเคลือ่นท่ีของจรวดอยา่งง่ายในแนวแกนตัง้ 
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  นอกจากนี ้ได้ใช้การ Simulation การบินของจรวดด้วยโปรแกรม OpenRocket ดงัแสดงในรูป 5 เข้ามา

วิเคราะห์หาความสงูและลกัษณะการบินที่จรวดท าได้ในสองสภาวะที่ต่างกันนีด้้วย เพื่อใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

แนวคิดในเชิงทฤษฎี รวมถึงแนวโน้มของการเคลื่อนท่ีจรวดในมมุมองที่ละเอียดมากกวา่การวิเคราะห์อย่างง่ายด้วย Free 

body diagram แนวแกนตัง้ 

 
 รูป 5 แสดงการตัง้คา่การ Simulation สภาวะตา่งๆ ของการเคลือ่นท่ีของจรวดด้วยโปรแกรม OpenRocket 

ขัน้ที่ 2 คดัเลอืก ออกแบบ และประดิษฐ์อปุกรณ์ที่จ าเป็นตอ่การทดลองในโครงการ ประกอบไปด้วย  

2.1 การคัดเลือกจรวด ได้พิจารณาความเหมาะสมจากมวล ขนาด และ รูปทรงจรวดให้มีความเสถียรต่อการ

เคลื่อนที่บนพืน้โลก โดยใช้การอ้างอิงการออกแบบจากต าราการออกแบบจรวดร่วมกับการใช้โปรแกรม 

OpenRocket และมีการคดัเลอืกเชือ้เพลงิจรวดให้มีความเหมาะสมตอ่การทดลองในโครงการนี ้
2.2 การออกแบบฐานปลอ่ยบอลลนู ได้พิจารณาจากหลกัการเชิงสมดลุของการเคลื่อนที่ของบอลลนูในบรรยากาศ

สงูมาร่วมการออกแบบให้มีความเสถียรในสภาวะบรรยากาศสงู รวมทัง้การคดัเลอืกวสัดทุี่เบา และเหมาะสมตอ่

การใช้งานในสภาวะบรรยากาศสงู  
2.3 เตรียมและทดสอบตวัจุดระเบิด ตวัจุดระเบิดในโครงการนีไ้ด้เลือกใช้ชนิดจุดระเบิดด้วยไฟฟ้า  โดยจะท าการ

เลอืกคา่ก าลงัไฟฟา้ที่สามารถจดุติดเชือ้เพลงิแข็งได้ทัง้สภาวะบนพืน้โลกและใกล้อวกาศ  
2.4 เตรียมอปุกรณ์เก็บข้อมลู อปุกรณ์เก็บข้อมลูที่ใช้ในโครงการนีส้ามารถวดัความสงูและบนัทกึพิกดั GPS ได้ และ

สง่ข้อมลูด้วยสญัญาณวิทยแุบบตลอดเวลา (Real time) สูต่วัรับสญัญาณภาคพืน้ดิน โดยอปุกรณ์ทัง้หมดจะน า

ติดตัง้กบับอลลนูของโครงการฯ โดยจ ากดัมวลทัง้หมดไมเ่กิน 1 กก ตามเง่ือนไขของบอลลนูในการแขง่ขนั 

 
ขัน้ที่ 3 ทดลองวดัความสงูทีจ่รวดท าได้และเปรียบเทียบการเคลือ่นท่ีในสองสภาวะ  
 1. ปลอ่ยจากบนพืน้โลก  

 2. ปลอ่ยจากฐานบนบอลลนูท่ีความสงู 30 กม เหนือระดบัน า้ทะเล  

 การวดัผลความสงูจะท าการวดัในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนั เพื่อเป็นการลดตวัแปรความคลาดเคลือ่นของการเปลีย่น

สภาวะอากาศโลกในแตล่ะช่วงเวลา จากนัน้ท าการเก็บคา่ผลการทดลองเพื่อน ามาวิเคราะห์ตอ่ไป 
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ผลการศึกษา 
ผลการด าเนินงานขัน้ที่ 1 ผลการศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะการเคลือ่นท่ีของจรวดในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกบั
สภาวะบนพืน้โลก 

  ในสว่นของการใช้ Free body diagram วิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของจรวดในแนวแกนตัง้ ได้ชีใ้ห้เห็นวา่มี

ตวัแปรหลกั 2 ตวัแปร (ภายใต้ขอบข่ายของวตัถุประสงค์โครงการ) เป็นปัจจัยหลกัที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของจรวดใน

สภาวะที่ต่างกนั ได้แก่ ความหนาแน่นของอากาศและแรงโน้มถ่วงของโลก โดยความหนาแน่นของอากาศนัน้มีผลอย่าง

มากต่อการเคลื่อนที่ของจรวด สงัเกตได้จากการแปรผกผนัเป็นก าลงัสองของแรงต้านอากาศดงัแสดงในสมการที่ 1 และ

แรงโน้มถ่วงโลกนัน้มีผลน้อยมากตอ่การเคลือ่นท่ีของจรวดดงัแสดงในสมการท่ี 2 

     𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 =
1
2
𝜌𝐶𝐷𝐴ℎ̇2     …(1) 

     𝑔ℎ = 𝑔0 (
𝑅𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ2

(𝑅𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ+ℎ)2
)     …(2) 

  นอกจากนี ้ผลการ Simulation การบินของจรวดด้วยโปรแกรม OpenRocket นัน้เป็นไปตามสมมตุิฐาน

ที่ตัง้ไว้ นัน่คือการเคลื่อนที่ของจรวดภายใต้สภาวะบรรยากาศสงูสามารถไปได้สงูกว่าการปลอ่ยจรวดบนภาคพืน้ดินหาก

เทียบจากจดุปลอ่ยเกือบเทา่ตวั ดงัแสดงในกราฟรูป 6 และ 7 

 
รูป 6 กราฟแสดงคา่ทางการเคลือ่นท่ีของจรวดที่ปลอ่ยจากฐานบนภาคพืน้ดิน 

 
รูป 7 กราฟแสดงคา่ทางการเคลือ่นท่ีของจรวดที่ปลอ่ยจากฐานบนบอลลนูบรรยากาศสงูทีค่วามสงู 30 กิโลเมตร 
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  ส าหรับการด าเนินงานในขัน้ที่  2 และ 3 ณ ขณะนี ้(14 ธันวาคม 2557) ก าลังอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการศึกษา 

  ส าหรับผลการด าเนินการ พบว่า ในภาคการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีนัน้ จรวดที่ปล่อยจากฐานปล่อยบน

บอลลนูใกล้อวกาศ สามารถขึน้ไปได้สงูกวา่การปลอ่ยจากพืน้โลกเมื่อเทียบความสงูที่ท าได้จากจดุปลอ่ย เนื่องจากปัจจยั

ด้านแรงต้านอากาศที่เก่ียวข้องตอ่การเคลือ่นท่ีของจรวดเป็นหลกั 

  ส าหรับการด าเนินการต่อไปนัน้ จะเป็นการทดสอบยิงจรวดจริงเพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของจรวด 

และน ามาวิเคราะห์ตอ่ไป คาดการณ์วา่จะให้ผลสอดคล้องกบัการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและได้ข้อมลูลกัษณะการเคลื่อนท่ีที่

อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ภาคทฤษฎี    อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาลกัษณะการบินของจรวดภายใต้สภาวะใกล้

อวกาศและตอ่การพฒันาโครงการนี ้ให้สามารถใช้งานได้จริงตอ่ไป 
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Abstract 
 Autonomous technology to navigate in space is key to exploring the solar system. However, nowadays space 

navigation is required to contact with The Earth. In order to find the new method which not require Earth-contact. 

Doppler’s effect has been used with pulsar’s pulse period to evaluate the velocity. The equation has been examined by 

creating a C/C++ program withch turn spacecraft velocity in axis x, y, z and three’s pulsar's position to velocity in 

each pulsar direction which relate to pulse profile which is included Doppler’s effect. After that, the information will 

use to calculate the spacecraft velocity in x, y, z axis. The error of this method can be estimate from variance in input 

velocity in x, y, z direction and output velocity in x, y, z direction.  

 

Figure 1.1 Navigation sphere 

Key words : Pulsar,Navigation,Simulation 
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Introduction 
 Most of spacecraft mission which are widely used are depend on ground-based communication. In addition, 

Ground-based tracking system is not require active hardware on spacecraft itself with low-cost maintenance. Howev-

er, the position evaluation error are increases with the range from the earth. For example, in Viking mission the accu-

racies of position estimation error is about 50 km at Mars [1]. Although, this method has been used successfully in 

many mission. Nonetheless, It might be necessary for future mission for autonomous navigation in space mission or 

space navigation with highly precision. The new autonomous spacecraft navigation method could be discussed. 

 There are varies of autonomous method were previously considered. For example, spacecraft’s position can 

be determined by measuring angles between solar system bodies and astronomical object but the uncertainty in this 

method is in term of thousand kilo meters [2]. As a conclusion they have relatively large result compared to ground-

based. 

  The new choice in autonomous spacecraft navigation is based on pulsar timing information [3] which spe-

cific with X-ray pulsars navigation which require small X-ray detector with low uncertainty. Because of the radio 

pulsar are require large antenna due to the angular resolution limits. Moreover, Pulsar have stable periodic profile [1] 

and distributed in all direction in space. The position of spacecraft can be evaluated by  comparing pulse arrival times 

measured onboard the spacecraft with predicted arrival times at an inertial reference location [4] .From the simulation 

this method can have position accuracies around 5 km [2]. On the other hand, this work will evaluate the velocity of 

spacecraft by comparing pulse period between onboard measured and prediction the diagram has been shown in Fig-

ure1.1.  

           Figure 2.1 Show Diagram of X-ray pulsar navigation [2] 

     In this work, the celestial coordinate that described by Declination 

and Right Ascension has been used. Declination is the length between the star 

and Celestial equator. Right Ascension is the length between Vernal equinox 

(γ) and intersection between the star and Celestial equator which has been 

describe in Figure 2.2 [5]. 

 

Figure 2.2 described the definition of RA and DEC 

  After the position in this work has been defined.The 

Doppler’s effect has been used as navigation tool. From the change of period 

the velocity in each axis can be evaluated from the equation [6] .Now the 

absolute velocity can be determined.   
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Method  
 If we assume that every pulsars is far from the Earth. We can expect that every pulsar is on the celestial 

sphere with the incident of spacecraft velocity vector, pulsar positional vector and celestial pole. This situation can be 

written as a spherical triangle in figure 3.1  

Figure 3.1  

Now we can calculate RA with this equation ! From equation i , This equation can be written as  

                          !  =                                         

!"
                                             

                                                  
            

                                                                    (#"$%" 
#"$%+&'#%" 

&'#%&'# (()" 
−())) 

    

Owning to, v value was constant to equation j and k .so  
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Since D is only variable left in this equation. Thus,  

(#"$ %" 
#"$ % + &'# %" 

&'# % &'# (()" 
− ()))+!*  

=  (#"$%* 
#"$%+&'#%* 

&'#%&'# (()* 
−()))+!" 

 

The equation above can be expressions as  

#"$ % + (#"$ %"+!* 
− #"$ %* 

+!")  =  &'#%+(&'#%"+&'#(()" 
−())+!* 

−(&'#%*+&'#(()* 
−())+!")  

So, using the property that tan(a)=sin(a)/cos(a) 

                         

,-$ % =                                    

(#"$ %"+!* 
− #"$ %* 

+!")

                            

 

                                        (&'#%"+&'#(()" 
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−(&'#%*+&'#(()* 
−())+!")  
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When we know D and RA we can calculate velocity from equations i or j or k.  

Conclusion 
 A spacecraft with velocity (v), declination (D) , right ascension (Ra) from three know pulse period pulsars 

i,j,k with Di , Dj , Dk and RAi, RAj , RAk can be evaluate with three equation .First,  

                                                                                        ,-$(()) =        

(. / ik

 

− / ij)  

                                                                                                      (0"* 
−.0"1) 

 When  /2$ =  cosRAntanDm −cosRAmtanDn and γmn =  sinRAntanDm −sinRAmtanDn  

and  C  =   
3"j   =

    

(&'#(())+/"*+#"$(())+0"*)
 

                         
3"1          (&'#(())+ /"1+#"$(())+ 0"1) 

 

Second,  
                                                   

,-$ % =                                               

(#"$ %"+!* 
− #"$ %* 

+!")

                                   

 

                                      (&'#%"+&'#(()" 
−())+!* 

−(&'#%*+&'#(()* 
−())+!") 

Last, 

   4" 
= 4+ (#"$ %" 

#"$ % + &'# %" 
&'# % &'# (()" 

− ()))   (i)  

   4* 
= 4+(#"$ %* 

#"$ % + &'# %* 
&'# % &'# (()* 

− ()))   (j)  

   41 
= 4+ (#"$ %1 

#"$ % + &'# %1 
&'# % &'# (()1 

− ()))   (k)  

 Result and Discussion 
 At Deci=-90,RAi=0,DECj=-22,RAj=66,DECk=-33,RAk=140 and RA=30 ,DEC= 45 the result from simula-

tion has been shown in figure 3.1. The code of this experiment has been shown in appendix 1. 

 

Figure 4.1 Show the relation between  

(Vin-Vout)/Vin and Vin 

 At this orientation the error are low. However, 

there are no relation between two axis the error may 

THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL  CONFERENCE  (STUDENT SESSION) 167



come from computational roundoff errors. 

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

     

 Figure 3.2 The relation between error V  and Dec 

I,Dec j,Dec 

 

                                                                                                                  

Figure 3.3 The relation between error V  and 

RAi,RAj,RAk 

 From figure 3.2 and 3.3 there are no relation 

between errors of v and pulsar’s position. However, the 

velocity uncertainty are depends on the position of each 

pulsar and no explanation for this error. 

THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL  CONFERENCE  (STUDENT SESSION) 168



 Suggestion and Future work 

 The relation between pulsar position and error of V should be explained. In addition, the relativistic effect 

and other effect should be concerned to develop more accuracies simulation. Currently we are exploding for the ex-

planation for errors. The future simulation should improve to be more realistic. The gamma-rays pulsar navigation 

should be concern as navigation tools due to their short wavelength.  
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บทคัดย่อ 

 โครงงานวจิยัดาราศาสตร์น้ีจดัท าข้ึนศึกษาเก่ียวกบักาแลก็ซีทางชา้งเผือก เร่ิมศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 

15 ธนัวาคม พ.ศ.2556 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและหาค่าความหนาแน่นของจ านวนดาวฤกษต์่อ 1 ตารางอาร์คนาที (1 

อาร์คนาที คือ 1 ลิปดา หรือ 1 ส่วน 60 องศา) โดยศึกษาบริเวณใจกลางของกาแลก็ซี แนวลองจิจูดท่ี 0 และประเมินค่า 

Interstellar Extinction โดยไดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์าร-มหาชน) และ University 

of North Carolina ในการสัง่ถ่ายภาพขอ้มูล โดยกลอ้งท่ีใชถ่้ายคือกลอ้ง PROMPT telescopes ในประเทศชิลี  

 จากการศึกษาสรุปไดว้า่บริเวณท่ีมีความหนาแน่นของจ านวนดาวฤกษม์ากท่ีสุดโดยการเปิดหนา้กลอ้งปกติ 

ตามแนวลองจิจูดท่ี 0 คือ ละติจูดท่ี 10 มีความหนาแน่นของจ านวนดาวฤกษเ์ฉล่ีย 6.99 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที                

จากการศึกษาในตอนท่ี 2 สรุปไดว้า่บริเวณท่ีมีความหนาแน่นเฉล่ียของจ านวนดาวฤกษม์ากท่ีสุด คือ ลองจิจูดท่ี 0 ละติจูด

ท่ี 0 มีความหนาแน่นของจ านวนดาวฤกษเ์ฉล่ีย 43.38 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที ถา้เปิดหนา้กลอ้งปกติจะมีความ

หนาแน่นของจ านวนดาวฤกษเ์ฉล่ีย 4.82 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที โดยค่า Interstellar Extinction คิดเป็น 88.89% ของ

ดาวฤกษท์ั้งหมดในต าแหน่งนั้น ซ่ึงถือวา่มีค่ามากท่ีสุดในต าแหน่งท่ีก าหนดในใจกลางกาแลก็ซี และจากการศึกษา

ต าแหน่งลองจิจูดท่ีละติจูดท่ี 0 ซ่ึงเป็นใจกลางกาแลก็ซีทางชา้งเผือก cutoff magnitude ท่ีไดคื้อล าดบัความสวา่งของดาว

ฤกษท่ี์ 16.2 และท าใหท้ราบวา่บริเวณใจกลางของกาแลก็ซี จ านวนของดาวฤกษท่ี์มีมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงล าดบัความสวา่ง

ท่ี 15.5-16.5  

ค าส าคญั อาร์คนาที, Interstellar Extinction 

 

บทน า 

  กาแลก็ซีทางชา้งเผือก (Milky Way Galaxy) เป็นดาราจกัรท่ีมีระบบสุริยะของเราอยู ่เราสามารถมองเห็น

กาแลก็ซีทางชา้งเผือกไดบ้นทอ้งฟ้าจะปรากฏเป็นแถบคลา้ยเมฆของแสง กาแลก็ซีทางชา้งเผือกประกอบดว้ย ดาวฤกษ์

จ านวนนบัพนัลา้นดวง และระบบสุริยะของเราก็เป็นสมาชิกหน่ึงในนั้น ดาราจกัรท่ีมีรูปร่างเป็นแผน่จานเน่ืองจาก ความ

หนาแน่นของกลุ่มดาวฤกษใ์นกาแลก็ซีแตกต่างกนัไปตามพ้ืนท่ี หากมองทางชา้งเผือกดว้ยตาเปล่า จะเห็นทางชา้งเผือก

เป็นแถบสวา่งสองแถบขนาดกนัโดยมีแถบสีด าขั้นระหวา่งกลาง บริเวณนั้นเป็นแนวระนาบของกาแลก็ซี ซ่ึงมีฝุ่ นและ

แก๊สซ่ึงมีอุณหภูมิต ่าอยูอ่ยา่งหนาแน่น (Dust lane) ท าใหบ้ดบงัแสงสวา่งจากดาวฤกษ ์ เน่ืองจากผูจ้ดัท ามีความสนใจใน

เร่ืองกาแลก็ซีทางชา้งเผือก จึงศึกษาความหนาแน่นบริเวณส่วนโป่งหรือบริเวณใจกลางกาแลก็ซีท่ีลองจิจูดท่ี 0 โดยไดรั้บ

ความร่วมมือจาก สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์าร-มหาชน) และ University of North Carolina ในการสัง่
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ถ่ายภาพขอ้มูล โดยกลอ้งท่ีใชถ่้ายคือกลอ้ง PROMPT telescopes ในประเทศชิลี จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือเพื่อศึกษา

ความหาแน่นของจ านวนดาวฤกษใ์นกาแลก็ซีทางชา้งเผือกต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ี และเพื่อประเมินค่า Interstellar Extinction 

ในกาแลก็ซีทางชา้งเผือก สมมติฐานของโครงงาน คือ ความหนาแน่นของจ านวนดาวฤกษมี์แนวโนม้ลดลงจากศูนยก์ลาง

กาแลก็ซีในแนวลองจิจูดท่ี 0 และ ค่า Interstellar Extinction ในกาแลก็ซีมีค่าท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากแนวการวางตวัของ

แถบฝุ่ นและแก๊สบริเวณระนาบกาแลก็ซี ขอบเขตการศึกษาโครงงาน ศึกษาความหนาแน่นของดาวฤกษใ์นลองจิจูดท่ี 0 

และศึกษาค่า Interstellar Extinction ในกาแลก็ซีตามแนวระนาบกาแลก็ซีลองจิจูดท่ี 0, 10, 20, 30, 330, 340 และ 350 

ระหวา่งละติจูดท่ี 30 ถึง -30 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ

ใหท้ราบถึงความหาแน่นของจ านวนดาวฤกษใ์นกาแลก็ซีทางชา้งเผอืกต่อ 1 หน่วยพ้ืนท่ี และใหท้ราบถึงค่า Interstellar 

Extinction ในกาแลก็ซีทางชา้งเผอืก 

วธีิการศึกษา 

 จากการสงัเกตกาแลก็ซีทางชา้งเผือก เพ่ือหาความหนาแน่นของจ านวนดาวฤกษ ์และประเมินค่า Interstellar 

Extinction ซ่ึงท าการสงัเกตการณ์ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2556 และท าการเก็บขอ้มูลในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 จากกลอ้ง

โทรทรรศน ์Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes (PROMPT) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่หอดูดาว 

Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิลี ซ่ึงอยู ่ณ ละติจูดท่ี 30°10′10.78″S ลองจิจูดท่ี 

70°48′23.49″W สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 2,207 เมตร 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน  

1. การเลอืกต าแหน่งทีต้่องการศึกษา  

 1.1 ก าหนดลองจิจูดท่ีจะศึกษาโดยแบ่งเป็นลองจิจูดท่ี 0 ทุกๆ 10 ละติจูด ระหวา่งละติจูดท่ี 90 ถึง -90 และ

ลองจิจูด 10 ถึง 30, 330 ถึง 350 รอบกาแลก็ซี ทุกๆ 10 ละติจูด ระหวา่งละติจูดท่ี 30 ถึง -30  

 1.2 เปล่ียนจากระบบพิกดั Galactic (Latitude, Longitude) เป็นระบบพิกดั Equatorial (RA, DEC) จาก 

http://ned.ipac.caltech.edu/forms/ calculator.html  

2. การส่ังถ่ายภาพดาว  

 2.1 ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนถ่ายจริง  

 2.2 สัง่ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งท่ีชิลี (CTIO : Cerro Tololo Inter-American Observatory) ขนาดของความกวา้งหนา้

กลอ้ง (Field of view) 10 อาร์คนาที ใชเ้วลาเปิดหนา้กลอ้ง 120 วนิาที  

3. วเิคราะห์ความหนาแน่นของดาวฤกษ์ 

 3.1 ใชโ้ปรแกรม Aperture Photometry Tool ในการวเิคราะห์ขอ้มลู  

 3.2 นบัจ านวนดาวฤกษเ์พ่ือหาความหนาแน่นเฉล่ียของดาวฤกษต์่อ 1 ตารางอาร์คนาที  

 3.3 วเิคราะห์และอภิปรายผล พร้อมแสดงขอ้มูลในรูปแบบแผนภูมิ  

4. วเิคราะห์ค่า Interstellar Extinction ในใจกลางกาแลก็ซี  

 4.1 ใชโ้ปรแกรม SAO Image ds9 เพื่อใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล  

 4.2 น าขอ้มูลของดาวฤกษม์าหาคา่เฉล่ียของดาวฤกษท่ี์หายไปต่อ 1 ตารางอาร์คนาที  
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 4.3 น าขอ้มูลท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบักบัความหนาแน่นดาวฤกษเ์ฉล่ียในการเปิดหนา้กลอ้งปกติ  

 4.4 วเิคราะห์และอภิปรายผล พร้อมแสดงขอ้มูลในรูปแบบแผนภูมิ 11  

5. การท ากราฟแสง (Histogram)  

 5.1 เลือกต าแหน่งในการท ากราฟแสง (ต าแหน่งลองจิจูดท่ี 0 ละติจูดท่ี 0 ซ่ึงเป็นใจกลางกาแลก็ซี)  

 5.1 เลือกต าแหน่งในการท ากราฟแสง (ต าแหน่งลองจิจูดท่ี 0 ละติจูดท่ี 0 ซ่ึงเป็นใจกลางกาแลก็ซี)  

 5.2 ใชโ้ปรแกรม SAO Image ds9 เพ่ือใชข้อ้มูลล าดบัความสวา่งของดาวอา้งอิง  

 5.3 หาฟลกัซ์ของดาวนั้น โดยดูจากช่อง Value หลงัจากนั้น น าไปเขา้สมการ 

𝑚1 −𝑚2 = −2.5 log 10
𝐹1
𝐹2

 

 เม่ือ 𝑚1 คือ ล าดบัความสวา่งปรากฏของดาวท่ีตอ้งการหา, 𝑚2 คือ ล าดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิง, 

𝐹1 คือ ฟลกัซ์ ของดาวท่ีตอ้งการหา, 𝐹2 คือ ฟลกัซ์ของดาวอา้งอิง บนัทึกผล   

 5.4 หลงัจากนั้นหาล าดบัความสวา่งของดาวทุกดวงในภาพ บนัทึกผล  

 5.5 เม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดแลว้ ก าหนด cutoff magnitude (ดาวฤกษท่ี์มีความสวา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีเราตอ้งการ)  

 5.6 น าขอ้มูลของดาวท่ีมีล าดบัความสวา่งมากกวา่ cutoff magnitude มาท าเป็นกราฟแสง 

ผลการศึกษา 

ตอนที ่1 หาความหนาแน่นเฉล่ียของจ านวนดาวฤกษต์่อ 1 ตารางอาร์คนาที ณ ต าแหน่งลองจิจูดท่ี 0 

 จากขอ้มูลไดข้อ้สังเกตวา่บริเวณละติจูดท่ี 0 ควรมีความหนาแน่นเฉล่ียของกลุ่มดาวฤกษม์ากท่ีสุด แต่กลบัเป็น

บริเวณละติจูดท่ี 10 ท่ีมีความหนาแน่นเฉล่ียของกลุ่มดาวฤกษม์ากท่ีสุดถึง 6.99 ดวงต่อตารางอาร์คนาที เน่ืองมาจากแถบ

ฝุ่ นและก๊าซขนาดใหญ่ท่ีพาดผา่นใจกลางกาแล็กซีทางชา้งเผือกโดยเฉพาะระนาบของกาแล็กซี เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมา

แสดงในรูปแบบแผนภูมิ จะเห็นไดช้ดัเจนถึงการลดลงของความหนาแน่นของดาวฤกษเ์ฉล่ียอยา่งเฉียบพลนั ซ่ึงแสดงใน

แผนภูมิท่ี 1 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงความหนาแน่นเฉล่ียของจ านวนดาวฤกษต์่อ 1 ตารางอาร์คนาที 
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ตอนที ่2 ประเมินค่า Interstellar Extinction บริเวณใจกลางกาแลก็ซี 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 1 มีการลดลง และการเพ่ิมข้ึนอยา่งเฉียบพลนัของความหนาแน่นเฉล่ียของ

จ านวนดาวฤกษ์ในช่วงละติจูดท่ี -30 ถึง 30 เน่ืองมาจากแถบฝุ่ นและก๊าซท าให้ความสว่างของดาวฤกษ์ลดลง หรือท่ี

เรียกว่า การลดของแสงดาวเน่ืองจากสารระหว่างดาว (Interstellar Extinction) โดยมีการน าความหนาแน่นเฉล่ียของ

จ านวนดาวฤกษ์ปกติเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลความหนาแน่นเฉล่ียของจ านวนดาวฤกษ์ในฟิลเตอร์อินฟราเรด มีการ

ประเมินค่าInterstellar Extinctionออกมาเป็นเปอร์เซ็นต ์

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงการประเมินค่า Interstellar Extinction 

ตอนที ่3 การวเิคราะห์กราฟแสง (Histogram)       

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือท ากราฟแสงในต าแหน่งลองจิจูดท่ี 0 ละติจูดท่ี 0 ซ่ึงเป็นใจกลางกาแล็กซีทาง

ช้างเผือก cutoff magnitude ท่ีได้คือล าดับความสว่างของดาวฤกษ์ท่ี 16.2 และท าให้ทราบว่าบริเวณ    ใจกลางของ

กาแล็กซี จ านวนประชากรของดาวฤกษ์ท่ีมีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงล าดับความสว่างท่ี 15.5-16.5       ดงัแสดงในแผนภูมิ

ต่อไปน้ี (แผนภูมิท่ี 3) 
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30 7.10% 17.47% 11.11% 56.04% 10.97% 51.56% 67.63%

20 6.67% 32.86% 48.14% 24.62% 42.39% 40.11% 74.13%

10 24.95% 55.04% 33.18% 57.20% 26.82% 53.70% 27.47%

0 86.49% 76.49% 88.14% 88.89% 80.87% 78.46% 87.70%

-10 14.94% 8.49% 30.71% 61.73% 21.57% 41.28% 41.03%

-20 5.36% 12.47% 6.84% 75.90% 3.95% 11.52% 42.90%

-30 3.37% 11.34% 6.84% 43.24% 4.43% 54.40% 65.07%
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงกราฟแสง (Histogram) ต าแหน่งลองจิจูดท่ี 0 ละติจูดท่ี 0 

อภิปราย สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 จากการวเิคราะห์แผนภูมิท่ี 4.1 ไดข้อ้สงัเกตวา่บริเวณละติจูดท่ี 0 ควรมีความหนาแน่นเฉล่ียของกลุ่มดาวฤกษ์

มากท่ีสุด แต่กลบัเป็นบริเวณละติจูดท่ี 10 ท่ีมีความหนาแน่นเฉล่ียของกลุ่มดาวฤกษม์ากท่ีสุดถึง 6.99 ดวงต่อตารางอาร์ค

นาที เน่ืองมาจากแถบฝุ่ นและก๊าซขนาดใหญ่ท่ีพาดผา่นใจกลางกาแลก็ซีทางชา้งเผือกโดยเฉพาะระนาบของกาแลก็ซี   

ท าใหค้วามสวา่งของดาวฤกษล์ดลง หรือท่ีเรียกวา่ การลดของแสงดาวเน่ืองจากสารระหวา่งดาว (Interstellar Extinction)

 จากการวเิคราะห์แผนภูมิท่ี 4.9พบวา่ค่าการประเมิน Interstellar Extinction มากท่ีสุดอยูท่ี่แนวละติจูดท่ี 0 หรือ

แนวระนาบกาแลก็ซี บริเวณลองจิจูดท่ี 0 มีค่าถึง 88.89% ของดาวฤกษท์ั้งหมดในต าแหน่งนั้นโดยการกระจายตวัของ

แถบฝุ่ นและก๊าซมีรูปแบบท่ีไม่แน่นอน มีการกระจายอยูท่ัว่ไปในใจกลางกาแลก็ซี จากการวเิคราะห์แผนภูมิท่ี 4.10 

ต  าแหน่งลองจิจูดท่ี 0 ละติจูดท่ี 0 ซ่ึงเป็นใจกลางกาแลก็ซีทางชา้งเผือก cutoff magnitude ท่ีไดคื้อล าดบัความสวา่งของ

ดาวฤกษท่ี์ 16.2 ความหนาแน่นดาวฤกษเ์ฉล่ีย เท่ากบั 4.82 ดวงต่อตารางอาร์คนาที และท าใหท้ราบวา่บริเวณใจกลางของ

กาแลก็ซี จ านวนประชากรของ   ดาวฤกษท่ี์มีมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงล าดบัความสวา่งท่ี 15.5-16.5 รองมาคือช่วง 14.5-15.5 

และ 13.5-14.5 ตามล าดบั 

สรุปผลการศึกษา          

 จากการศึกษาสรุปไดว้า่บริเวณท่ีมีความหนาแน่นดาวฤกษม์ากท่ีสุดโดยการเปิดหนา้กลอ้งปกติตามแนว

ลองจิจูดท่ี 0 คือ ละติจูดท่ี 10 มีความหนาแน่นดาวฤกษเ์ฉล่ีย 6.99 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที จากผลการศึกษาในตอนท่ี 2 

สรุปไดว้า่บริเวณท่ีมีความหนาแน่นเฉล่ียของจ านวนดาวฤกษม์ากท่ีสุด คือ ลองจิจูดท่ี 0 ละติจูดท่ี 0มีความหนาแน่นดาว

ฤกษเ์ฉล่ีย43.38 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาทีถา้เปิดหนา้กลอ้งปกติจะมีความหนาแน่นดาวฤกษเ์ฉล่ีย 4.82 ดวงต่อ 1 ตาราง

อาร์คนาที โดยค่า Interstellar Extinction คิดเป็น 88.89% ของดาวฤกษท์ั้งหมดในต าแหน่งนั้นซ่ึงถือวา่มีค่ามากท่ีสุดใน

ต าแหน่งท่ีก าหนดในใจกลางกาแลก็ซี         
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 จากผลการศึกษาในตอนท่ี 3 ต าแหน่งลองจิจูดท่ี 0 ละติจูดท่ี 0 ซ่ึงเป็นใจกลางกาแลก็ซีทางชา้งเผือก cutoff 

magnitude ท่ีไดคื้อล าดบัความสวา่งของดาวฤกษท่ี์ 16.2 และท าใหท้ราบวา่บริเวณใจกลางของกาแลก็ซี จ านวน

ประชากรของดาวฤกษท่ี์มีมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงล าดบัความสวา่งท่ี 15.5-16.5 

ข้อเสนอแนะ           

 การเร่งถ่ายภาพกาแลก็ซี เน่ืองจากบริเวณท่ีตอ้งการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ก าลงัใกลต้กจากขอบฟ้า และการ

ถ่ายภาพละติจูดไดไ้ม่ทั้งหมด เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวอยูต่  ่ากวา่ขอบฟ้า หรือบางบริเวณอยูต่  ่ากวา่ Airmass 3 (ต ่ากวา่ 18 

องศาจากขอบฟ้า) การท างานควรวางแผนการท างานใหมี้ระบบ ไม่ตอ้งรอใหไ้ดข้อ้มูลมาทั้งหมด แลว้จึงท าการวเิคราะห์

ขอ้มูล ควรวเิคราะห์ขอ้มูลไปเร่ือยๆ พร้อมทั้งเขียนรูปเล่มรายงานควบคู่กนัไป 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณผูท่ี้สนบัสนุนและช่วยเหลือการท าโครงงานวจิยัคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อยตาม

วตัถุประสงค ์ ดงัรายช่ือผูส้นบัสนุนต่อไปน้ี 

 1. นายชูชาติ  แพนอ้ย       ครูท่ีปรึกษาโครงงานวจิยั 

 2. นายชาตรี  ตุม้ค า   ครูท่ีปรึกษาโครงงานวจิยัพิเศษ 

 3. นายมติพล  ตั้งมติธรรม นกัวิชาการโครงการอบรมครูเชิงปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ 

      สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

 4. นางสาวรัตนาวดี  ฑีฆะวงษ ์ ท่ีปรึกษาโครงงานวจิยั 

 5. ผูป้กครองของนายรัชชานนท ์      บวัรอด  

 6. สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

 7. University of North Carolina, PROMPT telescopes ในประเทศชิลี  

 8. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
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การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อแนวโน้มของอตัราการกระพริบของดวงดาว 

นายปิยวฒัน์ บุตรสมบติั 

piyawatbootsombat@hotmail.com 

นางพรรณพร  บุญทศ 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 

บทคัดย่อ 

  การกระพริบของดาวเกิดจากความแปรปรวนในบรรยากาศของโลก  ทั้งดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ก็สามารถ

กระพริบได ้ ดาวเคราะห์ไม่กะพริบระยิบระยบัมาก  เน่ืองจากดาวเคราะห์สะทอ้นแสงของดวงอาทิตยเ์ป็นล าแสงและ

เตน้ไปมาภายในล าแสงนั้น  จึงไม่ปรากฏการกระพริบ  ยกเวน้เม่ือเวลาอยูใ่กลข้อบฟ้าซ่ึงบรรยากาศโลกแปรปรวนท าให้

ดาวเคราะห์กระพริบแสงเช่นเดียวกนั  แต่ไม่มากนกั  ส่วนดาวฤกษเ์ป็นดาวท่ีมีแสงสวา่งในตวัเองสามารถกระพริบแสง

ระยิบระยบัไดเ้น่ืองจากดาวฤกษอ์ยูไ่กลจากโลก  แสงเดินทางผ่านมายงัชั้นบรรยากาศจะเดินทางเป็นเส้นแสง  เม่ือผ่าน

ชั้นบรรยากาศโลกซ่ึงมีความแปรปรวนตลอดเวลา  เสน้แสงจึงหกัเหไปมาท าใหม้องเห็นระยบิระยบั   

 โครงงานดาราศาสตร์  เร่ือง  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้ของอตัราการกระพริบของดวงดาว   

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัราการกระพริบของดวงดาว  วธีิการศึกษาท าโดยถ่ายภาพดาวและน ามา

วเิคราะห์ดว้ยตาเปล่าและใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ  กลอ้ง DSLR  และวเิคราะห์ขอ้มลูโดยการสงัเกตดว้ย

ตาเปล่าและใชโ้ปรแกรม  MaxIm DL 6 . Cyanogen™ Imaging Products  ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาตวัแปรต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี Altitude ของดาว, Magnitude ของดาว, Azimuth ของดาว, ความช้ืนในอากาศ, อุณหภูมิ และมลพิษทางแสง 

                  จากผลการศึกษา พบวา่ อตัราการกระพริบของดาวจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ Altitude ของดาวนอ้ยลงหรือเขา้ใกล ้

ขอบฟ้ามากข้ึน  มีความช้ืนสูงข้ึน หรือมีอุณหภูมิต ่าลง  ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบของดาว คือ Magnitude 

ของดาว  Azimuth ของดาว  และมลพิษทางแสง 

 

ค าส าคญั :  

 - อตัราการกระพริบของดาว หมายถึง การกระพริบของดาวท่ีเกิดข้ึนในหน่ึงหน่วยเวลา 

 - ช้ันบรรยากาศของโลก หมายถึง อากาศท่ีหอ้หุม้โลกอยูโ่ดยรอบโดยมีขอบเขตนบัจากระดบัน ้ าทะเลข้ึนไป 

    ประมาณ 1000 กิโลเมตร 

 - Atmospheric Refraction หมายถึง การหกัเหของแสงในชั้นบรรยากาศของโลก 

 

บทน า 

  การท่ีเรามองเห็นดาวกระพริบระยบิระยบันั้นเป็นเพราะบรรยากาศของโลกแปรปรวนหรือสภาพอากาศไม่ดี 

ไม่วา่จะเป็นดาวฤกษห์รือดาวเคราะห์ยอ่มมีแสงกระพริบดว้ยกนัทั้งนั้น  หากเราข้ึนไปดูดาวบนยอดดอยสูงซ่ึงมี

บรรยากาศเบาบางจะพบวา่ไม่วา่จะเป็นดาวฤกษห์รือดาวเคราะห์ตา่งก็ส่องแสงนวลไม่กระพริบซ่ึงดาวฤกษห์รือ 
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ดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะมีลกัษณะ (Characteristics)  ท่ีแตกต่างกนัออกไป  และลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปเหล่านั้นก็มี

ความเป็นไปไดท่ี้จะมีผลต่อการกระพริบของดาวเช่นกนั  โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน่าจะมีผล

และไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบของดวงดาวและเพ่ือตอบขอ้สงสยัของผูจ้ดัท าเก่ียวกบัการกระพริบของดวงดาวซ่ึงเม่ือ

ไดท้ าการทดลองและวเิคราะห์ผลออกมาแลว้ ก็จะสามารถทราบไดว้า่ส่ิงใดมีผลหรือไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบของ

ดวงดาว โดยมีขอบเขตการศึกษาคน้ควา้คือ ภายในอ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร ในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2557  และท าการศึกษาตวัแปรต่างๆ ดงัต่อไปน้ี Altitude ของดาว, Magnitude ของดาว,  Azimuth ของดาว,  

ความช้ืนในอากาศ, อุณหภูมิ  และมลพิษทางแสง 

 

วธีิการศึกษา 

 ขั้นตอนของการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นเก็บขอ้มูล ท าไดโ้ดยการถ่ายภาพดาวดว้ยกลอ้ง DSLR โดยใชเ้ทคนิคการถ่ายแบบเปิดหนา้กลอ้ง 

(เปิด speed shutter คา้งไว)้15 วนิาทีและส่ายกลอ้งใหไ้ดภ้าพดาวเป็นทางยาวโดยการถ่ายแบบเปิดหนา้กลอ้งจะมีหลาย

ลกัษณะคือ หากวตัถุอยูน่ิ่ง เม่ือเปิดหนา้กลอ้ง ภาพจะสวา่งข้ึน เพราะกลอ้งจะการเก็บภาพท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและ

น ามารวมกนัในภาพเดียว แต่ถา้หากวตัถุเคล่ือนท่ีและเปิดหนา้กลอ้งท้ิงไวโ้ดยไม่เคล่ือนท่ีตามวตัถุ ภาพท่ีไดก็้จะมี

ลกัษณะเป็นเสน้    และในทางกลบักนั ถา้หากวตัถุอยูน่ิ่งแต่เราเป็นคนเคล่ือนกลอ้งเอง ภาพท่ีไดก็้จะมีลกัษณะเป็นเสน้

เช่นเดียวกนั โดยการท่ีภาพมีลกัษณะเป็นเสน้น้ี จะท าใหเ้ราสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงของความสวา่งของดาวและ

สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ได ้

2. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล ผูจ้ดัท าไดแ้บ่งออกเป็นสองส่วน ดงัน้ี 

1)  การวเิคราะห์โดยใช้ตาเปล่า  เป็นการวเิคราะห์อยา่งหยาบท าไดโ้ดยการน าภาพท่ีถ่ายไดม้าวเิคราะห์ 

เทียบเคียงกนัเพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลการกระพริบของดาว และพิจารณาวา่ตวัแปรตวัใดท่ีน่าจะมีผลตอ่อตัราการกระพริบ

ของดาว 

2)  การวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรม  เป็นการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบผลการวเิคราะห์จากขอ้แรก ท าไดโ้ดย 

การน าภาพดาวท่ีถ่ายไดม้าท าการวเิคราะห์ในโปรแกรม MaxIm DL 6  โดยการเลือกจุดท่ีอยูบ่นเสน้แสงของดาวในภาพ

มาประมาณ  20  จุด  แต่ละจุดห่างกนัประมาณ 5%  ของเสน้แสงดาว, อ่านค่า count (Units of perceived brightness in B)

ท่ีไดจ้ากโปรแกรมในแต่ละจุดและน าไป plot  เป็นกราฟ  จากนั้น น าไปวเิคราะห์หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เพื่อตรวจสอบการกระจายของขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  โดยดาวท่ีมีการกระพริบมาก  ขอ้มูลจะมีการ

กระจายและมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมากส่วนดาวท่ีมีการกระพริบนอ้ยขอ้มูลจะไม่ค่อยมีการกระจายและมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีนอ้ย 
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ผลการศึกษา 

จากการเก็บขอ้มูลและการคดัเลือกขอ้มูล ไดผ้ลดงัน้ี 

Date Mean Temp 

(°C) 

Av. Humid star time Altitude (°) SD Azimuth 

(°) 

19/10/2014 23 86 Vega 21:15 +28 32.359 - 

22:00 +20 35.652 - 

Deneb 21:40 +44 24.434 - 

22/10/2014 27 77 Capella 22:30 +24 28.989 - 

23/10/2014 23 80 Vega 20:30 +34 18.659 - 

20:45 +30.5 20.199 - 

Deneb 20:45 +50 12.203 - 

30/10/2014 26 78 Vega 20:50 +25 29.806 - 

Altair 21:00 +35 11.221 - 

Capella 21:10 +15 32.261 - 

04/12/2014 19 79 Sirius 21:50 +22 40.222 +116 

Procyon 22:00 +18 40.282 +89.5 

Capella 22:00 +47 4.973 +37 

Rigel 22:05 +48 4.940 +123 

 

เม่ือท าการแบ่งภาพออกเป็นคู่ๆ ตามตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาเพ่ือท่ีจะน าไปวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. Capella (วนัที ่22/10/2014   เวลา 22:30 น.)   และ Vega (วนัที ่30/10/2014   เวลา 20:50 น.)  

: ศึกษาตวัแปร magnitude 

                              

                 Capella 22/10/2014 ; 22:30 น.   Apparent Magnitude 0.1            Vega 30/10/2014 20:50 น.  Apparent Magnitude 0.0 
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  จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่า สามารถประมาณไดว้า่ดาว Capella ณ วนัท่ี 22/10/2014 เวลา 22:30 น. ซ่ึงมี 

Apparent Magnitude 0.1  มีการกระพริบเท่ากบัดาว Vega  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 20:50 น. ซ่ึงมี Apparent 

Magnitude 0.0   และเม่ือวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  และวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Capella ณ วนัท่ี 22/10/2014  เวลา 22:30 น.ซ่ึงมี Apparent Magnitude 0.1  มีค่า S.D. = 28.989 

- ดาว Vega ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 20:50 น. ซ่ึงมี Apparent Magnitude 0.0  มีค่า S.D. = 29.806 

ดงันั้น  จึงสรุปไดว้า่ดาว Capella  ณ วนัท่ี 22/10/2014  เวลา 22:30 น.  ซ่ึงมี Apparent  Magnitude  0.1  และ

ดาว Vega  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 20:50 น. ซ่ึงมี Apparent Magnitude 0.0  มีอตัราการกระพริบท่ีไม่แตกต่างกนั 

มากนกั 

 

2. Sirius  (วนัที ่04/12/2014   เวลา 21:50 น.)  และ Procyon (วนัที ่04/12/2014   เวลา 22:00 น.) 

: ศึกษาตวัแปร magnitude 

                                         

               Sirius  04/12/2014 21:50 น.   App.Magnitude  -1.5                         Procyon  04/12/2014 22:00น.  App.Magnitude 0.4 
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จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่าสามารถประมาณไดว้า่ดาว  Sirius  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 21:50 น. ซ่ึงมี

Apparent Magnitude -1.5  มีการกระพริบเท่ากบัดาว Procyon  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00น. ซ่ึงมี Apparent 

Magnitude 0.4  และจากการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  และวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Sirius  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา  21:50 น.  ซ่ึงมี  Apparent Magnitude -1.5  มีค่า S.D. = 40.222 

- ดาว Procyon  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น. ซ่ึงมี Apparent Magnitude 0.4  มีค่า S.D. = 40.282 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ดาว Sirius  ณ วนัท่ี 04/12/2014 เวลา 21:50 น. ซ่ึงมี Apparent Magnitude -1.5  และดาว  Procyon 

ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น. ซ่ึงมี Apparent Magnitude 0.4  มีอตัราการกระพริบท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 

3. Vega (วนัที ่19/10/2014  เวลา 21:15, 22:00 น.) : ศึกษาตวัแปร altitude  

                             

       Vega 19/10/2014 21:15 น.Alt.+28°             Vega 19/10/201422:00 น.Alt.+20° 
 

        

 

จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่า สามารถประมาณไดว้า่ดาว Vega  ณ วนัท่ี 19/10/2014 เวลา22:00 น.  ท่ี Alt.  

+20°  มีการกระพริบมากกวา่ดาว Vega  ณ วนัท่ี 19/10/2014  เวลา 21:15 น.  ท่ีAlt.  +28°  และจากการวเิคราะห์โดยใช้

โปรแกรม และวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Vega  ณ วนัท่ี 19/10/2014  เวลา 21:15 น. ท่ี  Alt.  +28°  มีค่า  S.D. = 32.359 

- ดาว Vega ณ วนัท่ี 19/10/2014  เวลา 22:00 น. ท่ี  Alt.  +20°  มีค่า S.D. =35.652 

ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ดาว Vega  ณ วนัท่ี 19/10/2014  เวลา 22:00 น.  ท่ี Alt.  +20°  มีอตัราการกระพริบ

มากกวา่ดาว Vega ณ วนัท่ี 19/10/2014  เวลา 21:15 น. ท่ี  Alt.  +28° 
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4. Capella  (วนัที ่22/10/2014  เวลา 22:30 น.   และวนัที ่30/10/2014  เวลา 21:10 น.)  : ศึกษาตวัแปร altitude  

       

     Capella  22/10/2014 ;  22:30 น.  Alt.  +24°         Capella  30/10/2014 ;  21:10 น.  Alt.  +15° 
 

     

  จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่าสามารถประมาณไดว้า่ดาว  Capella  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:10 น.  

ท่ี Alt.  +15°  มีการกระพริบมากกวา่ดาว Capella  ณ วนัท่ี 22/10/2014  เวลา 22:30 น. ท่ี  Alt.  +24°  และจากการ

วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  และวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Capella  ณ วนัท่ี 22/10/2014  เวลา 22:30 น.  ท่ี  Alt.  +24°  มีค่า S.D. = 28.989 

- ดาว Capella  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:10 น. ท่ี Alt.  +15°  มีค่า S.D. =32.261 

ดงันั้น  จึงสามารถกล่าวไดว้า่ดาว Capella  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:10 น. ท่ี Alt.  +15°  มีอตัราการ

กระพริบมากกวา่ดาว Capella  ณ วนัท่ี 22/10/2014  เวลา 22:30 น. ท่ี  Alt.  +24° 

 

5. Sirius (วนัที ่04/12/2014 เวลา 21:50 น.)และ Rigel (วนัที ่04/12/2014 เวลา 22:05 น.)  : ศึกษาตวัแปร altitude  

                                   

                                  Sirius  04/12/2014 ; 21:50น.  Alt.  +22°          Rigel  04/12/2014 ;  22:05 น.  Alt.  +48° 
 



THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)  176 
 

    

จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่าสามารถประมาณไดว้า่ดาว  Sirius ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 21:50 น. ท่ี Alt.  

+22°  มีการกระพริบมากกวา่ดาว  Rigel  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:05 น.ท่ี  Alt.  +48°  และจากการวเิคราะห์โดยใช้

โปรแกรม  และวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Sirius  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 21:50 น. ท่ี Alt.  +22°  มีค่า S.D. =  40.222 

- ดาว Rigel ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:05 น.  ท่ี  Alt.  +48°  มีค่า S.D. = 4.940 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ดาว Sirius  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา  21:50 น. ท่ี Alt.  +22°  มีอตัราการกระพริบมากกวา่

ดาว Rigel  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:05 น. ท่ี  Alt.  +48° 

 

6. Vega (วนัที ่19/10/2014เวลา 21:15 น.  และ วนัที ่23/10/2014เวลา20:45 น.)  : ศึกษาตวัแปร ความช้ืน 

                       

            Vega19/10/2014 ;  21:15 น.  ค่าความช้ืน 86  Vega 23/10/2014 ;  20:45 น.  ค่าความช้ืน 80 
 

       

  จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่า สามารถประมาณไดว้า่ดาว Vegaณ วนัท่ี 19/10/2014 เวลา 21:15 น. ซ่ึงมีค่า

ความช้ืนเท่ากบั 86  มีการกระพริบมากกวา่ดาว Vega  ณ วนัท่ี 23/10/2014  เวลา 20:45 น.  ซ่ึงมีค่าความช้ืนเท่ากบั 80 
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และจากการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  และวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Vega  ณ เวลา 20 :45 น. เวลา 23/10/2014  ซ่ึงมีค่าความช้ืนเท่ากบั 80  มีค่า S.D. = 20.199 

- ดาว Vega ณ เวลา 21:15 น. เวลา 19/10/2014  ซ่ึงมีค่าความช้ืนเท่ากบั 86  มีค่า S.D. = 32.359 

ดงันั้น  จึงสรุปไดว้า่ ดาว Vega  ณ วนัท่ี 19/10/2014  เวลา 21:15 น. ซ่ึงมีค่าความช้ืนเท่ากบั 86  มีอตัรา 

การกระพริบมากกวา่ ดาว Vega  ณ วนัท่ี 23/10/2014  เวลา 20:45 น. ซ่ึงมีค่าความช้ืนเท่ากบั 80 

 

7. Capella (วนัที ่04/12/2014  เวลา 22:00 น.)  และ Rigel (วนัที ่04/12/2014  เวลา 22:05 น.)  

: ศึกษาตวัแปร azimuth 

                               

                  Capella 04/12/2014 ; 22:00 น.   Azimuth = +37°  Rigel 04/12/2014 ; 22:05น.  Azimuth = +123° 
 

      

จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่าสามารถประมาณไดว้า่ดาว Capellaณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น. ซ่ึงมี

Azimuth = +37°  มีการกระพริบเท่ากบัดาว Rigel ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:05น. ซ่ึงมี  Azimuth = +123° 

และจากการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมและวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Capella  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น.  ซ่ึงมี  Azimuth = +37° มีค่า S.D. = 4.973 

- ดาว Rigel ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:05 น.  ซ่ึงมี Azimuth = +123° มีค่า S.D. = 4.940 

ดงันั้น  จึงสามารถกล่าวไดว้า่ดาว Capella  ณ วนัท่ี 22/10/2014  เวลา 22:30 น. ซ่ึงมี Azimuth = +37°  และดาว 

Rigel ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:05 น. ซ่ึงมี Azimuth = +123°  มีอตัราการกระพริบท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั 
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8. Sirius  (วนัที ่04/12/2014 เวลา 21:50 น.)  และ Procyon (วนัที ่04/12/2014 เวลา 22:00 น.) 

: ศึกษาตวัแปร azimuth 

                             

          Sirius  04/12/2014 ; 21:50 น.   Azimuth = +116°               Procyon  04/12/2014 ; 22:00น.  Azimuth = +89.5° 
 

       

จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่าสามารถประมาณไดว้า่ดาว Sirius ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 21:50 น. ซ่ึงมี

Azimuth = +116°  มีการกระพริบเท่าๆกบัดาว Procyon ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00น.  ซ่ึงมี Azimuth = +89.5° 

และจากการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมและวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Sirius ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 21:50 น.  ซ่ึงมี  Azimuth = +116° มีค่า S.D. = 40.222 

- ดาว Procyon ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น.  ซ่ึงมี  Azimuth = +89.5°  มีค่า S.D. = 40.282 

ดงันั้น  จึงสรุปไดว้า่ดาว  Sirius  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 21:50 น.  ซ่ึงมี Azimuth = +116°  และดาว Procyon

ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น.  ซ่ึงมี  Azimuth = +89.5°  มีอตัราการกระพริบท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 

9. Vega (วนัที ่23/10/2014  เวลา 20:30 น.)  และ Altair (วนัที ่30/10/2014 เวลา 21:00 น.)  

: ศึกษาตวัแปร อณุหภูม ิ

                                

                      Vega 23/10/2014 ; 20:30 น.  อุณหภูมิเฉลีย่ 23°C                      Altair 30/10/2014 ; 21:00 น.  อุณหภูมิเฉลีย่ 26°C 
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จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่าสามารถประมาณไดว้า่ดาว Vega  ณ วนัท่ี 23/10/2014  เวลา 20:30 น.  ซ่ึงมี

อุณหภูมิเฉล่ีย 23°C  มีการกระพริบมากกวา่ดาว Altair  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:00 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26°C 

และจากการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมและวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Altair  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:00 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26°C  มีค่า S.D. = 11.221 

- ดาว Vega ณ วนัท่ี 23/10/2014  เวลา 20:30 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 23°C  มีค่า S.D. = 18.659 

ดงันั้น  จึงสรุปไดว้า่ดาว Vega  ณ วนัท่ี 23/10/2014  เวลา 20:30 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 23°C   มีอตัรา 

การกระพริบมากกวา่ดาว Altair  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:00 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26°C 

 

10. Procyon (วนัที ่04/12/2014  เวลา 22:00 น.)  และ Capella (วนัที ่30/10/2014  เวลา 21:10 น.)   

: ศึกษาตวัแปร อณุหภูม ิ

                    

           Procyon 04/12/2014 ; 22:00 น.  อุณหภูมิเฉลีย่ 19°C           Capella 30/10/2014 ; 21:10 น.  อุณหภูมิเฉลีย่ 26°C 
 

         

จากการวเิคราะห์โดยใชต้าเปล่า สามารถประมาณไดว้า่ดาว Procyon  ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น.  ซ่ึงมี

อุณหภูมิเฉล่ีย 19°C  มีการกระพริบมากกวา่ดาว Capella  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:10 น. ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26°C 
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และจากการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม  และวเิคราะห์หาค่า S.D. ไดผ้ล ดงัน้ี 

- ดาว Capella  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:10 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26°C  มีค่า S.D. = 32.261 

- ดาว Procyon ณ วนัท่ี 04/12/2014  เวลา 22:00 น. ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 19°C  มีค่า S.D. = 40.282 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ดาว Procyon  ณ วนัท่ี 04/12/2014 เวลา 22:00 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 19°C  มีอตัรา 

การกระพริบมากกวา่ดาว Capella  ณ วนัท่ี 30/10/2014  เวลา 21:10 น.  ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26°C 

 

11. Capella (วนัที ่22/10/2014เวลา 22:30 น.)  และ Vega (วนัที ่30/10/2014 เวลา 20:50 น.) 

ศึกษาตวัแปร : แสงรบกวน (ผลการวเิคราะห์อยูใ่นขอ้ท่ี 4) 

จากการวเิคราะห์ท าใหท้ราบวา่ นอกจาก magnitude ของดาวจะไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบแลว้  แสงรบกวน 

หรือมลพิษทางแสง  ก็ยงัไม่มีผลเช่นเดียวกนั  แต่มลพิษทางแสงจะมีผลต่อการมองเห็นดาวเหล่านั้น โดยแสงจากพ้ืนดิน

จะไปบดบงัวสิยัทศัน์การมองเห็นของเรา 

สรุปผล 

จากผลการศึกษา  เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้ของอตัราการกระพริบของดวงดาว พบวา่ ปัจจยัท่ีมี

ผลต่ออตัราการกระพริบของดาว(ตามตวัแปรท่ีศึกษา) มีดงัน้ี Altitude ของดาว, ความช้ืนในอากาศและอุณหภูมิ โดย

อตัราการกระพริบของดาวจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ Altitude ของดาวนอ้ยลงหรือเขา้ใกลข้อบฟ้ามากข้ึน  มีความช้ืนสูงข้ึนหรือมี

อุณหภูมิต ่าลง  ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบของดาว คือ Magnitude ของดาว,  Azimuth ของดาว  และ

มลพิษทางแสง  โดยบริเวณท่ีเกิดการกระพริบในภาพนั้นสามารถสงัเกตไดโ้ดยดูจากลกัษณะท่ีวา่ บริเวณท่ีเกิดการ

กระพริบนั้นมิใช่บริเวณท่ีเสน้แสงดาวขาดหายไปทนัที (ภาพลกัษณะน้ี ส่วนใหญ่จะเกิดจากความผดิพลาดทางเทคนิค 

เช่น กลอ้งไม่น่ิง เป็นตน้) แต่จะเป็นบริเวณท่ีเสน้แสงดาวนั้นหร่ีจางลงไป 

 

อภิปราย 
จากผลการศึกษาคน้ควา้ของงานวจิยั เร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่แนวโนม้ของอตัราการกระพริบของ

ดวงดาว พบวา่ อตัราการกระพริบของดาวจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ  

1. Altitude ของดาวน้อยลงหรือเข้าใกล้ขอบฟ้ามากขึน้ เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของ Altitude นั้นจะ 

เก่ียวกบัระยะทางซ่ึงจะส่งผลต่อการหกัเหผา่นชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Refraction) โดยท่ี Atmospheric Refraction 

น้ีจะมีค่าเป็น 0 ท่ีจุด Zenith (เพราะระยะทางจากอวกาศถึงผิวโลกมีค่านอ้ยท่ีสุด) และจะมีค่าเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆตาม Altitude 

ท่ีลดลง (เพราะระยะทางจากอวกาศถึงผิวโลกมีค่ามากข้ึน) 

2. มคีวามช้ืนสูงขึน้ เน่ืองจากความช้ืนในบรรยากาศจะเก่ียวขอ้งกบัการหกัเหของแสงในชั้นบรรยากาศ 

เพราะเม่ือแสงเดินทางผา่นละอองน ้ าในอากาศ แสงจะเกิดการหกัเหและเล้ียวเบน ท าใหเ้กิดการกระพริบข้ึน 
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3. มอีุณหภูมติ า่ลง เพราะอุณหภูมิจะสมัพนัธ์กบัความหนาแน่นของอากาศ โดยเม่ืออุณหภูมิสูง โมเลกลุ

ของอากาศจะอยูห่่างกนั ท าใหค้วามหนาแน่นต ่า แสงหกัเหไดน้อ้ย ส่วนอุณหภูมิต ่า โมเลกลุของอากาศจะอยูใ่กลก้นั ท า

ใหค้วามหนาแน่นของอากาศสูง แสงหกัเหไดม้าก 

ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบของดาว คือ  

1. Magnitude ของดาวไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบของดาว เพราะ magnitude ท่ีลดลงหรือเพ่ิมข้ึนจะมี 

ผลแค่กบัความสวา่งของดาว แต่ไม่มีผลต่อการหกัเหของแสงผา่นชั้นบรรยากาศ 

2. มลพษิทางแสงนอกจาก magnitude ของดาวจะไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบแลว้ แสงรบกวน หรือ  

มลพิษทางแสง ก็ยงัไม่มีผลเช่นเดียวกนั แต่มลพิษทางแสงจะมีผลตอ่การมองเห็นดาวเหล่านั้น โดยแสงจากพ้ืนดินจะไป

บดบงัวสิยัทศัน์การมองเห็นของเรา 

3. Azimuth ของดาว ไม่มีผลต่ออตัราการกระพริบของดาว 

 
กติติกรรมประกาศ 

การท าโครงงานดาราศาสตร์  เร่ือง  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้ของอตัราการกระพริบของดวงดาว

ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือจาก คุณครูพรรณพร บุญทศ  คุณครูท่ีปรึกษา

โครงงาน  ท่ีกรุณาส่งเสริมสนบัสนุน  ใหค้  าปรึกษา  แนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี

ตั้งแต่ตน้จนส าเร็จ    

ขอขอบพระคุณ  ผูอ้  านวยการมานิต  เขียวศรี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  และผูอ้  านวยการ 

สุภาพร  สุนทรา  อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  และคณะครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ทุกท่าน  ท่ีใหค้วาม

เมตตา  สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจแก่ศิษยต์ลอดมา 

ขอขอบคุณ  คุณมติพล  ตั้งมติธรรม  และคุณธีระยทุธ์ ลอยลิบ  ท่ีปรึกษาโครงงานและเจา้หนา้ท่ีสถาบนัวจิยั

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมหาพรรษา  นครราชสีมา  ท่ีคอย

ใหค้  าปรึกษา  ช้ีแนะแนวทาง  และสนบัสนุนการท าโครงงานดาราศาสตร์ช้ินน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

        ปิยวฒัน์  บุตรสมบติั 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

กลอ้ง Canon EOS 550D 

แอปพลิเคชนั Star Walk. Vito Technology, Inc. 

โปรแกรม MaxIm DL 6 . Cyanogen™ Imaging Products 

มติพล  ตั้งมติธรรม ,  คู่มอืการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัตกิาร, ส านกับริการวชิาการและสารสนเทศ 

  ทางดาราศาสตร์,  กนัยายน 2556. 
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Historical Weather (ออนไลน์) 

  แหล่งท่ีมา :  http://www.wunderground.com/history/สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1พฤศจิกายน2557 

Atmospheric Refraction (ออนไลน์) 

  แหล่งท่ีมา:http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_refractionสืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 

Why do stars twinkle?(ออนไลน์) 

แหล่งท่ีมา :  http://www.weather.gov.hk/education/edu06nature/ele_star_e.htm#q2  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม  

2557 

เร่ืองน่ารู้ของดวงตะวนั แสงตะวนั และรุ้งกินน ้ า(ออนไลน์) 

  แหล่งท่ีมา :  http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=12857.5;wap2 

  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 

Using Excel to do Basic Statistical Tests 

แหล่งท่ีมา:http://depts.alverno.edu/nsmt/stats.htmสืบคน้เม่ือวนัท่ี 3ธนัวาคม 2557 
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คาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg  

นางสาวรัตนาวดี   ฑีฆะวงษ ์

e-mail:Rattanawadee.tkv@gmail.com 

อาจารยท่ี์ปรึกษา นายชูชาติ     แพนอ้ย 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 

 

บทคัดย่อ 

 โครงงานน้ีท าการศึกษาเก่ียวกบัระบบดาวคู ่ โดยเร่ิมท าการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี7 กนัยายน 2555 ถึง 15 

มกราคม 2556 เพื่อท่ีจะศึกษาหาคาบการแปรแสง ประเภทดาวคูอุ่ปราคา (Eclipsing Binaries) ท่ีพิกดั RA 23h 

45m 35.06s, Dec +25° 28′ 28.94″ (V357 Peg) ลกัษณะการแปรแสงระหวา่งดาวสองดวงเกิดจากการเคล่ือนท่ีบงั

กนั (Eclipse) ส่งผลใหค้่า Magnitude ในแต่ละช่วงแตกต่างกนั ดงันั้นจึงสามารถน ามาสร้างเป็นกราฟแสง (Light 

Curve) และกราฟแสงท่ีไดน้ั้น สามารถน ามาหาคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ได ้

 เน่ืองจากผูจ้ดัท ามีความสนใจการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา จึงศึกษาการแปรแสงของระบบดาว

คู่อุปราคา (V357 Peg) เพื่อหาคาบการแปรแสง การศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บความร่วมมือจาก สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องคก์าร-มหาชน) และ University of North Carolina ในการสัง่ถ่ายภาพเพ่ือเก็บขอ้มูล โดยใช ้PROMPT 

telescopes ประเทศชิลี หลงัจากท่ีไดภ้าพมาแลว้ น าภาพมาวเิคราะห์เพื่อ หาต าแหน่งของระบบดาวคู่อุปราคา

(V357 Peg) จากนั้นน าต าแหน่งท่ีได ้มาหาค่าของขอ้มูลท่ีเป็น Magnitude แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเป็นกราฟแสง 

(Light Curve) จากนั้นน ากราฟแสงท่ีไดม้าหาคาบการแปรแสง จากผลการศึกษาและเก็บขอ้มูล ไดค้าบการแปร

แสงของ V357 Peg ประมาณ 0.80 วนั 

 

บทน า 

              ระบบดาวคู่โดยทัว่ไปนั้นมีอยู ่4 ลกัษณะคือ ระบบดาวคูแ่บบมองเห็นแยกกนั ระบบดาวคูแ่บบการวดัทาง

ดาราศาสตร์ ดาวคู่แบบสเปกโทรสโคปี และระบบดาวคู่แบบอุปราคา ในท่ีน้ีเราจะศึกษาเก่ียวกบัระบบดาวคู่อุป

ราคาซ่ึงเป็นระบบดาวคูท่ี่จะสงัเกตเห็นเป็นดาวดวงเดียวเท่านั้น เน่ืองจากดาวทั้งสองอยูใ่กลก้นั และมีระนาบการ

โคจรอยูใ่นแนวใกลเ้คียงกบัระดบัสายตา แต่จะสามารถสงัเกตเห็นการแปรแสงของดาวโดยการท ากราฟแสงซ่ึง

บนัทึกขอ้มูลของแต่ละช่วงเวลาเพ่ือหาการเพ่ิมหรือลดของแสงภายในระบบดาวท่ีสงัเกต  ลกัษณะของกราฟแสงท่ี

มีการลด เกิดจากดาวทั้งสองโคจรมาบงักนัภายในระบบดาวตามแนวสงัเกตการณ์ และลกัษณะของกราฟแสงท่ีมี

การเพ่ิม เกิดจากดาวทั้งสองโคจรออกจากการบงักนัภายในระบบดาวตามแนวสงัเกตการณ์ซ่ึงเวลาท่ีค่าการแปร

แสงกลบัมาท่ีต าแหน่งเดิมจากจุดท่ีเร่ิมสงัเกตเรียกวา่ คาบ 

 ระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg เป็นระบบดาวท่ีมีดาวสองดวงโคจรรอบและติดกนั อาจท าใหมี้การ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทั้งในดา้นของสมบติัทางกายภาพ ววิฒันาการ และเปล่ียนคาบการแปรแสงของระบบ

ได ้ คาบการแปรแสงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัมากอยา่งหน่ึงในการท่ีจะน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น การบ่งบอก

ประเภทของแต่ละระบบท่ีศึกษา การหาอตัราเร็ว นอกจากน้ี คาบการแปรแสง ยงัสามารถน าไปสู่การค านวณหา

http://gmail.com/
http://www.narit.or.th/
http://www.narit.or.th/


THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)  190 
 

มวล หรือระยะห่างระหวา่งระบบดาวคู ่ จนกระทัง่น าไปสู่การก าเนิด และววิฒันาการ รวมไปถึงการน ามาสร้าง

แบบจ าลองระบบของดาวคู่ไดอี้กดว้ย  

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพ่ือศึกษาการหาคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg ท่ีพิกดั RA 23h 45m 35.06s, Dec 

+25° 28′ 28.94″ และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ น าไปเป็นพ้ืนฐานใน

การศึกษา หาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั ววิฒันาการของระบบดาวคู่อุปราคา และน าไปสู่การคน้พบอนั

เน่ืองมาจากค่าของกราฟแสงท่ีเปล่ียน ต่อไป  

 ขอบเขตการศึกษาโครงงาน 

 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg อยูใ่นกลุ่มดาว Pegasus การน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้น

กราฟแสง และศึกษาในช่วงระหวา่งเดือน กนัยายน ถึง ธนัวาคม 2555 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ไดศึ้กษา เรียนรู้เร่ืองของระบบดาวคู่อุปราคา การใช ้Software ต่างๆท่ีใชท้างดา้นดาราศาสตร์ ฝึกทกัษะ

การเขียนรายงานเชิงวชิาการ การวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนกานปฏิบติังาน และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป

พฒันาเพ่ือน าไปสู่การคน้พบส่ิงใหม่ๆได ้

 

วธีิการศึกษา 

 1. เลือกฐานขอ้มูลท่ีจะน ามาศึกษาคาบการแปรแสง เลือกจากระบบท่ีมีคาบการแปรแสงท่ีสั้น และ

สามารถสัง่ถ่ายภาพดว้ย PROMPT telescopes ในช่วงระหวา่งเดือน กนัยายน ถึง ธนัวาคม 2555 จึงเลือกV357 Peg 

โดยไดรั้บการอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารยบุ์ญรักษา สุนทรธรรม ในเร่ืองของฐานขอ้มูล  

 2. สัง่ถ่ายภาพดว้ย PROMPT telescopes (CTIO: Cerro Tololo Inter-American Observatory)  

ใชฟิ้ลเตอร์ V เปิดหนา้กลอ้ง 10 วินาที ความถ่ี 15 นาที ต่อ 1 ภาพ 

3. น าภาพท่ีไดม้าหาต าแหน่งของV357 Peg และ หาต าแหน่ง Magnitude ของดาวอา้งอิง  

 4. ภาพท่ีรู้ต าแหน่งแลว้น ามาหาคา่ Flux  

 5. น าขอ้มูลท่ีได ้(Flux) ไปหาค่า Apparent Magnitude ของดาวท่ีศึกษาต่อโดยใชสู้ตรm2=m1+2.5log 

(f1)/ (f2) 

  โดยท่ี  m2 คือ Apparent Magnitude ดาวท่ีศึกษา 

           m1 คือ Apparent Magnitude ดาวอา้งอิง  

             f1 คือ Flux ดาวอา้งอิง   

             f2 คือ Flux ดาวท่ีเราศึกษา  

 6. หลงัจากไดค้่า Apparent Magnitude แลว้ก็น ามาท า Light Curve จะได ้ส่วนของคาบท่ีเฟสยงัไม่

ตรงกนั จึงตอ้งใชว้ธีิ Period Stacking โดยการน าส่วนของคาบในแต่ละชุดขอ้มูลมาเรียงต่อกนั โดยพิจารณาจาก

ส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัมาต่อกนัดว้ยมือจนครบคาบ 



THE 1st  THAI  ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION)  191 
 

 7. น ากราฟท่ีไดม้าวเิคราะห์คาบการแปรแสง ณ ต าแหน่งท่ี Apparent Magnitude กลบัมาใกลเ้คียงกบัค่า

ท่ีตั้งใหเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ 

 

 สภาพอากาศไม่อ านวยต่อการเก็บขอ้มูลอยูบ่่อยคร้ัง เช่น ลมแรง หรือ ในวนัท่ีมีแสงดวงจนัทร์รบกวน

การหาค่า Flux และขั้นตอนน าขอ้มูลมาสรุปผลเป็น Light Curve ตอนท่ีเล่ือนใหเ้ฟสตรงกนัค่าท่ีใชเ้ป็นการหาค่า

โดยใชมื้อ จึงอาจจะมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนได ้

 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา่เป็นดาวแปรแสงและคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่อุปราคา V357 peg มีคาบการ

แปรแสงท่ี Magnitude ระหวา่ง 8.2 ถึง 9.1 โดยคาบแปรแสงประมาณ 0.80 วนั 

 

อภิปราย 

 หลงัจากท าวธีิ Period Stacking สามารถสงัเกตลกัษณะของกราฟของระบบดาวคูน้ี่ได ้ จากกราฟแสง

สามารถประมาณคาบการแปรแสงประมาณ 0.8 วนั เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย เป็นผลมาจากลม หรือแสง

จากดวงจนัทร์ ซ่ึงส่งผลใหมี้ขีดจ ากดัในการสงัเกตุการณ์  และในขั้นตอนการ Period Stacking ท าโดยการเล่ือน

ต าแหน่งของกราฟแต่ละช่วงมาเรียงต่อกนัดว้ยมืออาจท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้

 

กติติกรรมประกาศ 

 โครงงานวจิยัดาราศาสตร์น้ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยโครงการอบรมครูเชิงปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ขั้น

สูง สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สสวท.) 

ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษานกัวทิยาศาสตร์พ่ีเล้ียงจากสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา 

ช่วยเหลือ และสนบัสนุนใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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 การศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อปุราคา V396 Peg 

นางสาวมุกธิดา  ข  ามี 

E-Mail moukthida05@gmail.com 

โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม อุบลราชธานี 

คุณครูที่ปรึกษา 

นางสาวยพุาพรรณ  วรรณสาย 

 

บทคัดย่อ/Abstract 

 

 การศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อุปราคา V396 Peg  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคาบการโคจรของ

ดาวคู่ อุปราคา V396Peg โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์  จากกล้อง  PROMPT ( Panchromatic 

Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ณ  Cerro Tololo Inter-American Observatory 

(CTIO) ประเทศชิลี ใช้ฟิลเตอร์  V ในการถ่ายภาพ และท าการวดัแสงดว้ยวิธีโฟโตเมตรี (photometry) เพื่อ

หาความสวา่งปรากฏเปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง และสร้างกราฟแสง (Light Curve) เพื่อหาคาบการโคจรของ

ดาวคู่อุปราคา V396Peg ท าให้ทราบว่าดาวคู่อุปราคาดงักล่าวมีคาบการโคจรรอบกนัประมาณ  0.334 วนั 

หรือ 8.016  ชัว่โมง กราฟแสงมีความลึกช่วงอุปราคาปฐมภูมิ และอุปราคาทุติยภูมิ ไม่ต่างกนัมาก เน่ืองจาก

ดาวทั้งสองดวงมีความสวา่งในช่วงความยาวคล่ืนของฟิลเตอร์ V ใกลเ้คียงกนั     ทั้งน้ีความเป็นไปไดท่ี้ดาว

สองดวงจะสวา่งใกลเ้คียงกนัคือดาวทั้งสองดวงอาจมีขนาดและอุณหภูมิพื้นผวิไม่ต่างกนัมาก  
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บทน า/Introduction 

 ระบบดาวคู่ เป็นระบบท่ีประกอบดว้ยสมาชิก 2 ดวง และอยู่ภายใตส้นามความโนม้ถ่วงซ่ึงกนัและ

กนั สมาชิกของระบบดาวคู่แต่ละดวง จะโคจรรอบจุดศูนยก์ลางมวลร่วมกนั ระบบดาวคู่อุปราคาสามารถ

จ าแนกไดท้ั้งหมด 3 ประเภท คือ ระบบดาวคู่อุปราคาแบบแยกกนั ( Detached Binary System ) ระบบดาวคู่

อุปราคาแบบก่ึงแยกกนั ( Semi-detached Binary System ) และระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกนั ( Contact 

Binary System ) 

 ดาวคู่อุปราคา V396 Peg มีพิกัดต าแหน่ง RA เท่ากับ 23h 32 m 32.5s  และ Dec เท่ากับ +10° 33' 

19.5" เป็นดาวคู่อุปราคา ประเภทดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอร์ (W Ursa Majoris) จดัเป็นระบบดาวคู่อุปราคา

แบบแตะกนั ( Contact Binary System )โดยสมาชิกทั้งสองดวงจะเป็นดาวแคระ (Dwarfs) มีขนาดและความ

สวา่งพอๆกนั สมาชิกทั้งสองดวงอยูใ่กลก้นัมาก รูปร่างของสมาชิกแต่ละดวงจึงบิดเบ้ียว  

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคาบการโคจรของดาวคู่อุปราคา V396Peg โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้าก

ก ารสั ง เก ต ก าร ณ์  จ าก ก ล้ อ ง  PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry 

Telescopes) ผ่าน Filter V และท าการวดัแสงด้วยวิธีโฟโตเมตรี น าค่า Intensity ไปค านวณหาความสว่าง

ปรากฏเปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง จากสมการ 𝑚1-𝑚2 = -2.5 log (𝑓1/𝑓2) และน าไปสร้างกราฟแสง เพื่อ

หาคาบการโคจรรอบกนัของดาวคู่อุปราคา V396Peg 

ขั้นตอนการศึกษา/Procedure 

1. ถ่ายภาพดาว ดว้ยกลอ้ง PROMPT8 ณ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ใน 

ฟิวเตอร์ V โดยระยะเวลาการเปิดหนา้กลอ้ง 60 วนิาที ถ่ายภาพทุกๆ 30 นาที 

2. วเิคราะห์ 

3. ท าการวดัแสงดว้ยวธีิโฟโตเมตรี เพื่อน าค่า Intensity ไปค านวณความสวา่งปรากฏของดาวคู่อุป

ราคา V396 Peg เปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง จากสมการ 

𝑚1-𝑚2 = -2.5 log (𝑓1/𝑓2) 

เม่ือ 𝑚1 คืออนัดบัความสวา่งของดาวท่ีศึกษา  

           𝑚2  คืออนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิง  

         𝑓1 , 𝑓2 คือค่า Intensity ของดาวท่ีศึกษาและดาวอา้งอิงตามล าดบั  

4. สร้างกราฟแสง (Light curves) โดยใหแ้กน X อยูใ่นรูปของเวลา (วนั) ซ่ึงไดจ้ากการน าจูเลียน

เดท(JD) ของภาพถ่าย ลบ จูเลียนเดท (JD) ท่ีเกิดอุปราคาปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากสมการ Ephemerid : 

2452500.1643+E×0.3422861  และแกน Y ของกราฟแสงอยูใ่นรูปของอนัดบัความสวา่ง 

(Magnitude) 
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5. วเิคราะห์ขอ้มูลกราฟแสงเพื่อหาคาบการโคจรรอบกนัของดาวคู่อุปราคาV396 Peg 

ตารางท่ี 1 แสดงต าแหน่งดาวคู่อุปราคา V396 Peg และดาวอา้งอิง 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงต าแหน่งดาวคู่อุปราคา V396Peg และดาวอา้งอิง 

 

ผลการศึกษา & วเิคราะห์ข้อมูล/Results & Data Analysis 

การศึกษาคาบการโคจรรอบกนัของดาวคู่อุปราคา V396 Peg จากการท ากาวดัแสงดว้ยวธีิโฟโตเมตรี 

ค านวณความสวา่งปรากฏเปรียบเทียบกบัดาวอา้งอิง  และน าไปสร้างกราฟแสง โดยใหแ้กน X อยูใ่นรูปของ

เวลา (Day) และแกน Y ของกราฟแสงอยูใ่นรูปของอนัดบัความสวา่ง (Magnitude) ไดข้อ้มูลกราฟแสงดงัน้ี 

Star ต าแหน่ง  RA ต าแหน่ง Dec Magnitude in V 

V396Peg 23h 32m 32.5s +10° 33' 19.5"  

ดาวอา้งอิง1 (Reference1)  23h 32m 33.072s +10° 32' 44.39" 13.23 

ดาวอา้งอิง2 (Reference2) 23h 32m 31.200s +10° 32' 11.10" 14.60 
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ภาพท่ี 2 กราฟแสงแสดงอนัดบัความสวา่งของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2556 ระหวา่ง 

01.00-06.30 UT 

 

 

ภาพท่ี 3 กราฟแสงแสดงอนัดบัความสวา่งของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 ระหวา่ง 

01.30-06.00 UT 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสงแสดงอนัดบัความสวา่งของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2556 ระหวา่ง 

00.30-06.00 UT 

 

 

ภาพท่ี 5 กราฟแสงแสดงอนัดบัความสวา่งของดาวคู่อุปราคา V396Peg ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2556 ระหวา่ง 

23.50-05.50 UT 
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ภาพท่ี 6 กราฟแสงของดาวคู่อุปราคา V396 Peg ในช่วงความยาวคล่ืนของฟิวเตอร์ V 

 

อภิปราย/Discussion 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลกราฟแสงดาวคู่อุปราคา V396 Peg  พบวา่วา่ดาวคู่อุปราคาดงักล่าวมีคาบ

การโคจรรอบกนั ประมาณ 0.334 วนั โดยค านวณจากต าแหน่งต ่าสุดของกราฟ 2 ต  าแหน่ง หรือระยะห่าง

ระหวา่งการเกิดอุปราคาปฐมภูมิ 2 คร้ังท่ีอยูติ่ดกนั ซ่ึงมีค่าเท่ากบั -0.0095 และ 0.3245 วนั  ซ่ึงจากกราฟแสง

ดาวคู่อุปราคา V396Peg เกิดช่วงอุปราคาปฐมภูมิ มีค่าอนัดบัความสวา่ง 12.45 และเกิดอุปราคาทุติยภูมิ มีค่า

อนัดบัความสวา่ง  12.39 กราฟแสงมีความลึกช่วงอุปราคาปฐมภูมิ และอุปราคาทุติยภูมิ ไม่ต่างกนัมาก 

เน่ืองจากดาวทั้งสองดวงมีความสวา่งในช่วงความยาวคล่ืนของฟิลเตอร์ V ใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีความเป็นไปได้

ท่ีดาวสองดวงจะสวา่งใกลเ้คียงกนัคือ ดาวทั้งสองดวงอาจมีขนาดและอุณหภูมิพื้นผวิไม่ต่างกนัมาก และจาก

กราฟแสงท่ีไดส้ามารถน าไปศึกษาต่อถึงลกัษณะทางกายภาพต่างๆของระบบดาวคู่ V396Peg อาทิ มวล การ

เปล่ียนแปลงคาบการโคจร รวมทั้งลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆ  

 

สรุปผล/Summary 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์ดาวคู่อุปราคา V396 Peg เพื่อหาคาบการโคจรรอบ

กนัของดาวคู่อุปราคา V396Peg ซ่ึงเป็นดาวคู่อุปราคาประเภทดบัเบิลยู เออร์ซา เมเจอร์  พบว่า มีคาบการ

โคจรรอบกนั ประมาณ  0.334 วนั หรือ 8.016  ชัว่โมง 
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บทคัดย่อ/Abstract 

การวดัระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม โดยใช้ดาวแปรแสงแบบเซฟิอิด  มี

วตัถุประสงค์เพื่อสร้างกราฟการแปรแสง และวดัระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม โดย

กระจุกดาวทรงกลมท่ีเลือกศึกษามีสองกระจุกดาว คือ NGC7089 และ NGC5139 ตามล าดับ ใช้

ข้อมูลภาพถ่ายกระจุกดาวทรงกลมจาก กล้อง Panchromatic Robotic Optical Monitoring and 

Polarimetry Telescopes (PROMPT5) ณ ประเทศชิลี เป็นภาพถ่ายใน filter Vสร้างกราฟแสงของ

ดาวเซฟิอิดโดยวธีิการท า Aperture Photometry แลว้วดัระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม  

จากการวเิคราะห์และผลการวเิคราะห์พบวา่กระจุกดาวทรงกลม NGC7089  มีระยะทางห่าง

จากโลกเป็นระยะทาง 36,000 ปีแสง และ NGC5139 มีระยะทางห่างจากโลกเป็นระยะทาง 20,000ปี

แสง 

 

บทน า/Introduction 

โครงงานวิจยัน้ีเป็นโครงงานท่ีท าเพื่อวดัระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมโดยใช้

ดาวแปรแสงแบบเซฟิอิดโดยท่ีกระจุกดาวทรงกลม คือ กระจุกดาวท่ีมีดาวฤกษร์วมกนัอยูไ่ดโ้ดยแรง

โนม้ถ่วงระหวา่งกนัและมีดาวฤกษจ์ านวนมากอยูร่วมกนัเป็นกอ้นทรงกลมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ของกระจุกดาวมีตั้งแต่หลายสิบปีแสงเป็นตน้ไป และดาวแปรแสงแบบเซฟิอิด (Cepheid Variable 

Star) คือดาวขนาดใหญ่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของธาตุฮีเลียมบนพื้นผิว เม่ือ H𝑒+ สูญเสียประจุ

กลายเป็น He2+ท าใหด้าวมีลกัษณะทึบแสง และสามารถดูดกลืนแสงไดง่้าย ท าให้ผวิร้อนข้ึนจึงมี

การพองตวัออกและจะเกิดการเยน็ตวัลงกลบัมาเป็น He+ ซ่ึงโปร่งแสง จะเกิดการยุบ-ขยายตวัใน

ลกัษณะน้ีซ ้ าไปซ ้ ามา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีท าให้ดาวแปรแสงแบบเซฟิอิดมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

mailto:bootsarakam@gmail.com
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คาบ คือมีคาบการแปรแสงท่ีสม ่ าเสมอและมีก าลังการส่องสว่างท่ีชัดเจน นักดาราศาสตร์จึง

ก าหนดให้ เป็น เที ยนมาตรฐานท่ี ใช้ในการว ัดระยะห่ างระหว่างโลกกับว ัต ถุในอวกาศ  

 โดยขอบเขตของการศึกษาคือ การสร้างกราฟแสงของดาวเซฟิอิด ซ่ึงเป็นดาวเซฟิอิดประเภท Type 

II Cepheid ในกระจุกดาวทรงกลมเพื่อหาคาบการแปรแสง และวดัระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาว

ทรงกลม โดยใช้หลกัการการหาโมดูลสัของระยะทาง กล่าวคือ ถา้หากทราบค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์ 

และค่าแมกนิจูดปรากฏเฉล่ีย ก็สามารถวดัระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมได้ โดยใช้

สมการการหาระยะทาง m - M = 5 log (d) - 5 โดยท่ี m คือแมกนิจูดปรากฏเฉล่ีย ,M คือแมกนิจูด

สัมบูรณ์ และ d คือระยะทางระหวา่งโลกกบัดาวเซฟิอิดดวงท่ีศึกษาโดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีหน่วยเป็น 

parsec และมีสมการท่ีเก่ียวขอ้งในการท าการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

สมการการหาแมกนิจูดปรากฏ m1 - m2 =  -2.5 log (f1 / f2)โดยท่ี m1 และ f1 คือ

แมกนิจูดของดาวอา้งอิงท่ีเราทราบค่าแน่นอนอยูแ่ลว้ และค่า values ของดาวอา้งอิงตามล าดบัส่วน

m2 และ f2คือแมกนิจูดของดาวเป้าหมายท่ีตอ้งการทราบและค่าvaluesของดาวเป้าหมายเช่นกนั

สมการการหาแมกนิจูดสัมบูรณ์ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยท่ี  Mv คือค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์ใน
ภาพถ่าย filter V และ P คือคาบการแปรแสงของดาวท่ีหาไดจ้ากการ plot กราฟ 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าโครงงานวจิยั คือ ท าใหเ้ราทราบถึงคาบการแปรแสงของดาวและ

ท าให้เราไดท้ราบถึงระยะห่างระหวา่งโลกกบักระจุกดาวทรงกลม NGC7089 และ NGC5139  และ

หากตอ้งการทราบระยะห่างระหว่างโลกกบักระจุกดาวทรงกลมอ่ืนๆ สามารถท าได้เช่นกนัโดย

สามารถใชโ้ครงงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปได ้

ขั้นตอนการศึกษา/Procedure 

โครงงานวจิยัการวดัระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมโดยใชด้าวแปรแสงแบบเซฟิ

อิดสามารถท าไดโ้ดยการศึกษาขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อโครงงานซ่ึงไดแ้ก่ ศึกษาประเภทของดาวเซฟิอิดท่ี

ศึกษา ศึกษาโปรแกรมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท าโครงงาน,เลือกดาวท่ีเราสามารถใชศึ้กษาไดใ้น

ระยะเวลาท่ีตอ้งการศึกษา และศึกษาสมการท่ีจ าเก่ียวขอ้งกบัการท าโครงงานวิจยัน้ี โดยอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการท าโครงงานคร้ังน้ีคือ กลอ้ง Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry 

Telescopes (PROMPT5) ถ่ายภาพกระจุกดาวทรงกลมNGC7089 และ NGC5139โดยใช ้filter V ใน

ระบบมาตรฐาน UVB System ใชเ้วลาในการเปิดหนา้กลอ้ง 40 วนิาที และ 45 วนิาที ตามล าดบัของ
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กระจุกดาวทรงกลม โดยสั่งถ่ายทุกวนัวนัละ 1 ภาพ และน าภาพถ่ายท่ีไดใ้นแต่ละวนัไปตรวจสอบ

ต าแหน่งดาวเซฟิอิด V1 ใน NGC7089 และ V29 ใน NGC5139 และหาดาวอา้งอิงประเภท star หรือ

ดาวอา้งอิงท่ีไม่เป็นดาวแปรแสงจาก SIMBAD  

เม่ือทราบต าแหน่งดาวแปรแสงและดาวอา้งอิงขั้นตอนต่อไปเป็นการวดัความสวา่งโดย

วธีิการท า Aperture Photometry เทียบกบัดาวอา้งอิงสามดวงโดยเลือกใชโ้ปรแกรม Iris เม่ือท า 

Aperture Photometry ก็จะทราบค่าIntensityแลว้น าค่าIntensityท่ีไดน้ี้ไปหาแมกนิจูดปรากฏของแต่

ละวนัโดยแทนในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2) เม่ือทราบแมกนิจูดปรากฏของแต่ละวนั

แลว้ใหน้ าไป plot เป็นกราฟแสง เพื่อหาคาบการแปรแสง เม่ือกราฟแสงสมบูรณ์แลว้จะตอ้งน าค่า

แมกนิจูดปรากฏของแต่ละวนัของดาวทุกภาพมาเฉล่ียรวมกนั เพื่อใหท้ราบแมกนิจูดปรากฏเฉล่ีย

(m) ของดวงดาว และวดัคาบการแปรแสงโดยการน าค่า JD ของภาพถ่ายดาวจุดครบคาบการแปร

แสงมาลบกบัค่า JD ของภาพถ่ายดาวจุดเร่ิมตน้คาบการแปรแสง ( JDlast of period  - 

JDstart of period ) เม่ือทราบคาบการแปรแสงจากการ plot กราฟแสงแลว้จะตอ้งน าค่าคาบท่ี

ไดน้ี้ไปหาค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์(M)โดยแทนลงในสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05  เม่ือทราบค่า

แมกนิจูดปรากฏเฉล่ียและค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวดัระยะห่างระหวา่งโลก

กบักระจุกดาวทรงกลมโดยสมการ m - M = 5 log (d) - 5โดยหน่วยท่ีไดจ้ะเป็น parsec โดย 1 parsec 

จะมีค่าประมาณ 3.26  ปีแสง 
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ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล/Results and Data Analysis 

- ดาวแปรแสงแบบเซฟิอดิ V1 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089  

 

 

                             (ก)     (ข) 

ภาพท่ี 1: ภาพถ่ายดาว V1 และดาวอา้งอิงทั้ง3 ดวง ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089โดยภาพ 

(ก) เป็นภาพปกติ และภาพ (ข) เป็นภาพท่ีปรับขาวด า 

- ตารางแสดงต าแหน่ง RA , DEC 

ดาว ต าแหน่ง RA ต าแหน่ง DEC Magnitude in filter V 

V1 +21h  33m  28.5s -00˚  47'   55" - 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 1 +21h  33m  41.890s -00˚  51'   40.10" 11.50 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 2 +21h  33m  38.560s -00˚  52'   15.59" 11.47 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 3 +21h  33m  34.328s -00˚  51'   28.46" 13.74 

จากการหาค่า Intensity ของ V1 และดาวอา้งอิงประเภท star ทั้งสามดวง ใน Iris แลว้ เม่ือน ามา

แทนลงในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2) เพื่อหาค่า แมกนิจูดปรากฏของ V1 เม่ือ

เทียบกบัดาวอา้งอิงทั้งสามดวงในแต่ละวนัไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

 ตารางแสดงค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวนัของดาวเซฟิอิด V1 

Julian day(JD) Magnitude NGC7089 V1 

2456530.741 13.63 

2456531.563 13.53 
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2456532.708 13.44 

2456533.619 13.35 

2456534.774 13.21 

2456535.563 12.98 

2456537.796 12.75 

2456538.584 12.74 

2456540.564 12.72 

2456541.723 12.82 

2456543.527 13.12 

2456543.696 13.18 

2456544.758 13.5 

2456545.644 13.57 

2456546.692 13.66 

2456547.592 13.62 

2456548.563 13.52 

2456550.693 13.11 

2456551.699 12.76 

2456552.563 12.71 

2456554.671 12.64 

2456555.702 12.68 

2456556.708 12.74 

2456557.722 12.85 

2456558.594 12.96 

2456559.716 13.24 

2456560.609 13.44 

2456563.664 13.64 

2456564.55 13.63 
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ภาพที ่3: กราฟแสงท่ีได้จากการหาแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวนั เม่ือเทียบกับดาวอ้างอิง 3 ดวง 

 

จากกราฟก าหนดใหแ้กน X แทนค่า Julian day (JD) โดยท่ี Julian day คือ จ านวนวนัท่ีผา่น

ไปบนโลกนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม เป็นเวลา 4713 ปีก่อนคริสตกาลมาจนถึงปัจจุบนั และแกน Y 

แทนค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวนั เม่ือน าค่าแมกนิจูดปรากฏท่ีไดจ้ากการเทียบกบัดาวอา้งอิงสาม

ดวงทั้งหมดในตารางมาเฉล่ียรวมกนั แมกนิจูดของดาว V1 น้ีจะมีค่าประมาณเป็น 13.24 

จากค่า JD ในตารางสามารถหาคาบการแปรแสงไดด้งัน้ี 2456547.592 - 2456530.741 และ

คาบการแปรแสงท่ีค านวณไดจ้ะมีค่าประมาณเป็น 16.85 วนั 

จากสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยการแทนคาบการแปรแสงท่ีหาไดล้งในสมการ 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณค่าของแมกนิจูดสัมบูรณ์จะมีค่าประมาณเป็น -1.96 

ไดค้่าแมกนิจูดปรากฏเฉล่ีย(m) และค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์(M) น ามาหาระยะห่างระหวา่งโลก

กบักระจุกดาวทรงกลมน้ี ไดโ้ดยการแทนค่าแมกนิจูดปรากฏเฉล่ียคือ 13.24 และค่าแมกนิจูด

สัมบูรณ์ คือ -1.96ลงไปในสมการ m - M = 5 log (d) - 5 เม่ือแทนค่าแลว้ค่าระยะทางจากโลกถึงดาว

เซฟิอิด V1ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089 น้ีจะเป็น 11,000 parsec 
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ดาวแปรแสงแบบเซฟิอดิ V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 

 

   

                            (ก)                                                               (ข) 

ภาพที ่2: ภาพถ่ายดาว V29 และดาวอา้งอิงทั้งสามดวง ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139โดยภาพ 

(ก) เป็นภาพปกติ และภาพ (ข) เป็นภาพท่ีปรับขาวด า 

-  

- ตารางแสดงต าแหน่ง RA ,DEC 

ดาว ต าแหน่ง RA ต าแหน่ง DEC Magnitude in filter V 

V29 +13h  26m  27.2s -47˚  28'  48" - 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 1 +13h  26m  28.33s -47˚  29'  15.89" 11.636 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 2 +13h  26m  29.557s -47˚  29'  23.89" 11.603 

ดาวอา้งอิงดวงท่ี 3 +13h  26m  30.869s -47˚ 28'  01.81" 12.340 

 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลของกระจุกดาวทรงกลมน้ีจะเหมือนกนักบักระจุกดาวท่ี

ผา่นมา แต่ส่ิงท่ีจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัออกดงัต่อไปน้ี 

จากการหาค่า Intensity ของ V29 และดาวอา้งอิงประเภท star ทั้งสามดวง ใน Iris แลว้ 

น ามาแทนลงในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2) เพื่อหาค่าแมกนิจูดปรากฏของ V29 เม่ือ

เทียบกบัดาวอา้งอิงทั้งสามดวงในแต่ละวนัไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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-  ตารางแสดงค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวนัของดาวเซฟิอิด V29 

Julian day (JD)  Magnitude NGC5139 V29 

2456514.611  11.712 

2456515.523  11.727 

2456516.504  11.86 

2456517.504  12.011 

2456518.513  12.256 

2456519.508  12.501 

2456523.497  12.336 

2456523.503  12.333 

2456524.502  12.115 

2456525.592  11.884 

2456529.579  11.7 

 

 

ภาพที ่4: กราฟแสงของดาวเซฟิอิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 

จากกราฟก าหนดใหแ้กน X แทนค่า JD และแกน Y แทนค่าแมกนิจูดปรากฏท่ีหาไดใ้นแต่

ละวนัและเม่ือน าแมกนิจูดปรากฏท่ีไดจ้ากการเทียบกบัดาวอา้งอิงสามดวงทั้งหมดในตารางมาเฉล่ีย

รวมกนั แมกนิจูดของดาว v29 น้ีจะมีค่าประมาณเป็น 12.04 
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จากค่า JD ในตารางสามารถหาคาบการแปรแสงไดด้งัน้ี 2456529.579 - 2456514.611และ

คาบท่ีหาไดจ้ากการค านวณจะมีค่าประมาณเป็น 14.97 วนั 

จากสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยการแทนคาบการแปรแสงท่ีหาไดล้งในสมการ 

ผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัจากการค านวณค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์จะมีค่าประมาณเป็น -1.88 

เม่ือไดค้่าแมกนิจูดปรากฏเฉล่ียและค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์แลว้ น ามาหาระยะห่างระหวา่งโลก

กบักระจุกดาวทรงกลมน้ี ไดโ้ดยการแทนค่าแมกนิจูดปรากฏเฉล่ียคือ 12.04 และค่าแมกนิจูด

สัมบูรณ์ คือ -1.88ลงไปในสมการ m - M = 5 log (d) - 5 เม่ือแทนค่าแลว้ค่าระยะทางจากโลกถึงดาว

เซฟิอิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 เป็น 6,100 parsec 

 

อภิปราย/Discussion 

จากการศึกษาพบวา่คาบการแปรแสงของดาวเซฟิอิด V1 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089 

มีคาบการแปรแสงเป็น  16.85 ว ัน  มีระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม น้ีได้ เป็ น 

10964.7819614316parsecหรือประมาณ 10964.7820 parsec 

ส่วนดาวเซฟิอิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 มีคาบการแปรแสงเป็น 14.97 วนั 

มีระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมน้ีได้เป็น  6081.350012787 parsec หรือประมาณ

6081.3500 parsec 

จากการท าโครงงานวจิยัน้ีอุปสรรคท่ีพบในระหวา่งท าโครงงาน คือ สภาพอากาศท่ีไม่ค่อย

อ านวยจึงท าให้กล้องโทรทศัน์(PROMPT) ไม่สามารถถ่ายภาพให้ได ้จึงส่งผลท าให้กราฟแสงท่ี

ไดม้าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าท่ีควร 

 

สรุปผล/ Summary 

- กระจุกดาวทรงกลม NGC7089 มีระยะทางห่างจากโลก 11,000 parsec หรือประมาณ 36,000 ปี

แสง 

- กระจุกดาวทรงกลม NGC5139 มีระยะทางห่างจากโลกเป็น 6,100 parsec หรือประมาณ 20,000 

ปีแสง 
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การศึกษาระยะทางของกาแลกซ่ีและการขยายตัวของเอกภพโดยใช้ Supernova ประเภท Ia 

นาย พลวตั ยอ้ยฝอย 

Email: Keroro.ranger@gmail.com 

คุณครูท่ีปรึกษา คุณครูศกัด์ิดาวฒิุ เมืองกอ้น 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาซุปเปอร์โนวาประเภท Ia ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระยะห่างจากโลกจนถึง supernova 

PSN J05033510+0134176 at RA 5hr 3 m 37.0 s, Dec +1º  34’ 24.0” โดยใชข้อ้มูลภาพถ่ายจากกลอ้ง prompt 5 จากหอดู

ดาวซีกฟ้าใตข้องสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ  และน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาวเิคราะห์ในกระบวนการทางแสง จาก

ผลการศึกษาพบวา่ระยะห่างจากโลกจนถึง ซุปเปอร์โนวามีค่าเท่ากบั 75.23 ± 5.88 Mpc  และผลจากปรากฏการเล่ือนทาง

แดงของกาแลกซ่ีท าให้ทราบว่ากาแลกซ่ีมีความเร็วในแนวเล็งเท่ากบั 4752.91 km/s ผลจากกราฟระหว่างความเร็วใน

แนวเลง็กบัระยะทางร่วมกบัขอ้มูลของ Adam G.Riess (2004) พบวา่สอดคลอ้งกบักฎของฮบัเบ้ิลคือเอกภพในปัจจุบนัมี

การขยายตวัดว้ยความเร่ง 

บทน า 

การขยายตวัของเอกภพเป็นหลกัฐานท่ีสนบัสนุนทฤษฏีการระเบิดคร้ังใหญ่ ในการศึกษาของนกัดาราศาสตร์ 

บ่งบอกวา่ เม่ือกาแลกซ่ียิง่มีระยะห่างจากโลกมาก จะมีความสมัพนัธ์แบบแปรผนัตรงกบัความเร็วในทิศทางท่ีมีการเล่ือน

ทางแดง (Red shift) ของกาแลกซ่ี ท าใหท้ราบวา่เอกภพมีการขยายตวั  โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลของนกัดาราศาสตร์ซ่ึงใช้

ค่าอนัดับความสว่างของวตัถุท้องฟ้าท่ีทราบค่าค่อนขา้งแน่นอนหลายชนิดเพ่ือหาระยะทางของกาแลกซ่ีแลว้น ามา

วิเคราะห์การขยายตวัของเอกภพ  ในงานวิจยัน้ีจึงได้เลือกใชซุ้ปเปอร์โนวาประเภท Ia ซ่ึงเกิดจากการระเบิดของดาว

แคระขาวท่ีมีมวลเกิน 1.4 เท่าของดวงอาทิตยซ่ึ์งเกิดในดาวคู่ท่ีมีการถ่ายเทมวลจากดาวขา้งเคียงไปยงัดาวแคระขาว การ

ระเบิดทุกคร้ังเกิดในดาวแคระขาวท่ีมีมวลใกลเ้คียงกนัท าให้   ความสวา่งของซุปเปอร์โนวาประเภท Ia มีค่าค่อนขา้ง

แน่นอน โดยความสวา่งสมับูรณ์อยูท่ี่ประมาณ -19.3 ท าใหส้ามารถใชใ้นการวดัระยะทางจากโลกถึง   กาแลกซ่ีท่ีเกิดการ

ระเบิดของดาวฤกษน์ั้นไดค้่อนขา้งแม่นย  า 

 

วธีิการด าเนินงาน 

 ท าการคน้หาขอ้มูลการระเบิดของซุปเปอร์โนวาชนิด Ia จากฐานขอ้มูลในเวบ็ไซต์         Rochester Academy 

of Science โดยไดติ้ดตามซุปเปอร์โนวาประเภท Ia หลายต าแหน่ง คือ ซุปเปอร์โนวา PSN J17194328-7721305 ท่ีกา

แลกซ่ี ESO 44-G10 โดยไดท้ าการติดตามตั้งแต่วนัท่ี 29 สิงหาคม-25กนัยายน2556, ซุปเปอร์โนวา 2013fz ท่ีกาแลกซ่ี 

NGC 1578 โดยไดท้ าการติดตามตั้งแต่วนัท่ี 7-15 พฤศจิกายน 2556 และ ซุปเปอร์โนวา 2013gh ท่ีกาแลกซ่ี NGC 7183 

โดยไดท้ าการติดตามตั้งแต่วนัท่ี 13-18 สิงหาคม 2556  แต่เม่ือไดท้ าการถ่ายภาพติดตาม แลว้ผลปรากฏวา่ซุปเปอร์โนวา

ดงักล่าวมีความสวา่งท่ีลดลงดงักราฟ จึงไม่สามารถน าขอ้มูลไปใชท้ าวจิยัได ้
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   กราฟแสงของซุปเปอร์โนวา PSN J17194328-7721305       กราฟแสงของซุปเปอร์โนวา 2013fz 

ในกาแลกซ่ี ESO 44G-10    ในกาแลกซ่ี NGC 1578 

 

จึงไดซุ้ปเปอร์โนวา PSN J05033510+0134176 ในบริเวณกาแลกซ่ี NGC 1762 ท่ีต  าแหน่ง RA 5 hr 3 m 37.0 s, 

Dec +1º  34’ 24.0” เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2556 แลว้จึงท าการสั่งถ่ายภาพ โดยถ่ายภาพในช่วงฟิลเตอร์ V โดยถ่าย 4 ภาพ

ต่อหน่ึงวนั  ถ่ายภาพ 180 วินาทีโดยท าการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2556 จนถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 รวม

เป็นเวลาทั้งส้ิน 38 วนั 

เม่ือไดข้อ้มูลภาพถ่าย 4 ภาพ ในแต่ละวนั แลว้น าภาพมารวมกนัให้เป็น วนัละหน่ึงภาพ จากนั้นค านวณหา

อนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิงทั้ง 5 ดวง 

 

    
 

 

ภาพที ่1 แสดงภาพท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูล STSCI-DSS ขณะท่ียงัไม่เกิดซุปเปอร์โนวาโดยมีดาวอา้งอิงอยู.่ 

ภาพที ่2 แสดงภาพของของกาแลกซ่ีขณะเกิดซุปเปอร์โนวาและดาวอา้งอิงทั้งหมด. 

 

เม่ือไดค้่าอนัดบัความสวา่งปรากฏของดาวอา้งอิงแลว้น าไปหาอนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวา จากสมการ 

                                                                  m1-m2=-2.5log (f1

f2

)                                                                  (1) 
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เม่ือไดอ้นัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวาในแต่ละวนัแลว้น าขอ้มูลไปหาค่าเฉล่ียเพ่ือให้ขอ้มูลมีค่า

แม่นย  าข้ึน จากนั้นพลอ๊ตกราฟระหวา่งอนัดบัความสวา่งปรากฏกบัวนัจูเลียน 

 ท าการเลือกขอ้มูลช่วงท่ีใกลจุ้ดสูงสุด จากนั้นสร้างเส้นแนวโนม้และสมการของเส้นแนวโนม้และน าสมการ

มาหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัเพ่ือท่ีจะหาจุดสูงสุดของกราฟ 

ท าการหาค่าอนัดบัความสว่างสัมบูรณ์ท่ีเป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวาโดยใชค้่าผลต่างของอนัดบัความสวา่ง

ปรากฏ ณ จุดสูงสุด และ ณ จุดหลงัจากจุดสูงสุดเป็นเวลา 15 วนั โดยน าไปค านวณค่าอนัดบัความสว่างสัมบูรณ์ตาม

สมการท่ีไดจ้ากงานวิจยัของ Mario Hamuy (1996) ท่ีท าการวดัค่าอนัดบัความสวา่งสัมบูรณ์ของซุปเปอร์โนวาในแต่ละ

คร้ังโดยไดท้ าการเก็บขอ้มูลของซุปเปอร์โนวาจนถึงผลต่าง15วนั หลายตวัอยา่งแลว้สร้างเสน้แนวโนม้ดงัภาพท่ี 5  

 
 

ภาพที ่3 แสดงเสน้แนวโนม้ของอนัดบัความสวา่งจากจุดสูงสุดเป็นเวลา15วนั ของ Mario Hamuy 

จากผลงานวิจยัของ Mario Hamuy พบวา่อนัดบัความสวา่งสมับูรณ์ของซุปเปอร์โนวา ณ จุดท่ีสวา่งท่ีสุดจะไม่

เท่ากบั -19.3 เสมอไป โดยจะมีค่าลดลงตามค่าผลต่างของอนัดบัความสวา่งปรากฏ ณ จุดสูงสุด กบั อนัดบัความสวา่ง

ปรากฏ ณ จุดหลงัจากจุดสูงสุด 15 วนั ซ่ึงจะสามารถน าไปค านวณหาค่าอนัดบัความสวา่งสมับูรณ์ไดต้ามสมการ  

  Mmax= a + b[∆m15-1.1]                                                         (2) 
 

โดย      ∆m15 คือ ผลต่างอนัดบัความสวา่งปรากฏ ณ จุดสูงสุด และ ณ จุดหลงัจุดสูงสุด 15 วนั 

Mmax    คือ อนัดบัความสวา่งสมับูรณ์ 

a = -19.267 

b = 0.707 

 

เม่ือไดอ้นัดบัความสวา่งสัมบูรณ์ท่ีเป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวาแลว้ท าการหาระยะทางจากโลกถึงกาแลกซ่ีท่ี

เกิดการซุปเปอร์โนวาจากสมการ  

m - M= 5logd+25 (3)    โดย d คือระยะทางในหน่วย Mpc 
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ท าการค านวณหาความเร็วของกาแลกซ่ีในแนวเลง็ จากสมการ 

                                                                             z =
∆λ
λ

=
v

c
                                                                        (4) 

โดย     Z หรือ Red shift ไดจ้ากฐานขอ้มูล NASA/IPAC Extragalactic Database (NED) 

c  คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศมีค่าเท่ากบั 299,792,458 m/s 

เม่ือไดค้วามเร็วในแนวเลง็ของกาแลกซ่ี กบั ระยะห่างจากโลกจนถึงกาแลกซ่ีท่ีเกิด ซุปเปอร์โนวา แลว้น าขอ้มูล

ไปพลอ็ต ร่วมกบัขอ้มูลของ Adam G. Riess จะท าใหไ้ดค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็วในแนวเลง็ กบั ระยะห่างจากโลก

จนถึงกาแลกซ่ีท่ีเกิดซุปเปอร์โนวานั้น  

ผลการวจัิย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในกระบวนการทางแสงโดยเปรียบเทียบค่าอนัดบัความสวา่งปรากฏเฉล่ีย ของซุปเปอร์

โนวา ท าใหไ้ดค้่าอนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวาเทียบกบัดาวอา้งอิง ดงักราฟ 

 

 
 ตารางที่ 2 แสดงจุดสูงสุดของกราฟโดยไดค้่า JD Maximum, apparent Magnitude Maximum และApparent 

Magnitude 15      

JD Maximum (Day) Apparent Magnitude JD Maximum+15 Apparent Magnitude15 

2456558.345 15.01 ±0.16 2456573.345 15.95 ±0.16 

 จาก Apparent Magnitude กบั Apparent Magnitude 15 ท าใหไ้ด ้ผลต่าง 15 วนัจากจุดสูงสุดเป็น 'm15= 0.95 

จากนั้นท าการค านวณหา Absolute Magnitude ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงโดยค านวณจากสมการท่ี 2 

MMax= a + b[∆m15-1.1] 

 

MMax= -19.267+0.707[0.95-1.1] 

 

MMax= -19.38±0.16 
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การวเิคราะห์ระยะทางของกาแลกซ่ีจนถึงโลก 

ในการสงัเกตการณ์ค่าอนัดบัความสวา่งสมับูรณ์ท่ีเป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวาจะน ามาหาระยะทางจากโลกถึง

กาแลกซ่ีไดด้งัสมการท่ี 3 

m - M= 5logd+25 

จากสมการท่ี 3 จะได ้

15.01+19.38=5 log d +25 

d = 75.23 ±5.88 Mpc 

 
การวเิคราะห์หาความเร็วในแนวเลง็ของกาแลกซ่ี 

 โดยท าการค านวณหาระยะทางจากสมการท่ี 4  

z  = 
∆λ
λ

 = 
v

c
 

 

จะได ้           0.015854 = 
v

299792458
 

 

     ?  v = 4752909.63 m/s 

จากกราฟแสงของซุปเปอร์โนวาท าให้ทราบจุดสูงสุดของกราฟโดยการตดักราฟช่วงท่ีใกลจุ้ดสูงสุดละท าการ

หาอนุพนัธ์ของเส้นแนวโน้มจะไดค้่า อนัดบัความสวา่งท่ีจุดสูงสุดอยูท่ี่ 15.01 ±0.16. เม่ือท าการหาความสวา่งสัมบูรณ์

ของซุปเปอร์โนวาจากความสัมพนัธ์ของ Mario Hamuy ท าใหไ้ดค้่าอนัดบัความสวา่งสมับูรณ์อยูท่ี่  -19.38 ±0.16 เม่ือได้

ค่าอนัดบัความสวา่งปรากฏและอนัดบัความสวา่งสัมบูรณ์น าไปหาค่าระยะทางจากโลกจนถึงกาแลกซ่ีท่ีเกิดซุปเปอร์โน

วาจากสมการ m - M= 5logd+25ท าใหไ้ดค้่าระยะทางอยูท่ี่  75.23 ±5.88 Mpc. 

อภิปราย 

 จากการสงัเกตซุปเปอร์โนวาประเภท Ia จากหอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory ไดข้อ้มูลภาพ

ถ่ายความยาวคล่ืนในช่วงท่ีตามองเห็นหรือฟิลเตอร์ V โดยเม่ือท าการถ่ายภาพพบปัญหาเร่ืองถ่ายภาพเกินจุดสูงสุดของ

ซุปเปอร์โนวาและปัญหาสภาพบรรยากาศท าให้ขอ้มูลไม่ต่อเน่ืองและท าให้ช่วงท่ีส าคญัขาดหายไป เม่ือน าขอ้มูลมา

วเิคราะห์ในกระบวนการทางแสง โดยเทียบอนัดบัความสวา่งปรากฏของซุปเปอร์โนวาเฉล่ียกบัดาวอา้งอิงจ านวน 5 ดวง

ท าให้ได้อนัดับความสว่างปรากฏ ณ จุดสูงสุดอยู่ท่ี 15.01 ±0.16 จากนั้นได้ท าการหาค่าอนัดับความสว่างสัมบูรณ์ท่ี

เป็นไปไดข้องซุปเปอร์โนวาโดยไดค้่าอยูท่ี่ -19.38 ±0.16 แลว้ไดน้ าค่าอนัดบัความสวา่งสัมบูรณ์และอนัดบัความสว่าง

ปรากฏไปหาระยะทางจากโลกจนถึงกาแลกซ่ีโดยไดร้ะยะทาง 75.23 ±5.88 Mpc 

ไดห้าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลปรากฏการณ์เล่ือนทางแดง(Red shift) เพื่อวดัความเร็วในแนวเลง็ของ   กาแลกซ่ีโดย

ไดค้วามเร็วของกาแลกซ่ีมีค่าเท่ากบั 4752.91 km/s จากนั้นน าขอ้มูลความเร็วในแนวเลง็และระยะทางของกาแลกซ่ีพลอ็ต

ร่วมกบัขอ้มูลของ Adam G. Riess ท าให้ไดก้ราฟท่ีบอกวา่เอกภพมีการขยายตวัโดยสังเกตวา่เม่ือสร้างเส้นแนวโนม้ของ

กาแลกซ่ีท่ีมีระยะห่างใกลโ้ลกซ่ึงมีความชนัสูงกวา่เส้นแนวโนม้ของกาแลกซ่ีทั้งหมด โดยเม่ือดูตามกฎของฮบัเบ้ิลแลว้
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จะท าให้ทราบว่ากาแลกซ่ียิ่งห่างออกไปเท่าไรความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วกบัระยะทางจะไม่เป็นไปตามกฎของ

ฮบัเบ้ิลโดยเร่ิมมีการเบ่ียงเบนออกจากเส้นตรงมากข้ึน นัน่คือมีความเร็วนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น และนอกจากน้ียงัพบวา่กา

แลกซ่ีในอดีต (กาแลกซ่ีท่ีมีระยะห่างมาก) มีอตัราการถอยห่างออกไปช้ากว่ากาแลกซ่ีในปัจจุบัน นั่นคือเอกภพใน

ปัจจุบนัขยายตวัดว้ยความเร็วมากกวา่ในอดีตหรือขยายตวัแบบมีความเร่งนัน่เอง 

สรุปผล 

กาแลกซ่ีท่ีเกิดซุปเปอร์โนวามีระยะห่างจากโลกเป็น 75.23 ±5.88 Mpc และความเร็วของกาแลกซ่ีมีค่า 4752.91 

km/s และจากกราฟท่ีพลอ็ตระหวา่งความเร็วและระยะทางร่วมกบัขอ้มูลของ Adam G. Riess พบวา่เอกภพมีการขยายตวั

และมีความเร่ง  

กติติกรรมประกาศ 

 ในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ยการด าเนินงานหลายขั้นตอน นบัตั้งแต่ศึกษาหาขอ้มูล วเิคราะห์ผลการจดัท ารายงาน 

จนกระทัง่งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตลอดระยะเวลาดงักล่าวผูจ้ดัท าไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการอบรมครูเชิง

ปฏิบติัการดา้นดาราศาสตร์ขั้นสูง สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไดรั้บความช่วยเหลือ ค าแนะน าในหลายดา้น ตลอดจนก าลงัใจจากบุคคลหลาย

ท่าน ทางผูจ้ดัท าตระหนกัและซาบซ้ึงใจในความกรุณาจากทุกๆ ท่านเป็นอยา่งยิ่ง ณ โอกาสน้ีขอขอบคุณทุกๆท่านดงัน้ี

 กราบขอบพระคุณ สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และเจา้หนา้ท่ีทุกๆท่านท่ีให้โอกาสใน

การท างานเอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์ สถานท่ี ตลอดจนความรู้ความสามารถ จนงานวจิยัประสบผลส าเร็จ 

กราบขอบพระคุณ คุณครูศกัด์ิดาวฒิุ เมืองกอ้น คุณครูในหมวดวทิยาศาสตร์ โรงเรียน เชียงค าวทิยาคม ท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา

โครงงานท่ีคอยดูแลเอาใจใส่และใหค้  าปรึกษาเป็นอยา่งดีจนโครงงานน้ีส าเร็จลุล่วง   

 ทา้ยท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่และคุณแม่ ผูเ้ป็นท่ีรัก ผูใ้หก้ าลงัใจและใหโ้อกาสในการศึกษา 

อ้างองิ 

Adam G. Riess.  (2004). Type Ia Supernova Discoveries at z > 1 From the Hubble Space Telescope: 

 Evidence for Past Deceleration and Constraints on Dark Energy Evolution. 

Mario Hamuy.  THE ABSOLUTE LUMINOSITIES OF THE CAL_AN/TOLOLO TYPE Ia SUPERNOVAE.  

 University of Arizona University of Arizona, Steward Observatory, Tucson, Arizona 85721 

Red shift Database.  (Online).  สืบคน้จาก :http://www.http://ned.ipac.caltech.edu/forms/byname.html 

 [12 September 2013] 

Rochester astronomy supernova.  (Online).  สืบคน้จาก : 

http://www.rochesterastronomy.org/supernova.html [26  June 2013] 
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การค านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทติย์จากภาพถ่าย 

นายวศิรุต  ภิรมยช์ม,  นายศุภกิจ  หาญเสนา,  นายสนัติ  บุญกองชาติ* 

e-mail : b_santi21@hotmail.com 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  นายรณกฤต  รัตนมาลา   

โปรแกรมวชิาฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จากภาพถ่าย โดยถ่ายภาพด้วย 

กลอ้งดิจิตอล DSLR ยี่ห้อ CANON  รุ่น 550D  ต่อเข้ากับกลอ้งโทรทรรศน์หักเหแสง ยี่ห้อ CELESTRON รุ่น C6-R 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา และท าการถ่ายภาพบริเวณดาดฟ้า  อาคารจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์   มหาวิทยาลยั 

ราชภฏันครราชสีมา  จ านวน 15 ภาพ  จากการวเิคราะห์สามารถค านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของดวงอาทิตยเ์ฉล่ีย

เท่ากับ 1.3689×109 เมตร  มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคล่ือน  เท่ากับ 1.6594 เปอร์เซ็นต์   จากค่าท่ีได้สามารถน าไป

ค านวณหาคุณสมบัติของดวงอาทิตย์  เช่น  ขนาดรัศมีเฉล่ีย  เท่ากับ   0.68445×109 เมตร  พ้ืนท่ีผิวเฉล่ีย  เท่ากับ 

5.844×1012 ตารางกิโลเมตร  ปริมาตรเฉล่ีย  เท่ากับ  1.342×1018  ลูกบาศก์กิโลเมตร  ความหนาแน่นเฉล่ีย  เท่ากับ 

1481  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย ์ เท่ากบั  0.524 องศา  หรือ 31.44  ลิปดา 

 

ความส าคญั : ดวงอาทิตย,์  การถ่ายภาพ,  เสน้ผา่นศูนยก์ลางดวงอาทิตย ์
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บทน า 

 การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดข้ึนมานานตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์  ซ่ึงมนุษยส์มยัโบราณไม่มี

อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีสามารถวดัและวิเคราะห์ปริมาณต่างๆ  ไดดี้มากนกั  แต่ดว้ยความพยายามท่ีตอ้งการจะศึกษา

วตัถุท้องฟ้า  มนุษย์จึงได้สร้างอุปกรณ์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ข้ึนมามากมาย  เช่น กล้องโทรทรรศน์  และ 

กล้องถ่ายภาพ  เป็นต้น  เพื่อท่ีจะท าการศึกษาทางดาราศาสตร์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติหรือ

โครงสร้างต่างๆ  ของวตัถุทอ้งฟ้า  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือการศึกษาดวงอาทิตยท่ี์เป็นดาวฤกษศู์นยก์ลางของระบบสุริยะ

ของเรา  ดงันั้นการศึกษาคุณสมบติัของดวงอาทิตยจึ์งเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจดวงอาทิตยม์ากยิง่ข้ึน 

 การสงัเกตการณ์ดวงอาทิตยมี์หลากหลายวธีิ  แต่วิธีหน่ึงท่ีสามารถท าไดง่้ายก็คือการถ่ายภาพดวงอาทิตย ์ แลว้

น าภาพท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ซ่ึงจะน าไปสู่การวเิคราะห์คุณสมบติัเบ้ืองตน้

ของดวงอาทิตย ์ เช่น  เสน้ผา่นศูนยก์ลาง  รัศมี  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตร  เป็นตน้ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาขนาดของดวงอาทิตยจ์ากภาพถ่าย  และบูรณาการ 

องคค์วามรู้สู่การเรียนการสอน  เพ่ือเป็นการฝึกกระบวนการและทกัษะการสงัเกตการณ์ดาราศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 

วธีิการศึกษา 

 การด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ีจะท าการถ่ายภาพดวงอาทิตย ์ เพ่ือน ามาวเิคราะห์หาขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของ

ดวงอาทิตย ์ และคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของดวงอาทิตย ์ เช่น  รัศมี  พ้ืนท่ีผิว  ปริมาตร  และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย ์ โดย

การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์จะท าการถ่ายภาพด้วยกล้องดิ จิตอล DSLR  ยี่ห้อ CANON  รุ่น  550D  ต่อเข้ากับ 

กลอ้งโทรทรรศน์หกัเหแสง ยีห่้อ CELESTRON  รุ่น C6-R  โดยใชเ้ทคนิคพาร์โฟกสั(Par Focus)  และใชแ้ผ่นกรองแสง

ดวงอาทิตยปิ์ดหน้ากลอ้งโทรทรรศน์  ซ่ึงท าการสังเกตการณ์บริเวณดาดฟ้า  อาคารจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์   มหาวิทยาลยั

ราชภฏันครราชสีมา  ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 อุปกรณ์การสงัเกตการณ์ 
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 เม่ือไดภ้าพถ่ายดวงอาทิตยแ์ลว้จะน ามาปร้ินบนกระดาษ  จากนั้นท าการวดัขนาดขนาดของภาพดว้ยไมบ้รรทดั

แลว้เทียบขนาดภาพกบัขนาดเซ็นเซอร์ของกลอ้งดิจิตอล โดยกลอ้งดิจิตอล DSLR  ยี่ห้อ CANON  รุ่น 550D  ท่ีมีขนาด

ของเซ็นเซอร์ 22.3 × 14.9 มิลลิเมตร  จากนั้นท าการค านวณหาขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของดวงอาทิตยจ์ากสมการท่ี (1) 

     D d
S f
     (1) 

  โดย D  คือ ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของดวงอาทิตย ์ ในหน่วย เมตร 

          d  คือ ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของภาพดวงอาทิตย ์ ในหน่วย เมตร 

         S  คือ ระยะห่างเฉล่ียระหวา่งดวงอาทิตยก์บัโลก  เท่ากบั   149.6 × 109  เมตร 

        f  คือ ระยะโฟกสั  ในหน่วย เมตร 

 หลงัจากท่ีค านวณขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางดวงอาทิตยแ์ลว้ก็สามารถค านวณหาคุณสมบัติของดวงอาทิตย ์ 

ไดแ้ก่  ขนาดรัศมีเฉล่ีย  พ้ืนท่ีผิวเฉล่ีย  ปริมาตรเฉล่ีย  ความหนาแน่นเฉล่ีย และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย ์ จากสมการ 

(2) ถึงสมการท่ี (6)  ตามล าดบั  โดยการประมาณวา่ดวงอาทิตยมี์ลกัษณะเป็นทรงกลมสมมาตร  และมวลของดวงอาทิตย ์ 

เท่ากบั  1.989 × 1030  กิโลกรัม 

      
2
Dr      (2) 

               2. . 4S A rS    (3) 

      34
3

V rS    (4) 

      
M
V

U     (5) 

      1tan D
S

T � § · ¨ ¸
© ¹

   (6) 

  โดย r  คือ ขนาดรัศมีเฉล่ียของดวงอาทิตย ์

   . .S A  คือ พ้ืนท่ีผิวเฉล่ียของภาพดวงอาทิตย ์

        V  คือ ปริมาตรเฉล่ียของดวงอาทิตย ์

        U  คือ ความหนาแน่นเฉล่ียของดวงอาทิตย ์

         T  คือ ขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย ์ ในหน่วย องศา 

 

ผลการศึกษา 

 จากการสังเกตการณ์ดวงอาทิตยไ์ดภ้าพถ่ายดวงอาทิตย ์ แสดงดงัภาพท่ี 2  ทั้งหมดจ านวน  15  ภาพ  และท า

การวิเคราะห์หาขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ีย  แสดงดงัตารางท่ี 1  และค านวณหาค่าคุณสมบติัของดวงอาทิตย ์ เช่น  

รัศมีเฉล่ีย  พ้ืนท่ีผิวเฉล่ีย  ปริมาตรเฉล่ีย  ความหนาแน่นเฉล่ีย  และขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย ์ แสดงดงัตารางท่ี 2 
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ภาพท่ี  2  ภาพดวงอาทิตย ์

ตารางที ่1  แสดงผลการค านวณขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางดวงอาทิตย ์

ภาพที ่

ความยาว

โฟกสั 

(เมตร) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ดวงอาทติย์จากภาพถ่าย 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ดวงอาทติย์จากเซ็นเซอร์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ดวงอาทติย์จากการค านวณ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่

(เมตร) แนวนอน

(เมตร) 

แนวตั้ง

(เมตร) 

แนวนอน

(เมตร) 

แนวตั้ง

(เมตร) 

แนวนอน

(เมตร) 

แนวตั้ง

(เมตร) 

1 1.24 0.0638 0.0630 0.011432 0.011458 1.3748×109 1.3781×109 1.3764×109 

2 1.24 0.0638 0.0638 0.011432 0.011432 1.3748×109 1.3793×109 1.3764×109 

3 1.24 0.0639 0.0630 0.01145 0.01458 1.3748×109 1.3824×109 1.3764×109 

4 1.24 0.0638 0.0630 0.011432 0.011458 1.3700×109 1.3781×109 1.3740×109 

5 1.24 0.0638 0.0638 0.011432 0.01432 1.3750×109 1.3781×109 1.3765×109 

6 1.24 0.0638 0.0627 0.011434 0.011407 1.3750×109 1.3781×109 1.3740×109 

7 1.24 0.0631 0.0626 0.011304 0.011379 1.3790×109 1.3706×109 1.3748×109 

8 1.24 0.0635 0.0626 0.011379 0.011379 1.3790×109 1.3706×109 1.3748×109 

9 1.24 0.0635 0.0622 0.011379 0.011304 1.3790×109 1.3706×109 1.3748×109 

10 1.24 0.0629 0.0620 0.01127 0.01127 1.3778×109 1.3778×109 1.3778×109 

11 1.24 0.0629 0.0620 0.01127 0.01127 1.3861×109 1.3778×109 1.3819×109 

12 1.24 0.0629 0.0622 0.01127 0.01304 1.3778×109 1.3778×109 1.3778×109 

13 1.24 0.0624 0.0617 0.01119 0.01122 1.3389×109 1.3482×109 1.3435×109 

14 1.24 0.0626 0.0618 0.01122 0.01124 1.3482×109 1.3451×109 1.3466×109 

15 1.24 0.0626 0.0615 0.01122 0.01119 1.3482×109 1.3451×109 1.3466×109 

เฉลีย่ 1.3689×109 

เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทติย์เฉลีย่จากฐานข้อมูล 1.3920×109 

เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลือ่น 1.6594 % 
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ตารางที ่2 แสดงคุณสมบติัของดวงอาทิตยจ์ากการค านวณ 

ปริมาณ ค่าจากการค านวณ ค่าจากฐานข้อมูล เปอร์เซ็นต์

ความคลาดเคลือ่น 

รัศมีเฉล่ีย 0.68445×109 เมตร 0.69550×109 เมตร 1.58879 % 

พ้ืนท่ีผิวเฉล่ีย 5.844×1012 ตารางกิโลเมตร   6.090×1012  ตารางกิโลเมตร   4.039 % 

ปริมาตรเฉล่ีย 1.342×1018  ลูกบาศกกิ์โลเมตร   1.410×1018  ลูกบาศกกิ์โลเมตร 4.823 % 

ความหนาแน่นเฉล่ีย 1481  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   1490  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 0.6 % 

ขนาดเชิงมุม 0.524 องศา(31.44  ลิปดา) 31.6  ลิปดา 0.5 % 

 

สรุปผล 

 จากการศึกษาหาขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของดวงอาทิตยจ์ากภาพถ่ายทั้งหมด 15 ภาพ  สามารถค านวณขนาด

เสน้ผา่นศูนยก์ลางของดวงอาทิตยเ์ฉล่ียได ้ 1.3689×109  เมตร  มีค่าเปอร์เซ็นตค์วามคาดเคล่ือน  1.6594 เปอร์เซ็นต ์ และ

จากค่าท่ีค  านวณได้ก็สามารถน าไปค านวณหาคุณสมบัติของดวงอาทิตย ์ ได้ดังน้ีคือ  รัศมีเฉล่ีย  0.68445×109 เมตร 

พ้ืนท่ีผิวเฉล่ีย  5.844×1012 ตารางกิโลเมตร  ปริมาตรเฉล่ีย  1.342×1018  ลูกบาศก์กิโลเมตร  ความหนาแน่นเฉล่ีย 

1481  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และขนาดเชิงมุม  0.524 องศา(31.44  ลิปดา)  ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัค่ามาตรฐานจาก

ฐานขอ้มูล 

 จากกระบวนการท่ีไดศึ้กษาขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของดวงอาทิตยใ์นคร้ังน้ีสามารถน าไปบูรณาการกบัการ

เรียนการสอนดาราศาสตร์ในชั้นเรียน  เพ่ือเป็นการฝึกกระบวนการและทกัษะการสงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบ้ืองตน้ 
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