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เกี่ยวกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ความเปนมา
ความกาวหนาทางดานดาราศาสตรและความสนใจของประชาชนในปรากฏการณตางๆ ทางดารา
ศาสตรในประเทศไทยในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ทําใหรัฐไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรพื้นฐานของประเทศและการสรางสังคมแหงการเรียนรูใหแกประชาชนชาวไทย นอกจากนี้
เนื่องในโอกาสสําคัญในวาระที่มีการสมโภช 200 ป แหงการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว พระบิดาแหงวิทยาศาสตรแหงวิทยาศาสตรไทย พ.ศ.2547 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแหงเทคโนโลยีไทย ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ป พ.ศ.
2550 และทรงโปรดวิชาดาราศาสตรเปนอยางมาก ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
อนุมัติใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ใน
รูปแบบองคการมหาชนขึ้น เพื่อเปนการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งทางดานการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรพื้นฐานและการสรางสังคมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกปวงชนชาว
ไทย และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติเขา
เปนสมาชิกระดับประเทศ (National Membership) ของสหพันธดาราศาสตรนานาชาติ (International
Astronomical Union) ตอมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2551 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในรางพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) และในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2551
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ.2551 ขึ้น และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลม
25 ตอนที่ 138 ก วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 เปนตน
ไป ซึ่งวันดังกลาวนี้ถือวันเปนสถาปนา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
วิสัยทัศน
เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานดาราศาสตร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พันธกิจ

1. คนควา วิจัย และพัฒนาดานดาราศาสตร
2. สรางเครือขายการวิจัยและวิชาการดานดาราศาสตรในระดับชาติและนานาชาติ กับสถาบันตางๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร ว มมื อ ด า นดาราศาสตร กั บ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. บริการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานดาราศาสตร
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โครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความรูและความสนพระทัยอยางลึกซึ้งใน
ศาสตรและวิทยาการหลายแขนง พระองคไดทรงริเริ่มโครงการในพระราชดําริมากมายหลายโครงการเพื่อ
ประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎรของพระองค โครงการเหลานี้อาจมีธรรมชาติแตกตางกันบางก็เปน
โครงการแบบบูรณาการ และบางก็เปนโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ ในบรรดาโครงการมากหลายที่เกิดจาก
พระราชดําริของพระองค โครงการพัฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี จั ด เป น โครงการในระดับ แนวหนา
โครงการหนึ่ง โครงการในพระราชดําริของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ไดรับการ
สานตอใหดําเนินการไดโดยรัฐบาลไทยและหนวยงานตางๆของรัฐ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนตอไป
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงมีความสนพระทัยอยางยิ่งในวิชาดารา
ศาสตรซึ่งเปนศาสตรที่เกาแกที่สุดศาสตรหนึ่งของโลก ทรงตระหนักวาทองฟากวางใหญที่ระยิบระยับดวยแสง
จากหมูดาวนอยใหญเปนสิ่งที่สรางสรรคจินตนาการและดึงดูดความสนใจของผูคนทั้งเด็กและผูใหญไดเปน
อยางดี จึงทรงประทานพระราชดําริวาดาราศาสตรนาจะเปนเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ใชนําสังคมของประเทศให
กาวสูความเปนสังคมแหงความรูได
เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติขึ้นในป พ.ศ. 2551
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงพระกรุณารับโครงการดําเนินการของสถาบันฯเปน
โครงการในพระราชดําริ 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการหอดูดาวแห งชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิพลอดุ ล ยเดช
ในศุภมงคลวารเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา
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2. โครงการหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชาชน 5 แหง ที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก จังหวัด สงขลา ภาคใต จังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือ และ
จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลบนาง

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริเรื่องความรวมมือกับ
องคกรดานดาราศาสตรในมิตรประเทศอีกหลายประเทศ เชน หอดูดาวแหงชาติยูนนาน หอดูดาวเกาเหมยกู
สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันดาราศาสตรและฟสิกสอวกาศเกาหลี ประเทศเกาหลีใต หอดูดาว พารานัล
และหอดูดาวเซอรโร โทโลโล อินเทอรอเมริกันในประเทศสาธารณรัฐชิลี เปนตน
วิสัยทัศนอันกวางไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งแสดงใหประจักษ
ดวยโครงการในพระราชดําริเหลานี้จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาสถานภาพของประเทศใหกาวขึ้นสู
ความเปนผูนําในวิชาดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร
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หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
1. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
เปนหนึ่งในโครงการกอสรางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติในสวนภูมิภาคของสถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู และใหการบริการทางวิขาการดานดาราศาสตร ได
อยางทั่วถึง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรู คนควา และเผยแพรความรูทางดาน
ดาราศาสตร ซึ่งครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดใกลเคียงจะไดใชทรัพยากรภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ เปนแหลงการเรียนรูทางดาราศาสตร
และสรางสรรคงานวิจัยระดับพื้นฐาน อันจะเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิด
อยางวิทยาศาสตรใหกับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของประเทศ
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โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมีบันทึกขอตกลงรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีในการจัดตั้ง และดําเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดใหสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน) ใชพื้นที่ 25 ไร
บริเวณอุทยานการเรียนรูสิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่ง
ภายในบริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ไดทําการจัดสรรพื้นที่โดยคํานึงถึงการใชงานเปนหลัก ประกอบดวย
อาคารหลัก ๆ 2 อาคาร ดังนี้
อาคารทองฟาจําลอง
เปนอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลมสําหรับฉายทองฟาจํา ลองดว ยระบบดิจิตอลความละเอียด สู ง
สามารถรองรับผูเขาชมไดครั้งละ 50 คน บริเวณโถงทางเขาของอาคารฉายดาวนั้น เปนหองสําหรับจัดแสดง
นิทรรศการทางดาราศาสตรที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนตาม เหตุการณทางดาราศาสตรที่สําคัญๆ เชน นิทรรศการ
เกี่ยวกับดาวหาง และอุกกาบาต ซึ่งปจจุบัน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ไดนําอุกกาบาตแคมโปเดลชิโร จาก
อารเจนตินามาจัดแสดง และนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับระบบสุริยะ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ
เปนตน
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อาคารหอดูดาว
อาคาร หอดูดาวมีลักษณะเปนอาคารสองชั้น แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของโดมไฟเบอรกลาสทรง
เปลือกหอย (Clamshell dome) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 ฟุต สามารถเปดออกได 180 องศา ทําใหเห็น
ทองฟาไดโดยรอบ ภายในโดมทรงเปลือกหอยนี้ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ซึ่ง
เปนกลองหลักของหอดูดาว ดานนอกของโดมทรงเปลือกหอยมีหลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร สูง 3.5 เมตร ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาด 14 นิ้ว จํานวน 2 ตัว กลองโทรทรรศนขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 2 ตัว และกลองดูดวงอาทิตยอีก 2 ตัว โดยควบคุมการปด-เปด หลังคาเลื่อนดวยระบบมอเตอรไฟฟา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ในการกอสรางทั้งหมด 36 ไร
โดยมีอาคารหอดูดาว และอาคารฉายดาวอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ มีลานสําหรับจัดกิจกรรมดูดาวอยูทาง
ดานหลังของอาคารหอดูดาว บริเวณดานขางมีการกันพื้นที่ไวสําหรับการขยายตัวในอนาคต ดานซายและ
ดานขวาเปนสวนปาของบริษัทโตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด ชวยใหความรมรื่นและเปนกําแพงปองกันเสียง
รบกวน ฝุนละออง และแสงไฟจากอาคารบานพักไดเปนอยางดี บริเวณดานหนาของโครงการยังมีการปลูก
ตนไมเปนแนวยาวเพื่อใชปองกันเสียงและฝุนละอองจากถนนหนาโครงการอีกดวย
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การเขาออกยังคงบังคับใหมีการเขาออกนอกโครงการไดเพียงทางเดียว เพื่อความสะดวกในการดูแล
และเพื่อความปลอดภัย โดยมีอาคารโถงทางเขาเปนจุดควบคุมการเขาออกและเปนจุดเชื่อมตอไปยังสวนตางๆ
ภายในโครงการ ดังนี้

อาคารหอดูดาว
อาคารหอดูดาวมีลักษณะเปนอาคารสองชั้น แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของโดมไฟเบอรกลาสทรง
เปลือกหอย (Clamshell dome) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 ฟุต สามารถเปดออกได 180 องศา ทําใหเห็น
ทองฟาไดโดยรอบ ภายในโดมทรงเปลือกหอยนี้ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ซึ่ง
เปนกลองหลักของหอดูดาว ดานนอกของโดมทรงเปลือกหอยมีหลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 6 เมตร
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ยาว 20 เมตร สูง 3.5 เมตร ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาด 14 นิ้ว จํานวน 2 ตัว กลองโทรทรรศนขนาด 6 นิ้ว
จํานวน 2 ตัว และกลองดูดวงอาทิตยอีก 2 ตัว โดยควบคุมการปด-เปด หลังคาเลื่อนดวยระบบมอเตอรไฟฟา

อาคารทองฟาจําลอง
เป น อาคารหลังคาทรงครึ่ งทรงกลมสํ า หรั บ ฉายทองฟา จํ าลองด ว ยระบบดิ จิต อลความละเอี ยดสู ง
สามารถรองรับผูเขาชมไดครั้งละ 50 คน บริเวณโถงทางเขาของอาคารฉายดาวนั้น เปนหองสําหรับจัดแสดง
นิทรรศการทางดาราศาสตรที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนตามเหตุการณทางดาราศาสตรที่สําคัญ ๆ เชน นิทรรศการ
เกี่ยวกับดาวหาง และอุกกาบาต ซึ่งปจจุบัน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไดนําอุกกาบาตแคมโปเดลชิโร จาก
อารเจนตินามาจัดแสดง และนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับระบบสุริยะ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ
เปนตน
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สวนพฤกษศาสตรหอดูดาว
สวนพฤกษศาสตรอนุรักษพืชกินไดและพันธุพืชเกี่ยวกับศาสนา ในพื้นที่ 18 ไร โดยจะทําการปลูกปา
พฤกษศาสตรอนุรักษพันธุพืชกิน ไดและพัน ธุพืชที่เกี่ย วกับศาสนา พรอมทั้งจัดสรางสวนสาธารณะสําหรั บ
ประชาชนพักผอน เพื่อเปนการสงเสริมระหวางภาครัฐและชุมชนในการทํากิจกรรมในบริเวณโดยรอบหอดูดาว
ฯ

และเพื่อความปลอดภั
และเพื่อดัความปลอดภั
ย โดยมีอาคารโถงทางเข
าเปนจุดควบคุ
าเปนมจุการเข
ดควบคุาออกและเป
มการเขาออกและเป
นจุดเชื่อมต
นจุอดไปยั
เชื่องมต
สวอนต
ไปยั
างๆงสวนตางๆ
ภายในโครงการ
งนี้ ย โดยมีอาคารโถงทางเข
ภายในโครงการ
ภายในโครงการ
ดังนี้ ดังนี้
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บทที่ 1
การดูดาวเบื้องตน และการใชแผนที่ดาว

กรกมล ศรีบุญเรือง

การศึกษาวัตถุทองฟาและปรากฏการณตางๆ ไดเกิดขึ้นมานานหลายพันๆ ป มาแลวแตไมมีใครทราบ
วามนุษยเริ่มสังเกตทองฟาตอนกลางคืนเมื่อไร ดวยความชางสังเกตของมนุษยทําใหทราบวาดวงอาทิตย ดวง
จันทร และดาวตางๆ มีการเคลื่อนที่ขึ้น-ตก และดาวตางๆ นั้นก็จะมีรอบของการปรากฏใหเห็น นอกจากนี้ยัง
สังเกตเห็นวาดาวตางๆ บนทองฟามีความสวางแตกตางกัน และมีสีหลากหลายแตกตางกันไป บางก็เปนสีน้ํา
เงิน บางก็เปนสีขาว บางก็เปนสีแดง ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดกระตุนใหมนุษยสนใจที่จะคนควาหาความจริงเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ อาจกลาวไดวาการดูดาวเปนเพียงบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูการศึกษาหาคําตอบในสิ่งที่มนุษย
สงสัย และยังมีสิ่งตางๆ อีกมากมายในเอกภพที่เราตองคนควาหาความรูตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
คนที่ไมเคยดูดาวอาจสงสัยวาดูดาวไปทําไม นอกจากดูเพื่อความสวยงาม และเพลิดเพลินแลวการที่
เราดูด าวนั้ น ชว ยให เ รามี จิน ตนาการ หาคําตอบเกี่ยวกับขอสงสัยในปรากฏการณที่เกิดขึ้น ซึ่งนําไปสูการ
แสวงหาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ การเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟาตางๆ ตลอดจนความเปนมาของวัตถุทองฟา
รวมถึงการแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับจุดกําเนิดของเอกภพ หลุมดํา มวลของสสารมืดที่หายไป เปนตน
จากการที่มนุษยมีความคิดอยางเปนระบบทําใหมนุษยแบงดวงดาวที่เห็นบนทองฟาออกเปนกลุมๆ
แตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดไวในรูปของเทพเจา บุคคล สัตว เครื่องมือ สิ่งของตางๆ เพื่อให
ง า ย สะดวกต อการค น หา และการสั ง เกตการณ ทางดาราศาสตร และอาจมีนิ ทานกํ ากับ กลุ มดาวต างๆ
เหลานั้น ทําใหการดูดาวมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้น ดังนั้นหากตองการที่จะดูดาวใหเปนแลวก็ควรที่
จะตองรูจักกลุมดาวตางๆ บนทองฟา
1.1 ความรูเบื้องตนในการดูดาว
การดูดาวเป นการศึ กษาดาราศาสตรเบื้องตนอยางหนึ่ง คําวา ดาราศาสตร แปลตามศัพทได ดังนี้
“ดารา หมายถึงดาว” สวนคําวา “ศาสตร หมายถึง ความรู” เมื่อนําคําทั้งสองมารวมกันใหความหมายวา
วิชาที่วาดวยความรูเกี่ยวกับดาว ความจริงวิชาดาราศาสตรมีความหมายกวางขวางกวานี้มาก
วิชาดาราศาสตร เปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่งที่วาดวยเรื่องของวัตถุทองฟาตางๆ เชน ดาวฤกษ ดาว
เคราะห อุกกาบาต ดาวหาง เนบิวลา กาแล็กซี (ดาราจักร) สิ่งมีชีวิตนอกโลก รวมถึงปรากฏการณทางดารา
ศาสตรตางๆ ที่เกิดขึ้น
การแบงดาวบนทองฟาออกเปนกลุมๆ เรียกวากลุมดาว (Constellation) นั้นปจจุบันนักดาราศาสตร
แบงกลุมดาวตางๆ นี้นับรวมทั้งทองฟาซีกเหนือ และซีกใต ออกเปนทั้งหมด 88 กลุม ซึ่งการบอกตําแหนงของ
กลุมดาวตางๆ บนทองฟานั้น จําเปนตองมีระบบเพื่อใชระบุถึงตําแหนงที่อยูของดาวฤกษ เมื่อเริ่มตนดูดาวนั้น
เราจะตองรูจักตําแหนงของทิศทั้ง 4 ทิศกอน จากตําแหนงของผูสังเกต
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1.1.1 วิธีการหาทิศเหนือ สําหรับผูที่ตองเรียนรูการดูดาวเบื้องตน สิ่งแรกที่ความรูคือการหาทิศเพื่อ
อางอิงจุดสังเกตทองฟา ณ ตําแหนงที่ผูสังเกตอยู (สถานที่ดูดาว) หลายทานอาจคิดวาเปนเรื่องยาก แตที่จริง
แลวเราสามารถใชเทคนิคการสังเกตธรรมชาติ เชน การดูเงาของวัสถุหรือกลุมดูดาวบนทองฟาเปนหลัก จากเท
คนิดเหลานี้เราจะสามารถประมาณทิศทิศได ซึ่งเราอาจจะคุนเคยกับ “ทิศเหนือ” ซึ่งหนึ่งในทิศหลักทั้งสี่ และ
หลายทานอาจมีขอสงสัยวาการดาวดูทําไมตองใชทิศเหนือ ลองดูวาถาหากเราแบงโลกออกเปน 2 สวน ในแนว
ละติจูดดังนั้นเราจะสามารถแบงโลกออกเปนฉีกโลกเหนือและฉีกโลกใต ประเทศไทยของเราตั้งอยูบนพิกัดทาง
ภูมิศาสตรระหวาง 6 – 20 องศาเหนือ ดังนั้นเราจึงใช “ทิศเหนือ” เปนหลัก แตถาหากผูสังเกตยายไปประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งอยูทางฉีกโลกใตก็ตองเปลี่ยนไปใช “ทิศใต” เปนหลัก แตตอนนี้ใหกลับมาที่ ทิศเหนือ ของเรา
กอน
สําหรับนิยามของ “ทิศเหนือ” เราสามารถแบงออกเปนได 2 อยางคือ
1. ทิศเหนือจริง
2. ทิศเหนือแมเหล็ก
ในการดูดาวนั้นเราจะใช “ทิศเหนือจริง” เปนหลัก
วิธีการหาทิศนั้นสามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชเข็มทิศ หรือถาหากไมมีอุปกรณชวยเหลือ เราก็สามารถ
หาทิศไดจากการสังเกต จากการขึ้น-ตกของ ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห และกลุมดาว เปนตน
การใชเข็มทิศ เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่หาซื้อไดทั่วไปและใชงายที่สุด เนื่องจากปลายของเข็มทิศจะชี้
ไปทางทิศเหนือเสมอ แตมีขอควรระวังคืออยานําวัตถุที่เปนโลหะมาไวใกล อาจทําใหเข็มทิศทํางานผิดพลาด

รูปที่ 1.1 แสดงเข็มทิศ
การใชดวงอาทิตย เราสามารถหาทิศในเวลากลางวันโดยสังเกตการขึ้นตกของดวงอาทิตย เนื่องจาก
ดวงอาทิ ต ย จ ะขึ้ น ทางทิ ศตะวั น ออก และตกทางทิศตะวัน ตก เชน กอนเที่ย งวั น ดวงอาทิตย จ ะอยูทางซี ก
ตะวันออก และหลังเที่ยงวันดวงอาทิตยจะอยูทางซีกตะวันตก ในขณะที่ตอนเที่ยงวันดวงอาทิตยจะอยูกลาง
ศีรษะเราจึงบอกทิศไมได ดังนั้นเพื่อความแนนอนควรสังเกตเปนชวงเวลาซักระยะหนึ่ง
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การใชดวงจันทร ดวงจันทรเปนอีกวัตถุหนึ่งที่สามารถชวยเราหาทิศทางได โดยเราจะอาศัยการสังเกต
เสี้ยวดานสวางของดวงจันทร และเวลาการขึ้นตกของดวงจันทร หากดวงจันทรขึ้นกอนที่ดวงอาทิตยจะตก
ดานสวางของดวงจันทรจะเปนทิศตะวันตก หากดวงจันทรขึ้นหลังเวลาเที่ยงคืน ดานสวางของดวงจันทรจะเปน
ทิศตะวันออก แตวิธีนี้อาจจะใชไดไมคอยดีในชวงดวงจันทรเต็มดวง หรือใกลเต็มดวง เนื่องจากดวงจันทรจะ
สวางทั้งดวงทําใหเราไมทราบวาจะใชดานใดของดวงจันทรเปนดานสวาง
การใชกลุมดาว เราสามารถหาทิศจากกลุมดาวบางกลุม ซึ่งจากตําแหนงของกลุมดาว และทิศทาง
ของกลุมดาวนั้นจะเปนเครื่องบอกทิศใหกับผูสังเกตในการหาดาวเหนือ (Polaris) และยังมีชื่อเรียกดาวอื่นอีก
เชนดาวไคนอซูรา (Cynosura) และอัลฟา เออรซา ไมนอริส (α Ursae Minoris) เปนดาวฤกษที่สวางที่สุดใน
กลุ มดาวหมี เล็ ก และอยูใกล กับ ขั้ว ฟา เหนือ จึงปรากฏเสมือนอยูนิ่งกับ ที่บ นทองฟา การที่ดาวเหนืออยูใน
ทิศทางที่เกือบจะเปนทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลก ดาวฤกษดวงอื่นๆ จึงดูเหมือนเคลื่อนที่วนเปนวงกลม
รอบดาวเหนือ

รูปที่ 1.2 แสดงเสนแสงดาวที่หมุนไปรอบๆ ขั้วเหนือทองฟา
การหาดาวเหนือดวยกลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major) กลุมดาวนี้มีดาวสวางเจ็ดดวงเรียงกัน ซึ่งบาง
คนอาจเห็นเปนรูปคลายๆ กระบวยตักน้ํา (Big Dipper) เมื่อเราลากเสนผานดาวสองดวงแรกของกระบวยตัก
น้ํา (ดาวดูเบห (Alpha Ursae Majoris) กับดาวเมอแรก (Beta Ursae Majoris)) โดยลากจากดาวดูเบห ไป
ดาวเมอแรกตรงไปอีกประมาณ 4 เทา ของระยะหางระหวางดาวทั้งสอง จะพบดาวที่มีแสงสวางริบหรี่ดวงหนึ่ง
นั้นก็คือ “ดาวเหนือ” ไมวาทรงกลมทองฟาจะหมุนไปอยางไรก็ตาม ดาวเหนือก็จะปรากฏอยูที่ตําแหนงเดิม
ตลอดเวลา ดังที่แสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 1.3 การหาดาวเหนือจากกลุมดาวหมีใหญ
การหาดาวเหนือดวยกลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปย (Cassiopeia) ในชวงที่กลุมดาว
หมีใหญตกลับขอบไปแลวก็ยังมีกลุมดาวคางคาวหรือกลุมดาวแคสสิโอเปยที่เราสามารถใชหาดาวเหนือได
เช น เดี ย วกั บ กลุ ม ดาวหมี ใ หญ ลั กษณะของกลุม ดาวค า งคาวเราจะสามารถสั งเกตเห็ น ไดไ งซึ่ งกลุม ดาวนี้
ประกอบดวยดาวฤกษสวาง 5 ดวง ที่เรียงตัวกันคลายกับรูปตัวเอ็ม (M) ซึ่งเมื่อเราลากเสนผานแบงครึ่งผาน
กลางกลุมดาวคางคาวออกไปประมาณ 25 องศา ดังรูปที่ 3 ก็จะเจอดาวเหนือ ซึ่งกลุมดาวคางคาวนี้จะอยูใน
ทิศตรงขามกับกลุมดาวหมีใหญ ดังนั้นถาเห็นกลุมดาวคางคาวกําลังจะขึ้น เราก็จะเห็นกลุมดาวหมีใหญกําลังจะ
ตกลับขอบฟา

รูปที่ 1.4 การหาดาวเหนือจากกลุมดาวคางคาว
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นอกจากการระบุทิศทางตางๆ ไดแลว การบอกระยะหางระหวางดาวที่ปรากฏบนทองฟานั้นก็เปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยในการดูดาว การบอกระยะหางระหวางดาวนั้นนิยมบอกเปนคาของมุมวาหางกันกี่
องศา ซึ่งสามารถบอกไดงายๆ โดยการเหยียดแขนของเราไปขางหนาใหสุด มือของเรานั้นสามารถใชเปนเครื่อง
บอกมุมไดอยางดี

(a)
(b)
รูปที่ 1.5 (a) ความกวางของนิ้วกอย มีคาประมาณ 1 องศา ดวงอาทิตย และ ดวงจันทร
กวาง 1/2 องศา หรือครึ่งหนึ่งของนิ้วกอย
(b) ความกวางของหัวแมมือ มีคาประมาณ 2 องศา

(c)
(d)
รูปที่ 1.6 (c) ความกวางของนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางรวมกัน มีคาประมาณ 5 องศา หรือเทากับ
ระยะระหวางดาวคูหนาของกลุมดาวหมีใหญ
(d) ความกวางของกําปนมีคาประมาณ 10 องศา หรือ 9 กําปนจากระดับสายตาจนถึงจุด
เหนือศีรษะ (Zenith) หรือ จุดเหนือศีรษะพอดี
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รูปที่ 1.7 (e) ความกวางระหวางนิ้วชี้ กับ นิ้วกอย มีคาประมาณ 15 องศา ดาวเหนืออยูสูงจากขอบ
ฟาประมาณ 15 องศา หรือ เทากับความกวางระหวางนิ้วชี้ กับ นิ้วกอย
(f) ความกวางระหวางนิ้วโปง กับ นิ้วกอย มีคาเทากับ 22 องศา หรือเทากับความยาวของ
กลุมดาวหมีใหญ
1.2 การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา และระบบพิกัดทองฟา
ในการบอกตําแหนงดาวบนทองฟานั้นเราจําเปนที่จะตองรูการกําหนดพิกัด หรือระบบพิกัดทองฟา
เพื่อใชในการบอกตําแหนงของดาว ซึ่งมีดวยกันหลายระบบ ดังจะไดกลาวตอไป กอนอื่นควรทําความรูจักกับ
ทรงกลมทองฟา (Celestial Sphere)
ทองฟาที่เราเห็นนั้นมีลักษณะเปนผิวโคงเกือบครึ่งทรงกลม ขณะเดียวกันคนที่อยูซีกโลกตรงขามกับ
เรา ก็จะเห็นทองฟาอีกสวนหนึ่งเปนครึ่งทรงกลมเชนเดียวกัน จึงรวมไดวาทองฟามีลักษณะเปนทรงกลมกลวง
เรียกวา ทรงกลมทองฟา ซึ่งอธิบายไดดังนี้
1.ทรงกลมทองฟามีลักษณะคลายทรงกลม ครอบโลกอยู และมีดาวฤกษ ดวงอาทิตย ดวงจันทร
ดาวเคราะห และวัตถุทองฟาอื่นปรากฏอยูบริเวณผิวดานในของทรงกลม
2.การแบงตําแหนงบนผิวทรงกลมทองฟานั้นใชระยะทางตามมุม เชนเดียวกับการบอกตําแหนง
บนผิวโลก
3.ทรงกลมทองฟาปรากฏนั้นจะหมุนในทิศทางที่ตรงขามกันกับทิศการหมุนของโลก คือ หมุนจาก
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ตามลักษณะที่เราสังเกตเห็นดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก
แลวตกทางทิศตะวันตกนั่นเอง
4. หากเราตอแนวแกนสมมติของโลกออกไปทางขั้วเหนือ และขั้วใตตลอดจนจรดทองฟาจะได
ตําแหนงขั้วเหนือทองฟา (North Celestial Pole “NCP”) และขั้วใตทองฟา (South
SCP ) และถาขยายเสนศูนยสูตรของโลกออกไปจนจรดทรงกลมทองฟาจะ
Celestial Pole “SCP”)
ไดเสนศูนยสูตรทองฟา และระนาบศูนยสูตรทองฟา (Celestial Equator)
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รูปที่ 1.8 ทรงกลมทองฟา
รูปที่ 1.8 ทรงกลมทองฟา

1.3 ระบบพิกัดทองฟา
1. ระบบพิกัดเสนขอบฟ
า (Horizontal
1.3 ระบบพิ
กัดทองฟา System) หรือบางทีเรียกวาระบบอัลติจูด และอะซิมุท
เปนการบอกตําแหนงของดาวเพื่อให1.รูวาระบบพิ
ดาวอยูกเหนื
Horizon)
เปนระยะทางตามมุ
ัดเสอนขอบฟ
ขอบฟา า (Celestial
(Horizontal
System)
หรือบางทีเรียกวมาระบบอัลติจูด และ
เทาใด และอยูหางจากตําแหนเปงนเทีการบอกตํ
ยบบนขอบฟ
ามากน
อยเพียงใดความหมายของคํ
ที่ใชในระบบขอบฟ
ังนี้
าแหน
งของดาวเพื
่อใหรูวาดาวอยูเหนือาขอบฟ
า (CelestialามีดHorizon)
เปนระยะทาง
อะซิมุท (Azimuth)
นคาของมุ
มที่วัดจากทิ
เหนื
อไปทางทิศาตะวั
นขอบฟาถึงาที่ใชในระบบขอบฟ
เทาใดเปและอยู
หางจากตํ
าแหนศงเที
ยบบนขอบฟ
มากนนอออกตามแนวเส
ยเพียงใดความหมายของคํ
วงกลมดิ่งที่ลากผานดาว การวัดคาอะซิ
คาตั้งแต 0 - เป360
นิยมวัศเหนื
ดไดทอั้งไปทางทิ
สองทิศศคืตะวั
อ ถนาออกตามแนวเสนขอ
อะซิมุทมจะมี
ุท (Azimuth)
นคาองศา
ของมุปมจทีจุ่วบัดันจากทิ
ตําแหนงของดาวอยูทางซีกทวงกลมดิ
องฟาตะวั่งทีน่ลออกให
วัดมุมการวั
จากทิดศคเหนื
อไปทางทิ
นออกถึ
วงกลมดิ
่งที่ผปาจนดาว
ากผานดาว
าอะซิ
มุทจะมีศคตะวั
าตั้งแต
0 - ง360
องศา
จุบันนิยมวัดไดทั้งสองทิศ
เชน คาอะซิมุทของดาว A ตํเทาแหน
ากับงของดาวอยู
160 องศาตะวั
ที่ตวําัดแหน
งของดาวอยู
ทางซีกทศอตะวั
งฟานออกถึงวงกลมดิ่งที่ผ
ทางซีกนทออก
องฟาแต
ตะวัในกรณี
นออกให
มุมจากทิ
ศเหนือไปทางทิ
ตะวันตก ใหวัดมุมจากทิศเหนื
ตกถึงวงกลมดิ
เปนคาอะซินมออก
ุธของดาว
B เทาทกัี่ตบําแหน
130 งของดาวอยูทางซีก
เชนอไปทางตะวั
คาอะซิมุทนของดาว
A เท่งาทีกั่ผบานดาว
160 องศาตะวั
แตในกรณี
องศาตะวันตก
ตะวันตก ใหวัดมุมจากทิศเหนือไปทางตะวันตกถึงวงกลมดิ่งที่ผานดาว เปนคาอะซิมุธของดาว B เทา
องศาตะวันตก

รูปที่ 1.9 แสดงตําแหนง ดาว A และดาว B
รูปที่ 1.9 แสดงตําแหนง ดาว A แล
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อัลติจูด (Altitude) หรือมุมเงยหรือมุมสูงเปนระยะทางตามมุมที่วัดจากเสนขอบฟาขึ้นไปตามวงกลม
ดิ่งที่ผานดาวจนถึงดาวดวงนั้น มีคาตั้งแต 0 - 90 องศา และมีคาเฉพาะคาบวกเทานั้น (นิยมบอกตําแหนงดาว
ที่อยูเหนือเสนขอบฟาเทานั้น)

รูปที่ 1.10 แสดงคาที่ใชในระบบขอบฟา
จุด เซนิธ (Zenith) เป น ตํ า แหนงบนทรงกลมทองฟาที่อยูเหนือศีร ษะของผูสังเกตพอดีทุกคน
ระยะทางจากจุดเซนิธ (Zenith Distance) เปนระยะทางตามมุมที่วัดจากจุดเซนิธตามวงกลมดิ่งจนถึงดาว มี
คาตั้งแต 0 - 90 องศา ในบางกรณีแทนที่เราจะบอกเปนอัลติจูด เราอาจจะบอกระยะทางจากเซนิทแทนก็ได
เนเดอร (Nedir) เปนตําแหนงบนทรงกลมทองฟาที่อยูตรงขามกับจุดเซนิธ
เสนขอบฟา (Horizon) เปนเสนที่ไดจากทรงกลมใหญที่มีระนาบตั้งฉากกับสนตรงที่ลากเชื่อม
ระหวางจุดเซนิธกับจุดเนเดอรตัดกับทรงกลมทองฟา ของผูสังเกตจะยืนอยู ณ จุดศูนยกลางของทรงกลมนี้และ
วงกลมนี้จะมีรัศมีที่ประมาณคาไมได เนื่องจากผูสังเกตมี จุดเซนิธกับจุดเนเดอรตางกันจึงมีเสนขอบฟาคนละ
เสน แตถาผูสังเกตยืนกันเปนกลุมใกลกันอนุโลมใหคิดวาเปนเสนเดียวกัน
วงกลมดิ่ง (Prime Vertical) คือ วงกลมใหญบนทรงกลมทองฟาที่ลากผานจุดเซนิธกับจุดเนเดอร
และตั้งไดฉากกับเสนขอบฟา
เสนเมริเดียนทองฟา (Celestial Meridian) คือ วงกลมแนวดิ่งที่ลากผานเสนขอบฟา ผานทิศเหนือ
และทิศใต ซึ่งเปนเสนสมมติเสนหนึ่งบนทองฟา เริ่มจากขอบฟาทิศเหนือลากขึ้นไปจนถึงเหนือศีรษะ ลากตอไป
จนจรดขอบฟาทิศใต ดวยเสนเสนเมริเดียนทองฟาจะแบงทองฟาออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน คือ ซีกตะวันออก
และตะวั น ตก โดยเสน เมริ เ ดี ย นท องฟ า ที่ผานจุดเหนือศีร ษะของผูสังเกตจะเรีย กวาเสน เมริเดีย นสว นบน
(Upper meridian) สว นเสน เมริเดียนทองฟาที่ผานจุด เนเดอรเรียกวา เสน เมริเดียนสวนลาง (Lower
meridian)
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การบอกตําแหนงของดาวดวยวิธีนี้จะบอกเปนคามุมอะซิมุท และอัลติจูด พรอมกัน มีหนวยเปนองศา
และการบอกตําแหนงระบบนี้จะใชไดกับผูสังเกตที่อยูบนเสนละติจูดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ระบบพิกัดเสน
ขอบฟาเปนระบบการบอกตําแหนงของวัตถุทองฟาที่งาย สะดวกในการบอกตําแหนงวัตถุทองฟามาก นิยมใช
กัน อย า งแพร ห ลายในทางการเดิ น เรื อ การบิ น การสํ ารวจ และวงการดาราศาสตร ส มั ค รเล น แต ห ากผู
สังเกตการณอยู ณ ตําแหนงตางกัน จะไดคาอะซิมุท และอัลติจูดของดวงดาวเดียวกันตางกัน และหากเวลา
เปลี่ยนไปคามุมอะซิมุทกับอัลติจูดก็จะเปลี่ยนตามไปดวย นอกจากนั้นยังใชไดเฉพาะดาวที่อยูเหนือขอบฟา
เทานั้น จึงยังไมเหมาะที่จะใชเปนระบบสากลโดยทั่วไป
2. ระบบพิกัดเสนศูนยสูตร (Equatorial system) ตําแหนงตางๆ บนทรงกลมทองฟา ดาวฤกษ
ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะห (ยกเวนโลก) มีการเคลื่อนที่ในรอบวันไปพรอมกับการหมุนของทรง
กลมทองฟา จึงมีตําแหนงอยูนิ่งเทียบกับเสนศูนยสูตรทองฟา เชนเดียวกับตําแหนงบนโลกที่อยูนิ่งเทียบกับเสน
ศูนยสูตร ดังนั้น เราจึงใชเสนศูนยสูตรทองฟาเปนวงกลมหลักวงหนึ่ง และกําหนดวงกลมหลักอีกวงหนึ่งพรอม
กับวงกลมรองใหสอดคลองกับกรรมวิธีที่เราใชบอกตําแหนงบนโลก ความหมายของคําที่ใชในระบบศูนยสูตรมี
ดังนี้

รูปที่ 1.11 แสดงคําที่ใชในระบบศูนยสูตร
วงกลมชั่วโมง (Hour Circle) คือ วงกลมใหญที่ผานขั้วเหนือทองฟา (NCP) และขั้วใตทองฟา (SCP)
และตั้งไดฉากกับเสนศูนยสูตรทองฟา ในทางปฏิบัตินิยมคิดเพียงครึ่งวงกลม คือ ระยะสวนโคง ของวงกลมจาก
ขั้วเหนือทองฟาผานเสนศูนยสูตรทองฟาจนถึงขั้วใตทองฟา กําหนดใหวงกลม ชั่วโมงที่ผานจุดเวอรนัล อีควิน
อกซ (Vernal Equinox) เปนจุดเริ่มตน
ไรทแอสเซนชัน (Right Ascension : R.A หรือ α) เปนระยะทางตามมุมที่วัดจากจุดเวอรนัล
อีควินอกซ ไปทางตะวันออกตามเสนศูนยสูตรทองฟา จนถึงวงกลมชั่วโมงที่ผานดาวที่ตองการบอกตําแหนง มี
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หนวยเปน องศา ลิปดา และฟลิปดา หรือชั่วโมง นาที วินาที มีคาตั้งแต 0 – 360 องศา หรือ 0 – 24 ชั่วโมง
นิยมเขียนเปน 0h – 24h และหนวยทั้งสองเทียบกันไดดังนี้
24 ชั่วโมง
= 360 องศา
1 ชั่วโมง
= 15 องศา
1 นาที
= 15 ลิปดา
1 วินาที
= 15 ฟลิปดา
เดคลิเนชัน (Declination: Dec หรือ δ) เปนระยะทางตามมุมวัดขึ้นไปทางเหนือ หรือลงไปใตของ
เสนศูนยสูตรทองฟา ตามวงกลมชั่วโมงที่ผานดาวที่ตองการบอกตําแหนง คิดเปนองศาเหนือหรือใต หรืออาจใช
เครื่องหมายบวก ( + ) แทนตําแหนงที่อยูทางเหนือ และเครื่องหมายลบ ( - ) แทนตําแหนงที่อยูทางใตของเสน
ศูนยสูตรทองฟา
การบอกตําแหนงพิกัดของวัตถุทองฟาดวยคาไรทแอสเซนชัน และเดคลิเนชัน ตามระบบศูนยสูตร
ทองฟานี้ นิยมใชในการบอกตําแหนงดาวซึ่งการบอกตําแหนงดวยระบบนี้เปนระบบสากลที่ใชไดทั่วโลกไม
จํากัดผูสังเกตจะอยู ณ ตําแหนงใดเวลาใด และเหมาะสมกวาระบบขอบฟา แตอยางไรก็ตามยังมีขอบกพรอง
อยูเพราะตําแหนงเวอรนัล อีควินอกซที่ใชเปนจุดอางอิงนั้น จะมีการเลื่อนไปทางทิศตะวันตก หรือถอยหลังจาก
การสายของแกนหมุนสมมติของโลก ซึ่งครบรอบในเวลาประมาณ 26,000 ป ดังนั้นการบอกตําแหนงของวัตถุ
ทองฟา ตามระบบศูนยสูตร จึงตองกําหนดปที่เทียบ และคาแกไขอื่นๆ ไวดวย
การบอกตําแหนงพิกัดของวัตถุทองฟาตามระบบศูนยสูตร นอกจากจะบอกเปนคาไรทแอสเซนชัน กับ
เดคลิเนชันแลว ยังสามารถบอกเปนมุมชั่วโมง (HA) กับเดคลิเนชัน (δ) ไดอีกดวย
3. ระบบพิกัดสุริยะวิถี (Ecliptic system) เสนสุริยะวิถี (Ecliptic) หมายถึง เสนทางเดินปรากฏ
ของดวงอาทิตยที่เคลื่อนที่ผานกลุมดาวตางๆ ในรอบป ซึ่งเปนผลมาจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย (ดวง
อาทิตยจะปรากฏเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกวันละประมาณ 1 องศา) และกลุมดาวบนทรง
กลมทองฟาที่ดวงอาทิตยปรากฏเคลื่อนที่ผาน เรียกวา กลุมดาวจักรราศี (Zodiac)
ระนาบของเสนสุริยวิถีจะเอียงทํามุมกับระนาบของเสนศูนยสูตรทองฟาประมาณ 23 องศา จุดตัดของ
ระนาบทั้งสอง เรียกวา อีควินอกซ (Equinox) มี 2 ตําแหนง คือ เวอรนัล อีควินอกซ (Vernal Equinox) หรือ
จุดแรกของราศีเมษ (first point of Aries) เปนตําแหนงที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่จากทางใตสูเหนือตรงกับวันที่
21 มีนาคม สวนอีกตําแหนงหนึ่ง คือ ออตัมนัล อีควินอกซ (Autumnal Equinox) หรือจุดแรกของราศีตุล
(first point of Libra) เปนตําแหนงที่ดวงอาทิตยโคจรบนเสนสุริยวิถีตัดกับเสนศูนยสูตรทองฟา ขณะที่เคลื่อน
จากทางเหนือลงไปทางใต ตรงกับวันที่ 23 กันยายน ทั้งสองจุดนี้ชวงเวลากลางวัน และกลางคืนจะยาวเทากัน
และดวงอาทิตยจะขึ้นตรงทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี
เมื่อระนาบสุริยวิถีเอียงตัดกับระนาบศูนยสูตรทองฟา นอกจากจะเกิดจุดตัดขึ้น 2 จุดแลว ยังมี
ตําแหนงที่ระนาบทั้งสองอยูหางกันมากที่สุด 2 ตําแหนง เรียกวา ซอลสทิซ (solstice) ตําแหนงที่ดวงอาทิตย
อยูเหนือสุดบนสุริยวิถี เรียกวา โซลสทิซฤดูรอน หรือ ซัมเมอร โซลสทิซ (Summer Solstice) ตรงกับวันที่ 22
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มิถุนายน และตําแหนงที่ดวงอาทิตยอยูใตสุดบนสุริยวิถี เรียกวา โซลสทิซฤดูหนาว หรือ วินเทอร โซลสทิซ
(Winter Solstice) ตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม

รูปที่ 1.12 แสดงความสัมพันธระหวางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย และการเคลื่อนปรากฏของ
ดวงอาทิตยตามสุริยวิถีบนทรงกลมทองฟา
การหาตําแหนงดาวในระบบนี้คือเสนสุริยวิถีเปนหลัก และจุดคงที่ๆใชเปนจุดหลักในการวัดคือ จุด
เวอรนัล อีควินอกช โดยกําหนดความหมายของคําที่ใชในระบบสุริยวิถีมีดังนี้
ขั้วเหนือสุริยวิถี (North Ecliptic Pole : NEP) และขั้วใตสุริยวิถี (South Ecliptic Pole : SEP)
ถาแบงทรงกลมทองฟาออกเปน 2 สวนตามสุริยวิถี ตรงสวนตัดจะเปนระนาบสุริยวิถีตรงผิวทรงกลมจะมี 2 จุด
ที่อยูหางจากระนาบสุริยวิถีเทากับ 90 องศาเทากัน คือ ขั้วเหนือสุริยวิถี และขั้วใตสุริยวิถี เนื่องจากระนาบสุริย
วิถีกับระนาบศู นย สูตรทองฟ าเอียงทํามุมกันประมาณ 23.5 องศา ขั้วสุริยวิถีก็จะอยูหางจากขั้ว ทองฟา
ประมาณ 23.5 องศา ดวย
ลองจิจูดทองฟา (Celestial Longitude : λ) เปนระยะทางตามมุมที่วัดจากตําแหนงเวอรนัล
อีควินอกซไปทางตะวันออก(ทิศทวนเข็มนาฬิกา)ตามแนวสุริยวิถี จนถึงวงกลมใหญที่ผานขั้วสุริยวิถีทั้งสองและ
ผานดาวดวย มีคาตั้งแต 0 – 360 องศา
ละติจูดทองฟา (Celestial Latitude : β) เปนระยะทางตามมุมที่วัดจากสุริยวิถีไปทางเหนือหรือใต
ตามวงกลมใหญที่ผานจากขั้วสุริยวิถีทั้งสองและผานตําแหนงดาว มีคาตั้งแต 0 – 90 องศาเหนือ และ 0 – 90
องศาใตจากสุริยวิถี
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1.3 แผนที่ดาว
ในปจจุบันการดูดาวไมไดเปนเรื่องยุงยากมากขอเพียงแคทองฟาปอดโปรงไมมีเมฆ และหางไกลจาก
แสงเมืองเท านี้เราก็สามารถดูดาวไดแลว สําหรับการดูในบางครั้งก็อาจจะใชแคเพียงแผนที่ดาวกับไฟฉาย
เทานั้นก็สามารถดูดาวดวยความเพลิดเพลินไดโดยไมตองพึ่งพาอุปกรณ เชน กลองโทรทรรศน แตกอนอื่นตอง
รูจักวิธีการใชแผนที่ดาวกอน สํ าหรับ แผนที่ดาวนั้นก็เปน อุปกรณที่ใช งายและสะดวกรวดเร็ว อีกอย างหนึ่ง
สําหรับผูเริ่มตนดูดาวที่ควรรู กอนอื่นเราตองมาเลือกแผนที่ดาวที่เหมาะสมกับการใชงานกับสถานที่ของผู
สังเกตกอน เชน ในประเทศไทยของเราทางซีกโลกเหนือตั้งแตละติจุดที่ 5 – 20 องศาเหนือ โดยจุดเหนือสุดกับ
จุดใตสุดของประเทศไทยตางกัน 15 องศา แตเนื่องจากวาแผนที่ดาวเองก็มีความคลาดเคลื่อนอยูบางแตก็ไมได
มากจนใชงานไมได แผนที่ดาวที่พบเห็นอาจมีตําแหนงละติจุดการใชงานตางกันประมาณ 10 องศา (คงไมมีใคร
ทําแผนที่ดาวทุกทุกตําแหนงละติจุด 1 องศา) สําหรับประเทศไทยแผนที่ดาวที่เหมาะสมและที่นิยมกันคือละติ
จุด 13 – 15 องศาเหนือ ซึ่งใชไดเกือบทั้งประเทศ

รูปที่ 1.13 แสดงตําแหนงของประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตรของประเทศไทย จุดเหนือสุด ใตสุด ตะวันออกสุด และตะวันตกสุด มีดังนี้
จุดเหนือสุดของประเทศไทยอยูที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ละติจูด 21 องศา 27 ลิปดาเหนือ*
ลองจิจูด 99 องศา 58 ลิปดาตะวันออก
จุดใตสุดของประเทศไทยอยูที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ*
ลองจิจูด 101 องศา 08 ลิปดาตะวันออก
จุดตะวันออกสุดของประเทศไทยอยูที่ อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี
ละติจูด 15 องศา 38 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก*
จุดตะวันตกสุดของประเทศไทยอยูที่ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก*
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ประเภทของแผนที่ดาว
แผนที่ดาวที่พบเห็นทั่วไปไดงายในปจจุบันมีดวยกันไมกี่ประเภท คือ ที่ทํามาจากกระดาษหรือที่ทนอีก
หนอยอาจทํางานจากพลาสติก และแคอันหนึ่งคือแผนที่ดาวแบบอิเล็กทรอนิก เชน โปรแกรม แอพพลิเคชั่นที่
มีใหโหลดใชกันในสมารทโฟนตางๆ ในบทนี้วาขอพูดถึงแคการใชแผนที่ดาวเทานั้น
ปกติแลวเราสามารถหาซื้อแผนที่ดาวไดจากรานหนังสือบางแหลง ถาหากสังเกตดี ๆ จะเห็นวาแผนที่
ดาวแบบกระดาษนั้นจะมี 2 แบบ คือ
1. แผนที่ดาวแบบดานเดียว
2. แผนที่ดาวแบบสองดาน

รูปที่ 1.14 แผนที่ดาวแบบดานเดียว
แผนที่ดาวแบบดานเดียว
แผนที่ดาวแบบดานเดียวเปนแผนที่แบบงายๆ ซึ่งประกอบดวยกระดายสองชิ้นคือชื้นหนาที่ใชบอก
เวลาและแผนแสดงกลุมดาวทั้ง (แผนดานหลัง) สามารถประดิษฐขึ้นมาใชงานเองได ซึ่งสามารถเขาไปดาวน
โหลดไฟลแผนที่ดาวไดที่ www.narit.or.th มาใชงานได

(ก)
(ข)
รูปที่ 1.15 แสดงแผนที่ดาวสวนดานหนาและดานหลัง
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วิธีการใชแผนที่ดาว
ขั้นตอนแรกในการใชแผนที่ดาว คือ ผูใชตองทราบวันที่ เดือน และเวลาที่ตองการ เมื่อกําหนดวันที่
เดือน และเวลาที่ตองการไดแลว
ตัวอยางที่ 1 ผมตองการรูวามีกลุมดาวอะไรบางที่อยูบนทองฟาในวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน เวลา 09.00 น.
(เปนเวลากลางวัน)
ใหเราหา “เดือน (พฤศจิกายน)” ที่อยูบนแผนที่ดาวสวนหลังกอน เมื่อเจอแลวใหหาวันที่ตอ “วันที่
16” จากนั้นก็หาตําแหนง “เวลา 09.00 น.” ที่อยูบนแผนหนา ถาหาเจอแลวใหผูใชหมุนตําแหนงสเกลเวลามา
ใหอยูตรงกับสเกลของวันที่ 16 และเดือนพฤศจิกายน เมื่อหมุนสเกลไปตรงกันแลว (ถาทําถูก) กลุมดาวที่
ปรากฏในชองดังกลาวคือ ตําแหนงปรากฏของกลุมดาวตางๆ ณ เวลานั้น
เมื่อสังเกตทองฟาซีกฟาเหนือ
ทางทิศตะวันออก ใกลบริเวณขอบฟา จะเห็นกลุมดาวคนแบกงูกําลังขึ้นจากขอบฟา และที่อยูขางๆ
กันคือ กลุมดาวเฮอรคิวลิส และกลุมดาวมุงกฏเหนือ
ในบริเวณกลางทองฟา เราจะเห็นกลุมดาวหญิงสาว กลุมดาวสุนัขลาเนื้อ กลุมดาวผมของเบเรนิซส
กลุมดาวสิงโต และกลุมดาวกลองวัดมุม
ทางทิศเหนือ จะสังเกตเห็น กลุมดาวหมีใหม กลุมดาวเล็ก กลุมดาวมังกร กลุมดาวสิงโตเล็ก และกลุม
ดาวแมวปา
ทางทิศตะวันตก เราจะสามารถมองเห็นกลุมดาวปู และกลุมดาวคนคูที่กําลังจะตกลับขอบฟา
เมื่อสังเกตทองฟาซีกฟาใต
ทางทิศตะวันออก เราจะเห็นกลุมดาวแปงปอง กลุมดาวคันชั่ง และกลุมดาวหมาปา
ทางทิศใต เราจะเห็นกลุมดาวคนครึ่งมา กลุมดาวกางเกนใต กลุมดาวนกกา กลุมดาวถวย และกลุม
ดาวงูไฮดรา
ทางทิศตะวันตก เราจะเห็นกลุมดาวเครื่องสูบลม กลุมดาวใบเรือ
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รูปที่ 1.16 แสดงทองฟาในวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน เวลา 09.00 น.
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปใหผูใชขยับสเกลเวลาตามเวลาที่เปลี่ยนไปตามนาฬิกา ไปยังเวลาปจจุบันที่เรา
สังเกตอยู ซึ่งจะเห็นไดวากลุมดาวทางทิศตะวันออกของแผนที่จะเคลื่อนที่ออกหางจากขอบฟามากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันที่กลุมดาวในทิศตะวันตกจะเคลื่อนที่เขาหาขอบฟามากขึ้นเชนกัน เสมือนการเคลื่อนที่การขึ้น-ตก
ของกลุมดาวบนทองฟาจริง
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ตัวอยางที่ 2 ใหลองหากลุมดาวที่อยูบนทองฟาในวันที่ 29 เดือนมกราคม เวลา 06.00 น.

รูปที่ 1.17 แสดงทองฟาในวันที่ 29 เดือนมกราคม เวลา 06.00 น.

หลังจากที่ฝกใชงานแผนที่ดาวไดคลองแลว เมื่อตองการดูทองฟาจริงเทียบกับแผนที่ดาวใหผูใชแผนที่
ดาวขึ้นแลวหัวหนาไปทางทิศเหนือและทิศใตตามภูมิประเทศจริง ควรระลึกไวเสมอวาการอานแผนที่ดาวไมใช
การกมอานหนังสือ แตเปนการเงยหนาดูทองฟา เพื่อเปรียบเทียบทองฟาในแผนทีด่ าวกับทองฟาจริง
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รูปที่ 1.18 แสดงการเปรียบเทียบทองฟาในแผนที่ดาวกับทองฟาจริง
การใชแผนที่ดาวหาเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย
สําหรับแผนที่ดาวบางอันถูกออกแบบมาเพื่อสามารถหาตําแหนงและเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตยได
โดยการเลือกแผนที่ดาวที่สามารถดูเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตยไดนั้นใหผูใชดูที่แผนดานหลังที่มีกลุมดาวอยูจะมี
สเกลบอก วันที่ และเดือนอยูบนเสนสุริยวิถีดังรูที่ H ซึ่งจะเห็นเสกลดังกลาวตัดกับเสนขอบฟาพอดี วิธีใชงาน
แผนที่ดาวก็ไมงาย
วิธีใชแผนที่ดาวหาเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย
ขั้นตอนแรกใหผูใชลองกําหนด วันที่ และเดือน ที่อยากจะทราบเวลาขึ้นหรือตกของดาวอาทิตยขึ้นมา
สักหนึ่งวัน หรือหลายวันก็ไดแลวแตสะดวก ลองดูตัวอยางที่ผูเขียนสมมติขึ้นมาดานลาง
ตัวอยางที่ 3 สมมติวานองยุยตองการทราบเวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันที่ 20 มีนาคม
วิธีก็คือใหผูใชหาวันที่ 20 มีนาคม ที่อยูบนเสนสุริยวิถีใหเจอกอน เมื่อหาเจอแลวใหหมุนตําแหนงที่
สเกลวันที่ดังกลาวใหไปอยูตรงขอบของแผนที่ดาวสวนหนา (ในจุดวงกลมสีฟา) จากนั้นใหสังทางดานขวามือ
ผูใชจะเห็นวงสเกลเวลา และวงสเกล วันที่และเดือนดานนอก ใหผูใชหาสเกลวันที่ 20 มีนาคม วาขีดของสเกล
ชี้ที่เวลาอะไร

รูปที่ 1.19 แสดงการบอกตําแหนงสเกลวันที่ 20 มีนาคม และเวลาที่ดวงอาทิตยขึ้น
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สําหรับนองยุยที่อยากทราบเวลาขึ้นของดวงอาทิตยในวันที่ 20 มีนาคม หลังจากที่นองยุยไดหมุน
สเกลวันที่ 20 มีนาคม บนเสนสุริยวิถีไปที่ขอบฟาดานตะวันออกแลวจากนั้นนองยุยก็อานเวลา ไดวา ประมาณ
06:05 น. (ซึ่งจริงๆ แลวในวันนี้ดวงอาทิตยจะขึ้นในเวลาประมาณ 6 โมง) แตก็ถือวาเปนเปนใกลเคียงมาก
สําหรับการใชแผนที่ดาว
ตอไปลองมาหาเวลาตกของดวงอาทิตยในวันนี้กัน
สําหรับการหาเวลาตกของดวงอาทิตยก็แคหมุนตําแหนงสเกลวันที่ 20 มีนาคม ไปทางฝงดานตกวันตก
ที่อยูดานซายมือของผูใช

รูปที่ 1.20 แสดงการบอกตําแหนงสเกลวันที่ 20 มีนาคม และเวลาที่ดวงอาทิตยตก
หลังจากที่นองยุยหมุนสเกลวันที่ 20 มีนาคม บนเสนสุริยวิถีไปที่ขอบฟาดานตะวันตกแลวจากนั้นนองยุยก็อาน
เวลา ไดวา ประมาณ 17:55 น.
หากลองสังเกตตําแหนงที่สเกลวันที่แตะที่ขอบฟาทั้งสองตําแหนง
ตัวอยางที่ 4 สมมติวานองครีมตองการทราบเวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันที่ 21 มิถุนายน
ตัวอยางที่ 5 สมมติวานองนัทตองการทราบเวลาขึ้นและเวลาตกของดวงอาทิตยในวันที่ 21 ธันวาคม
ขอพึงระวัง
เนื่องจากการสรางแผนที่ดาวนั้นทําโดยการตีแผทรงกลมออกเปนระนาบสองมิติ (360 องศา) ดังนั้น
กลุมดาวในซีกฟาเหนือจะมีขนาดเล็กกวาความเปนจริง และกลุมดาวในซีกฟาใตจะขยายเกินสัดสวนจริง หาก
ใชแผนที่ดาวนี้ดูดาวที่อยูใกลขอบฟาใต แนะนําใหดูดาวสวางเปนดวงๆ แลวคอยไลเปรียบเทียบไปกับทองฟา
จริง อีกทั้งตําแหนงบอกทิศนั้นไมไดหางเทาๆ กัน สเกลระหวางทิศเหนือไปยังทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
จะอยูใกลชิดกันมาก สวนสเกลไปทางทิศใต จะมีระยะหางออกไป มากกวาหลายเทา
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เทคนิคการดูดาวเบื้องตน
ยามค่ําคืนทามกลางธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเปนโอกาสดีสําหรับการแหงนหนามองดูฟากฟาอัน
มืดมิด ที่เต็มไปดวยแสงดาวระยิบระยับ ซึ่งไมสามารถจะพบเห็นไดในเขตเมือง ปจจุบันมีผูใหความสนใจดูดาว
เพิ่มขึ้นพอสมควร อุทยานแหงชาติเปนสถานที่ซึ่งเอื้ออํานวยแกกิจกรรมนี้อยางมาก
อุปกรณในการดูดาว
สําหรับคนที่กําลังเริ่มตนหัดดูดาวไมมีความจําเปนที่ตองมีอุปกรณชวยราคาแพง ใชแตตาเปลากับ
ความรูการเรียงตัวของกลุมดาวและแผนที่ดาว ก็สามารถดูดาวไดแลว สําหรับคนเริ่มดูดาวเปนและมีความ
ชํานาญในขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็อาจจะหากลองสองตามาชวยขยายภาพกลุมดาวใหเห็นไดชัดเจนและละเอียด
ของวัตถุที่สังเกตใหมากขึ้น
การเตรียมตัวเปนนักดูดาว ตองมีความรูเบื้องตนดังตอไปนี้
ในยามค่ําคืนเดือนมืดทองฟาโปรง เมื่อเราเงยหนาดูทองฟา จะเห็นแสงระยิบระยับของดวงดาวเต็ม
ทองฟา เพื่อใหการดูดาวในทองฟาอยางถูกตอง ผูสนใจเตรียมตัวเปนนักดูดาว ตองมีความรูเบื้องตนดังตอไปนี้
1. ผูสังเกตตองรูวาสถานที่ในการสังเกตวาทิศไหนคือทิศเหนือ ทิศใต ซึ่งสามารถหาไดจากหัวขอที่ได
กลาวมาแลว
2. ผูสังเกตควรรูจักการวัดมุมบนทองฟา โดยรางกายของเราหากไมมีอุปกรณ
3. ผูสังเกตควรรูจักกลุมดาวบนทองฟาที่สําคัญๆ หรือที่เห็นเดนชัดอยางนอย 25 กลุม จากทั้ง
หมด 88 กลุม
4. ผูสังเกตสามารถใชแผนที่ดาวได ตามที่ไดสอนวิธีใชไวในหัวขอกอนหนานี้
5. ผูสังเกตควรรูจักระบบการบอกตําแหนงดาวบนทองฟาเบื้องตน
6. ผูสังเกตควรรูจักอุปกรณดูดาว เชน กลองสองตาจนถึงกลองโทรทรรศนแบบตางๆ บาง
หมายเหตุ : เครื่องแตงกายในการดูดาวก็เปนอีกอยางหนึ่งที่ผูสังเกตควรจะคํานึงถึง และรวมไปถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกกับสิ่งปองกันแมลง เชน ยุง หรือสัตวมีไวดวย
ชวงไหนที่เหมาะสําหรับการดูดาว
กอนอื่นผูสังเกตตองรูสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยกอน วาตําแหนงที่เราตองการจะดูดาวอยูสวน
ไหนของประเทศไทย หรือสวนไหนของโลก ตอมาตองรูวาสถานที่ที่เราจะทําการสังเกตมีลักษณะภูมิอากาศ
ากาศ เปน 3 ฤดู กาล คือ
อย างไร เชน ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคอีส านสามารถแบงลักษณะภูภูมิอากาศได
ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนเปนชวงฤดูรอน ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนชวงฤดู
ฝน และในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธเปนชวงฤดูหนาว สวนภาคใตมีลักษณะสภาพอากาศแบบ
ปาดงดิบ ซึ่งมีอากาศรอนชื้นตลอดทั้งปสามารถแบงไดเปน 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอน โดยฝงทะเลตะวันออก
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ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฝงทะเลตะวันตก ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน กอนวาจะไปดูดาวที่ไหน และตองรูเรื่อง
สําหรับที่ชวงเหมาะสําหรับการดูดาวของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน จะเปนชวงฤดูหนาว ซึ่ง
เปนชวงที่ทองฟาโปรงใสมีเมฆรบกวนนอย ทําใหผูสังเกตมองเห็นดาวไดทั่วทั้งทองฟา และสําหรับภาคใตฝง
ทะเลตะวันออกชวงที่เหมาะสําหรับการดูดาวมากที่สุดเปนชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และ
สํา หรั บภาคใตฝงทะเลตะวั นตกช ว งที่เหมาะสําหรับ การดูดาวมากที่สุดเปน ชว งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
เมษายน
การเลือกสถานที่สําหรับการดูดาว
อุปสรรคที่สําคัญของการดูดาวคือ แสงรบกวน สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการดูดาวควรจะเปนที่มืด
ปราศจากแสงเมืองรบกวน ตัวอยาง เชน อุทยานชาติ หมูบานตามชนบท เปนตน สวนผูสังเกตที่อาศัยอยูใน
เขตเมืองที่มีแสงไฟรบกวน เชน กรุงเทพ เชียงใหม นครราชสีมา ชลบรี ฯลฯ สามารถมองเห็นกลุมดาวที่มี
ความสวางมาก ดาวเคราะห และดวงจันทร แตจะไมสามารถมองเห็น ทางชางเผือก กาแล็กซี และเนบิวลาได
เนื่องจากวัตถุเหลานี้มีแสงที่จางมากๆ จึงถูกแสงรบกวนจากเมืองกลืนไปกับความสวางของทองฟา ซึ่งถาหากผู
สังเกตตองการดูวัตถุเหลานี้ตองเดินทางออกหางไปจากเมืองอยางไมนอยประมาณ 100 กิโลเมตร
การเลือกสถานที่สําหรับการดูดาวควรเปนที่โลงกวางสามารถมองเห็นขอบฟาไดรอบทิศ โดยเฉพาะ
ดานทิศเหนือ เพื่อใหสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของทรงกลมทองฟา จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก แต
ถาหากสถานที่ที่เลือกมีขอจํากัดมุมมองทางทิศเหนือ ก็ใหเลือกหันหนาไปทางทิศตะวันออแทน เพื่อที่เราจะ
สามารถมองเห็นกลุมดาวเคลื่อนที่ขึ้นมาตรงหนาและขามศีรษะไปตกดานหลังได
การวางแผน
การจัดกิจกรรมดูดาวที่ดีตองมีการวางแผนลวงหนา วาคืนนั้นจะมีอะไรใหชมบาง เวลาขึ้น-ตกของดวง
จันทร ในชวงหัวค่ํามีดาวเคราะห หรือวั ตถุทองฟาใดบางที่นาสนใจ และในชวงเชามืด กอนทองสวางมีดาว
เคราะหหรือวัตถุทองฟาใดบางที่คุมคาตอการตื่นขึ้นมาดูบาง ผูสังเกตควรตรวจสอบดวงจันทรกอนวาอยูในชวง
ไหน? ขางขึ้นหรือขางแรม เนื่องจากแสงของดวงจันทรมีผลตอการสังเกตของเรา ตัวอยาง เชนหากเราดูดาวใน
คืนที่มีดวงจันทรขางขึ้น โดยเฉพาะคืนที่ตรงกับดวงจันทรเต็มดวงแสงจากดวงจันทรจะสวางกลบดาวเกือบทั้ง
ทองฟา บางครั้งเราก็ไมจําเปนตองดูดาวในคืนเดือนแรม 15 ค่ํา ดวงจันทรก็เปนวัตถุหนึ่งที่นาสนใจที่ไมแพวัตถุ
อื่นๆ และยังเปนวัตถุทองฟาที่งายตอการสังเกต
ดูดาวอยางไรดี
กอนที่ดวงอาทิตยจะตกลับขอบฟา ควรเลือกหาตําแหนงสําหรับการดูดาวที่เปนพื้นที่โลง สามารถ
มองเห็นฟากฟากวางรอบดานโดยไมมียอดไมรบกวน เมื่อทองฟามืดสนิท และเริ่มตนการดูดาว ในชวงแรก
สายตา อาจจะยังมอง ไมคอยเห็นดาวมากนัก ตอมาสายจะคอยๆ ปรับจนคุนกับความมืดและแสงดาว ภาพ
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ของดวงดาวจะปรากฏใหเห็นชัดขึ้น จนกระทั่งเต็มทองฟา พอถึงชวงนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการมองไปบังบริเวณที่มี
แสงไฟสวาง เพราะจะทําใหสาย ตาสูญเสียสภาพความคุนเคยกับความมืด และตองเสียเวลาในการปรับสายตา
ใหมอีกครั้ง หากมีความจําเปนตองใชไฟฉายเพื่อสองหาของหรือดูแผนที่ดาว ควรใชไฟฉายที่หุมกระดาษแกว สี
แดงกรองแสงไวชั้นหนึ่งแลว
นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณทางดาราศาสตร เชน ฝนดาวตก จันทรุปราคา ซึ่งมีวันและเวลาเกิดขึ้นที่
แนนอนในแตละป ผูสนใจควรศึกษาหาขอมูลไวกอน
1.4 กลุมดาว และวัตถุทองฟาที่นาสนใจ
สําหรับผูที่เริ่มดูดาว วัตถุทองฟาที่นาสนใจ เชน ดวงจันทร กาแล็กซี กระจุกดาว และดาวฤกษสวางใน
กลุมดาวตางๆ บนทองฟา และยังมีปรากฏการณทางดาราศาสตรที่นาสนใจ เชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา
จันทรบังดาวเคราะห ดาวเคียงเดือน และฝนดาวตก ฯลฯ กลุมดาวที่ผูที่เริ่มดูดาวควรรูจักคือ กลุมดาวราศี
ไดแก
1. กลุมดาวแกะ (Aries)
2. กลุมดาววัว (Taurus)
3. ดาวคนคู (Gemini)
4. กลุมดาวปู (Cancer)
5. กลุมดาวสิงโต (Leo)
6. กลุมดาวหญิงพรหมจารีย (Virgo)
7. กลุมดาวคันชั่ง (Libra)
8. กลุมดาวแมงปอง (Scorpius)
9. กลุมดาวคนยิงธนู (Sagittarius)
10. กลุมดาวมกร (Capricornus)
11. กลุมดาวคนแบกหมอน้ํา (Aquarius)
12. กลุมดาวปลาคู (Pisces)
กลุมดาวเรียงเดนที่นาสนใจ
สามเหลี่ยมฤดูหนาว (Winter Triangle)
ในชวงของหัวค่ําของชวงฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางอยูทางทิศตะวันออกนั้นก็คือ กลุมดาวนายพราน
กลุมดาวสุนัขใหญ และกลุมดาวสุนัขเล็ก หากลากเสนเชื่อมตอระหวางดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) ดาวสวางสี
แดงตรงหัวไหลของกลุมดาวนายพรานไปยัง ดาวซิเรียส (Sirius) ดาวฤกษสีขาวที่เห็นสวางที่สุดตรงหัวสุนัขใหญ
และ ดาวโปรซี ออน (Procyon) ดาวสวางสีขาวตรงหัว สุนั ขเล็ก จะไดรูป สามเหลี่ย มดานเท า เรีย กว า
“สามเหลี่ยมฤดูหนาว” ซึ่งจะขึ้นในเวลาหัวค่ําของฤดูหนาวดังรูปที่ 1.21
กลุมดาวนายพรานเปนกลุมดาวที่เหมาะสมกับการเริ่มตนหัดดูดาวมากที่สุด เนื่องจากประกอบดวย
ดาวสวาง ที่ มีรูป แบบการเรี ยงตั วที่โ ดดเดน จํางาย และขึ้นตอนหัวค่ําของฤดูหนาว ซึ่งมักมีส ภาพอากาศดี
ทองฟาใส ไมมีเมฆปกคลุม สัญลักษณของกลุมดาวนายพรานก็คือ ดาวสวางสามดวงเรียงกันเปนเสนตรง ซึ่ง
เรียกวา “เข็มขัดนายพราน” ทางทิศใตของเข็มขัดนายพราน มีดาวเล็กๆ สามดวงเรียงกัน คนไทยเราเห็นเปน
รูป “ดามไถ” แตชาวยุโรปเรียกวา “ดาบนายพราน” ที่ตรงกลางของบริเวณดาบนายพรานนี้ ถานํากลองสอง
ดูจะพบ “M42” เป นกลุ มแก็ส ในอวกาศ กําลังรวมตัว เปนดาวเกิดใหม ซึ่งอยูตรงใจกลางและส องแสงมา
กระทบเนบิวลาทําใหเรามองเห็น
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รูปที่ 1.21 แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูหนาว
ดาวสว า งสองดวงที่ บ ริ เ วณหั ว ไหล ด า นทิ ศ ตะวั น ออกและหั ว เข า ด า นทิ ศ ตะวั น ตกของกลุ ม ดาว
นายพราน มีสีซึ่งแตกตางกันมาก ดาวบีเทลจุส มีสีออกแดง แตดาวไรเจล (Rigel) มีสีออกน้ําเงิน สีของดาว
บอกถึ งอายุ และอุ ณหภู มิของดาว ดาวสี น้ําเงิน เปนดาวที่มีอายุนอย และมีอุณหภูมิสูง 1 – 2 หมื่น องศา
เซลเซียส ดาวสีแดงเปนดาวที่มีอายุมากและมีอุณหภูมิต่ําอยูที่ประมาณ 3,000 องศาเซลเซียส สวนดวงอาทิตย
ของเรามีสีเหลือง เปนดาวฤกษซึ่งมีอายุปานกลาง และมีอุณหภูมิที่พื้นผิวประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส ใน
กลุมดาวสุนัขใหญ (Canis Major) มีดาวฤกษที่สวางที่สุดบนทองฟามีชื่อวา ดาวซิเรียส คนไทยเราเรียกวา
“ดาวโจร” (เนื่องจากสวางจนทําใหโจรมองเห็นทางเขามาปลน) ดาวซิเรียสไมไดมีขนาดใหญ แตวาอยูหางจาก
โลกเพียง 8.6 ลานปแสง ถาหากเทียบกับดาวไรเจลในกลุมดาวนายพรานแลว ดาวไรเจลมีขนาดใหญและมี

รูปที่ 1.22 แสดงกลุมดาวเรียงเดนหกเหลี่ยมฤดูหนาว
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ความสวางกวาดาวซิเรียหลายพันเทา แตวาดาวไรเจลอยูหางจากออกไปอยู 777 ลานปแสง เมื่อเรามองดูดาว
ไรเจลจากโลกจึงมีความสวางนอยกวาดาวซิเรียส
หรืออาจจะเปนหกเหลี่ยมฤดูหนาว ซึ่งประกอบดวยดาวไรเจล (Rigel) ในกลุมดาวนายพราน ดาวอัลดิ
บาแรน (Aldebaran) ในกลุมดาววัว ดาวคาเพลลา (Capella) ในกลุมดาวสารถี ดาวพอลลักซ (Pollux) ใน
กลุมดาวคนคู ดาวโพรไซออน (Procyon) ในกลุมดาวสุนัขเล็ก และดาวซีเรียสหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากวา
ดาวซิริอุส ในกลุมดาวสุนัขใหญ ปรากฏสูงจากขอบฟาดานตะวันออก ดังรูปที่ 1.22
สามเหลี่ยมฤดูรอน (Summer Triangle)
ในชวงหัวค่ําของตนฤดูหนาว จะมีกลุมดาวสวางทางดานทิศตะวันตก คือ กลุมดาวพิณ กลุมดาวหงษ
และกลุมดาวนกอินทรีย หากลากเสนเชื่อม ดาวเวกา (Vega) ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวพิณไปยัง ดาวหางหงษ
(Deneb) ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวหงษ และ ดาวนกอินทรีย (Altair) - ดาวสวางสีขาวในกลุมดาวนกอินทรีย
จะไดรูปสามเหลี่ยมดานไมเทาเรียกวา “สามเหลี่ยมฤดูรอน” ซึ่งอยูในทิศตรงขามกับสามเหลี่ยมฤดูหนาว
ขณะที่สามเหลี่ยมฤดูรอนกําลังจะตก สามเหลี่ยมฤดูหนาวก็กําลังจะขึ้น (สามเหลี่ยมฤดูหนาวขึ้นตอนหัวค่ําของ
ฤดูรอนของยุโรปและอเมริกา ซึ่งเปนชวงฤดูฝนของประเทศไทย) ในคืนที่เปนขางแรมไรแสงจันทรรบกวน หาก
สังเกตใหดีจะเห็นวา มีแถบฝาสวางคลายเมฆขาว พาดขามทองฟา ผานบริเวณกลุมดาวนกอินทรีย กลุมดาว
หงษ ไปยังกลุมดาวแคสสิโอเปย (คางคาว) แถบฝาสวางที่เห็นนั้นแทที่จริง คือ “ทางชางเผือก”

รูปที่ 1.23 แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูรอน
สามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิ (Spring Triangle)
สามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิเปนกลุมดาวเรียงเดนที่จินตนาการจากดาวฤกษที่มีความสวาง 3 ดวง อยูใน
กลุมดาวหลักๆ 3 กลุมดาว ประกอบดวยดาวอารคทูรัส ในกลุมดาวคนเลี้ยงสัตว ดาวสไปกา ในกลุมดาวหญิง
สาว และสลับ ระหวางดาวเดเนโบลา ในกลุมดาวสิ งโต ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดในชวงค่ําทางซีกฟาเหนื อ
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ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งในชวงเดือนเมษายนสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิ ในชวงเวลา 20:00 น.
ดาวทั้งหมดเริ่มโผลพนจากขอบฟาขึ้นมาโดยอยูสูงจากขอบฟาประมาณ 10 อาศา

รูปที่ 1.24 แสดงกลุมดาวเรียงเดนสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิ
นอกจากสามเหลี่ยมฤดูใบไมผลิแลว เรายังสามารถจินตนาการกลุมดาวเรียงเดนนี้เพิ่มเติมไดอีกอยาง
คือ เพิ่มดาวฤกษที่อยูในกลุมดาวหมาลาเนื้อเขาไป ดาวดวงนี้มีชื่อวา “ดาวคอร แครอลี” การจัดเรียงตัวของ
กลุมดาวนี้มีชื่อเรียกวา “สี่เหลี่ยมเพชรใหญ” (Great Diamond) หรืออาจจะเรียกไดอีกอยางวา “เพชรแหงฤดู
ใบไมผลิ” (Spring Diamond)

รูปที่ 1.25 แสดงการจัดเรียงตัวของกลุมดาวเรียงเดน “สี่เหลี่ยมเพชรใหญ”
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บทที่ 2
กลองโทรทรรศน (Telescope)

สิทธิพร เดือนตะคุ

การศึกษาปรากฏการณบนทองฟานับแตอดีตเปนตนมา สิ่งที่มนุษยใชในการสังเกตการณทองฟามี
เพียงดวงตาเทานั้น เมื่อมีการสรางกลองโทรทรรศน หรือกลองดูดาวขึ้นมาในครั้งแรกสมัยกาลิเลโอ (Galileo)
ในป ค.ศ. 1690 ทําใหพบวาในเอกภพมีดาวฤกษ และวัตถุทองฟาอื่นๆ จํานวนมากมายที่ไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา และจากอํานาจการรวมแสง การแยกภาพ และกําลังขยายของกลองโทรทรรศน ทําใหกลายเปน
อุปกรณที่สําคัญสําหรับการศึกษาคนควาทางดาราศาสตร ถึงแมวาเทคโนโลยีดานการสังเกตการณในปจจุบัน
ได ก า วหน า เป น อย า งมาก กล อ งโทรทรรศน ก็ ยั ง คงเป น อุ ป กรณ ที่ สํ า คั ญ ในการสั ง เกตการณ และมี ขี ด
ความสามารถสูงมากเมื่อเทียบกับกลองที่กาลิเลโอใช
กลองโทรทรรศนชวยใหสามารถเห็นวัตถุทองฟาที่สวางนอยเกินกวาที่ตาเปลาจะมองเห็น ดวยการ
พัฒนาระบบทางทัศนศาสตรของกลอง จากยุคแรกๆ ที่ใชกลองโทรทรรศนเปนตัวชวยใหไดภาพวัตถุที่มีความ
คมชัด เหมาะสม แตยังคงใชตาของผูสังเกตเปนอุปกรณรับภาพ ดังนั้นกลองโทรทรรศนในชวงแรกจึงเปน
กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง ซึ่งใชเลนสชวยในการรวมแสงจากวัตถุ และทําใหเกิดภาพที่ระนาบโฟกัส
ตอมา เซอร ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ไดมีการพัฒนากลองโทรทรรศนแบบใหมเพื่อแกไข
ขอบกพรองเกี่ยวกับความคลาดสี จึงเกิดเปน กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง เนื่องจากกลองระบบนี้ใช
กระจกโคงเปนอุปกรณรวมแสง และทําใหเกิดภาพ ทําใหไมตองกังวลเกี่ยวกับปญหาเรื่องความคลาดสี แต
กลองแบบหักเหแสงก็กลับมาไดรับความสนใจอีกครั้งเพราะไดมีการคนพบวิธีปรับปรุงระบบทัศนศาสตรโดยใช
เลนสใกลวัตถุสองชนิดประกบกันเพื่อลดความคลาดสี ซึ่งคนพบโดย Dolland ในป ค.ศ. 1760 กระทั่งเขาสูยุค
การใชอุปกรณรับภาพ เชน กลองถายภาพ หรือ ฟลม แทนการดูดวยตาเปลาผานกลองโทรทรรศน ทําใหการ
เก็บบันทึกขอมูลทางดาราศาสตรนั้นมีความแมนยําของขอมูลมากขึ้น และไดมีการออกแบบกลองที่ใชทั้งเลนส
และกระจกโคงในตัวเดียวกัน เปนกลองโทรทรรศนแบบผสม เพื่อวัตถุประสงคในการเก็บบันทึกขอมูลดวย
อุ ป กรณ รั บ ภาพ ซึ่ ง การเลื อ กใช ง านกล อ งโทรทรรศน แ ต ล ะประเภทนั้ น ก็ ขึ้ น กั บ ความเหมาะสมในการ
สังเกตการณ และการเก็บบันทึกขอมูล
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2.1 หลักการทํางานของกลองโทรทรรศน
เนื่ องจากวัตถุ ทองฟ าอยู ไกลจากโลกมากทําใหแสงจากวัตถุที่เดินทางผานอวกาศมาถึงผูสังเกตมี
ปริมาณนอยมาก ดังนั้นหนาที่ของกลองโทรทรรศน คือ การรวมแสงจากวัตถุใหมากที่สุดเพื่อใหวัตถุนั้นสวาง
เพียงพอที่จะตรวจพบไดดวยตา หรือใชอุปกรณรับภาพ ดังนั้นการขยายภาพใหใหญขึ้นจึงไมใชจุดประสงค
หลักในการสรางกลองโทรทรรศน แตหากเปนความสามารถในการรวมแสง และการแยกแยะวัตถุที่อยูไกล
คุณสมบัติที่สําคัญของกลองโทรทรรศน คือ ความสามารถในการรวมแสงของกลองหรือกําลังรวมแสง
(Light-gathering power) ซึ่งกลองที่มีเลนส หรือกระจกขนาดใหญก็จะสามารถรวมแสงไดมากกวา คากําลัง
รวมแสงนั้นเปนสัดสวนโดยตรงกับกําลังสองของพื้นที่รับแสงของกลอง ดังนั้นขนาดของกลองโทรทรรศนจึง
สัมพันธกับขนาดของพื้นที่รับแสงซึ่งหาไดจากสมการพื้นที่ของวงกลม
พื้นที่รับแสงของกลอง

× รัศมีหนากลอง2

ขนาดของกล อ งโทรทรรศน นั้ น มั ก บอกเป น ขนาดของเส น ผ า นศู น ย ก ลางของกล อ ง เช น กล อ ง
โทรทรรศนขนาด 150 mm แสดงวากลองนี้มีขนาดเสนผานศูนยกลางกระจก หรือเลนส 150 mm วัตถุ
ทองฟาที่อยูไกลมาก กลองโทรทรรศนมีหนาที่รวมแสงจากวัตถุเหลานั้น นับแตมีศึกษาทางดาราศาสตรดวย
กลองโทรทรรศน การเพิ่มขีดความสามารถในการรวมแสง พัฒนาการดานวัสดุ และการปรับปรุงรูปแบบทาง
ทัศนศาสตร ไดใหกําเนิดกลองโทรทรรศนในรูปแบบตางๆซึ่งจําแนกเปนหลักๆดังนี้
1. กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง (Refracting Telescope)
กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงเปนกลองโทรทรรศนประเภทแรกที่ถูกสรางขึ้นโดยชางทําเลนสชาว
ฮอลแลน ชื่อ ฮานส ลิเพอรชี (Hans Lippershey) ในป ค.ศ. 1608 แตการถูกนํามาใชงานในทางดาราศาสตร
เปนครั้งแรกโดย กาลิเลโอ กาลิเลอิ ในการสองดูดวงจันทร ป ค.ศ. 1609
เลนส์ใกล้วตั ถุ

ระนาบโฟกัส

แสงจากวัตถุทอ้ งฟ้ า

รู ปที่ 1 กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง

เลนส์ใกล้ตา

หลักการทํางานของกลองแบบหักเหแสง คือ การอาศัยเลนสสองชิ้นในการทําใหเกิดภาพ ชิ้นแรก
เรียกวาเลนสใกลวัตถุ (Objective lens) ทําหนาที่รวมแสงจากวัตถุทองฟาซึ่งมีความสวางนอยใหมาตกที่จุด
โฟกัส สวนชิ้นที่สองเรียกวาเลนสใกลตา (Eyepiece) ทําหนาที่ขยายภาพใหกับผูสังเกต
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ลักษณะของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงนั้นจะเปนทอยาวที่มีเลนสปดสวนหัวและทายของกลอง
ขนาดความยาวของกลองจะเทากับผลรวมของขนาดทางยาวโฟกัสของเลนสใกลวัตถุกับเลนสใกลตา ภาพที่ได
จากกลองแบบหักเหแสงจะมีความสวาง และคมชัด เพราะในตัวกลองนั้นไมมีอุปกรณชิ้นใดขวางเสนทางเดิน
ของแสง จึงแทบจะไมมีการสูญเสียแสงเลย
ขอจํากัด และปญหาของกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง
ป ญ หาสํ า คั ญ ของกล อ งแบบหั ก เหแสง คื อ เลนส นู น ที่ ใ ช เ ป น เลนส ใ กล วั ต ถุ มั ก จะมี ป ญ หาเรื่ อ ง
ความคลาดสี (Chromatic Aberration) ภาพที่ไดจากเลนสที่มีความคลาดสีจะมีแสงสีรุงกระจายอยูทั่วทั้งภาพ
ทั้งนี้เนื่องจากแสงที่ผานเลนสเขามานั้นมีความยาวคลื่นตางกัน เมื่อผานเลนสก็จะเกิดการหักเหในมุมที่ไม
เทากันจึงทําใหไมรวมกันที่จุดเดียวกัน ปญหานี้สามารถแกไขดวยการเพิ่มเลนสเวาอีกชิ้นเขาไปประกบกับเลนส
ใกลวัตถุซึ่งเปนเลนสนูน เพื่อปรับโฟกัสของแสงสีตางๆใหไปตกที่จุดเดียวกัน เรียกเลนสระบบนี้วา เลนสแก
ความคลาดสี(Achromatic lens) ทําใหสีรุงในภาพนอยลงจนแทบสังเกตไมเห็น

รูปที่ 2 เลนสนูนทั้งสองดานจะเกิดความคลาดสี ซึ่งกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงยุคหลังๆ จะ
ไดรับการแกไขดวยการใชชุดเลนสแกความคลาดสีดวยการเพิ่มเลนสเวาเขาไปเพื่อใหแสงหัก
เหที่จุดโฟกัสเดียวกัน แสงสีรุงที่เกิดจากความคลาดสีจะลดลงเกือบหมด
ปญหาของเลนสอีกประการหนึ่งคือประสิทธิภาพในการยอมใหแสงผาน เนื่องจากแสงบางสวนจะมี
การสะทอนกลับเมื่อกระทบผิวเลนส และบางสวนถูกดูดซับโดยวัสดุที่ใชทําเลนส ดังนั้นเลนสในปจจุบันจึงใช
วัสดุที่ยอมใหแสงผานไดมาก ไมมีตําหนิในเนื้อของเลนส และผานการเคลือบผิวเพื่อลดการสะทอนแสงที่ผิว
ของเลนส ซึ่งตองใชแกวที่มีคุณภาพสูง ไมมีตําหนิ และมีกระบวนการพิเศษในการเคลือบผิว จึงทําใหกลอง
โทรทรรศนแบบหักเหแสงมีราคาสูงกวากลองประเภทอื่นที่มีขนาดหนากลองเทากันมาก
นอกจากนี้กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงก็ไมสามารถใชในการสังเกตการณ หรือเก็บขอมูลในชวง
คลื่นอัลตราไวโอเลตได เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตไมสามารถผานเลนสที่ทําจากแกวได ดังนั้นนักดารา
ศาสตรจึงไมใชกลองแบบหักเหแสงศึกษาปรากฏการณทางดาราศาสตรในชวงรังสีอัลตราไวโอเลต
2. กลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง (Reflecting Telescope)
หลังจากกาลิเลโอใชกลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงสํารวจทองฟาไดไมนานก็มีการคนพบทางดารา
ศาสตรเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทําใหเกิดความตองการกลองที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อที่จะรวมแสงจากวัตถุที่อยูไกล
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ออกไปใหไดมากที่สุด แตดวยขอจํากัดของการสรางเลนส ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะออกแบบระบบกลอง
แบบใหมที่สามารถสรางใหมีขนาดใหญไดตามตองการ ในปค.ศ. 1663 เจมส เกรกอรี(James Gregory) นัก
คณิตศาสตรชาวสก็อตไดออกแบบกลองโทรทรรศนที่ใชกระจกโคงเปนตัวรวมแสง และสะทอนแสง ซึ่งเปน
แนวคิดแรกในการสรางกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงแตก็ไมสามารถสรางไดเนื่องจากขาดชางที่ชํานาญใน
การขัดกระจก จนกระทั่งนิวตันไดออกแบบกลองที่ใชกระจกโคงเปนตัวรับแสงขึ้นมาใชในป ค.ศ.1668 และ
เสนอตอบัณฑิตยสถานอังกฤษในปค.ศ.1672
นิว ตัน สร างกล องโทรทรรศนแบบสะทอนแสงโดยอาศัย หลักการของกระจกโคงเรีย กกระจกนี้วา
กระจกปฐมภูมิ(Primary Mirror) ที่วางไวทายกลองใหสะทอนแสงมารวมกันที่จุดโฟกัส จากนั้นแสงก็จะ
สะทอนออกจากแนวกลองดวยกระจกราบอีกชิ้นที่เรียกวา กระจกทุติยภูมิ (Secondary Mirror) เขาสูเลนส
ใกลตาเพื่อขยายภาพวัตถุ และเรียกกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงนี้วา กลองโทรทรรศนแบบนิวโทเนียน
กระจกทุติยภูมิ
แสงจากวัตถุทอ้ งฟ้ า
มิ
รูปกระจกปฐมภู
ที่ 3 กลองโทรทรรศน
แบบนิวโทเนียน
เลนส์ใกล้ตา
ขอจํากัด และปญหาของกลองโทรทรรศนแบบนิวโทเนียน
ยุคแรกๆ นั้นกลองแบบสะทอนแสง มีปญหาเกี่ยวกับความคลาดทรงกลม ซึ่งเกิดจากการใชกระจกผิว

โคงแบบทรงกลม ปจจุบันการแกปญหานี้ทําไดโดยใชกระจกผิวโคงแบบพาราโบราเปนกระจกปฐมภูมิแทน
นอกจากนี้กระจกทุติยภูมิที่อยูในกลองทําใหเกิดการบังแสงบางสวน ทําใหภาพที่ไดมีความสวางลดลงเล็กนอย
และหากกระจกทุติยภูมิมีขนาดใหญก็จะทําใหภาพที่ไดมีความสวางนอยลงตามไปดวย นอกจากนี้การสะทอน
ภายในตัวกลองยังทําใหเกิดการสูญเสียแสงไปบางสวน คือ ประมาณ 10-15 % ในการสะทอนแตละครั้ง ดังนั้น
หากมีการสะทอนมากภาพที่ไดก็จะยิ่งมีความสวางลดลงตามไปดวย
นอกจากปญหาเรื่องความคลาดทรงกลม และการสูญเสียแสงในระบบกลอง กลองโทรทรรศนแบบ
สะทอนแสงยังเกิดปญหาเนื่องจากการจัดวางของกระจกตางๆ (Optical Misalignment) ในกลอง ซึ่งหาก
กระจกปฐมภูมิ และทุติยภูมิเคลื่อนจากตําแหนงไปเพียงเล็กนอยก็จะทําใหภาพที่ไดมัวลงอยางเห็นไดชัด
การเก็บขอมูลในทางดาราศาสตรนั้นความถูกตองของขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญมาก ดังนั้นการสรางกลอง
โทรทรรศน ซึ่ ง เป น อุ ป กรณ ห ลั ก จะต อ งแก ไ ขสาเหตุ ที่ อ าจจะทํ า ให ข อ มู ล ผิ ด พลาดไปให เ หลื อ น อ ยที่ สุ ด
ความคลาดของเลนส และกระจกก็เปนปจจัยสําคัญในการออกแบบกลองโทรทรรศนซึ่งสามารถจําแนกออกได
ดังนี้
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1. ความคลาดสี(Chromatic aberration) เกิดขึ้นเนื่องจากแสงที่มีความยาวคลื่นตางกันหักเหผาน
เลนสแลวไมไปยังจุดโฟกัสเดียวกัน จึงทําใหมีแสงสีรุงปรากฏขึ้นในภาพ
2. ความคลาดทรงกลม(Spherical

aberration) เป น เพราะความไม ส มบู ร ณของการรวมแสง

เนื่องจากผิวของเลนส หรือกระจกซึ่งเปนสวนหนึ่งของทรงกลม
3. ความคลาดแบบพู(Coma) จะทําใหภาพที่ไดเกิดความพรามัวของภาพเนื่องจากการวางตัวของ
เลนสหรือกระจกในกลองโทรทรรศน ภาพที่ดาวที่เกิดความคลาดแบบพูจะมีลักษณะคลายพัด
หรือหยดน้ํา
4. ความคลาดเอียง(Astigmatism) เนื่องจากผิวโคงของเลนสหรือกระจกไมไดรูปทรงที่ถูกตอง จึงทํา
ใหแสงไมรวมกันเปนจุด
5. ความผิดรูป (Distortion) เนื่องจากความโคงของผิวเลนสหรือกระจกทําใหกําลังขยายของภาพไม
เทากันทั่วทั้งภาพ
นอกจากกลองโทรทรรศนแบบนิวโทเนียน ยังมีกลองโทรทรรศนสะทอนแสงแบบอื่นๆดวย เชน แคสสิ
เกรน (Cassegrain) แนสมิธ (Nasmyth) และเฮอรเชลเลียน (Herschelian) เปนตน
เลนส์ใกล้ตา

เลนส์ใกล้ตา

เลนส์ใกล
กล้อตงโทรทรรศน
า
สมัยใหมอยางเชนกลอง ริทชี-เครเตียง(Ritchey-Chrétien) ซึ่งพัฒนามาจากกลอง

รู ปที่ 4 กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบ แคสสิ เกรน แนสมิธ และเฮอร์ เชลเลียน
แบบแคสสิเกรน ดวยกระจกรูปทรงไฮเพอรโบลา และการปรับปรุงระบบทางเดินแสงทําใหปญหาเกี่ยวกับ

ความคลาดทรงกลม และความคลาดพูหมดไป นอกจากนี้ความคลาดแบบอื่นๆ ยังลดลงจนแทบจะหมดไปอีก
ดวย
3. กลองโทรทรรศนแบบผสม
กลองโทรทรรศนแบบผสม(Catadioptic Telescope) เปนกลองโทรทรรศนที่ใชทั้งเลนส และกระจก
ทํ า งานรว มกัน โดยกระจกโคงทํา หน า ที่ ร วมแสงเหมื อนกล องแบบสะท อนแสง และใช เลนส ป รั บ แก ภ าพ
(Corrector Plate) เพื่อแกไขความคลาดทรงกลมของกระจกปฐมภูมิ
กล องโทรทรรศน แบบผสมนี้ ที่ นิย มใช กัน มากมีส องแบบ คือ แบบ ชมิด ท แคสสิเ กรน(Schmidt
Cassegrain) ซึ่งมีความยาวโฟกัสคอนขางยาว และมีลํากลองสั้นกะทัดรัด เนื่องจากมีการออกแบบใหแสง

์

้
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สะทอนกลับไปมาภายในกลองหลายครั้ง และแบบ มัคซูทอฟ แคสสิเกรน(Maksutov Cassegrain) ที่มีความ
ยาวโฟกัสยาวมาก และมีความคมชัดในระดับที่เทียบไดกับกลองหักเหแสงที่มีขนาดเทากัน ซึ่งนิยมใชในการ
สังเกตดาวเคราะห และวัตถุที่ตองการความคมชัดสูงเชน ดาวคู เปนตน
เลนส์ใกล้ตา
แสงจากวัตถุทอ้ งฟ้ า
กระจกปฐมภูมิ
กระจกทุติยภูมิ
รูปที่ 5 กลองแบบผสมชมิดท แคสสิเกรน(Schmidt Cassegrain)
เลนส์ปรับแก้ภาพ
เลนส์ใกล้ตา
แสงจากวัตถุทอ้ งฟ้ า
กระจกปฐมภูมิ
กระจกทุติยภูมิ
รูปที่ 6 มัคซูทอฟ แคสสิเกรน(Maksutov Cassegrain) ใชการเคลือบผิวเลนสปรับแกภาพใหเปนตัว
สะทอนแสงเหมือนกระจกทุตยิ ภูมิ

2.2. คุณสมบัติที่สําคัญของกลองโทรทรรศน
กลองโทรทรรศนมีคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งจําเปนตองรูเพื่อที่จะสามารถนํามาประยุกตในการเลือกใชงาน
กลองโทรทรรศนแตละประเภทใหเหมาะสมกับกิจกรรม ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญมีดังนี้
1. กําลังรวมแสง (Light gathering power)
กําลังรวมแสงของกลองโทรทรรศนจะขึ้นอยูกับพื้นที่รับแสงของกลองโทรทรรศน(Aperture) ซึ่งมักจะ
บอกเปน ขนาดเสน ผา นศูน ยกลางของเลนสใกลวัตถุ สําหรับ กล องแบบหัก เหแสง และเปน ขนาดเสน ผา น
ศูนยกลางกระจกปฐมภูมิสําหรับกลองแบบสะทอนแสง ใชสัญลักษณ D แทนเสนผานศูนยกลางของพื้นที่รับ
แสง เมื่อเปรียบเทียบขนาดของเสนผานศูนยกลางของกลองชนิดเดียวกันแต มีพื้นที่เสนผานศูนยกลางของ
พื้นที่รับแสง (อาจเปนเลนส หรือกระจกโคงตามประเภทของกลองโทรทรรศน) ไมเทากัน กลองที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางมากกวาสองเทา จะมีกําลังรวมแสงมากกลองที่มีขนาดเล็กกวากวาสี่เทา
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แสง = πD2

รูปที่ 7 พื้น ที่รับ

2.กําลังแยกภาพ (Resolving Power)
กําลังแยกภาพ คือ ความสามารถในการแยกแยะวัตถุที่อยูใกลกันได กลองโทรทรรศนที่มีกําลังแยก
ภาพต่ํา(คาตัวเลขกําลังแยกภาพสูง) จะไมสามารถแยกภาพวัตถุที่อยูใกลกันออกจากกันได ภาพที่ไดจะเห็นวา
เปนวัตถุเดียวกัน

รูปที่ 8 เปรียบเทียบกําลังการแยกภาพของของโทรทรรศน ความสามารถในการแยกวัตถุสองอันที่
อยูใกลกันออกจากกัน
กําลังการแยกภาพสามารถหาไดจากสูตร ที่เรียก ขีดจํากัดของดอว ซึ่งสามารถใชไดกับกลอง
โทรทรรศน กลองจุลทรรศนหรือเลนสกลองถายภาพ โดยสูตรของนี้ขึ้นอยูกับหนวยที่ใชในการวัด
R = 4.56/D

D ในหนวยนิ้ว, R ในหนวยฟลิปดา

R = 11.6/D

D ในหนวยเซนติเมตร, R ในหนวยฟลิปดา

ซึ่ง D คือเสนผานศูนยกลางของพื้นที่รับแสง
และ R กําลังการแยกภาพของอุปกรณ
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3. กําลังขยาย (Magnification)
กําลังขยายของกลองโทรทรรศนก็คือความสามารถในการขยายภาพของกลองโทรทรรศน ทําใหเห็น
วัตถุมีขนาดใหญขึ้น คากําลังขยายของกลองนั้นหาไดจาก

การเพิ่มคากําลังขยายของกลองโทรทรรศนนั้นในทางปฏิบัติ ทําไดโดยการเปลี่ยนเลนสใกลตาที่มีคา
กําลังขยายที่ตองการเพื่อใหเหมาะสมกับวัตถุทองฟาที่ตองการสังเกต สิ่งที่ตองคํานึงในการเปลี่ยนกําลังขยาย
ของกลองโทรทรรศน ก็คือ ขนาดของภาพที่ปรากฏ และความคมชัดของภาพที่ได เนื่องจากวัตถุบางประเภท
อาจไมจําเปนที่จะตองใชกําลังขยายมาก แตตองการมุมมองที่กวาง เชน กระจุกดาวลูกไก เนื่องจากมีขนาด
เชิงมุมใหญการใชกําลังขยายมากจะทําใหไมสามารถเห็นรูปรางลักษณะ การรวมกลุมกัน ของกระจุกดาว แต
จะเห็นเพียงดาวไมกี่ดวงกระจายในภาพเทานั้น
วัตถุที่มีแสงสวางนอย การเพิ่มกําลังขยายมากขึ้นก็จะทําใหสูญเสียความคมชัดไปดวย เพราะความ
ละเอียดภาพ (Resolution) นั้นขึ้นอยูกับพื้นที่รับแสงของกลอง และสภาพอากาศขณะสังเกต ดังนั้นการเพิ่ม
กําลังขยายมากขึ้นแตแสงที่ไดเทาเดิม ก็จะทําใหภาพมืด และมัวกวาเดิม ดังนั้นจึงมีขีดจํากัดของกําลังขยายที่
สามารถเพิ่มขึ้นไดเทานั้น คากําลังขยายที่ทําใหไมสามารถแยกแยะรายละเอียดของวัตถุได เรียกวา กําลังขยาย
สูงสุดของกลองโทรทรรศน (Maximum Practical Visual Magnification)
ปจ จั ย ดา นสภาพอากาศนั้ น ก็มี ผ ลตอ ค า กํ าลั ง ขยายภาพสู ง สุ ด ของกลอ งโทรทรรศน เพราะหาก
บรรยากาศมีความแปรปรวนมาก การเพิ่มคากําลังขยายมากขึ้นยอมหมายถึงการเพิ่มความแปรปรวนเหลานั้น
เขาไปในภาพดวย ภาพที่ปรากฏจะมีการสั่นอยางเห็นไดชัด ดังนั้นการดูดาวในสภาพอากาศที่แปรปรวนมักใช
กําลังขยายไมสูงมากนักเพื่อรักษาความคมชัด และรายละเอียดของภาพไว
สําหรับกลองโทรทรรศนที่มีขนาดไมใหญมาก คากําลังขยายสูงสุดนั้นหาไดจากขนาดหนากลอง
(หนวยเปนนิ้ว) × 50 เชน กลองขนาด 4 นิ้ว กําลังขยายสูงสุดที่ควรใชไมเกิน 200เทา
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รูปที่ 9 การเพิ่มกําลังขยายใหกับกลองโทรทรรศนจาก 50 เทา เปน 200 เทา ในคืนที่สภาพ
อากาศดี ภาพที่ไดจะมีความคมชัดถึงแมใชกําลังขยายสูง
4.ความยาวโฟกัส (Focal length)
คือ ระยะทางจากผิวหนาของเลนส (กลองหักเหแสง) หรือผิวกระจกปฐมภูมิ(กลองสะทอนแสง) จนถึง
จุดโฟกัส ใชสัญลักษณ F แทนความยาวโฟกัส

รูปที่ 10 แสงที่เกิดจากเลนสและกระจกจะมารวมกันอยูที่จุดโฟกัส (www.britannica.com)
5. อัตราสวนความยาวโฟกัส (Focal Ratio)
คือ อัตราสวนระหวางความยาวโฟกัสกับขนาดหนากลอง(F/D) ใชสัญลักษณ f แทนอัตราสวนทางยาว
โฟกัส เชน f/8 ตัวเลขนอยๆ แสดงวาแสงโฟกัสที่ระยะใกลเมื่อเทียบกับขนาดหนากลองทําใหกลองมีขนาดเล็ก
ลงแตการสรางกระจกแบบนี้ทําไดยากเนื่องจากปญหาความคลาดตางๆ จะเพิ่มขึ้นดวย สวนกลองที่ตัวเลข
มากๆ จะทําใหแสงโฟกัสที่ระยะไกลเมื่อเทียบกับขนาดหนากลอง กลองแบบนี้จะมีขนาดยาว ซึ่งงายตอการ
ผลิตกระจก และปญหาเรื่องความคลาดทรงกลมและ ความคลาดพูก็จะมีนอยกวา
กลองที่มีอัตราสวนความยาวโฟกัสนอยจะมีความไวแสง หรือ “ความเร็ว”ในการรวมแสงมากกวา
เหมาะสําหรับใชในการเก็บขอมูลด วยอุป กรณ ถายภาพ เนื่องจากจะสามารถเก็บ แสงไดมากกว าในเวลาที่
เทากัน และเหมาะกับการใชเก็บขอมูลวัตถุทองฟาที่มีความสวางนอย หรืออยูไกลมากๆ
6.ขอบเขตภาพ (Field of View)
ขอบเขตภาพ คือ พื้นที่ของทองฟาที่มองผานกลองโทรทรรศน การคํานวณหาขอบเขตภาพนั้นตอง
ทราบ คาความยาวโฟกัสของเลนสใกลตา(e) ขนาดเสนผานศูนยของบาเรลเลนสใกลตา (คือเสนผานศูนยกลาง
ของ Focuser) และมุมมองภาพของเลนสใกลตา ขอมูลของเลนสใกลตาจะระบุไวขางๆเลนส
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รูปที่ 11 วัตถุทองฟามีขนาดปรากฏตางกัน เราสามารถเลือกขอบเขตภาพของกลองโทรทรรศนให
เหมาะสมกับขนาดปรากฏวัตถุทองฟาได (ภาพโดย:NASA/JPL-Caltech)
การหาขอบเขตภาพหาไดจากขอบเขตภาพของเลนสใกลต า/กํ า ลังขยายภาพที่ใช โดยขนาดของ
ขอบเขตภาพของเลนสใกลตาจะเปลี่ยนไปตามชนิด ขนาด และทางยาวโฟกัสของเลนสใกลตา เชน กลอง
โทรทรรศน มีความยาวโฟกัส 1,200 มิลลิเมตร ใชกับเลนสใกลตาความยาวโฟกัส 25 มิลลิเมตร กําลังขยายที่
ไดคือ 48 เทา
สําหรับเลนสใกลตาแบบ Kellner มีขอบเขตภาพ =

40 องศา

มุมมองภาพเมื่อมองผานกลองโทรทรรศน =
=

0.83 องศา

=

50.0 ลิปดา

สําหรับเลนสใกลตาแบบ Plossl มีขอบเขตภาพ

=

52 องศา

ขอบเขตภาพเมื่อมองผานกลองโทรทรรศน

=
=

1.08 องศา

=

65.0 ลิปดา
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2.3. เลนสใกลตา
เลนสใกลตาอันแรกไดถูกสรางขึ้นนอกเหนือจากแวนตาทั่วไปในชวงปค.ศ.1608-1609 โดย ฮานส ลิ
เปอรชี่ ( Hans Lipershy ) ซึ่งเปนเลนสนูน แตก็ยังไมเปนที่เขาใจถึงหลักการทํางานของเลนสใกลตานั้นดีนัก
หลังจากนั้นประมาณ 5-6 ป ฮานสก็ไดสรางเลนสใกลตาที่ใชอยางจริงจังขึ้น และไดมีการออกแบบพัฒนาเลนส
ใกลตาหลายรูปแบบเพื่อสนองตอการสังเกตการณทองฟา และเหมาะสมกับกลองโทรทรรศน ไดแก
1. เลนสใกลตาแบบ Huygenian
ในปค.ศ. 1703 เลนสใกลตาแบบไฮเกนส (Huygens) ไดถูกประดิษฐขึ้นโดย
คริสเตียน ไฮเกนส (Christian Hygens) ซึ่งเปนเลนสใกลตาที่มีราคาไมแพง สามารถ
สรางไดงาย โดยนําเลนสนูนดานเดียว 2 ชิ้นมาเรียงตอกัน แตใชงานไดไมดีเมื่อใชกับ
กลองดูดาวซึ่งมีขนาดสัดสวนทางยาวโฟกัสที่ต่ํากวา f/10 ซึ่งพบความคลาดเคลื่อนใน
หลายๆ อยางของภาพที่ได

2. เลนสใกลตาแบบ Ramsden
ในปค.ศ.1782 เจซซี่ แรมสเดน ( Jesse Ramsden) ไดประดิษฐเลนสใกล
ตาขึ้น จากใชเลนสนูนดานเดียว 2 ชิ้น โดยหันดานนูนเขาหากัน ขอดีของเลนสใกล
ตาประเภทนี้ คือ ไมเกิดการบิดเบี้ยวของรูป และเปนตนแบบพื้นฐานที่ใชในการ
ผลิตเลนสใกลตาประเภทเคลเนอร( Kellner) และพลอซเซิล ( Plossl) ในยุคถัดมา
แตเลนสใกลตาประเภทนี้ก็มีปญหาเกี่ยวกับ ระยะหางในการมองเห็นซึ่งสั้นมาก
เพราะถ า หากต องการมองภาพจากกลองดู ด าว จะต องส องผ านเลนส ใกล ตาใน
ระยะที่ใกลมาก ยิ่งไปกวานั้นเลนสใกลตาประเภทนี้ยังพบปญหาจากการคลาดสีและความคลาดทรงกลม ทําให
ภาพที่ไดมีสีรุง และมีความคมชัดของภาพไมสม่ําเสมอทั่วทั้งมุมมองของเลนสใกลตา (อันเนื่องมาจากจุดโฟกัส
ที่เหมาะสมของภาพเปนทรงโคง จึงทําใหเมื่อปรับความคมชัดของภาพที่อยูตรงกลางใหชัด ภาพที่บริเวณขอบก็
จะไมชัด และในทางตรงขามกันเมื่อปรับความคมชัดของภาพที่อยูบริเวณขอบใหชัด ภาพที่อยูตรงกลางก็จะไม
ชัด)
3.เลนสใกลตาแบบ Kellner
ในปค.ศ. 1849 คารล เคลลเนอร (Carl Kellner)ไดปรับปรุงเลนสใกลตาใน
รูปแบบของ แรมสเดน ขึ้นใหม ซึ่งการปรั บปรุงครั้งนี้เป นจุดเริ่ มตนของเลนส ใกลต า
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สมัยใหม โดยการใชเลนสใกลตาซึ่งเปนเลนสแกความคลาดสี (Achromatic ) ที่ตอกัน 2 ตัว ระบบนี้สามารถ
แกความคลาดสีไดดี และมีจุดเดนของเลนสใกลตา คือ มีระยะหางในการมองเห็นที่ดี และขจัดปญหาเกี่ยวกับ
ของความคลาดตางๆ ไดเกือบหมด เลนสใกลตานี้ยังสามารถใชไดดีเมื่อใชกับกลองดูดาวซึ่งมีคาอัตราสวนทาง
ยาวโฟกัสที่ต่ําถึง f/6 แตเลนสใกลตาประเภทนี้จะมีแนวโนมที่จะเกิดการกระเจิงของภาพภายในเลนสใกลตา
4.เลนสใกลตาแบบ Plossl
ซิมอน พอลซเซิล (Simon Plossl) ไดดัดแปลงลักษณะการออกแบบของเคลล
เนอรในปค.ศ. 1860 ซึ้งเลนสใกลตาแบบนี้ใชเลนสแกความคลาดสี สองชุดซึ่งจะชวย
ลดความคลาดตางๆ ไดมากกวาเลนสใกลตาแบบ เคลลเนอร นอกจากนั้นเลนสใกลตา
แบบนี้ยังสามารถใชกับกลองดูดาวซึ่งมีคาอัตราสวนความยาวโฟกัสไดสั้นถึง f/4 ทําให
ใชกันแพรหลายแมแตในกลองขนาดใหญเชน Meade LX200 16” SCT
5.เลนสใกลตาแบบ Orthoscopic
เอรนิสต คารล แอบเบ (Ernst Karl Abbe) ไดประดิษฐเลนสใกลตาแบบ
orthoscopic ขึ้นในปค.ศ. 1880 โดยใชเลนสประกบกัน 3 ตัว(triplet) ซึ่งการ
ออกแบบเลนสแบบนี้นับไดวาเปนการออกแบบที่ดีที่สุดในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเลนสใกล
ตาแบบนี้ไดรวมเอาคุณสมบัติที่ดีของระยะหางในการมองเห็นกับการแกการบิดเบี้ยว
ของภาพที่ขอบของเลนสใกลตา(ความคลาดพู) รวมถึงความคลาดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี
ขอบเขตของภาพที่มองเห็น(field of view) ระหวาง 30 ถึง 50 องศา
6.เลนสใกลตาแบบ Erfles และ Konigs
เลนสใกลตาของ เออรเฟลส ไดถูกคิดคนขึ้นในปค.ศ. 1917 โดย เฮียนริช เออร
เฟลส ( Heinrich Erfle) โดยมีจุดเดนที่มีขอบเขตของภาพที่มองเห็นที่กวางเปนพิเศษ
(ประมาณ 60 ถึง 70 องศา) แตมีขอเสีย คือ คุณภาพของภาพที่มองเห็นบริเวณขอบจะ
นอยกวาภาพที่อยูตรงกลาง และในปค.ศ.1930 อัลเบอรท โคนิก (Albert Konig) ได
พัฒนาการออกแบบเลนสใกลตาของ เออรเฟลส ใหมีความยาวโฟกัสสั้นลง
การเลือกใชประเภทของเลนสใกลตาควรคํานึงถึง ขนาดของลําแสงที่รอดผานออกมาจากเลนสใกลตา
(Exit pupil) ควรมีคาเทากับหรือใกลเคียงกับขนาดเสนผานศูนยกลางของรูมานตาของมนุษยซึ่งอยูระหวาง 4 7 มิลลิเมตร ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพของวัตถุผานเลนสใกลตาไดงายขึ้น
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2.4 ระบบฐานยึดกลองโทรทรรศน
กลองโทรทรรศนทุกชนิดจําเปนจะตองมีฐานยึด (Mount) หรือขาตั้ง เนื่องจากกลองมีน้ําหนักมาก
การถือกลองขณะดูวัตถุทองฟาจะทําใหภาพสั่นไหว และไมสามารถสังเกตไดเปนระยะเวลานาน ความมั่นคง
แข็งแรงของฐานยึดกลองจึงเปนปจจัยสําคัญในการใชงาน โดยเฉพาะในการเก็บบันทึกขอมูล หรือการถายภาพ
ทางดาราศาสตรที่อาจตองใชเวลานาน ดังนั้นฐานยึดกลองจําเปนจะตองมีมอเตอรขับเคลื่อน และโปรแกรมที่
ใชในการสั่ง (software) ในการหมุนกลองใหติดตามวัตถุทองฟาที่ตองการสังเกต และเก็บขอมูลไดอยาง
แมนยํา ระบบฐานยึดกลองสามารถแบงออกเปนสองประเภทคือ
1.ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount)
2.ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร (Equatorial Mount)
1.ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount)
ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ เปนฐานที่สามารถเคลื่อนที่ไดสองแกน คือ แนวราบ(Azimuth) และยกขึ้นเปน
มุมเงย (Altitude) ในอดีตฐานยึดแบบนี้ใชกับกลองโทรทรรศนขนาดเล็กเนื่องจากไมสามารถติดตามดาวไดโดย
อัตโนมัติ ทําใหผูสังเกตตองคอยปรับมุมใหวัตถุอยูในกลองตลอดเวลา แตปจจุบันไดมีการพัฒนาการควบคุม
กลไกการหมุนของกลอง และดวยเทคโนโลยีการระบุตําแหนงดวยดาวเทียม (GPS) จึงชวยใหฐานยึดแบบมุม
เงยมุมทิศ สามารถติดตามดาวไดอยางแมนยํา

รูปที่ 10 ซาย ฐานยึดแบบมุมเงยมุมทิศที่ไมสามารถตามดาวไดตองปรับดวยมืออยูตลอดเวลา
ขวา คือ กลองที่ยึดกับระบบฐานมุมเงยมุมทิศที่ติดตั้งมอเตอรสําหรับการเคลื่อนที่ทั้ง
สองแกนทําใหสามารถเคลื่อนที่ตามดาวไดโดยอัตโนมัติ
2. ฐานยึดพิกัดศูนยสูตร (Equatorial Mount)
ฐานยึ ดพิ กัดศู นย สู ตร นั้ น ใชติดตั้งกลองสําหรับ การสังเกตการณ และเก็บ ขอมูล ทางดาราศาสตร
เนื่องจากสามารถติดตั้งมอเตอรที่ทําใหสามารถเคลื่อนที่ติดตามวัตถุทองฟาที่สนใจได ฐานยึดกลองแบบนี้ มี
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แกนหมนแกนไรท์แอส
แกนหมน

การเคลื่ อ นที่ ส องแกน คื อ แกนไรท แอสเซนชั่ น (Rigth

Ascention)

และแกนเดคลิ เนชั่ น

(Declination) ซึ่งเปนการเคลื่อนที่ในระบบเสนศูนยสูตรทองฟา
หลักการติดตั้งกลองบนฐานพิกัดศูนยสูตร คือ ใหแกนไรทแอสเซนชัน ของฐานยึดนั้นขนานกับแกน
หมุนของโลก และหมุนกลองดวยอัตราเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนทองฟา(ใกลเคียงกับการหมุนของโลก
มาก คือ 1รอบใชเวลา 24 ชั่วโมง) โดยทิศทางการหมุนนั้นสวนทางกับการหมุนของโลก (โลกหมุนในทิศทวน
เข็มนาฬิกาหรือจากตะวันตกไปทิศตะวันออก) ซึ่งเปนการชดเชยตําแหนงการเคลื่อนที่ปรากฏของวัตถุทองฟา
เนื่องจากการหมุนของโลก ดังนั้นภาพวัตถุจึงปรากฏอยูในกลองตลอดเวลาที่ทําการสังเกตการณ
รูปที่ 11 กลองโทรทรรศนสะทอนแสงติดตั้งบนฐานยึดพิกัด

ศู น ย

สูตร โดยการตั้งฐานกลองใหแกนไรทแอสเซนชั่นขนานกับแกนหมุนของ
โลก

2.5.กลองโทรทรรศนแบบ ดอปโซเนียน (Dobsonian telescope)
กลองโทรทรรศนแบบดอปโซเนียน เปนกลองที่เกิดจากการใชตัวกลองแบบนิวโทเนียน กับฐานกลอง
แบบ ฐานยึดมุมเงยมุมทิศ (Altazimuth Mount) ออกแบบโดย John Dobson ในปค.ศ. 1960 ซึ่งไดรับ
ความนิยมมากเนื่องใชงานไดงายเพราะกลองเคลื่อนไหวในแนว ขึ้นลงและหมุนรอบตัวเอง กลไกการขับเคลื่อน
กลองสามารถ ทําขึ้นมาไดเอง การติดตั้งที่ไมยุงยากทําใหสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก การที่กลองดอปโซน
เนียนใชตัวกลองเหมือนแบบนิวโทเนียนทําใหสามารถ สรางกลองใหมีขนาดใหญไดตามขนาดของกระจกโดย
สามารถลดน้ําหนักของตัวกลองโดยการเลือกใชวัสดุที่เบา ซึ่งจะทําใหกลองมีน้ําหนักนอยลงเมื่อเทียบกับกลอง
ประเภทอื่นที่มีขนาดกระจากเทากัน ถากลองที่มีขนาดใหญจึงสามารถใชดูวัตถุที่อยูเลยระบบสุริยะออกไปได
เชน กาแล็กซี เนบิวลา และกระจุกดาว
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รูปที่ 12 กล้องโทรทรรศน์แบบ
ดอปโซเนียน

กลองดอบโซเนียนไดเปรียบกลองประเภทอื่นที่มีความสะดวกในการติดตั้ง และการเคลื่อนยายแตก็มี
ขอจํากัดซึ่งควรพิจารณา อยูเชนกัน การที่เปนระบบมุมเงยมุมทิศ ทําใหคอยปรับกลองทุกสองถึงสามนาที
เพื่อใหวัตถุอยูในชองมองภาพ และไมสามารถใชพิกัดทองฟาแบบระบบเสนศูนยสูตร (Equatorial system)
เพื่อชวยในการหาวัตถุได และตําแหนงจุดกลางศีรษะก็ยังเปนจุดบอดสําหรับกลองที่ใชฐานแบบมุมเงยมุมทิศ
ซึ่งกลองดอปโซเนียนก็อยูในกลองที่ใชฐานแบบนี้ดวย และสุดทายคือการติดตั้งอุปกรณบนกลองไมวาจะเปน
กลองถายภาพ กลองเล็ง หรือเลนสตาที่มีน้ําหนักมากอาจทําใหกลองเสียสมดุลไดซึ่งตองเพิ่มตุมถวงเพื่อไห
น้ําหนักทายกลองกับหนากลองสมดุลกัน เพื่อปองกันไมใหน้ําหนักหนากลองถวงมากจนกลองพับตกลงมาเมื่อดู
วัตถุที่มีมุมเงยสูง
แหลงที่มาของขอมูล
[1] www.classicoworld.com
[2] www.wikipedia.org
[3] www.imss.fi.it
[4] http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/eyepiece.html
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บทที่ 3
กลองสองตา (Binoculars)
(Binocular)
สุวนิตย วุฒสังข, วทัญู แพทยวงษ

กลองสองตา หรือกลองสองทางไกลเปนเครื่องมือที่ใชในการสํารวจวัตถุที่อยูระยะไกลโดยมองพรอม
กันทั้งสองตา ซึ่งไดนําปริซึมมาใชเพื่อใหเกิดการสะทอนแสง และกลับภาพจากภาพหัวกลับเปนภาพหัวตั้ง
นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มระยะทางในการรวมแสง จึงทําใหตัวกลองมีความยาวสั้นลง กลองสองตาโดยทั่วไป
นั้นมีกําลังขยายต่ําเพราะมีขอจํากัดในเรื่องขนาดของเลนส เนื่องจากกลองสองตามีน้ําหนักเบา และสามารถ
มองเห็นภาพไดมุมกวาง จึงนิยมนํามาใชในการสังเกตกอนที่จะนํากลองโทรทรรศนมาสองดูในบริเวณที่เรา
ตองการ กลองสองตาสามารถแบงตามลักษณะของปริซึมภายในไดเปน 2 แบบ คือ แบบ Porro prism และ
แบบ Roof prism
3.1 ประเภทกลองสองตา
1. กลองสองตาแบบ Porro prism คือนําปริซึมสองตัวมาวางทํามุมกัน 90 องศา ทําใหเกิดการ
สะทอนของแสงและกลับภาพจากหัวกลับเปนภาพหัวตั้งเชนเดียวกับวัตถุ กลองแบบนี้สวนใหญมีน้ําหนักมาก
แตมีขอดีคือสามารถประกอบปริซึมไดงาย และมีการสูญเสียของแสงนอย

รูปที่ 1 แสดงทิศทางของลําแสงในกลองสองตาแบบ Porro prism
(ที่มา http://starizona.com/acb/basics/equip_binoculars.aspx)
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2. กลองสองตาแบบ Roof prism ไดมีการออกแบบการวางของปริซึมในลักษณะพิเศษทําใหเกิด
การสะทอนของแสงและการกลับภาพ ซึ่งการประกอบปริซึมในลักษณะนี้ทําไดยากกวาเนื่องจากลักษณะการ
วางตัวของปริซึมและมีการสูญเสียของแสงมากกวาแบบ Porro prism แตมีน้ําหนักเบากวา

รูปที่ 2 แสดงทิศทางของลําแสงในกลองสองตาแบบ Roof prism
(ที่มา http://starizona.com/acb/basics/equip_binoculars.aspx)
วิธีการสังเกตวากลองสองตาเปนลักษณะแบบ Porro หรือแบบ Roof นั้นดูไดจากลักษณะของลําแสง
ที่เขา และออกจากกลอง หากเปนแนวตรงเหมือนไมไดผานอะไรเลยก็จะเปนกลองสองตาแบบ Roof แตหาก
แนวแสงที่เขากับแนวแสงที่ออกมาไมไดเปนแนวเดียวกัน กลองสองตานั้นก็จะเปนแบบ Porro
3.2 ตัวเลขบนกลองสองตา
ปกติกลองสองตาจะระบุตัวเลขไวที่ตัวกลอง สองตัวเลขโดยมี x ขั้นอยู เชน 7x50 และบางครั้งก็มี
อักษรตาม เชน B หรือ GA

รูปที่ 3 แสดงตัวเลขบนกลองสองตา
1. ตัวเลขแรก หมายถึง กําลังขยาย (Magnification) ของวัตถุที่สังเกต วาเปนกี่เทาจากระยะหางของ
วัตถุ เชน ใชกลองที่มีตัวเลข 7x สองดูวัตถุที่ไกลออกไประยะ 100 เมตร ขนาดของวัตถุที่ปรากฏจะเทากับ
ขนาดของวัตถุนั้นเมื่อมองดวยตาเปลาหางจากวัตถุ 14 เมตร
2. ตัวเลขที่สอง หมายถึงเสนผานศูนยกลางของเลนสวัตถุ (Objective lens) มีหนวยเปนมิลลิเมตร
(มม.) โดยปกติแลว เลนสที่มีขนาดใหญก็จะทําใหเห็นภาพไดสวางมากขึ้น
3. ตัวเลข 356ft/1000yds หมายถึง มุมมองของภาพซึ่งจะเห็นพื้นที่กวาง 356 ฟุตที่ระยะ 1000 หลา
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ผูผลิตบางราย อาจเติมอักษร T หรือ N เพื่อระบุถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ เชน ลักษณะเกี่ยวกับ
การเคลือบเลนส (Optical coating) หรือ ความสามารถในการปรับภาพระยะใกล (Close focusing)

รูปที่ 4 แสดงสวนตางๆของกลองสองตา
3.3 รูรับแสง (Exit Pupil)
กําลังขยาย และขนาดของเลนสวัตถุจะบอกถึงขนาดของรูรับแสง โดยหาไดจากอัตราสวนของคา
กําลังขยายกับขนาดของเลนสวัตถุ เชน กลอง 7x35 จะมีขนาดของรูรับแสงเทากับ 5 มม. ซึ่งเทากับขนาดของ
รูรับแสงของกลอง 10x50 เชนกัน
ขนาดของรูรับแสงบอกใหทราบวากลองนั้นสามารถใชงานในบริเวณที่มีปริมาณแสงนอยไดดีหรือไม
ขนาดของรูรับแสงนั้นไมมีผลมากนักตอการมองเห็นสําหรับบริเวณที่มีแสงมาก แตจะมีผลชัดเจนหากบริเวณ
นั้นมีปริมาณแสงนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของรูรับแสง และมานตาของเราขณะนั้นเปนอยางไร รูมานตาของ
คนเราปรับใหมีขนาดเล็กใหญตามความสวางของแสงที่ผานเขามา ตั้งแต 2 - 7 มม. เพื่อใหเราเห็นภาพไดสวาง
พอดี และปองกันจอรับภาพในลูกตาไมใหเกิดอันตรายจากแสงสวางมากเกินไป
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รูปที่ 5 ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดของรูรับแสงที่ประมาณเทากัน ระหวางกลองขนาด 7x50
(ดานบน) กับ กลองขนาด 9x63 (ดานลาง)
ตามปกติในเวลากลางวันรูมานตาของเราจะมีขนาดราว 2-3 มม. ดังนั้นกลองสองตาที่มีรูรับแสงขนาด
2-5 มม. จะทําใหเห็นภาพที่มีความสวางใกลเคียงกัน แตในชวงเวลาเย็นหรือเชามืด รูมานตาจะขยายออกเปน
5 มม. เพื่อรับแสงใหมากขึ้นได หรือขยายออกเปน 7 มม.ในเวลากลางคืน ดังนั้นหากใชกลองที่มีรูรับแสงขนาด
ใหญขึ้น เชน 5-7 มม. ก็จะสามารถเห็นภาพไดสวางมากขึ้น สําหรับผูสูงอายุนั้นโดยทั่วไปขนาดของรูมานตาจะ
ลดลง เชน สําหรับผูที่อายุ 40 ปขึ้นไปนั้น ในเวลากลางคืนรูมานตาจะขยายออกไดเต็มที่ประมาณ 4.5-5 มม.
ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะใชกลองที่มีขนาดรูรับแสงเทากับ 7 มม. เนื่องจากปริมาณแสงที่เกินมานั้นก็ไมสามารถ
ผานเขาตาเราได
3.4 มุมมองของภาพ (Field of View)
เปนขนาดพื้นที่ของภาพที่เราเห็นจากกลองสองตา วาจะสามารถมองเห็นไดกวางเทาใด ซึ่งขึ้นกับ
กําลังขยายของกลอง กลองที่มีกําลังขยายมากนั้นจะมีมุมมองของภาพที่แคบ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับขนาดของ
เลนสตา และลักษณะของปริซึม มุมมองของภาพจะมีคาเปนองศา หรือระยะความกวางเปนฟุต หรือเมตร ที่
ระยะหาง 1000 หลา หรือ 1000 เมตร เราสามารถหาความสัมพันธของมุมมอง กับพื้นที่ที่เห็นไดจากสูตร
พื้นที่ที่เห็น =

มุมมองของภาพ(องศา) x 52.5

โดยที่คา 52.5 คือ เมื่อขนาดของมุมมอง 1 องศา จะสามารถมองเห็นพื้นที่กวาง 52.5 ฟุต ที่ระยะ
1000 หลา เชน กลองสองตามีมุมมองภาพ 15 องศา จะเห็นพื้นที่กวางเทากับ 15 x 52.5 = 787.5 ฟุตที่
ระยะหาง 1000 หลา เปนตน
สําหรับกลองสองตาบางรุนนั้นจะมีการพิมพคาสัดสวนของพื้นที่ที่เห็นกับระยะหางไวดวย ซึ่งจะเปน
การบอกคา Field of View ของกลองสองตานั้นๆเชนกัน เชน Field of View 356ft/1000yds หมายถึง
กลองสองตานี้ใหพื้นที่ที่เห็นกวาง 356 ฟุตที่ระยะ 1000 หลา ซึ่งก็สามารถคํานวนไดวาคือ 356/52.5 เทากับ
6.78 องศา หรือแปลงเปนกําลังขยายไดคือ 52.5/6.78 ประมาณ 7.7 เทา
3.5 ระยะชัดจากดวงตา (Eye Relief)
ระยะชัดจากดวงตาถึงเลนสตา โดยทั่วไปควรมีระยะตั้งแต 10 ถึง 15 มม. เพราะถาหากนอยไปกวา
นั้น ก็จะทําใหผูที่ใสแวนตามองเห็นไดไมชัดเจนทําใหตองถอดแวนตาออก และถาหากมากเกินไปก็จะทําใหถูก
รบกวนจากแสงภายนอก
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รูปที่ 6 แสดงระยะดวงตาถึงเลนส
3.6 การเคลือบเลนส (Optical coatings)
การสะท อ นกลั บ ของแสงเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ของเลนส ทุ ก ชนิ ด ในกล อ งสองตาหรื อ กล อ งถ า ยรู ป ซึ่ ง
ประกอบดวยเลนสประมาณ 5-15 ชิ้น แตละชิ้นอาจสะทอนแสงกลับประมาณ 4-5% แลวแตสภาพของผิว
เลนสและวัสดุที่ใชทําเลนส กลองที่มีคุณภาพต่ํานั้นปริมาณแสงที่ผานเลนสตัวหนาเขามา เมื่อมาถึงเลนสตา
ปริมาณแสงก็เหลือเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น หากเราใสแวนตา(กระจกใสธรรมดา) ก็อาจทําใหปริมาณแสงลดลง
7-8% แสงบางส ว นนั้ น ไมส ามารถทะลุ ผา นได แต จ ะสะท อนที่ผิ ว ของเลนส ตัว หนา แล ว วกกลั บ มา ทั้ ง นี้
เนื่องจากระหวางเลนสบางตัวหรือบางชุดมีที่เปนชองอากาศวางอยู ดังนั้นแสงจึงเกิดการสะทอนกลับไปกลับมา
ในชองอากาศนี้ ทําใหเกิดภาพซอน หรือภาพพรามัว
เพื่อแกลักษณะดังกลาว และใหแสงผานไดมากขึ้น จึงไดเกิดการเคลือบผิวเลนสขึ้นเพื่อทําใหแสงผาน
ไดมากกวา 90% ใหสี และความแตกตางของภาพในสวนมืด สวาง และโทนกลางไดชัดเจนรวมทั้งรายละเอียด
ความคมชัด และรูปทรง ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับชนิดของการเคลือบ และคุณภาพของเลนส
เลนสของกลองสองตาสวนใหญนั้นจะเคลือบดวย "สารแมกนีเซียมฟลูออไรด" อยางนอย 1 ชั้น เพื่อ
ลดการสะทอนกลับภายในเนื้อแกว และใหแสงผานไดมากที่สุด
กลองสองตาบางรุนอาจเคลือบสารเฉพาะผิวหนาของเลนสวัตถุ แตบางรุน(โดยเฉพาะที่มีราคาสูง) การ
เคลือบเลนสมักจะทําทั้งผิวชั้นนอก และผิวชั้นใน บางรุนก็อาจมีการเคลือบทั้งตัวเลนส ปริซึม และเคลือบ
หลายชั้นหรือที่เรียกวา "Multilayer Coating" หรือ "Multi Coat" ซึ่งแสงสวนใหญจะทะลุผานหมด มีเพียง
5% เทานั้นที่สะทอนกลับ ทําใหไดภาพสมจริง และคมชัดมากกวาเลนสที่ไมไดเคลือบ หรือเคลือบจํานวนนอย
ชั้นกวา
สิ่งที่มีผลตอการมองเห็นความคมชัด และสีของวัตถุในกลองสองตาอีกอยางก็คือ "การเคลือบน้ํายา
กันแสง" เลนสจับภาพที่เคลือบน้ํายากันแสงหลายชนิด (Multi Coated Lens) จะใหภาพที่คมชัด สวยงาม
มากกวาเลนสที่ไมไดเคลือบหรือเคลือบนอยชนิดกวา ตาของมนุษยนั้นจะสามารถปรับใหเขากับปริมาณของ
แสงตางๆได เชน เมื่อเรามองกระดาษสีขาวในบริเวณนอกอาคารที่มีแสงจา แลวนํากระดาษสีขาวเขามาใน
อาคาร เราจะเห็นกระดาษเปนสีแดงสักครูใหญ แลวกลับเปนสีขาวตามเดิม ดังนั้นเมื่อเราใชกลองสองตาที่มี
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เลนสไมไดเคลือบน้ํายากันแสงนั้นจะใหผลแตกตางกันบางเล็กนอย กับใชเลนสที่เคลือบน้ํายา หากเปนกลอง
ถายรูปแลวภาพที่ไดออกมานั้นแตกตางกันมากทีเดียว เนื่องจากแสง และรังสีหลายชนิดไมมีผลตอตาของ
มนุษย แตมีผลตอเลนสของกลองซึ่งอาจทําใหภาพที่ไดมีสีผิดเพี้ยนไปจากสีของวัตถุ
3.7 การโฟกัสภาพ
การปรับความคมชัดของภาพสําหรับกลองสองตานั้น ในทางปฏิบัตินั้นสามารถทําไดดังนี้
1) เปนวิธีที่งาย สะดวก รวดเร็ว และนิยมใชกันมากที่สุด เรียกวา "ระบบโฟกัสเดียว" คือ การปรับ
โฟกัสบริเวณตรงกลางกลอง (Center Focus) หรือแกนกลางของกลองขณะที่เรามองอยู ซึ่งมีหลักการ คือ
ปรับเลื่อนระยะของเลนสตา (Eyepiece Lens) ใหไปขางหนา หรือถอยหลังเพื่อหาจุดชัด
2) เปนวิธีที่คอนขางจะยาก คือ การปรับโฟกัสที่เลนสโดยปรับโฟกัสในแตละขาง (Individual Focus)
ของเลนสตา เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสมดุลในการมองของทั้งสองตา เนื่องจากความยาว-สั้นของสายตาทั้ง
สองขางอาจไมเทากัน ตัวปรับจะอยูตรงเลนสตาซึ่งปกติแลวจะอยูที่เลนสตาขางขวา ทําการปรับโดยหมุนไป
ทางซายหรือขวาเพื่อหาจุดที่ชัด (แตกลองบางรุน อาจมีตัวปรับอยูขางซายก็ได) หนวยของคาที่ปรับนั้นจะติดไว
ที่เลนสตาขางที่ปรับโฟกัส

รูปที่ 7 แสดงใหเห็น + 0 หรือ – เปนระบบการปรับโฟกัส โดยมีคาเปน + 0 - สวนตัวขีดตั้งจะ
เปนตัวบอกวา ขณะนี้เลนสตาขางขวา (หรือซาย) ที่ปรับอยู เปน + , 0 หรือ –
วิธีการปรับนั้นทําไดโดยการหาวัตถุที่หยุดนิ่งที่มีระยะหางประมาณ 15-30 เมตร จากนั้นก็ปดหนา
กลองขางขวาแลวมองกลองขางซาย หมุนที่ปรับโฟกัสจนไดภาพชัดเจนที่สุด เมื่อชัดเจนดีแลวก็เปดหนากลอง
ดานขวาและปดหนากลองขางซาย แลวใชตาขางขวามอง(มองจากเลนสตาขางขวา) โดยมองไปที่วัตถุเดิม หมุน
ที่ปรับโฟกัสจนไดภาพชัดเจนที่สุด แลวเปดหนากลองดานที่ปดไว จากนั้นมองพรอมกันทั้งสองตาวาไดภาพ
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ชัดเจนดีหรือไม ถายังไมชัดเจนก็ทําเชนเดิมจนไดจุดที่ชัดที่สุด ระบบการปรับโฟกัสทั้งสองดานนั้นมีขึ้นมา
เนื่องจากตาของคนเราสั้นยาวไมเทากัน จึงตองมีการปรับเลนสตาทีละขางเพื่อใหไดภาพที่คมชัดที่สุด
แตถาเปนกลองสองตาที่มีตัวปรับโฟกัสอยูที่เลนสตาเพียงขางเดียวนั้น ใหหมุนตัวปรับโฟกัสที่อยู
ระหวางเลนสตาทั้งสอง และขณะที่ปรับโฟกัสที่เลนสตาอยูนั้นหามหมุนตัวปรับโฟกัสตรงกลาง มิฉะนั้นเราจะ
ไมสามารถปรับกลองสองตาใหมีความสมดุลในการมองของภาพใหดูภาพที่ดีๆ ได
เมื่อปรับไดแลว ควรดูวาคาของเลนสตาชี้บอกอยูในตําแหนงใด เพราะถาหากมีใครมาปรับเลนสตาเรา
ก็จะสามารถปรับคืนกลับมาได โดยไมเสียเวลาในการมาปรับหาจุดโฟกัสใหม
3.8 วัตถุบนทองฟาที่สังเกตไดโดยใชกลองสองตา
กลองสองตานั้นมีขนาดเบา สะดวกตอการใชงาน มีมุมมองของภาพที่กวางกวากลองโทรทรรศน อีก
ทั้งภาพที่เห็นนั้นเปนภาพหัวตั้ง จึงเหมาะที่จะนํามาใชในการหาวัตถุบนทองฟา เราสามารถนํากลองสองตามา
ชวยในการสังเกตวัตถุทองฟาตางๆที่ตาเปลาไมสามารถเห็นได
กลองสองตาที่เหมาะสําหรับการดูดาว นิยมใชกลองสองตาขนาด 7x50 และ 9x63 เนื่องจากมีรูรับ
แสง (exit pupil) ที่เหมาะกับตาของคนเรา และมุมมองของภาพ (Field of View) ที่ไมแคบมากนักทําใหเรา
สามารถสํารวจและสังเกตไดงาย สําหรับกลองที่มีน้ําหนักมากเกินไปควรจะมีขาตั้งกลองเพื่อชวยในการมอง
และชวยใหภาพไมสั่นเนื่องจากการถือกลอง
เราสามารถนํากลองสองตามาใชในการสังเกตวัตถุทองฟาในยามค่ําคืนตางๆไดดังนี้
ดวงจันทร (The Moon)
ใชดูหลุมอุกกาบาต(craters) และภูเขาบนดวงจันทร เราควรดูดวงจันทรในขณะที่เปนเสี้ยวจะทําให
เห็นหลุมอุกกาบาต(craters) และภูเขาไดชัดเจนกวาตอนเต็มดวง เพราะแสงอาทิตยจะตกกระทบเฉียง ทําให
เห็นเงาไดชัดเจนกวา
ดาวเคราะห (Planet)
ดาวเคราะหที่สามารถมองเห็นดวยกลองสองตา เชน ดาวเสาร ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร ดาวศุกร
ดาวพุธ ในการสังเกตดาวพฤหั ส บดี นั้ น จะเห็นดวงจัน ทรบ ริวารสี่ดวง และดาวเสารก็จ ะเห็นวงแหวนที่
สวยงาม
Sagittarius Star Clouds
บริเวณใจกลางของทางชางเผือกที่มีดาวอยูกันอยางหนาแนน บริเวณกลุมดาวคนยิงธนู(Sagittarius)
รูปคลายกาน้ําชา ประกอบดวย Lagoon Nebula, Swan Nebula, Eagle Nebula M24 และกระจุกดาว
เปด M23 สังเกตไดในชวงฤดูรอน ไมสามารถสังเกตไดในบริเวณที่มีแสงสวางมาก
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Albireo
ดาวคูในกลุมดาว Cygnus

ซึ่งจะเห็นดาวหนึ่งเปนสีเหลืองสด อีกดวงเปนสีน้ําเงิน ดวยกลอง

กําลังขยาย 10 เทาขึ้นไป สังเกตไดในชวงฤดูรอน
Omega Centauri
หรื อ NGC 5139

เป น กระจุกดาวทรงกลมที่ส วยงามมาก

มีขนาดใหญอยูในกลุมดาว

Centaurus สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาในคืนที่ฟามืดสนิท แตเมื่อใชกลองสองตาก็จะทําใหเห็นไดชัดขึ้น
สังเกตไดในชวงฤดูรอน
Pleiades
กระจุกดาวลูกไก เปนกระจุกดาวเปดในกลุมดาววัว (Taurus) ปกติจะมองเห็นดาว 6-7 ดวงดวยตา
เปลา แตเมื่อมองดวยกลองสองตาจะเห็นวากระจุกดาวลูกไกมีสมาชิกอีกหลายสิบดวง สังเกตไดในชวงฤดูหนาว
Andromeda Galaxy
หรือ M31 ในกลุมดาวแอนโดรเมดา คุณจะเห็นแกนสุกสวางเพิ่มขึ้นเมื่อใชกลองสองตา สังเกตได
ในชวงตนฤดูหนาว ไมสามารถสังเกตไดในบริเวณที่มีแสงสวางมาก
Orion Nebula
หรือ M42 ในกลุมดาวนายพราน (Orion) ซึ่งจะเห็นเปนแสงฝาจางๆ เมื่อมองจากกลองสองตา
สามารถเห็นไดในชวงฤดูหนาว
Double Cluster
กระจุกดาวสองกระจุกที่อยูระหวางกลุมดาวคางคาว (Cassiopeia) กับกลุมดาวเปอรเซอุส (Perseus)
ซึ่งเปนกระจุกดาวเปดที่สวยงามมาก เมื่อมองดวยตาเปลาในบริเวณที่ไมมีแสงจากตัวเมืองรบกวนเราจะเห็น
เปนแสงฝาจางๆ แตเมื่อดูดวยกลองสองตาจะเห็นดาวเปนจํานวนมาก สามารถเห็นไดในชวงฤดูหนาว
แหลงขอมูลอางอิง
[1]www.opticsplanet.net/how-to-buy-binoculars.html
[2]www.chuckhawks.com/binocular_basics.htm
[3]http://irwincur.tripod.com/binocular_primor.htm
[4]http://en.wikipedia.org/wiki/binoculars
[5]http://starizona.com/acb/basics/equip_prnoculars.aspx
[6]www.bestbinocularsreviews.com/glossary_binoculars.php
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บทที่ 4
การใชโปรแกรมทางดาราศาสตร
โปรแกรม Stellarium 0.10.6
1. บทนํา
โปรแกรม Stellarium เปนการจําลองทองฟาแบบ 3 มิติ แสดงกลุมดาวเสมือนทองฟาจริง
และสามารถจํ า ลองตํ า แหน ง ของดวงอาทิ ต ย
ดวงจั น ทร
ดาวเคราะห
ดาวฤกษ
และวัตถุทองฟาตางๆรวมถึงแสดงปรากฎการณทางดาราศาสตรเชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก
เป น ต น Stellariumเป น โปรแกรมฟรี แ วร
(Freeware)
ซึ่ ง อนุ ญ าติ ใ ห บุ ค คลทั่ ว ไปติ ด ตั้ ง ใช ง าน
และพัฒนาโปรแกรมไดจึงเหมาะสมตั้งแตบุคคลทั่วไปจนถึงผูเชี่ยวชาญดาราศาสตรอีกทั้งยังสามารถนํามา
ประยุกตใชใการเรียนการสอนและบรรยายทางดาราศาสตรไดทุกระดับอีกดวย

รูปที่ 1.1 โปรแกรม Stellarium 0.10.6
2. การติดตั้งโปรแกรม stellarium
2.1 ระบบคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม stellarium
• ระบบปฏิบัติการ Linux/Unix; Windows 2000/NT/XP/Vista/Win7; MacOS X 10.3 หรือสูงกวา
• การดจอ 3D ที่รองรับการทํางานของ OpenGL
• RAM ขั้นต่ํา 1 GB หรือมากกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลวัตถุทองฟา (star catalogues)
หมายเหตุ รายละเอียดปลีกยอย เชนทางชางเผือกและการกระพริบของดวงดาว
สามารถถูกรบกวนไดดวยแสงวางภายในหอง
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172.2 การดาวนโหลดโปรแกรม stellarium
สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจากเว็ปไซด http://www.stellarium.org/ เมื่อเปดเว็ปไซดแลว
จะมีหนาตาง (ดังรูปที่ 2.2.1) ปรากฏขึ้น โดยสามารถเลือกที่จะดาวนโหลดโปรแกรม stellarium

สําหรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการตาง ๆ ที่ตองการ
รูปที่ 2.1 หนาตางแสดงหนาเว็ปไซดสําหรับดาวนโหลดโปรแกรม stellarium
(http://www.stellarium.org/)
2.3 การติดตั้งโปรแกรม stellarium

2.3.1 ระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows OS)
ขั้นตอนที่ 1 ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ไอคอน stellarium-0.10.6.1.exe เพื่อเริ่มทําการติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีหนาตางปรากฏขึ้นใหกดปุม Next
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ขั้นตอนที่ 3 ใหเลือกประโยค “I accept the agreement” จากนั้นกดปุม Next
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนนี้เปนการเลือกตําแหนงฮารดไดว ในการจัดเก็บฐานขอมูลของโปรแกรม
และตําแหนงการสราง shortcut ใน start menu (ขวา) - กดปุม Next เพื่อขามไปขั้นตอนตอไป

(ซาย)

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนนี้เปนการถามถึงความตองการในการสราง shortcut
และหนาตางยืนยันการติดตั้งโปรแกรม (ขวา) - กดปุม Next และ Install ตามลําดับ

(ซาย)

บนหนาจอ
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ระหวางขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมหนาจอคอมพิวเตอร จะปรากฏหนาตาง (รูปลาง) ออกมา
ใหรอจนกวาขึ้นหนาตางใหม

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น จะปรากฏหนาตางขึ้นมา - ใหเอาเครื่องหมายถูก ในชอง “View
README.rtf” และ“StartStellarium” ออก จากนั้นกดปุมFinishเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม
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2.3.2 ระบบปฏิบัติการแมก (Mac OS X)
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อดาวนโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหเริ่มการติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน
stellarium-0.10.6-Intel.dmc

ขั้นตอนที่

2

จากนั้นคอมพิวเตอรจะจําลองดิกสเสมือนขึ้นมา

ใหทําการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวโปรแกรมอีกที

แลวรอคอมพิวเตอรทําการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่อง
ขั้นตอนที่ 3 ลากไอคอนของโปรแกรม stellarium ลงในโฟลเดอร Applications

เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
หมายเหตุ ทั้งนี้ทางผูเขียนจะไมขอแสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรม stellarium
สําหรับการทํางานในระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ/ลีนุกซ (Unix/Linux)
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2.4 เริ่มการใชงานของโปรแกรม stellarium
2.4.1 ระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows OS)
2.4.1.1 ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของโปรแกรม stellarium
บนหนา Desktop จากนั้น
โปรแกรมจะเริ่มทํางาน
2.4.1.2 เขาไปที่ start --> all program --> stellarium จากนั้นคลิ๊กไอคอนโปรแกรม stellarium
โปรแกรมจึงทํางาน
2.4.2 ระบบปฏิบัติการแมก (Mac OS X)
ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของโปรแกรม stellarium ในหนาตาง Applications แลวโปรแกรมจึงทํางาน

3. แนะนําการใชโปรแกรม
รูปที่ 3.1 หนาตางแสดงภาพในเวลากลางวัน (ซาย) และกลางคืน (ขวา)
3.1 ภาพรวมของหนาตางการใชงาน (Interface)
แถบเมนูดานลางแสดง ตําแหนง/พิกัด ของผูสังเกตการณ, พื้นที่การมองเห็น (Field of View; FOV),
การประมวลผลของภาพในหนวยของ เฟรมตอวินาที (FPS) และสุดทายวัน - เวลาที่จําลองการดูดาว
หนาตางการทํางานจะแสดงภาพเสมือนจริง คือ เวลากลางคืนจะสามารถเห็นดวงดาว ดวงจันทร
หรือวัตถุทองฟาตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับทองฟาจริง โดยอางอิงจากตําแหนงของผูสังเกตการณ
ประกอบกับฉากหนาที่เปนภาพพาโนรามาแบบ 360 องศา
สามารถใชเมาส หรือลูกศรบนคียบอรด ในการเลื่อนดูทองฟาในทิศทางตาง ๆ และซูมเขา - ออก
โดยการหมุนลูกเลื่อนบนเมาส หรือกดปุม page up/page down บนคียบอรด
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สามารถเลื่อนเมาส ไปยังมุมลางดานซายของจอ จะมีแถบเครื่องมือจะปรากฏออกมาใหเห็น
ซึ่งเครื่องมือเหลานี้เปนตัวชวยอยางดีสําหรับการใชโปรแกรม
3.1.1 เครื่องมือควบคุมเวลา
เมื่อเริ่มโปรแกรมแลว เวลาจะถูกตั้งคาไวใหตรงกับเวลาในคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ไว
ซึ่งแนนอนวาคอมพิวเตอรแตละเครื่องก็ถูกตั้งเวลามาไมตรงกัน ซึ่งโปรแกรม stellarium
สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟา และยังสามารถปรับเวลาใหยอนกลับไปยังอดีตไดอีกดวย
ตารางที่ 3.1 แสดงการใชเครื่องมือควบคุมเวลา
ไอคอน

คียลัด
j

คําอธิบาย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (ขึน้ อยูกับจํานวนครั้งในการกด)

k
8

ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามจริง/ทําเวลาใหหยุดนิ่ง
กลับมาสูวันและเวลาปจจุบัน

l

ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งในการกด)

ทดสอบการใชงานโดยสังเกตจาก ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟา
และความเร็วของเวลาที่แสดงผลบนหนาจอ บริเวณแถบเมนูดานลาง
3.1.2 การปรับเปลี่ยนมุมมองภาพ เพื่อสังเกตการณทองฟา
ดังที่กลาวในขางตนวา สามารถใชเมาส หรือลูกศรบนคียบอรด ในการเลื่อนดูทองฟาในทิศทางตาง ๆ
และซูมเขา - ออก โดยการหมุนลูกเลื่อนบนเมาส หรือกดปุม page up/page down บนคียบอรดนั้น
ยังมีเทคนิคอีกหลากหลายรูปแบบในการปรับเปลี่ยนมุมมองภาพใหตรงกับความตองการของเรา
ตารางที่ 3.2 แสดงการควบคุมมุมมองภาพ
คียลัด
Cursor keys (ลูกศร)
Page up/ Page down
Forward-slash (/)
Backslash (\)
Space bar

คําอธิบาย
เลื่อนมุมมอง บน ลาง ซาย ขวา ตามสัญลักษณ (ลูกศร) ที่กดปุม
ซูมเขา และ ซูมออก
ซูมเขาไปยังวัตถุที่อยูตําแหนงกลางจอคอมพิวเตอร (อัตโนมัติ)
ซูมออกไปยังมุมมองปกติ (อัตโนมัติ)
ทําใหวัตุที่ถูกเลือก ขยับเขามาอยูปริเวณกลางจอภาพ

คลิ๊กซาย (เมาส)

เลือกวัตถุทองฟาที่ตองการ

คลิ๊กขวา (เมาส)

ยกเลิกการเลือกวัตถุทองฟาทุกชนิด

หมุนลูกเลื่อนเมาส

ซูมเขา และ ซูมออก
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3.1.3 ตัวควบคุมหลัก ของโปรแกรม stellarium
รูปที่ 3.2 แสดงความสามารถในของฟงกชันตาง ๆ ใน โปรแกรม stellarium
โปรแกรม stellarium ไมเพียงแคสามารถใชดูดาวบนทองฟาไดอยางเดียว ดังรูปที่ 3.2
โปรแกรมยังสามารถแสดงกลุมดาว หรือภาพในจินตนาการของกลุมดาว เสนสุริยะวิธี เสนศูนยสูตรทองฟา
รวมถึงขอบเขตของกลุมดาวตาง ๆ ได
เพียงแคลากเมาสไปบริเวณมุมซายมือของหนาจอ แถบเครื่องมือหลักที่ถูกซอนไวก็จะถูกแสดงออกมา
จากนั้นคลิ๊กซายหนึ่งครั้ง ที่บริเวณไอคอนตาง ๆ ฟงกชั่นนั้น ๆ ก็จะทํางานทันที

รูปที่ 3.3 แถบเครื่องมือหลักดานลางของหนาตางโปรแกรม
ตารางที่ 3.3 แสดงคําอธิบายฟงกชันตาง ๆ ในแถบเครื่องมือหลักดานลางของโปรแกรม
ไอคอน

คียลัด

คําอธิบาย

C

แสดง/ไมแสดง เสนกลุม ดาว

V

แสดง/ไมแสดง ชื่อกลุมดาว

R

แสดง/ไมแสดง รูปภาพจินตนาการของกลุมดาว

E

แสดง/ไมแสดง เสนกริดระบบศูนยสูตร

Z

แสดง/ไมแสดง เสนกริดระบบขอบฟา

G

แสดง/ไมแสดง สิ่งแวดลอมบนพื้นโลก

Q

แสดง/ไมแสดง เครื่องหมายทิศ N, S, E, W
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ไอคอน

คียลัด

คําอธิบาย

A

แสดง/ไมแสดง บรรยากาศของทองฟา

N

แสดง/ไมแสดง ตําแหนงและชื่อ เนบิวลา กาแล็กซี

P

แสดง/ไมแสดง ตําแหนงและชื่อ ดาวเคราะห

Ctrl+M
Space bar
F11

แสดงมุมมอง ระหวางฐานตั้งกลองชนิดอิเควทอเรียล/ฐานตั้งกลองชนิดแบบอัลตาซิมุท
จัดวัตถุที่กําลังศึกษาใหอยูตรงกลาง
แสดง/ไมแสดง แสงสีแดงเมื่อใชศึกษาตอนกลางคืน
แสดง/ไมแสดง ขยายหนาจอ

Ctrl+A

เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา

Ctrl+C

แสดง/ไมแสดง สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา

Ctrl+O

แสดง/ไมแสดง มุมมองเมื่อมองผานเลนสใกลตาของกลองโทรทรรศน

Ctrl+Z

แสดง/ไมแสดง สถานีอวกาศและดาวเทียม

รูปที่ 3.4 แถบเครื่องมือหลักดานซายของหนาตางโปรแกรม

ตารางที่ 3.4 แสดงคําอธิบายฟงกชันตาง ๆ ในแถบเครื่องมือหลักดานซายของโปรแกรม
ไอคอน

คียลัด
F6

คําอธิบาย
แสดงหนาตางเลือกตําแหนงสถานที่ตั้งที่ตองการศึกษา

F5

แสดงหนาตางการตั้งคา“ป เดือน วัน : ชั่วโมง นาที วินาที” ที่ตองการศึกษา

F4

แสดงเครื่องมือตั้งคาการแสดงภาพตางๆ ในโปรแกรม

F3

แสดงหนาตางสําหรับสืบคนวัตถุทองฟา

F2

แสดงหนาตางการตั้งคาโปรแกรม

F1

แสดงหนาตาง ชวยเหลือ เกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม
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3.1.4 ฟงกชันการคนหาวัตถุทองฟา
รูปที่ 3.5 หนาตางสําหรับการคนหาวัตถุทองฟา
ฟงกชันสําหรับการคนหาวัตถุทองฟา เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการคนหาวัตถุทองฟา งาย
ๆ เพียงพิมพชื่อวัตถุลงไปใน แถบเครื่องมือ แลวกด Enter หรือ กดปุม
ตัวอยางในรูปที่ 3.5 เมื่อพิมพตัวอักษรไปแลว จะมีชื่อวัตถุทองฟาขึ้นมาใหเลือก
ซึ่งสามารถเลือกวัตถุเหลานั้นโดยการกดลูกศร ขึ้น - ลง บนคียบอรด จากนั้นถึงกด Enter ตามปกติ

3.1.5 หนาตาง ชวยเหลือ
รูปที่ 3.5 หนาตาง ชวยเหลือ เกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม
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หนาตางชวยเหลือ เกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม ประกอบไปดวยคียลัดในการใชฟงกชันตาง ๆ
รวมถึงขอมูลตาง ๆ ของตัวโปรแกรม และผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรม
4. เริ่มตนการใชงาน

4.1 การตั้งคาภาษา
เมื่อเปดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกภาษาที่ใชในโปรแกรมจะอานไมออก
สามารถทําการตั้งคาภาษาไดโดยการเรียกแถบเครื่องมือ Configuration window

เลือกหนาตางยอย

Main แลวเลือกแถบเมนูภาษา (Program language) ใหเปน English จากนั้นกดปุม Save settigns
แลวทําการปดโปรแกรมแลวเปดใหม จะเห็นวาโปรแกรมจากทํางานในรูปแบบภาษาอังกฤษ

2

1

3
4

รูปที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาหลักในการใชโปรแกรม
4.2 ปรับตั้งคาพิกัดของผูสังเกตการณ
กอนการศึกษาผูใชงานตองตั้งคาสถานที่ หรือตําแหนงของผูศึกษา
เนื่องจากสถานที่ในการศึกษามีความสัมพันธกับเวลาตางในการเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟาดวย
และในการตั้งคาสถานที่นี้ทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น โปรแกรมจะบันทึกสถานที่ไว ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกที่เครื่องมือ Location window [F6]
เพื่อเลือกตําแหนงสถานที่ตั้งที่ตองการสังเกตการณ
ขั้นตอนที่ 2 สามารถแบงไดออกเปน 3 วิธีดังนี้
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วิธีที่ 1 พิมพชื่อจังหวัดลงในชอง ในสวนที่ A จากนั้น จะมีชื่อจังหวัด และประเทศปรากฏขึ้นในสวนที่
B แลวใหคลิ๊กซายหนึ่งครั้งที่ชื่อจังหวัดที่เราเลือก
วิธีที่ 2 สามารถคลิ๊กซาย ในบริเวณแผนที่โลก (สวน C) ไดเลย
วิธีที่ 3 สามารถกรอกขอมูลพิกัด ละติจูด และลองจิจูด ลงไปในสวน D
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือกสถานที่เสร็จแลว ใหคลิก ถูก ที่เมนู Use as default (สวนที่ 3)
แลวปดหนาตางการตั้งคา

C
1
3

B

2

A

D

รูปที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการตั้งคาพิกัดของผูสังเกต
4.3 ปรับตั้งคาเวลา
นอกจากการปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุไดแลว เรายังสามารถปรับตั้งคาเวลาในโปรแกรม
ไดโดยการใชฟงกชันในแถบเครื่องมือหลักไดอีกดวย

โดยเรียกใช

Date/Time

ซึ่งจะปรากฏหนาตางดังรูปที่ 4.3 ขอมูลจะเรียงดังนี้คือ

ȝ0ô.℮.ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ8Ȝ34ŉǿǿǿǿǿǿǺ8
ŉħ15
ǿǿǿǿǿǿû8
Ǻ0fiõǿǿǿǿǿŉ9ħ1ǿǿǿǿǿǺ0
5
ŉ9ħ1

รูปที่ 4.3 แสดงหนาตางการตั้งคาเวลา

window
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4.4 การตั้งคาภาพภูมิประเทศ (Landscape)
ผูศึกษาสามารถเลือกลักษณภูมิประเทศใหใกลเคียงกับตําแหนงการสังเกตของผูศึกษา เชน กลางทะเล
ในปาทึบทุงหญาดวงจันทรเปนตนซึ่งลักษณะภูมิประเทศตางๆจะจํากัดมุมมองของทองฟาไวเชนกลางทะเลสาม
ารถมองเห็นเสนขอบฟาไดทั้ง360องศาแตในปาทึบจะสามารถเห็นทองฟาไดเพียงบริเวณกลางศรีษะ
ผูศึกษาสามารถปรับตั้งคาภาพภูมิประเทศไดจากแถบเครื่องมือหลัก Sky and Viewing Option Windows
[F4]
จากนั้ น ให เ ลื อ กหน า ต า งย อ ย Landscape จากนั้ น ชื่ อ ภู มิ ป ระเทศจะปรากฏขึ้ น มา
ทางผูศึกษาสามารถเลือกลักษณะภูมิประเทศไดตามตองการ ถาตองการตั้งภาพนี้ลักษณะภูมิประเทศตลอดไป
ใหใส เครื่องหมายถูก หนาชอง Use this landscape as default (ดูรูปที่ 4.3)

2
3
1

4

รูปที่ 4.3 แสดงหนาตางการตั้งคาภาพภูมิประเทศ (Landscape)
5. การใชงานเพิ่มเติม
5.1 การลากเสนบนทรงกลมทองฟา

รูปที่ 5.1 แสดงการลากเสนบนทรงกลมทองฟา
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Equatorial grid
Equatorial J2000 grid
Azimuthal grid
Equator line
Meridian line
Ecliptic line
Cardinal points

=
=
=
=
=
=
=

เสนกริดระบบศูนยสูตร
เสนกริดระบบศูนยสูตร J2000
เสนกริดระบบขอบฟา
เสนศูนยสูตรฟา
เสนเมอริเดียน
เสนสุริยะวิถี
เครื่องหมายแสดงทิศ

5.2 การจําลองปรากฏการณฝนดาวตก
ปรากฏการณฝนดาวตกนั้นมีอยูทุกเดือน
ซึ่งผูศึกษาสามารถตรวจสอบหาตําแหนงศูนยกลางการกระจายของฝนดาวตกแตละครั้งผานโปรแกรม
stellarium ในแถบเครื่องมือที่ชื่อวา Sky and Viewing options windows

รูปที่ 5.2 แสดงการจําลองปรากฏการณฝนดาวตก
โดยจะตองปรับคา Hourly zenith rate ในสวนของ Shooting stars ได ซึ่งในที่นี้ สามารถเลือก
rate ไดดังนี้ 0 10 80 10000 และ 144000 ดวงตอชั่วโมง
5.3 การเรียกใช Scripts
สําหรับผูศึกษาที่มีความรูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และสนใจที่จะเขียน Script ในรูปแบบ *.ssc
file ซึ่ง Script ตาง ๆ นี้ เรียกเอาฟงกชันตาง ๆในโปรแกรม มาแสดงผลในรูปแบบ แอนนิเมชัน เชน
การเกิดปรากฏการณสุริยุปราคา จันทรุปราคา และการแสดงกลุมดาวจักราศี เปนตน
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รูปที่ 5.3 แสดงหนาตางยอยของการเรียกใช Scripts
5.4 การเปดใชงานปลั๊กอิน

รูปที่ 5.4 แสดงหนาตางยอยของการเรียกใชงาน ปลั๊กอิน
ปลั๊กอินที่นิยมใชโดยมาก ไดแก
Angle Measure
=
เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา
Compass Marks
=
สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา
Oculars
=
มุมมองเมื่อมองผานเลนสใกลตาของ
กลองโทรทรรศน
Satellites
=
สถานีอวกาศและดาวเทียม
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โดยขอมูลตาง ๆ ของปลั๊กอิน สามารถปรับคาและอัพเดทขอมูลได โดยการกดปุม configure
และปลั๊กอินบางตัวยังสามารถดาวนโหลดไดในเครือขายอินเทอรเน็ต
5.4.1 เครื่องมือวัดระยะเชิงมุมบนทองฟา
เพียงแคคลิ๊กซายคางไว โดยเริ่มตนจากวัตถุทองฟาวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
แลวระยะเชิงมุมก็จะปรากฏขึ้น มีหนวยเปนองศา

รูปที่ 5.5 การแสดงผลของการวัดระยะหางเชิงมุมของวัตถุทองฟา
5.4.2 สเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา
เมื่อเรียกใชฟงกชันนี้ เครื่องหมายแสดงทิศจะหายไป
แลวจะมีสเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา ออกมาแทน

รูปที่ 5.6 การแสดงสเกลองศาแกนหมุนในแนวราบบริเวณเสนขอบฟา
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5.4.3 มุมมองเมื่อมองผานเลนสใกลตาของกลองโทรทรรศน
ฟงกชันนี้จะจําลอง ขนาดและความกางของมุมมอง
เมื่อมองผานกลองโทรทรรศนที่มีคุณสมบัติตามที่เราใสขอมูลไป

รูปที่ 5.7 การแสดงมุมมองผานกลองโทรทรรศนที่มี FOV 70 ํ และกําลังขยาย 10 เทา
5.4.4 สถานีอวกาศและดาวเทียม

รูปที่ 5.8 แสดงสถานีอวกาศและดาวเทียมที่โคจรบนทองฟา
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บทที่ 5
โปรแกรมทางดาราศาสตร

โปรแกรม Celestia (version 1.6)
บทนํา
โปรแกรมCelestiaโปรแกรมCelestiaเปนชื่อที่มีความหมายวา "ดินแดนในจินตนาการที่อยูบนทองฟา
"ซึ่งชางเหมาะสมกับคุณสมบัติของโปรแกรมนี้จริงๆเพราะ Celestiaเปนโปรแกรมที่สามารถสรางภาพ
จําลองของอวกาศ (Space Simulation) ไดในแบบเวลาจริง (Real Time)ทําใหเราสามารถสัมผัสกับ
ประสบการณในอวกาศแบบ 3 มิติ ไดอยางสมจริงดวยเทคโนโลยีการแสดงผลแบบ OpenGL ซึ่งเปน
เทคโนโลยีระบบเปด จึงทําใหซอฟตแวรตัวนี้สามารถรันไดกับคอมพิวเตอรทุกระบบ(Cross Platforms)
ไมวาจะเปน MS Windows , Mac OS หรือ Linuxก็ตามตนกําเนิดของCelestiaเริ่มตนขึ้นในปคศ.2001
จากแรงบันดาลใจและการรางสรรคของMr.ChrisLaurelโปรแกรมของWAComputer,Seattleที่ตองการ
สรางโปรแกรมจําลองสภาพในอวกาศใหผูชมในเวิรดไวดเว็บสามารถทองไปไดทุกๆแหงในอวกาศและตอง
รูสึกวาไดเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ตองการไดอยางอิสระและสมจริงที่สุดไมใชเปนการเปดหนาเอกสารที่
ละหนาๆอยางที่เปนอยูในการคนหาขอมูลในเอนไซโครปเดียแตจะตองเหมือนกับการบิน20ไปในอวกาศที่
เปนสภาพ3มิมิติอยางแทจริง(ไม
( มีจุดอางอิ
งอิงวาดานไหนเรียกวาดานบนลางตะวันออกหรือตะวันตก)คุณจะ
สามารถบินจากโลกผานดวงจันทรทะลุออกไปนอกกาแลคซี่ทางชางเผือกไปสูกาแลคซี่อื่นไดตามที่ตองการ
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เครดิต : http://www.itdestination.com/articles/celestia/

การติดตั้งโปรแกรม Celestia
2.1 ระบบคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม Celestia
- ระบบปฏิบัติการ Windows 98,XP,Vista,win7 ; MAC OS 10 or Linux หรือสูงกวา
- รองรับการทํางาน Open GL
- ความเร็ว CPU อยางนอย 1 GHz
- RAM ขั้นต่ํา 512 MB หรือมากกวา
- HDD มีพื้นที่วางอยางนอย 2.0 GB
2.2 การดาวนโหลดโปรแกรม Celestia
โปรแกรม Celestia เปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware) ติดตั้งไดทั้งระบบปฏิบัติการ Window และ MAC
สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.shatters.net/celestia/
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2.3 การติดตั้งโปรแกรม Celestia
ระบบปฏิบัติการวินโดว (Window OS)
ขั้นตอนที่ 1 ดับเบิ้ลคลิกไฟล celestia-

win32-1.6.0

ขั้นตอนที่ 2 หนาตาง Welcome to the Celestia Setup Wizard เพื่อตอนรับเขาสูการติดตั้งโปรแกรม
Celestia ใหคลิก Next
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ขั้นตอนที่ 3 ในหนาตาง License Agreement เพื่อแสดงขอตกลงในการใชงานของโปรแกรม ใหเลือก I
accept the agreement จากนั้นคลิก Next เพื่อไปขั้นตอนตอไป

ขั้นตอนที่ 4 เลือกโฟลเดอรในการติดตั้งโปรแกรม (ปกติจะไมตองแกไขอะไร) แลวคลิกปุม Next
ตอไปเพื่อไปยังขั้นตอนตอไป
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ขั้นตอนที่ 5 หนาตาง Ready to Install แสดงการกําหนดคาการติดตั้ง ใหคลิกปุม Install

ขั้นตอนที่ 6 โปรแกรมจะทําการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อติดตั้งเสร็จจะแสดงหนาตาง Completing
the Celestia Setup Wizard เลือกเฉพาะ Launch Celestia เมื่อติดตั้งเสร็จจะเปดหนาตางโปรแกรม
Celestia ทันที จากนั้นคลิกปุม Finish เพื่อออกจากการติดตั้ง
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ขั้นตอนที่ 7 สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม Celestia
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การใชงานโปรแกรม Celestia ขั้นพื้นฐาน
การควบคุมการปรับมุมมองดวยเมาสเมื่อตองการหมุนรูปโลกเพื่อดูอีกดานของโลกใหคลิกเมาสขวาคางไวและ
ลากไปยังทิศทางที่ตองการ โดยลากไปทางซายหรือขวา จะพบวาอีกดานของโลกเปนเวลากลางคืน

ถาคลิกเมาสขวาคางไวและลากขึ้นหรือลง จะเปนการใหแสดงภาพขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต

ถาตองการปรับระยะใกลและไกล ใหเลื่อนปุมตรงกลางเมาส
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ปุมคียลัดที่ใชบอย
ปุมคียลัดที่ใชบอย ๆ ในโปรแกรม Celestia แบงออกเปนหมวดยอยๆ ดังนี้
- Navigation
ปุม

การทํางาน

1-9

เลือกดาวเคราะหในระบบสุริยะ โดยเรียงจาก ดาวพุธ - ดาวพลูโต

G

GoTo ไปยังวัตถุที่เลือก

HOME

ซูมเขา

END

ซูมออก

D
ESC

เปด Demo โปรแกรม Celestia
ยกเลิก Script

- Time
ปุม
Space Bar

การทํางาน
หยุดเวลา

L

เพิ่มความเร็ว 10x

K

ลดความเร็ว 10x

\

ปรับความเร็วใหเปนปกติ

- Labels
ปุม

การทํางาน

P

เปด/ปด แสดงชื่อดาวเคราะห

M

เปด/ปด แสดงชื่อดวงจันทร
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- Option
ปุม

การทํางาน

I

เปด/ปด ชั้นเมฆ

O

เปด/ปด แสดงเสนวงโคจรของดาวเคราะห

การไปยังดาวเคราะห ในระบบสุริยะโดยใชปุมคียลัด
ปุมเลข 1-9 หมายถึงดาวเคราะหในระบบสุริยะโดยจะเรียงจากดาวเคราะหที่อยูใกลดวงอาทิตยที่สุดถึงไกลที่สุด
- ยกตัวอยางเลือกไปยัง Mercury(ดาวพุธ) กดปุม 1 ชื่อดาวเคาระหจะปรากฏอยูมุมบนซายของโปรแกรม
- โปรแกรมจะแสดงดวงดาวที่ไดเลือกไว

- จากนั้นกดปุม G (goto) เพื่อไปยังดาวเคราะหที่เราเลือก
- ดาวเคราะหที่เลือกไวจะปรากฏอยูในหนาตางของโปรแกรม
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ตารางชื่อดาวเคราะหในระบบสุริยะ
ปุม
ชื่อดาว

1

2

3

4

Mercury

Venus

Earth

Mars

รูป

ปุม
ชื่อดาว
รูป

5

6

7

8

9

Jupiter

Saturn

Uranus

Neptune

Pluto
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เทคนิคตางๆ ในโปรแกรม Celestia
การใชเมนู Navigation
เปนเมนูเพื่อใชในการตรวจสอบดูดวงดาวในระบบสุริยะ ภายในเมนูจะมีชื่อดวงดาวมากมาย
โดยคลิกเลือกเมนู Navigation > Solar System Browser... จากนั้นจะมีรายชื่อระบบดวงดาวหลัก
และดวงดาวขางเคียงใกล ใหเลือกดวงดาวที่สนใจ จากนั้นคลิกปุม Go To และคลิกปุม OK
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การคนหาวัตถุโดยการ ENTER
กดปุม ENTER จะปรากฏชอง Target name: สําหรับกรอกชื่อวัตถุที่ตองการ
โปรแกรมจะแสดงชื่อใกลเคียงดานลาง

เมื่อพิมพชื่อวัตถุที่ตองการเรียบรอยแลวใหกดปุม ENTER อีกครั้ง
ขอมูลวัตถุที่เลือกจะปรากฏที่มุมบนซายของโปรแกรม

จากนั้นกดปุม G (goto) เพื่อไปยังวัตถุที่เลือกไว
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การปรับคาตางๆ ใน Celestia
สามารถทําไดโดยการ ไปที่เมนู Render จากนั้นเลือก View Options... เพื่อไปยังหนาตางปรับตั้งคา

สามารถปรับการมุมเห็นตางๆ ใน Celestia ไดดังนี้
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Clouds [ I ] การเปด/ปด ชั้นเมฆ
ดาวเคราะหบางดวงในระบบสุริยะ เชน โลก,ดาวศุกร และดวงจันทร Titan ของดาวเสาร
ก็มีชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมดวยเมฆ ทําใหมองไมเห็นพื้นผิวของดาวเคราะหไดอยางชัดเจน
แตเมื่อมีการปดชั้นเมฆจะสามารถมองเห็นพื้นผิวของดาวเคราะหไดอยางชัดเจน

Orbits [ O ] การเปด/ปด เสนวงโคจร
โปรแกรม Celestia สามารถลากเสนวงโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยะ ดาวเคราะหแคระ
ดวงจันทร ดาวเคราะหนอย ดาวหางและวัตถุทองฟาตางๆ ไว โดยไดอางอิงจากฐานขอมูลที่ใชกันในปจจุบัน
โดยเสนสีแดงคือเสนวงโคจรของวัตถุที่สนใจ
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Ambient Light [ Shift + { ] และ [ Shift + } ] การปรับแสงในสวนมืดของวัตถุ
โปรแกรม Celestia สามารถแสดงรายละเอียดพื้นผิววัตถุในสวนมืดได โดยการกดปุม Shift
คางไวจากนั้นกด ปุม { หรือ ปุม } เพื่อเพิ่มลดความสวางในสวนมืดของวัตถุ
สวนมืดของโลกที่ยัง

ไมมีการปรับความสวาง

สวนมืดของโลกที่ไดปรับความสวาง
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Galaxies [ U ] เปด / ปด กาแลคซี่ทางชางเผือก
สามารถปรับความสวางของกาแลคซี่ Galaxy Brightness ไดโดยการกดปุม Shift คางไวแลวกด (
หรือ ) เพื่อเพิ่มลดความสวางไดตามความพอใจ

Atmospheres [ Ctrl+A ] เปด/ปด ชั้นบรรยากาศ

Globulars [ Shift+U ] เปด/ปด กระจุกดาวทรงกลม
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Ring Shadows เปด/ปด เงาของวงแหวน

Eclipse Shadows [ Ctrl+E ] เปด/ปด เงาของการเกิดอุปราคา
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Night Side Lights [ Ctrl+L ] เปด/ปด แสงไฟในเมือง

Comet Tails [ Ctrl+T ] เปด/ปด หางของดาวหาง
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Markers [ Ctrl+k ] เปด/ปด ตัวเนนวัตถุ

Constellations [ Ctrl + B ] [ / ] [ = ]
หมวดที่สามารถเปดชื่อกลุมดาว เสนกลุมดาวและขอบเขตของกลุม ทั้ง 88 กลุมดาว
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Locations [ Shift + & ] แสดงชื่อสถานที่ภายในวัตถุนั้นๆ

Star Style [ Ctrl+S ] แสดงการกระจายดาวในลักษณะตางๆ
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97

Introduction to astronomy

บทที่ 6
โปรแกรมทางดาราศาสตร
โปรแกรม Mitaka

Download
โปรแกรม Mitaka เปนโปรแกรมฟรีแวร (Freeware)
สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่ http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/index_E.html

System Requirements
คุณสมบัติขั้นต่ําของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชกับโปรแกรม Mitaka
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ระบบปฏิบัติการ [OS]

Windows Vista/XP/2000(*)

หนวยประมวลผล [CPU]

Pentium4 1.8GHz or better

หนวยความจําหลัก [RAM]

512MB or more

การดจอ [Graphics Adapter] GeForce 3 or better
ความละเอียดหนาจอ
[Display Resolution]

1024x768 pixels or more

หนวยความจําสํารอง [Hard
Disk Space]

50MB or more

Install
การติดตั้งโปรแกรม Mitaka เปนโปรแกรมสําเร็จรูป สามารถนําไปใชไดทันทีที่ดาวนโหลดเสร็จ
เมื่อทําการดาวนโหลดโปรแกรม Mitaka จากเว็บไซต จะไดไฟล mitaka_120.zip

ทําการ Unzip โดยการ คลิกขวา ที่ไฟล mitaka.zip จากนั้นเลือก Extract to mitaka_120\
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ระบบสรางโฟลเดอร mitaka_120 ขึ้นมา

100

ดาราศาสตรเบื้องตน

Introduction to astronomy

เขาไปภายในโฟลเดอร mitaka_120
สราง Shortcut โดยการ คลิกขวาที่ไฟล Mitaka เลือก Send to > Desktop (create shortcut)
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ไอคอน Mitaka - Shortcut จะปรากฏอยูที่หนาจอ Desktop Start Mitaka

เริ่มตนการใชงานโปรแกรม Mitaka
เมื่อเขาสูหนาตางโปรแกรม Mitaka
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เลือก Landing/Takeoff ---> Landing/Takeoff เพื่อเตรียมออกสูอวกาศ
** ปุมลัดที่ใชในโปรแกรม ปุม End (ซูมออก) , ปุม Home (ซูมเขา) **

สังเกตวาจะเห็นสวนที่เปนแผนดินกับทองฟา จากนั้นกดปุม End คางไว
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จนกระทั่งเห็นรูปโลก
** เราสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพไดโดยการ กดปุมลูกศร (บน,ลาง,ซาย,ขวา) **

และเมื่อเรากดปุม End (ซูมออก) คางไวเรื่อยๆ เรายิ่งจะออกหางจากโลกไปเรื่อยๆ เชนกัน
ระบบสุริยะของเรา
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เมฆออรต (Oort cloud)

กาแล็กซีทางชางเผือก (Milky Way)

บิ๊กแบง (Big Bang)
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การทําภาพ 3 มิติ (3D)91
โปรแกรม Mitaka สามารถนําเสนอภาพแบบ 3 มิติได ในการมองภาพ 3 มิติ เราจําเปนตองมีแวนตา 3 มิติดวยเชนกัน
(รูปแบบแวน 3 มิติแนบทาย)
เลือก Setting > Stereoscopy > Anaglyph (Color)
โปรแกรม Mitaka นําเสนอภาพแบบ 3 มิติ
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Tour Universe
โปรแกรม Mitaka สามารถนําเราไปสูดวงดาวตางๆ ไดเลือก Target > Solar System และเลือกวัตถุตางๆ ที่สนใจ

ดาวพุธ (Mercury)

ดาวศุกร (Venus)

ดาวเสาร (Saturn)

ดาวเทียม (Spacecraft)

