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กำหนดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศ (สำหรับเยาวชน)  คร้ังท่ี 8 
ระหว่างวันท่ี 24-26 มิถุนายน 2565 

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม ่
 
 

วันศุกรท์ี ่24 มิถุนายน 2565 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้บรรยาย หมายเหต ุ

14:00 - 17:00 น. ลงทะเบียน O5 - P49  

17:00 - 18:00 น. Check-in เข้าที่พัก   

วันเสาร์ที ่25 มิถุนายน 2565 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้บรรยาย หมายเหต ุ
08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงาน   
09:00 - 09:30 น. กล่าวเปิดการประชุม TACs#2022 ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ 

09:30 - 10:10 น. 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
(ช่วงที่ 1) 

O1 - O4 Online Session 

10:10 - 10:25 น. Break ช่วงเช้า   

10:25 - 11:15 น. 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
(ช่วงที่ 2) 

O5 - O9 English Session 

11:15 - 12:05 น. แนะนำโปสเตอร์ P1 - P49 นําเสนอโครงงานละ 1 นาที 

12:05 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13:00 - 14:15 น. 
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
ช่วงที ่1 

O1-P49  

14:15 - 14:30 น. Break ช่วงบ่าย   

14:30!-!16:30!น. การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
(ช่วงที่ 3) 

O10 – O21 

ดวงอาทิตย ์ระบบสุริยะและ 
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ดาวฤกษ ์& 
กระจุกดาว!สสารระหว่างดาว กาแล็กซี & 
เอกภพ!ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ 

16:30 - 17:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย   

17:30 – 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น   
18:30 - 19:00 น. เดินทางไปอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  มีรถบริการสำหรับผู้นำเสนอผลงาน 

19:00 - 22:00 น. เย่ียมชม อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร  ชมท้องฟ้าจำลองและดูดาว  
 

22:00 - 22:30 น. เดินทางกลับที่พัก   
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วันอาทิตย์ที ่26 มิถุนายน 2565 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้บรรยาย หมายเหต ุ
 08:00 - 09:00 น. เตรียมตัวนำเสนอ   

09:00 - 10:30 น. 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
(ช่วงที่ 4) 

O22 – O30 
ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ อุปกรณ์-
โปรแกรมทางดาราศาสตร์ & 
เทคโนโลยีอวกาศ 

10:30 - 10:45 น. Break ช่วงเช้า   

10:30 - 12:00 น. 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
(ช่วงที่ 5) 

O31 – O35 
อุปกรณ์-โปรแกรมทางดาราศาสตร์ & 
เทคโนโลยีอวกาศ ดาราศาสตร์โบราณคด ี& 
ดาราศาสตร์เชิงประวัติศาสตร ์

12:00 -13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13:00 - 14:15 น. 
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
ช่วงที่ 2 

O1 – P49  

14:15 - 14:30 น. Break ช่วงบ่าย   

14:30 - 15:00 น. 
การนําเสนอ “TACs next step” 
การนําเสนอผลงานวิชาการ 
ดาราศาสตร ์ครั้งที ่9 (2023) 

นายคมสันต ์ธุรี 
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการทาง
ดาราศาสตร ์

15:00 - 16:00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 
รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

16:00 - 16:30 น. กล่าวปิดการประชุม TACs#2022 
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The schedule of the 8th Thai Astronomical Conference, Student Session (TACs2022) 
24th – 26th June 2022 

Khum Phucome Hotel & Princess Sirindhorn AstroPark, Chiang Mai, Thailand 
 

24th June 2022 

Thailand time Activities Presenter/speaker Note 

14:00 - 17:00 Registration (for presenters) O5 - P49  

17:00 - 18:00 Hotel check-in   

25th June 2022 

Thailand time Activities Presenter/speaker Note 

08:00 - 09:00 Registration (for observers)   

09:00 - 09:30 TACs2022 opening speech Dr.Saran Poshyachinda NARIT Executive Director 

09:30 - 10:10 Oral presentations (1st session) O1 - O4 Online Session 

10:10 - 10:25 Coffee break   

10:25 - 11:15 Oral presentations (2nd session) O5 - O9 English Session 

11:15 - 12:05 Poster reviews P1 - P49 1 minute/poster review 

12:05 - 13:00 Lunch break   

13:00 - 14:15 Poster presentations (1st session) O1-P49  

14:15 - 14:30 Coffee break   

14:30!-!16:30 Oral presentations (3rd session) O10 – O21 

The Sun / Solar system & 

Exoplanets, Stars & Star clusters 

/ Interstellar Medium, Galaxies & 

Universe / Observational 

astronomy 

16:30 - 17:30 Relaxation   

17:30 – 18:30 Dinner   

18:30 - 19:00 
Travel to “Princess Sirindhorn 

AstroPark” 
 Free shuttle car for participants 

19:00 - 22:00 
Visit “Princess Sirindhorn 

AstroPark” 
 Planetarium show & Stargazing 

22:00 - 22:30 Return to the hotel   
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26th June 2022 

Thailand time Activities Presenter/speaker Note 

08:00 - 09:00 Preparation for presentations   

09:00 - 10:30 Oral presentations (4th session) O22 – O30 

Observational astronomy / 

Astronomical instruments, 

programming & Space technology 

10:30 - 10:45 Coffee break   

10:30 - 12:00 Oral presentations (5th session) O31 – O35 

Astronomical instruments, 

programming & Space technology 

/ Archaeoastronomy & Historical 

astronomy 

12:00 -13:00 Lunch break   

13:00 - 14:15 Poster presentations (1st session) O1 – P49  

14:15 - 14:30 Coffee break   

14:30 - 15:00 
“TACs next step” an 

introduction to TACs2023 
Mr.Khomsan Thuree TACs committee 

15:00 - 16:00 Medal award ceremony 
Assoc. Prof. Boonrucksar 

Soonthornthum 
NARIT Advisor 

16:00 - 16:30 TACs2022 closing speech 
Assoc. Prof. Boonrucksar 

Soonthornthum 
NARIT Advisor 
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ตารางการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral & Poster Presentation) 
 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 (June 25th, 2022) 

 Time Number Title 

I. Online Session 

09:30-09:40 O1 The change of SS433‘s jet 

09:40-09:50 O2 “Fajr Altitude Calculator” as the Height Converter Software Interface 

for Beginning Dawn  

09:50-10:00 O3 Growth Analysis of the Sunspot in AR12741 

10:00-10:10 O4 The duration of the solar eclipse 

II. English Session 

10:25-10:35 O5 The study of orbital periods and parameters of eclipsing binary stars  NY 

Vir and HW Vir 

10:35-10:45 O6 Metropolitanum Campum Martis Futurus 

10:45-10:55 O7 The Effects of PM2.5 density on starlight 

10:55-11:05 O8 Target of Interest System's Third body observation via Transiting 

Exoplanet Survey Satellite database 

11:05-11:15 O9 Development of direction and angle of elevation position device of 

Dopsonian telescope 

Poster Session 

11:15-11:16 P1 Orbit analysis of meteors 

11:16-11:17 P2 Three-color metering using an old camera 

11:17-11:18 P3 22000 miles looking for space debris  

11:18-11:19 P4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของสสารด้วยสเปกโตรสโคปชนิดทำเอง 

11:19-11:20 P5 Single Shot Astrophotography 
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 Time Number Title 

11:20-11:21 P6 The study of the Lunar libration 

11:21-11:22 P7 การศึกษาความสัมพันธ์ของละติจูด พื้นท่ี และอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์  

11:22-11:23 P8 การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์กับ 
ตำแหน่งละติจูดจากการศึกษาการเคล่ือนที่ของ SUN SPOT  

11:23-11:24 P9 การศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มของแสงในการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสง
ใต้ 
และจุดมืดบนดวงอาทิตย์  

11:24-11:25 P10 จุดบนดวงอาทิตย์กับแผนภูมิรูปผีเสื้อ  

11:25-11:26 P11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาต
บนดวงจันทร์  

11:26-11:27 P12 การศึกษาวิธีการหาความลึกบนหลุมดวงจันทร์  

11:27-11:28 P13 การแปลงความถ่ีของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะให้เป็นเสียงดนตร ี 

11:28-11:29 P14 การจำแนกระบบดาวคู่บนแผนภาพ Hertzsprung-Russell Diagram โดยการใช้ 
Machine Learning  

11:29-11:30 P15 แผนท่ีความหนาแน่นดาวของกาแลกซีแอนโดรเมดา         

11:30-11:31 P16 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้า    

11:31-11:32 P17 การศึกษาปริมาณเมฆท่ีส่งผลต่อสีของท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังข้ึน        

11:32-11:33 P18 การศึกษาความช้ืนในอากาศที่ส่งผลต่อสีของท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังตก  

11:33-11:34 P19 การศึกษาการเปล่ียนตำแหน่งของดวงอาทิตย์และมุมตกกระทบของแสง เพ่ือหามุมท่ี
มีความเหมาะสมในการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ พ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลำภู     

11:34-11:35 P20 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์        

11:35-11:36 P21 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์  

11:36-11:37 P22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแสงและสีของดวงจันทร์ในคืน Full moon        

11:37-11:38 P23 การหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวลองจิจูดโดยใช้หลักการของ Eratosthenes 



The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 

Time Number Title 

11:38-11:39 P24 การหารัศมีของโลกจากทฤษฎีของ Eratosthenes  

11:39-11:40 P25 ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์  

11:41-11:42 P26 การศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ความสว่างของดวงจันทร ์ 

11:42-11:43 P27 การศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับการคาดการณ์อายุดิถีของดวง
จันทร์  

11:43-11:44 P28 การศึกษาพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์ และการส่ายของดวงจันทร์  

11:44-11:45 P29 การศึกษาความรีวงโคจรดวงจันทร ์ 

11:45-11:46 P30 การหารัศมีของโลกด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น  

11:46-11:47 P31 ศึกษาเปรียบเทียบวิธีหาการหารัศมีวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลก คาบการโครจร 
ของดวงจันทร์รอบโลก โดยหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ท่ีสัมพันธ์กับอัตราการหมุน
ของโลก  

11:47-11:48 P32 การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์จากภาพถ่ายโดยใช้กล้อง DSLR     

11:48-11:49 P33 การศึกษา phase ของดวงจันทร์เพื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์  

11:49-11:50 P34 ความสัมพันธ์ของเฟสดวงจันทร์และแรงไทดัลที่มีต่อระดับน้ำขึ้นน้ำลงของจังหวัด
ภูเก็ต  

11:50-11:51 P35 การศึกษาเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา  

11:51-11:52 P36 การคำนวณหาอัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวง
อาทิตย์  

11:52-11:53 P37 การหาละติจูดผู้สังเกตจากความยาวเงาของเสา  

11:53-11:54 P38 การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในบ้านเทียบกับวางแนวของสันหลังคาบ้านในช่วงท่ี
ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์  

11:54-11:55 P39 การคำนวณสัณฐานของคานของดาราจักร NGC4394 จากการสังเกตการณ์เชิงแสง  

11:55-11:56 P40 โปรแกรมหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง  

11:56-11:57 P41 มุมมองของกลุ่มดาวต่างๆเม่ือสังเกตจากดาวอ่ืน  
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Time Number Title 

11:57-11:58 P42 การคำนวณปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก จากสมการ Declination ของดวง
อาทิตย์ในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป  

11:58-11:59 P43 นาฬิกาแดดขนาดใหญ ่(Giant sundial in Landscape)  

11:59-12:00 P44 การพัฒนาเคร่ืองมือติดตามตำแหน่งดวงดาวสำหรับการถ่ายทางดาราศาสตร์ด้วย  
Smartphone   

12:00-12:01 P45 การระบุพิกัดผู้สังเกตจากเสากำเนิดเงา  

12:01-12:02 P46 การศึกษาการสร้างกล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC และ Solar filter จากซองขนมขบ
เค้ียว  

12:02-12:03 P47 การศึกษารูปแบบการพับเก็บของแผงเซลล์สุริยะสำหรับงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ  

12:03-12:04 P48 การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอม วัดกำแพงแลง อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด
เพชรบุรีกับตำแหน่งการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์     

12:04-12:05 P49 การศึกษาโครงสร้างการวางตัวของเสาชิงช้าเพ่ืออธิบายความสอดคล้องทางดารา
ศาสตร์ในพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย  

III. ดวงอาทิตย ์(The Sun) 

14:30-14:40 O10 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออายุขัยและอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบน
ดวงอาทิตย์ 

IV. ระบบสุริยะ & ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Solar System & Exoplanet) 

14:40-14:50 O11 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออายุขัยและอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบน
ดวงอาทิตย์ 

14:50-15:00 O12 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าความคลาดเคล่ือนการวัดความลึกหลุมดวงจันทร์ 

15:00-15:10 O13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าท่ีได้จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์
อย่างง่ายเทียบกับค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียของปากหลุมดวงจันทร์ 

15:10-15:20 O14 การศึกษาหาความเร็วดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีด้วยวิธีสเปกโตรกราฟ 

15:20-15:30 O15 การศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหล่ียมบนดาวพฤหัสบดี
และดาวเสาร์โดยหลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์ 
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 Time Number Title 

15:30-15:40 O16 การหาคาบ synodic ของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia 

V. ดาวฤกษ ์& กระจุกดาว (Star & clusters)Star  

15:40-15:50 O17 การหาระยะห่างจากโลกและวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด 
M41 

VI. สสารระหว่างดาว กาแล็กซี & เอกภพ (Interstellar medium, Galaxies & Universe) 

15:50-16:00 O18 การเปรียบเทียบค่าคงท่ีของฮับเบิลท่ีได้จากข้อมูลอันดับความสว่างของกาแล็กซีใน
ฟิลเตอร์ท่ีแตกต่างกัน 

VII.  ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ (Observational Astronomy) 

16:00-16:10 O19 การศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ดาวฤกษ์เข้าใกล้ดวงจันทร์ 
ด้วยวิธี Lunar       Parallax 

16:10-16:20 O20 การศึกษาวิธีการหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์คาบการโครจรของดวงจันทร์รอบ
โลก ด้วยวิธีการหาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์และการหาจากการเปลี่ยนตำแหน่ง
ของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 

16:20-16:30 O21 การหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายสุริยุปราคาบางส่วน 
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Time Number Title 

VII.  ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ (Observational Astronomy) 

09:00-09:10 O22  การคำนวณหารัศมีโลกจากระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร ์

09:10-09:20 O23 การศึกษาความรีของวงโคจรและมุมห่างของดวงจันทร ์ที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำข้ึน-
น้ำลง 

09:20-10:30 O24 การหาค่าความรีวงโคจรของดวงจันทร ์

09:30-09:40 O25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระพริบของดวงดาว 

09:40-09:50 O26 การศึกษาความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคาในรูปแบบต่าง ๆ 

VIII. อุปกรณ์-โปรแกรมทางดาราศาสตร์ & เทคโนโลยีอวกาศ (Astronomical Instruments, Programming 

& Space Technology) 

09:50-10:00 O27 การเปรียบเทียบการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่างจากเฟสดวงจันทร์
และระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ 

10:00-10:10 O28 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) เปรียบเทียบ สีดวง
จันทร์กับค่าฝุ่นละอองในอากาศ กรณีศึกษา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

10:10-10:20 O29 การศึกษาการแยกประเภทดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้ Teachable Mach   

10:20-10:30 O30 แบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  

10:45-10:55 O31 แบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวหาง   

10:55-11:05 O32 แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์แสงโลก   

11:05-11:15 O33 การพัฒนาแผ่นหมุนดวงจันทร์     

11:15-11:25 O34 อุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า  

IX. ดาราศาสตร์โบราณคดี & ดาราศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ (Archaeoastronomy & Historical Astronomy) 

11:25-11:35 O35 การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทยโดยการวัดด้วยแสงอาทิตย์และ
ระบบ GPS    
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   เร่ือง                  หน้า 
 

การนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral&Poster Presentation) 
Session 1: การนำเสนอแบบออนไลน ์(Online session) 
O1. The change of SS433‘s jet             1 

ความเปล่ียนแปลงของลำเจ็ทจากหลุมดำในระบบดาว SS433 

Miss Chisato Morimoto and Miss Yuina Matsuo 

Nara Prefectural Seisho High School, Japan 
 

O2. “Fajr Altitude Calculator” as the Height Converter Software  

Interface for Beginning Dawn             5 

“ตัวคำนวณมุมเงยฟัรฎู” ซอฟท์แวร์ปรับเทียบมุมเงยของดวงอาทิตย์สำหรับ 

ดูเวลาเร่ิมช่วงรุ่งอรุณ 

Miss Niswatul Kariimah and Mr. Muhammad Mahasin, Brawijaya University, Indonesia 
 

O3. Growth Analysis of the Sunspot in AR12741          9 

การวิเคราะห์การขยายตัวของจุดบนดวงอาทิตย ์AR12741 

Mr. Keith Chia Wen Kai, Mr. Kushagra Shrivastava and Mr. Kang Jun Wong 

National Junior College, Singapore 
 

O4. The duration of the solar eclipse         13 

ระยะเวลาท่ีเกิดสุริยุปราคา 
Mr. Satonari Harada, Ono Junior High School, Japan 

Mr. Yuki Ozaki, Toryu, Junior High School, Japan 

Mr. Yushin Ishibashi, Takehana Junior High School, Japan 
 

Session 2: นำเสนอภาษาอังกฤษ (English session) 

O5. The study of orbital periods and parameters of eclipsing binary stars   

NY Vir and HW Vir            17 

การศึกษาคาบการโคจรและตัวแปรต่าง ๆ ของดาวคู่อุปราคา NY Vir และ HW  

Mr. Yuji  Yagi, Varee Chiangmai School, Chiang Mai 
 

O6. Metropolitanum Campum Martis Futurus        21 

การออกแบบพ้ืนท่ีอยู่อาศัยบนดาวอังคาร  

นายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ 
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O7. The Effects of PM2.5 density on starlight        25 

ผลกระทบจากความหนาแน่นของฝุ่น PM2.5 ต่อแสงดาว 
เด็กชายบูรภัทร์ ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

O8. Target of Interest System's Third body observation via Transiting Exoplanet 

Survey Satellite database           29 

การศึกษาระบบ TESS เพ่ือค้นหาวัตถุท่ีสาม 

นายกิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ นายนาธาณ แจ้งจิตร และนายพาทิศ เตชะทวีกุล  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 

O9. Development of direction and angle of elevation position device  

of Dobsonian telescope           33 

การพัฒนาอุปกรณ์ระบุตำแหน่งท่ีกล้องโทรทรรศน์บนฐานแบบดอปโซเนียนกำลังส่อง  

(มุมทิศและมุมเงย) 

นายณพรพรหม สกุลมีเกียรต ิโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 

Session 3: ดวงอาทิตย ์(The Sun) 

O10. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออายุขัยและอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับ 

บนดวงอาทิตย ์             36 

The study on the factors of lifetime & maximum daily expansion rate  

of sunspots 

นางสาวกานต์ธิดา สิทธิโชค โรงเรียนวัดป่าประดู ่จังหวัดระยอง 
 

Session 4: ระบบสุริยะ & ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Solar System & Exoplanet) 

O11. ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีได้จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่าย 

เทียบกับตำแหน่งละติจูดของหลุมบนดวงจันทร์         40 

Error of lunar craters’ depth calculation in comparison with craters’ latitude  

เด็กชายธิติวิชญ์ ยะด้วง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 
 

O12. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าความคลาดเคล่ือนการวัดความลึกหลุมดวงจันทร์     44 

The study on the factors to the error of lunar craters ’depth calculation 

เด็กหญิงจิราภัทร กลางประพันธ ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร 
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O13. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าท่ีได้จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์ 

อย่างง่ายเทียบกับค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุมดวงจันทร์      48 

The study of the relation between lunar craters’ depth 

(from simple calculation) with average diameter of craters 

เด็กชายกฤษฎา พงศ์สุพัฒน ์และเด็กชายชัชพงศ ์ทองคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 
 

O14. การศึกษาหาความเร็วดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีด้วยวิธีสเปกโตรกราฟ    52 

The measurement of Galilean moons’ velocity via spectrograph 

นางสาวกิตต์ิรว ีรุ่งรัศมีธนันท ์และนางสาวพิมพ์วรัญช ์ตัณฑวัชน ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
 

O15. การศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสบดี 

และดาวเสาร์โดยหลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์        56 

The model of the effect from magnetic field to hexagonal storm  

on Jupiter & Saturn via hydrodynamic instability concept  
นางสาวจินต์จุฑา ปริปุรณะ นายปวริศ พานิชกุล และนางสาวอมาดา ภานุมนต์วาที 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 
 

O16. การหาคาบ synodic ของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia       60 

Finding the synodic rotation period of 20-Massalia 

นายลีโอนาร์โด ฐิติธาดา เพเดอร์เซน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 

Session 5: ดาวฤกษ์ & กระจุกดาว (Star & Star clusters) 

O17. การหาระยะห่างจากโลกและวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41   64 

The measurement of distance from the Earth and analysis of stellar spectra of the 

open cluster M41   
นายภรศิษฐ์ ชุมภักด ีโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

Session 6: สสารระหว่างดาว กาแล็กซ ี& เอกภพ  

(Interstellar medium, Galaxies & Universe) 

O18. การเปรียบเทียบค่าคงท่ีของฮับเบิลท่ีได้จากข้อมูลอันดับความสว่างของกาแล็กซี 

ในฟิลเตอร์ท่ีแตกต่างกัน            68 

The comparison of Hubble’s constant from galactic apparent magnitude  

via different filters 
นางสาวพรอธิษฐาน ล้ิมพงษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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Session 7: ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ ์(Observational Astronomy) 

O19. การศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ดาวฤกษ์เข้าใกล้ดวงจันทร์    

ด้วยวิธี Lunar Parallax            72 

The measurement of Earth-Moon distance via Moon & star conjunction  

with lunar parallax method 

นางสาวณัทธิดา กาวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม 
 

O20. การศึกษาวิธีการหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์คาบการโครจรของดวงจันทร์รอบโลกด้วยวิธีการ 

หาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์และการหาจากการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวัน   76 

The measurement of Earth-Moon distance & lunar orbital period via the measurement   

of lunar apparent angular size and daily lunar positional change 

นายพงศธร อินบุญส่ง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
 

O21. การหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายสุริยุปราคาบางส่วน     80 

The measurement of Earth-Moon distance via photos of partial solar eclipse 

นางสาวรินทร์ญดา โมงขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 

O22. การคำนวณหารัศมีโลกจากระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์      84 

The measurement of Earth’s radius from Earth-Moon distance 

นายธนธรณ ์ทาคูบอน นางสาวพรธิวา โยธาวงค์ และนางสาวเอนิต้า แสงฉว ีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

O23. การศึกษาความรีของวงโคจรและมุมห่างของดวงจันทร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับน้ำขึ้น-น้ำลง   88 

The study of the effect from lunar orbit’s eccentricity & lunar elongation on tides 

นางสาววรรณวิภา อรุณรัตนวงศ ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 

O24. การหาค่าความรีวงโคจรของดวงจันทร์         92 

The measurement of lunar orbit’s eccentricity 
นายธีวสุ สุรพินิจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม 
 

O25. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระพริบของดวงดาว         96 

The factors that effect on twinkling of stars 
นางสาวกรวินท ์ไกรวงศ์ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง 
 

O26. การศึกษาความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคาในรูปแบบต่าง ๆ    100 

The probability of the occurrence of lunar eclipse in various types 

เด็กหญิงบุญสิตา บุญดวง และเด็กหญิงขวัญข้าว กองแก้ว โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 
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Session 8: อุปกรณ์-โปรแกรมทางดาราศาสตร์ & เทคโนโลยีอวกาศ  

(Astronomical Instruments, Programming & Space Technology) 

O27. การเปรียบเทียบการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่างจากเฟสดวงจันทร์ 

และระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์        104 

The comparison of lunar orbital period’s measurement: via lunar elongation  

VS via Earth-Moon distance 

นางสาววรณัน จิวประสาท โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

O28. การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) เปรียบเทียบ  

สีดวงจันทร์กับค่าฝุ่นละอองในอากาศ กรณีศึกษา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  108 

The efficiency test of Lunar dust test by comparison of lunar color with the value  

of dust particle in the air (Case study from Phetchaburi province, Thailand) 

นางสาวศุภิสรา คงสถาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี
 

O29. การศึกษาการแยกประเภทดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้ Teachable Machine  112 

The study on variable stars classification via light curve with the teachable machine 

นางสาวกนต์ธีร์ อินทร์พรหม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 

O30. แบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ     116 

The model of eclipse of the planets in the solar system 

นายกฤษกร ศตรัตพะยูน นางสาวกาญจณ์ระว ีฉ่ำแสง และนางสาวพิมพ์ชนก เกษร 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังเพชรบุรี 
 

O31. แบบจำลองการเคล่ือนทีข่องดาวหาง        120 

The model of comet’s orbit 
นายนัทธวัฒน์ ใช่ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 

O32. แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์แสงโลก       123 

The model of Earthshine phenomenon 
นางสาวภัคจิรา  กล่ินสุคนธ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

O33. การพัฒนาแผ่นหมุนดวงจันทร์        127 

The development of lunar spinner disk 

นายภัทรดนัย ทองล้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
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O34. อุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า         131 

The celestial object finder instrument 

นายปวีณ์กร ศรีแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 

Session 9: ดาราศาสตร์โบราณคดี & ดาราศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ (Archaeoastronomy & 

Historical Astronomy) 

O35. การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทยโดยการวัดด้วยแสงอาทิตย์และระบบ GPS   135 

The study on the alignment of Khmer temples in Thailand via sunlight  

measurement & GPS    

นางสาวชาลิสา จินตนาเลิศ  และนางสาวกัญทิชา ใหม่จ ู

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
 

การนำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral&Poster Presentation) 
Session 1: การนำเสนอแบบออนไลน ์(Online session) 

P1. Orbit analysis of meteors        139  

การวิเคราะห์วงโคจรจากดาวตก 
Mr. Kousei Terashima and Miss Hana Watanabe, Jyoto high school, Japan 
 

P2. Three-color metering using an old camera      143 

การวัดค่าสีท้ังสามแบบด้วยกล้องถ่ายภาพเก่า 
Mr. Yuga Miyawaki and Mr. Aoi Hasegawa, Jyoto high school, Japan 
 

P3. 22000 miles looking for space debris       146 

การหาขยะอวกาศในระยะ 22,000 ไมล์ 
Miss Akiko Hasegawa and Mr. Ryo Kusune, Jyoto high school, Japan 
 

P4. การวิเคราะห์องค์ประกอบของสสารด้วยสเปกโตรสโคปชนิดทำเอง    150 

The analysis of elements via DIY spectroscope 

เด็กหญิงรักชนก สวนสุข และเด็กหญิงมนัญญา สวนสุข โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ ์กรุงเทพฯ 
 

Session 2: นำเสนอภาษาอังกฤษ (English session) 

P5. Single Shot Astrophotography        154 

การถ่ายภาพดาราศาสตร์ด้วยโหมดถ่ายภาพเด่ียว 
Miss Felicia Ng Jia Qi M and Miss Lim Jia Wei 
Plenty Out There Astronomy Club, Sabah Chinese High School, Malaysia 
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P6. The study of the lunar libration        

การศึกษาการส่ายของดวงจันทร์         158  

นางสาวหทัยชนก กาญจนานนท์  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 

Session 3: ดวงอาทิตย ์(The Sun) 

P7. การศึกษาความสัมพันธ์ของละติจูด พ้ืนท่ี และอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย ์  161 

The study on the relation of latitude, area & temperature of sunspots  
นางสาวกัลยสุ์ดา เอ่ียมภิรมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 

P8. การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์กับ 

ตำแหน่งละติจูดจากการศึกษาการเคลื่อนท่ีของ SUN SPOT     165 

The study on the relation between solar rotational speed and the latitude  

of sunspots 

นางสาวณัฐวรรณ แซ่ลิ้ม นางสาวปิยาพัชร อินทร์บุผา และนางสาวเฟื่องลดา บุญเฟื่องฟ ู 

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 
 

P9. การศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มของแสงในการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ 

และจุดมืดบนดวงอาทิตย ์         169 

The study on the relation between aurora borealis’s intensity and the sunspots 

เด็กหญิงพุทธิดา อนุศาสน์อมรกุล และนางสาวบวรนันท์ เผือกวัด  

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
 

P10. จุดบนดวงอาทิตย์กับแผนภูมิรูปผีเสื้อ       173  

Sunspots and Butterfly Diagram 
นางสาวปัณฑิตา  สังข์อุไร โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 

Session 4: ระบบสุริยะ & ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Solar System & Exoplanet) 

P11. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ 177 

The study on the relation between lunar craters’ depth and diameter 

นางสาวสลิลทิพย ์พละไกร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 

P12. การศึกษาวิธีการหาความลึกบนหลุมดวงจันทร์      181 

The study on the method of lunar craters ’depth measurement 

นางสาวนนทิชา ระเริง โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
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P13. การแปลงความถ่ีของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะให้เป็นเสียงดนตรี    185 

The conversion of frequency from planet’s orbits to music  

นางสาวสารินี ขันติธรรมกุล และนางสาวณัฐภา ไกรศรีวงศ ์ 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
 

Session 5: ดาวฤกษ์ & กระจุกดาว (Star & Star clusters) 

P14. การจำแนกระบบดาวคู่บนแผนภาพ Hertzsprung-Russell Diagram โดยการใช้ Machine 

Learning           187  

Binary stars classification on Hertzsprung-Russell Diagram via Machine Learning 

นายธนวัฒน์ เอกวัฒน์ และนางสาวจุฬารักษ์ เรืองวรเวทย์  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุรี 
 

Session 6: สสารระหว่างดาว กาแล็กซ ี& เอกภพ  

(Interstellar medium, Galaxies & Universe) 

P15. แผนท่ีความหนาแน่นดาวของกาแลกซีแอนโดรเมดา      191 

The stellar density map of Andromeda Galaxy 

นางสาวชัญญานุช รุจิรกาโมทย ์และนางสาวนิธินันท์ สกุลสถาพร โรงเรียนศึกษานาร ีกรุงเทพฯ 
 

Session 7: ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ ์(Observational Astronomy) 

P16. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้า      195 

The study of factors that effect color temperature of the sky 
นางสาวภัทรธาดา สิทธิชัยฤชา โรงเรียนวัดป่าประดู ่จังหวัดระยอง 
 

P17. การศึกษาปริมาณเมฆท่ีส่งผลต่อสีของท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังขึ้น    199 

The study of cloud amounts that effect the sky’s color at the time of sunrise 
นางสาวยศวดี ปล่ังกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
 

P18. การศึกษาความช้ืนในอากาศท่ีส่งผลต่อสีของทอ้งฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังตก   203 

The study of air humidity that effect the sky’s color at the time of sunset 
นางสาวณัฐมณฑ์ สิงหิรัญเรือง โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
 

P19. การศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์และมุมตกกระทบของแสง เพ่ือหามุมที่มี 

ความเหมาะสมในการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล ์พ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลำภู   207 

The study of solar position & solar incidence angle to finding the proper  

inclination for Solar cells installation (in Nongbua Lamphu province, Thailand) 

นางสาวชลธิชา บัวผัน และนางสาวธิดารัตน์ มงคลสวัสด์ิ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 
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P20. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์    211 

The study of factors that effect Solar spectrum’s intensity 

นายพีรณัฐ ศรีเจริญประมง โรงเรียนวัดป่าประดู ่จังหวัดระยอง 
 

P21. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย ์     215 

The study of factors that effect sunlight intensity 

นายปฏิภาณ ฤกษ์สำราญ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ 
 

P22. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแสงและสีของดวงจันทร์ในคืน Full moon    219 

The factors that effect moonlight intensity & color on the full moon night. 

นางสาวกำไลแก้ว แก้วกัณหา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 

P23. การหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวลองจิจูดโดยใช้หลักการของ Eratosthenes  223 

The measurement of the Earth’s circumference (along longitude line)  

via the concept of Eratosthenes 
นางสาวนฤมล ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม 
 

P24. การหารัศมีของโลกจากทฤษฎีของ Eratosthenes      227 

The measurement of the Earth’s radius via the theory of Eratosthenes 
นางสาวกนกรัตน์ ยอดใสย์ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 

P25. ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์       231 

The relation between the Earth - the Moon 
นางสาวกรชนก พนมรัตน ์โรงเรียนชลกันยานุกุล จังหวัดชลบุรี 
 

P26. การศึกษาอัตราการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีความสว่างของดวงจันทร์    235 

The study of the change rate of lunar apparent sunlit part 
นางสาวณิศวรา จันทร์ทับ นางสาวทิพย์รดา แนบกลาง และนางสาวปรียาดา ดิเรกศิลป ์ 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
 

P27. การศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับการคาดการณ์อายุดิถีของดวงจันทร์  239 

The study of lunar apparent sunlit part from photos and moon age determination 

เด็กหญิงปราณปรียา วงษ์วิทยานันท์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
 

P28. การศึกษาพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์ และการส่ายของดวงจันทร์    243 

The study of lunar libration 
เด็กหญิงชิตา สังขจันทร์ และเด็กชายบุณยกร วัฒนากร โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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P29. การศึกษาความรีวงโคจรดวงจันทร์        247 

The study of lunar orbit’s eccentricity  

นายภูวเดช ภูไชยแสง และนายชลชาต ิทำดี โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 

P30. การหารัศมีของโลกด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น       251 

The measurement of the Earth’s radius by fundamental geometry 

นางสาวอารียา จัตุรัสตระกูล และนางสาวณัฐณิชา วัฒนากลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
 

P31. ศึกษาเปรียบเทียบวิธีหาการหารัศมีวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลก คาบการโครจรของ 

ดวงจันทร์รอบโลก โดยหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ท่ีสัมพันธ์กับอัตราการหมุนของโลก  254 

The comparison of the calculation result from lunar angular size:  

Lunar orbital radius & period 
นายนรินทร์ เทพวงศ์ และนางสาวนัสธิชา แก้วยศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง 
 

P32. การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์จากภาพถ่ายโดยใช้กล้อง DSLR    258 

The study of the lunar orbit via photos by DSLR camera 
เด็กหญิงกนกพร พันธ์กว้าง และเด็กชายการัณยภาส ผาสุกมหาวิโล โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร 
 

P33. การศึกษา phase ของดวงจันทร์เพื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย ์   262 

The study of Moon phase for the calculation of Earth-Sun distance 

นางสาวจุฑามาศ ทองวิจิตร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 

P34. ความสัมพันธ์ของเฟสดวงจันทร์และแรงไทดัลที่มีต่อระดับน้ำขึ้นน้ำลงของจังหวัดภูเก็ต  266 

The relation of Moon phase & tidal force to sea level at Phuket province,  

Thailand via the tide stations’ digital database 

นางสาวนภัสกร ภูผา โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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[O1] The Change of SS433’s Jet 

Chisato MORIMOTO, Yuina MATSUO 

Advisor: Takafumi YAMADA 

[Nara Prefectural Seisho High School, Japan] 

 

Abstract 

SS433 is a black hole binary star in the Aquila system. Gas is ingested from the 

neighboring star with a portion the gas sucked in then being released as a jet. This jet is 

known to undergo a precession, previously determined to be 162.25 days. 

The aim of our research is to calculate and compare the current precession period 

of SS433’s jet to the literature and also to observe whether any change in the intensity of 

the jet occur.  

We photographed a spectrum image of SS433 and measured the distance of the 

wavelength on the line spectrum at different time points. This was used to calculate the 

speed of the jet using the Doppler Effect formula. 

As a result, the period of the jet’s precession was shown to be 163.06 days. 

Furthermore, we determined that the jet’s emission line becomes stronger when the gas’s 

supply amount from the fixed star increases.  

Keywords: Precession, Doppler Effect, Equivalent width 

 

Background 

We were interested in unique heavenly bodies such as black holes. A black hole is a 

heavenly body formed at the end of a star’s life cycle. The star must have a mass in excess 

of 30 times that of the Sun. Due to the gravity created by the compacted mass within a black 

hole, not even light is able to escape and can be sucked in. There are more than 40 heavenly 

bodies that are believed to be black holes. Representatives such as Cygnus X-1, require X-ray 

observation methods. However, SS433 in the Aquila system is a black hole binary which can 

be observed using visible light. Also, prior research on this black hole binary has been 

conducted at our school in 2013, 2016, and 2018. We chose this object because we can use 

the data of low-dispersion spectroscopic observations accumulated over the past 10 years. 
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Purpose 

According to the past studies conducted by seniors of our school, it was share that 

the period of the precession of the SS433’s jet is about 162.25 days. 

However, since the data examined by seniors is only for 5 years and the research 

was conducted 5 years ago, we endeavored new data and produce more accurate results. 

In addition, since there were days when the emission lines of the jet were hardly 

seen in the acquired spectral images, the following goals were self. 

[1] To summarize the low-dispersion spectroscopic observation data over the past 

10 years and obtain the period of precession of the jet with higher accuracy. The hypothesis 

is that the calculated result by Margon (1979), for the precession cycle of the jet, is about 

164 days, so we hypothesize that it might be a little longer than 162.25 days. 

 

[2] To elucidate changes in the jet’s intensity by analyzing recent low-dispersion 

spectroscopic observation data. The hypothesis is that if the jet extends perpendicular to the 

line-of-sight direction, the apparent area of the jet as seen from the earth will be larger. 

Because of this, the emission line will not be the strongest when the jet's radial velocity is 

the lowest. I thought. 

 

Methods 

[1] Due to pandemic condition, spectral images of SS433 were taken remotely at the 

Bisei Astronomical Observatory Japan. The images are processed using astronomical image 

processing software Makari while spectral images were generated using BeSpec. The 

wavelength shift of the emission line is measured, and the velocity of the jet is calculated by 

the Doppler effect formula. 

 

[2] The data of the spectrum of each observation day was imported into "Microsoft 

Excel", and the Hα emission line part of the continuous light part, accretion disk, the jet was 

excluded. Then, we calculated the intensity of the jet and accretion disk. 

 

Results 

Similar to the graph of the relationship between Julian day and SS433’s jet radial 

velocity created by our seniors, a new graph from 2018 to 2021 (Fig.1.) was created to 
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summarize the changes in the jet radial velocity over the last 10 years. At that time, until 

2016, at the calculated value of 162.25 days by Panferov and our observation value were 

almost equal. However, we found that values approximately up to ten days after 2018. 

Furthermore, we compared the figure made by our seniors and the new figure and 

determined phase before 8th of August 2, 2013 and August 7, 2021. Also, we thought that 

there are 18 periods between the days and we did the following calculation. 

July, 25, 2013 (before 8th of August 7) JD=2,456,498 days  

August, 7, 2021 JD=2459433 days  

(2,459,433-2,456,498)/18=163.06 days. 

Period calculated way longer than the value of Cherepashchuku (2013) as well as a value put 

forward by Panferov (2013). 

 

Consideration 

We considered the following two reasons why the emission line of the jet is changing 

in intensity (Fig.2.). 

1.Because of the precession of the jet, the jet becomes vertical to the visual line. 

Then, as the apparent area from the earth increases, the emission line appeal stronger.  

2. Regardless of the motion of the binary star and the precession of the jet, when 

the gas supply from the companion star, increases, the density of the accretion disk and the 

jet increases, so the emission line appears stronger.  

 

Conclusion 

From now on, we would like to investigate the characteristics of the change of the 

precession and the reason for the change in the strength of the Hα emission line of the jet 

and the accretion disk by continuously performing spectroscopic observations on SS433. 

 

References 

1. A. A. Panferov, 2013, Deceleration of SS433 radio jets. 

2. J. FUKUE, et al. 2014, Cho Uchu wo toku – Gendai temmongaku enshu (in Japanese). 
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Fig.1. Relationship between Julian day and SS433 radial velocity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Model describing apparent intensity changes in emission lines 
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[O2] “Fajr Altitude Calculator” as the Height Converter Software Interface for Beginning 

Dawn 

Niswatul Kariimah 

Muhammad Masdar Mahasin 

[FisikaFalak Community] 

 

Abstract 

Determining the beginning of dawn is a astronomycal study with some different results 

criteria because subjectively research between researchers. Several study have been used the 

quantitative parameters to avoid subjectivity research. The sun altitude is the quantitative 

parameters. The quantitatively research is by measuring the brightness of the sky using a sky 

quality meter and by using image processing with astrophotography methods. The conversion 

between the results of research to sun altitude tends to be difficult because of complicated 

mathematical calculations. In addition, the different timescales of data collection are also a 

challenge in converting the time beginning dawn research to the sun altitude. An Interface 

"Fajr Altitude Calculator" was introduced to make it easier for researchers. The "Fajr Altitude 

Calculator" will convert the data from SQM and Astrophotography results to sun altitude as 

the main parameter for the beginning dawn. The accuracy of the interface have been 

compared with other software. The calculate result have almost the same that means the 

interface is running well. 

Keywords: Fajr, SQM, Sun Altitude, Interface 

 

Background 

There are a few different opinions on when to start the fajr prayer time[1]–[5]. Some 

say it should be prayed as soon as the first light is visible, while others say it should be prayed 

when the sky is clearly visible. There is still no consensus on this issue, and many people are 

still unsure about when to pray fajr. 

Indonesian Muslims have been doing some research  to determine the beginning of 

subuh prayer for many years. A sky quality meter (SQM) has been developed to determine the 

best time for Muslims to perform Subuh prayer [4], [6], [7]. The SQM measures the brightness 

of the sky and provides a indicates when it is ideal time for prayer. This will help ensure that 

Muslims can pray at the correct time, regardless of their location. 
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Temperature, sky brightness, and time data are all provided by SQM sensors. We need 

to convert from time to sun altitude in order to determine the equation for subuh prayer. By 

converting from time to sun altitude, we can accurately determine when the morning prayer.  

The Islamic prayer times are based on the position of the sun in the sky. Sun altitude 

is an important parameter for determining the time of prayer. The Islamic Prayer Times 

Calculator uses the equation to calculate sun altitude.  Because converting between time to 

sun altitude is by using complicated mathematics law and equation, we built an application 

to easier the researcher. 

Purpose 

A simple interface was developed as a converter from time to sun altitude to analyze 

the sky quality meter data. This interface is expected to make researchers easier to convert 

time to the sun altitude without doing complicated mathematical calculations. 

Method 

 The focus of this research is providing a simple software converter based on 

mathematical equations. The results of sky quality meter's data to identify the beginning of 

dawn consist of time and sky brightness. In the other side, the value of sun's height below 

the horizon or known as the sun's altitude is used as a coefficient to formulate the start of 

the subuh prayer time. More details are described in the following equation [8]: 

  (1) 

  (2) 

Keterangan:  ρ is latitude, d is sun declination, h is sun altitude, t  is degree of solar time 

 Then, based on equation (1) and equation (2),  the converter interface from time to 

sun altitude is builded. The flow chart of this interface describe in figure (1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Flowchart of fajr altitude converter interface software 

ddth coscos)tantan(cossin rr+=

ddth coscos)tantan(cos arcsin rr+=

Dawn prayer based on SQM interpretation Identify sun altitude converter equation 

Designing the interface 

Code based mathematics equation 

Interface successed built  
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Although, the flowchart show in figure (1), the design 

of the software show in figure (2). From the equation 

(1) and equation (2), there are many coefficient to 

convert from time to sun latitude. This coefficient 

will be the input of the interface. 

 

Figure 2: The design of “Fajr Altitude Calculator” Interface 

Result 

 The Fajr Altitude Calculator is builded to facilitate researcher  mathematical 

calculations. By entering the required coefficients according to equation (1) and equation (2) 

and by using guide builder from matlab version 2017b, the converter software was 

successfully created. The figure 4 is the display of “Fajr Altitude Calculator” software. 

 

Figure 3: The display of “Fajr Altitude 

Calculator” software. 

 

 

 

On the other hand, the description about how to access the software described as follows 

Figure 4: How to access 

t h e  “ F a j r  A l t i t u d e 

Calculator” Interface 

 

 

 

 

After the required coefficients are entered into the software "Fajr Altitude Calculator" as 

described in Figure 4, the software will look as display in Figure 5. The test data used comes 

from Lembang, East Java whwn 15 April 2021. Based on the prayer schedule shown in Figure 

6, the start of dawn in Lembang occurs at 04.24. So in the “Time” coulumn of software, the 

user should write down 04.24. Then, when “Calculate” button had pressed, it will show the 

result as figure 5. 
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Figure 5: The display result of 

“Fajr Altitude Calculator” 

Interface 

  

 

 

 

 

Based on the software calculation in figure 5, the sun altitude when subuh prayer occurs at -

20.2789˚. It has same result with the standard sun altitude coefficient in Indonesia. Simply, 

this fajr altitude software has opposite algorithm with prayer schedule algorithm. If the prayer 

schedule algorithm is to find the right time when the prayer will start. But the the logic of 

altitude calculator software, the beginning of prayer time has found based on research data 

such as from the sky quality meter instrument, then the value of the sun's height is calculate 

by using mathematics equation. 

Figure 6: The display result of “Fajr Altitude Calculator” Interface 

Date Location Subuh Prayer 
Time 

Sun Altitude in 
Indonesia 

Sun altitude 
based software 

April, 15th 2021 Lembang, Indonesia 04:24:00 -20˚ -20.2709˚ 
The comparison of sun altitude results based on the "fajr altitude calculator" software 

is also compared with other software, namely accurate times software. The results can be 

observed in table 1. The value of the sun's altitude based on "fajr altitude calculator" 

software is almost same with accurate times software. This shows the accuracy of the 

software is quite high. 

Conclusion 

A simple software namely "fajr altitude calculator" has been built to help the 

researcher convert from beginning time of subuh prayer time to sun altitude. Sun altitude is 

one of important value to determine the prayer schedule after. The result of the testing data 

has same result with the sun altitude as beginning morning dawn criteria in Indonesia. It can 

be interpret that the software has a quite high accuracy. 
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[O3] Growth Analysis of the Sunspot in AR12741 

Kushagra Shrivastava, Keith Chia Wen Kai and Wong Kang Jun  

Advisor: Mdm Ning Hwee Tiang  

[National Junior College]  

Abstract  

The phenomena occurring on our sun are a double edged sword - they make our 

planet habitable, but also put us at risk of devastation. Sunspots are one such phenomenon 

that requires more research for better understanding. Through high-resolution observation of 

AR12741, more information about the development of sunspots, filaments and facula could 

be obtained. We hypothesised that the active region will grow up to a certain point after which 

it will start deteriorating. Observations done from 11 May 2019 to 15 May 2019 in Hydrogen-

Alpha were used for analysis. Autostakkert! was used to select the best video frames and 

convert them into images, and subsequently, Adobe Photoshop and ImPPG were used to post-

process them to enhance their features for better analysis. Through chronological investigation, 

the sunspots and its features were clearly seen changing across the days. The Sunspot 

Measurement Program (SMP) developed by us was used to measure the development of the 

sunspot. The sunspot decreased in size and the NOAA GEOS14 system concluded this was due 

to various B and C class solar flares. In our research, we discovered another reason - the 

formation of light bridges. Furthermore, the filament increased in length and got separated 

from the main sunspot, while the facula decreased in brightness and size. The SMP could be 

developed in the future to make it more accurate. The analysis provided valuable insights into 

the workings of the Sun. Our research seems to be in agreement with our hypothesis, but more 

data is necessary to completely prove it. 

Keywords: Sunspots, high-resolution observation, AR12741, Sunspot Measurement Program 

(SMP) 

Background  

The modern world relies heavily on electricity and technology to function, and have 

become an important part of our lives. The sun is our primary source of energy and the reason 

life exists on the Earth, however, the phenomena occurring on it could be devastating to the 

very technology this world needs. Many research projects are ongoing to understand our 

star[1][2] and through this project, we wish to give some useful contributions on how certain 

Solar phenomena develop. 
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Purpose and Hypothesis 

The aim of our research is to analyse AR12741, using data gathered from High-resolution 

solar imaging to understand the changes during the growth of an active region. We hypothesise 

that AR12741 will increase in activity after its formation, to a point where its activity is maximum, 

and will then decrease in its activity, eventually vanishing from the surface of the sun. 

Methodology  

1. Experimental Setup: The setup used comprises of 220mm Dielectric Energy-Rejection 

Filter, Celestron C8-A-XLT Schmidt Cassegrain Telescope, H-Alpha single etalon filter with 

0.9 Å bandwidth around 656.28 nm, Basler acA1920-40 μm, x2 Barlow and iEQ 60 Centre-

balanced Equatorial Mount. The mount was polar aligned using a compass and drift aligned 

using a method described by Clay Sherrod. 

2. Data Collection: The data was collected using FireCapture software. The C8 was pointed at 

the active region and the gain and exposure were set to minimize the problems caused by 

Earth’s turbulent atmosphere. From trials, it was established that exposures of 2 to 2.5ms with 

a medium gain is essential for high resolution imaging. The shot lasted 30-45 seconds, recording 

about 2000 frames while ensuring the drift was less than 3 pixels/min. After the main video was 

shot, the scope was defocused completely without changing the gain and exposure values and 

a short flat video was shot to remove the noise from the image later during post-processing. 

3. Data Processing 

a. Autostakkert! : The recorded video was then processed in Autostakkert!. A master flat 

frame was made using the recorded flat video, which was then subtracted from the main 

video. Then, the video frames with the least noise were selected and stacked as an 

unsharpened .tif file. 
b. Adobe Photosho : The stacked files were cropped in photoshop, to remove any stacking 

artefact to ensure it does not affect our histogram. 
c. ImPPG: The cloud cover was much lighter on 14th May than 11th May and thus, the images 

have considerably different noises. Hence the parameters used in their processing vary. First, 

the tone curve was stretched to increase the contrast of the image, and maintain a clear 

contract between the sunspot, facula and the filament. This was followed by adjusting the 

LR deconvolution to sharpen the image to the point where the details in the image were 

enhanced, but not bloated. Further precise sharpening was performed through adaptive 

unsharp masking. Then the images were saved as .tif files. 
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4. Image Scaling 

Using the formula, 

 

The image scale was found to be approximately 0.3 arcsec/pixel.  

Result and Discussion 

The final processed images of AR12741 on 11th May, 14th May and 15th May are shown 

in Figure 1, 2 and 3. To better understand the filament most visible on 14th May, images 

surrounding the complete filament were captured as well. Moreover, to further analyse the 

growth of the sunspot, data for 16th May obtained from Solar Chat Forum[5]. 

Figure 1: 11th May  Figure 2: 14th May Figure 3: 15th May  

Figure 4: Area below the 
filament on 14th May  

Figure 5: Area to the right of 
filament on 14th May  

Figure 6: 16th May  

1. Magnetic Field: There are millions of magnetic poles on the sun. The constant interaction 

of these magnetic fields result in the different solar features and activity which are visible in 

the images above[6]. It can be observed in Figures 1 to 6 that the region away from the sunspot 

has a very chaotic plasma flow. This is because the sun is not a solid sphere, but rather a ball 

of gas and undergoes differential rotation. Thus the magnetic field intercepts giving rise to a 

rather complex net magnetic field. Our observation on the evolution of AR127431 affirmed 

the unpredictable nature and dynamic changes in the magnetic fields which were observed in 

the solar features. 

2. Sunspot: Sunspots are darker regions on the sun through which magnetic field lines of the 

sun penetrate out of the sun's surface, reducing its temperature which makes it appear dark 

against the bright background[6]. The growth of sunspots was measured using the Sunspot 

Measurement Program (SMP) developed by us. On 11th May, the area of the sunspot was 

4.47х109 km2, which decreased to 1.42х109 km2 on 14th May and then to 9.36х108 km2 on 

15th May. Data recorded by US National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) 



Oral Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 12 

GOES14 system showed that AR12741 produced several B-Class minor flares and C-Class flares 

between 12 and 15 May[7]. These flares caused the sunspot to expend part of its energy and 

it started to reduce in size. Our images also helped us identify another reason for the decay 

of the sunspot - the formation of light bridges. They are loosely defined as any material brighter 

than an umbra that also divides the umbra, sometimes even dividing the penumbra[8]. On 11th 

May, the first light bridge can be seen extending into the southeast section of the umbra. The 

light bridge extends further and divides the umbra into two segments by 14th May, and a 

second light bridge begins dividing the upper umbral segment from the north. By 15th and 16th 

May, the second light bridge completely divides the umbra into three distinct segments, thus 

decreasing the overall area. 

3. Filament: Filaments are large regions of cool, dense gas suspended above the Sun’s surface 

by magnetic fields[6]. A filament can be seen clearly on 14th and 15th May as seen in figure 2, 

4, 5 and 6.  There was an increase in the size and length of the filament on 15th May, and it 

got separated from the main sunspot on 15th May. We conjecture the change in its shape and 

location is due to the changing magnetic field of the sun, as discussed earlier. 

4. Facula: Facula are bright and hot spots on the surface of the Sun with strong magnetic 

fields[6]. From 11th to 15th May, a faculae to the left of the sunspot can be seen diminishing 

in brightness and size across the days, and almost vanishing altogether on the 15th. This is 

because of the fact that a facula is the precursor to a sunspot. As the sunspot develops further, 

the facula eventually disintegrates. 

Conclusion 

In conclusion, AR12741 gave us insight on the development of sunspot, filament as well as 

facula. The sunspot developed, decreasing in size as days passed by due to the formation of 

light bridges and ejection of B-Class and C-Class flares. The filament became visible on 14th 

May and then it eventually broke off from the main sunspot region. The facula was visible 

from the starting, but it disintegrated as time passed by. The main factor behind all these 

observations is the dynamic magnetic field of the sun. While this singular observation seems 

to suggest that the hypothesis is true, much more data and observations are required to 

completely prove it. We believe the program used to measure sunspot development can be 

developed further, so that it becomes a valuable asset in solar astronomy.  
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[O4] The Duration of the Solar Eclipse 

Heartopia Anpachi Observatory Junior Astronomical Club 

Satonari Harada 

[Ono JuniorHigh School, Ono, Gifu, Japan] 

Yuki Ozaki 

[Toryu Junior High School, Anpachi, Gifu, Japan] 

Yushin Ishibashi 

[Takehana Junior High School, Hashima, Gifu, Japan] 

 

Abstract 

 Based on a photographic observation of a partial solar eclipse in Japan on January 6, 

2019, we examined the factor of the time difference of about 9 minutes between time from 

the beginning of the eclipse to the maximum eclipse and time from the time of maximum 

eclipse to the end of the eclipse. 

 We were able to narrow down the factors by examining what trends and regularities 

existed between the time zone and season of the eclipse. 

Keywords: Solar Eclipse 

 

Background 

We made a photo observation of the partial solar eclipse on January 6, 2019. We 

noticed that there was a 9 minute difference between the duration of the first half and the 

second half of the eclipse. 

 

Purpose 

A. The first half and second half of the partial solar 

eclipse on January 6, 2019, produced a difference 

in duration of about 9 minutes.  Was that a special 

eclipse? 

B. The duration of the first and second halves of 

the eclipse is whether it is special or not?  

C. What factors contribute to the difference in duration between the anterior and posterior 

halves of the eclipse? 
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Method 

We attempted to continue observing the partial solar Eclipses on December 26, 2019, 

and June 21, 2020.  However, observation was impossible due to bad weather.  Therefore, we 

researched the past and future eclipse data available at Heartpia Anpachi Observatory (Anpachi 

t o w n ,  G i f u )  f r o m  E p h e m e r i s 

Computation Office NAOJ website.  

Based on the data obtained from this, 

we summarized them in Table 1 and 

examined the characteristics of the time 

difference between the first and second 

halves of the eclipse and its duration. 

Discussion 

We estimated that the reasons for the 

difference between the first and second 

halves are as follows: 

A. the relative velocity of the Moon’s shadow 

at the observation point 

B.  different paths of the observation point 

due to seasons 

C.  different paths in the Moon’s shadow 

and the Moon’s motion at the ascending 

and descending nodes 

D.  difference in the position of the Moon’s 

shadow moving from north to south  

Fig.3 shows that Blue - Orange = Red. 

The relative velocity of the Moon's Shadow 

is faster in the morning and evening and is slower at noon. 

Fig.4, the eclipse seen in the morning shows that the first half of the shadow moved faster 

and the second half of the shadow moved slower.  The eclipse viewed at noon had a duration 

of approximately the same time for both shadows of the first and second halves of the day. 

The eclipse seen in the afternoon showed that the first half of the shadow moved slower and 

the second half of the shadow moved faster. 
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Fig.2 shows in ① and ④, there are 

differences in the duration of the eclipse, even 

at the same time of day. We considered the 

factor is the position ofthe Moon in ascending 

node or descending node. At the rising node, 

the Moon’s shadow moves from South to North 

at an inclination of 5°.  At the descending node, 

the opposite is true.  We considered the moon's 

shadow and its movement from the observation 

point.  We can see that they all have different 

paths across the moon during the four different 

times of the year. (Fig.5)  

Fig.6 shows there is a difference in time based on the path of the observation point in the 

Moon’s shadow and the Moon's motion at the ascending and descending nodes. Furthermore, 

when the moon’s shadow moves in the north-south direction, the paths of observation 

points through the moon’s shadow are found to be different. (Fig.7) From this, we can 

approximately estimate the position of the moon's shadow at the time of maximum eclipses. 

Result 

In all the eclipses studied, the difference in duration between the first and second 

eclipses was different, with a maximum of about 12 minutes. 

Based on Figure 2 data, taking the time of maximum eclipse on the horizontal axis 

and the time difference between the first and second half of the eclipse on the vertical axis, 

the relationship between the time of the maximum eclipse and the time difference between 

the first and second half of the eclipse was examined. 
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It was found that the length of the first and second halves of the eclipse was distinctive 

depending on the time of the maximum eclipse.  The second half of the eclipse in the morning 

was longer, the eclipse near noon had less difference in the duration of the first and second 

halves, and the eclipse in the afternoon was longer in the first half.  Some eclipses with almost 

the same maximum eclipse time also had a large difference in the duration of the first and 

second halves. Overall, the scatter diagram showed "oblique butterfly" characteristics. 

Conclusion 

A.” Was the eclipse on January 6, 2019, a special eclipse?” 

  There was a time difference between the first half and second half of any eclipse, so the 

partial eclipse on January 6, 2019, was not special. 

B.” Is the duration of the first half and second half of the eclipse distinctive？” 

  ①	The morning solar eclipse is longer in the second half 

  ②	Around noon there is no difference. 

  ③	The afternoon solar eclipse is longer in the first half 

  ④	The difference increases later in the afternoon. 

C.” What are the factors in the difference in duration of the first half second half of the eclipse?” 

Two major factors were creating the time difference. One factor is the time difference, 

which is due to the Earth's rotation.  It moves the observation point eastward and changes 

the relative velocity of the Moon. The other is the cause of the large and smalltime 

differences, which can be attributed to two factors. One is the length of duration of the 

entire eclipse. The other is the path (especially in the north-south direction) of the 

observation point as it moves through the shadow of the moon. 

Its path is also determined by the location of the eclipse at the ascending and 

descending intersections, and the transit position of the moon's shadow as indicated by the 

maximum eclipses.  

We then hypothesized that these factors would cause differences in the duration of 

the first half and second half of the eclipse. 
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[O5] The study of orbital periods and parameters of eclipsing binary stars NY Vir and 

HW Vir 

Mr. Yuji Yagi 
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[Varee Chiangmai School] 

 

Abstract 

NY Vir and HW Vir are binary star systems that belong in the rare class of subdwarf b 

stars and are considered detached binary star systems. To study the orbital periods and 

parameters to create a scientific model of these binary star systems, photos of eclipsing 

binaries will be taken and run through the application AstroImageJ to create a light curve and 

using application PHOEBE to find the parameters and a scientific model of these binary 

systems will be created. The result of our study shows us that the orbital periods of NY Vir 

and HW Vir are 0.1000 and 0.1166 days respectively and both binary star systems have the 

light curve to have similar patterns. Analyzing the model show that size is not a factor that 

contributes to the pattern of the light curve.  

Keyword: NY Vir, HW Vir, Binary star systems 

 

Introduction 

      NY Virginis (NY Vir, RA: 13h 38m 48.17s, DEC:-02°01’49.2095”) and HW Virginis (HW Vir, RA: 

12h 44m 20.24s, DEC: -08°40’16.8486”) are 1800 light-years and 563 light-years away 

respectively. The stars in each system eclipse each other from our point of view on earth. 

When these eclipsing binaries are orbiting each other, it causes the light curve level to change 

and when they eclipse each other, it then causes the light curve level to decrease 

substantially due to these stars blocking each other. The facts mentioned above will be used 

to find out the period of orbit of both binary systems. 

 

Research objective 

1. To study the period of orbit for the binary star systems HW Vir and NY Vir 

2. To study physical parameters as well as to create a model of the binary star systems 
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Method 

First, taken photos of both binary star systems using R filter. The photos taken were 

then sent through the application AstroImageJ to carry out photometry to find out the light 

curve from the relationship between Flux and time. For this experiment, HJD will be used as 

our measurement of time, which is calculated by the following equation: 

HJD = HJD0 + PxE 

HJD = Heliocentric Julian Day     HJD0 = HJD beginning    P = Period    E = Epoch 

Second, the period of orbit can be calculated by finding out the difference between 

the time of minimum of the primary phase that is next to each other. Third, the value of flux 

analyzed in the application AstroimageJ will be used to calculate the normalized flux and 

HJD will be used to calculate the phase in the following equation : 

  HW Vir :  HJD = 2452500.0558 + 0.1167195E.         NY Vir :  HJD = 2452500.0602 + 0.101016E  

Finally, the physical parameter and model will be created by using the normalized 

flux and phase through the application PHOEBE. 
 

Results and discussion 

NY Vir that were used were taken with a 1-meter telescope at the Thai National 

observatory with the exposure time of 30 seconds, while the photos of HW Vir that were 

used were taken with a 0.7-meter Thai robotic telescope at Sierra remote observatories with 

the exposure time of 50 seconds, both using R filter. The period of orbit of these two systems 

can be calculated by finding the time difference between the two points of the time of 

minimum. the period of orbit can be calculated, with the period of orbit for NY Vir being 

0.1000 days, while the period of orbit for HW Vir was 0.1166 days. The information from 

Figure 1 will be used to create a physical parameter, as well as a model (Figure 2), through 

the application PHOEBE.   

Figure 1: Showing the relationship between Normalized Flux and Phase 

 
 

 

 
 

 
 
NY Vir                     HW Vir  



Oral Presentation 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 19 

Figure 2:  model of the binary star systems 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 : Physical parameters of the binary star systems 
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By analyzing Table 1, the physical parameters of both binary systems have similar 

results, causing the graph to also have similar results. By analyzing the model created by the 

application PHOEBE, results show that binary star system HW Vir has two stars similar in size 

orbiting each other, while binary star system NY Vir has two stars different in size, one bigger 

than the other, orbiting each other. This shows that size is not a factor that contributes to 

the pattern of the light curve. The value of CHI2 is 0.161458 for NY Vir and 0.012687 for HW 

Vir. 
 

Conclusion 

From the study of the orbital period for binary star systems NY Vir and HW Vir, the 

values are 0.1000 days for NY Vir and 0.1166 days for HW Vir. Results show that both binary 

star systems having similar parameters causes the light curve to have similar patterns. By 

analyzing the model created by the application PHOEBE, results show that size is not a factor 

that contributes to the pattern of light curve. 
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[O6] Metropolitanum Campum Martis Futurus 
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Abstract 

The total population is expected to continuously climb. The amount of land necessary 

to support the exponentially growing population is decreasing. Furthermore, the Earth is 

predicted to heat up significantly as a result of the destruction of the critical CO2 cycle in the 

atmosphere. As a result, the repercussions compel mankind to evacuate to Mars, which has 

the greatest potential to become Earth's new home for a length of time. The goal of this 

project is to construct a sustainable 3D model of a futuristic Martian metropolis as well as a 

feasible strategy for Mars colonization. A reliable methodology is planned after some thought 

of three phases.  A three-dimensional modeling tool is used to create a model of the Martian 

metropolis. And finally, the timeline for the Mars colonization expedition must be carefully 

and rationally planned. Following the procedures, the plan and model are realistically 

constructed and based on current scientific understanding. The model is produced in 

accordance with the purpose after adhering to the technique. Furthermore, it has the potential 

to be further enhanced in the future. 

Keyword: Metropolitanum, Campum, Martis, Futurus 

 

Introduction 

Greenhouse gases, particularly CO2, are one of the most severe global-warming-related 

problems. Climate change is already having an impact on every corner of the earth. There are 

many different locations that can ensure the survival of humanity. Based on the surface 

temperature, the amount of sunlight received at the surface, and the length of the sidereal 

day and year, Mars has the most potential to become a new place for people of Earth to 

reside. Moreover, the potential of human technology is multiplying exponentially, and within 

a short amount of time, humanity will be able to put the first humans on Mars. A model of 

construction will be created in order to fulfill the needs of humans in an extraterrestrial world. 

Henceforth, this project is created in order to design a reliable shelter, industrial factory, and 

transport station on Mars. Studies on the geographical, geological, and climatic features of the 



Oral Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 22 

planet will also have to be conducted. Studying the factors that contribute to the stability and 

the lastingness of an ideal city is also an unavoidable necessity. The duration of this project 

will take place from December 2021 to April 2022, for a total of 5 months. 

 

Methodology 

 The project will be divided into two significant parts: the three-dimensional model and 

the chronological order of the travel scheme. We must first evacuate from Earth in order to 

go to the red planet. The first phase will be to develop a plan to evacuate the people and 

resources to Mars. When the payload and the residential module are attached together, it is 

now known as the "Service Module". The service module will later be paired with a propulsion 

engine that will ensure rapid transit between Earth and Mars. A Falcon 9 or Atlas-class launch 

vehicle will be launched. Aerocapture can be followed by entry and landing or insertion into 

a parking orbit around Mars. The astronauts' housing on Mars will be an inflatable frame that 

will use water from Earth and freeze it into ice. The mission will uncover minerals and ores 

that will be used to build a new power plant. Martian concrete is also used in the construction 

of the other parts of the power-generating building. After a stable community has been 

established on Mars, the colonization process can begin. However, colonizing Chryse Planitia 

is not always possible due to the amount of space required. Migrating to Arabia Terra, which 

is much warmer, is a better option. The design of Mars' waste management system is 

significantly more advanced than that of Earth. Water on Mars tends to freeze, and blockage 

of the pipeline is to be expected if no external heat is given to the conduit. The city's interior 

must be constructed before the walls can be fully created. After the residential zone has been 

established, a method of leaving Mars in order to resupply and bring newer, more sophisticated 

technology should be planned and scheduled. A proposed method is to construct a rocket 

launching zone similar to a space shuttle used in the United States during the 1980s. 

 

Results 

 Following the technique, the model is constructed, and descriptions are provided 

based on the objectives and research conducted. In the description, three phases of the 

project are thoroughly considered and researched. The figures below are illustrations of them. 

Each row represents each phase of the colonization of the Red planet 
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Phase 1: Traveling to Mars 

  

Phase 2: Constructing the Industrial Zone 

  

Phase 3: Constructing the Residential Zone 
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Conclusion 

This project is considered beneficial to many people. For astronomers, they can utilize 

the concept and the information from the model to analyze the pros and cons of the project. 

It can still be developed even further in the future such as a sustainable way to grow rice on 

Mars. 
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[O7] The Effects of PM2.5 density on starlight 
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[Varee Chiangmai School] 

 

Abstract 

PM2.5 is one of the atmospheric components that is currently having a huge impact 

on visibility both during the daytime and at night. This research aims to study the effect of 

PM2.5 density on starlight by analyzing the light intensity with the Iris program from the star 

trail image. The photographs were taken with a DSLR camera through a refracting telescope 

(Takahashi TOA-130) which rotated at a constant speed.  

The analysis of starlight intensity found that increasing the PM2.5 amount will affect 

the star’s brightness decrease. Furthermore, some data analyses showed that more PM2.5 

density resulted in a higher coefficient of variation (C.V.) in light intensity, which meant that 

the stars blinked more often. However, if PM2.5 increases too much, the star brightness is 

greatly reduced. As a result, the star blinking seems less or not noticeable. 

Keywords: PM2.5, Brightness, Star blinking, Starlight, Light intensity 

 

Introduction 

The starlight we see is produced from far away and walked through various 

intermediaries then it is easily disturbed. Unequal atmospheric density and temperature will 

result in the unstable refraction of light. PM2.5 is the one of atmospheric particles which 

have increased in volume over the past period in Chiang Mai province. In addition to the 

health effects, it also affects visibility both during the day and at night. The study of the 

relation between the color and brightness of the moon with the amount of dust particles 

(Siedlowski, A.P., and Srikum, C., 2019) found that a large amount of PM2.5 and PM10 will 

affect the moon’s color which turns to yellowish or reddish while the moon’s luminosity 

decreases. The same as the sky color which is related to PM2.5 density (Tanjaphatkul, B.        

et al, 2020). From the mentioned concepts, this research aims to study the effects of PM2.5 

density on starlight. It is expected that the results of the study will strengthen awareness of 

the PM2.5 issue in our area. 
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Research Objectives 

1. To study the effects of PM2.5 density on starlight. 

2. To raise awareness of PM2.5 pollution problems affecting the environment in our area. 

 

Method 

1. Take a photo of the selected star; Canopus with a DSLR camera through a refracting 

telescope (Takahashi TOA-130) by panning the camera at a constant speed. 

(Shutter Speed 2 seconds, ISO 800). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The selected star; Canopus 

2. Use the Iris program to analyze the star trail image for light intensity data. 

3. Analyze the data for statistical values; Mean, Standard deviation (S.D.), and Coefficient 

of variance (C.V.). 

4. Compare the correlation of statistical values with PM2.5 density for a conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Taking a photo and analyzing a star trail image 
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Results 

From the data analysis, it was found that the more the amount of PM2.5 the less the 

star’s brightness, as shown in the graph.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Effect of PM2.5 density on starlight intensity 
 

In addition, it also found that increased PM2.5 density resulted in the coefficient of 

variance (C.V.) of the light intensity increasing which meant that PM2.5 density may have 

affected the stars blinked more often; showing at an altitude of 15 degrees. However, such 

may not always be the case. As shown at an altitude of 16-18 degrees, which can be seen 

that the PM2.5 density is very high, then the light intensity is greatly reduced but the 

coefficient of variance (C.V.) does not increase.  

 

Table 1: Data analysis of the star's light intensity From February to April 2022 

Altitude 
February March April 

PM2.5 C.V. Intensity PM2.5 C.V. Intensity PM2.5 C.V. Intensity 
15 40 0.17 83412.42 61 0.19 21767.19 7 0.11 128748.63 
16 38 0.18 178675.47 80 0.07 44674.84 

no data due to  
a weather problem 

17 38 0.16 310271.82 64 0.08 44045.82 
18 40 0.20 260761.18 64 0.09 44793.00 
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Conclusion 

From the results, it can be concluded that PM2.5 density affects the star's brightness 

clearly, the denser the dust volume is. The lower the star’s brightness. Furthermore, it’s also 

possible that increased PM2.5 density resulted in stars blinking more often. However, there 

are some data that do not follow the case, if PM2.5 increases too much, the star brightness is 

greatly reduced. As a result, the star blinking seems less or not noticeable. Therefore, further 

data collection to obtain enough information will give us to draw conclusions more clearly. 

Although the conclusions on some points are unclear. But the researcher still hopes that this 

project will help to increase awareness of PM2.5 impact on visibility and lead to greater 

cooperation in problem-solving.   
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[O8] Target of Interest System's Third body observation via Transiting Exoplanet Survey 

Satellite database. 
Kittituch Suratanachaiboonlert, Nathan Changchit and Pathit Techataweekul 

Advisor: Mr. Vichien Donram 

[Princess Chulabhorn Science High School Chonburi] 

 
Abstract 

Due to Limited Astronomical resources, as a result, the process of identifying planet 

status became improbable. This article aims to determine 5000 targets of interest (TOIs) 

objects to find the existence of a third body in each TOI system that the Transiting Exoplanet 

Survey Satellite (TESS) telescope was unable to detect due to the Low Inclination of the 

planet. Moreover, the number of systems exists a third body and ETC. Lastly, serve as a data 

reference to support TESS Information integrity. By Utilizing the Lightkurve module to find the 

fluctuation in light by capturing photons in each image pixel. Furthermore, form a graph for 

planet parameters, and test the information accuracy by comparing various databases 

constructing an O-C diagram of reference data and research data for percentage data 

discrepancy and calibration. Converting the O-C diagram in the form of a parabolic function 

examines the graph for determining the possibility of a third body in the TOI system. The 

study found that the efficiency comparison between Transitfit and NASA pipeline parameter 

value has a minuscule average difference. Furthermore, from the O-C graph of all targets of 

interest, there are hundreds of systems, and the third body exists. 

Key words: Third body, TESS, Lightkurve, Transitfit and O-C diagram 

 
Introduction 

There are many systems out there in the universe, much so that the astronomical resource 

we currently have is not enough to discover all of them. As a result, the ability to ascertain 

the uncertainty of information in the system outside of the solar system became improbable 

but with the new technological advantage of integrating modules and software to detect 

elements in the system. With this, one can achieve faster results with higher accuracy. The 

module utilized in this project is called Lightkurve, it detects the amount of luminosity of the 

target by capturing the amount of luminosity from pixels of star images collected by NASA 

Kepler and TESS planet-hunting telescopes and Transitfit module to help in the analysis of 
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the data. with this in mind, this article aims to determine the existence of a third body of 

5000 targets of interest that transiting exoplanet survey satellites cannot detect. 

 

Objectives 

1.    To determine the existence of a third body in a target of interest system 

2.    The article shall serve as reference data for those who wish to implement further the          

       project or shortcut for finding the Third body target of interest code from 5000 TOIs  

       on the database. 

3.    To construct an instrument for observation of celestial objects. 

4.    To serve as inspiration for future students and youth who take an interest in the field 

      of Astronomy and Astrophysics. 
 

Experimental Method 

Download all necessary data from EXOFOP, which is t0, a, inc, rp, Teff, z, and logg in 

case of error. If there is no data calling function, error % = error mode in the frequency 

distribution 

 Lightkurve module: calling in Lightkurve module to access image database which the 

necessary info needed to input are planet’s name, mission, and sector. The mission section 

input “TESS,” and the other info can be found in Lightkurve. All left is to loop all the data 

from start to finish. Furthermore, calibrate the error that occurs. 

  Transitfit module: overlapping the output from Lightkurve in Transitfit using Markov 

Chain Monte Carlo and Nested sampling method to solve limb darkening solution problem 

which can cause elliptical integral, the output will exist in the form of graph and parameter 

which is t0, a, inc, and rp. Compare the accuracy of data to the database for efficiency checkup. 

 Third body detection: open allow TTV mode in Transitfit and code the program to 

receive pkl file for O-C diagram specifying the difference of t0 value between observation and 

post-processed data. Lastly, Write Generalized Lomb-Scargle Periodogram (GLS) for 

constructing the sine graph to find the possibility of the third body, by calculating the mass 

from transit data discrepancy approximation for first resonance system j: j+1 in Agol et al. 

(2005) 
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Result and Discussion 

As a result of incorporating Lightkurve and Transitfit modules into calculating 5000 

TESS datasets and three million light curves in 3 weeks, the parameter value Markov Chain 

Monte Carlo has fitted with constant proportion compared with the initial value is as follows. 

Ratio Stellar Radii Ratio Planet Radius Ratio Inclination 

Value Error Value Error Value Error 

1.00974 0.00109 1.00505 0.00122 1.01067 0.00237 

 

When compared with the database, the difference in data will indicate the efficiency 

of the image and Transitfit. In the observation of the existence of a third body, 200 planets 

meet the requirement and are ready to use, with a long span of process. Currently, 27 

planets have been processed from the data. We found that there is one system that exists a 

third body which is in TOI 193.01 with a period of 0.7921 days based on Agol et al. (2005) 

calculation, we can conclude that the third body mass is equal to 39.39 earth mass. 

 

 

 

 

 

 

Aperture from TOI 193.01                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lightcurve from TOI 193.01 
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Instance of TOI TTV Signal 

 

Conclusion 

Lightkurve and Transitfit modules provide outstanding assistance in calculating and 

sorting information. In which the ratio between the initial parameter and best fit parameter of 

stellar radii, planet radius, and inclination is 1.00974 ± 0.00109, 1.00505 ± 0.00122 and 

1.01067 ± 0.00237 respectively, indicating the efficiency of data sets and modules. 

Furthermore, from observing third body existence from preliminary 27 planets, we found an 

interesting candidate which is in TOI 193.01 with a period of 0.7921 days with a mass of 39.39 

times Earth's mass that meets the planet requirement. 
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[O9] Development of direction and angle of elevation position device of Dopsonian 

telescope 

Mr. Napornprom Sakulmekiat 

Advisor: Mr. Boonsong Hemmgam 

[Piboonbumpen Demonstration School, Burapha university] 

 

Abstract 
This project is about the development of direction and angle of elevation position 

device of Dopsonian telescope. The purpose of this project is to develop the device that can 

monitor the position of the telescope by using gyroscope sensor to measure the uprisen angle 

and use the wheel to attract to the base to measure distance of the telescope travel to 

calculate the position and display to user in degree by using Arduino board to increase agility 

of the user and can use to refer the location of the sky object, and  can improve to be a star 

tracker in  the future. 

 We found that the device can use to refer the direction and angle of elevation position 

of Dopsonian telescope correctly and have the error of the position below 1 degree. 

Keyword: uprisen angle, direction, telescope, dobsonian 

Introduction 

 To search and rack the sky object, researcher must know the uprisen angle and 

direction and then set to telescope direction. But dopsonian telescope have the complicate 

position system. Make it not convenient for new user 

 According to all reason, project aim to develop the device that can display the number 

of the uprisen angle and direction of the telescope trough LED display and discrepancy 

Objective 

• To develop device that can display the telescope position. 

• To increase the agility of the telescope. 

Methodology 

this project can be split in to 2 main parts. Uprisen angle unit and direction unit 

Part 1: uprisen angle unit 

Uprisen angle is measuring by Arduino’s gyroscope module by convert from 17000 

steps of the gyro in to 90 degrees by using the equation (1) and display on screen. 

!!"#$%&' = 	17000	 ÷ 188.89  (1) 
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Part 2: direction unit 

Direction is measuring by using light to shine the light sensor that on another side of 

the disc that have hole in every 5 degrees and attract to the base of the telescope 

and use a gear ratio of 1:5, if the base travel 1 degree the disc will move 5 degrees and 

light sensor will detect the light that through the hole and show that the base move 

1 degree on screen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Result and discussion 

 The result can be split in to 2 parts. Uprisen unit and direction unit 

Part 1: uprisen angle unit 

 The uprisen unit that using gyroscope to measure, it can show that it has ± 1 degree 

error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: disc that have hole in every 5 degrees Fig 2: LED display show the uprisen angle 

Fig 3: LED display the 90° uprisen angle Fig 4: LED display the 45° uprisen angle 
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Part 2: direction unit 

 The direction is accurately but it must calibrate by face the telescope to the north and 

the device sensitivity is 1 degree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 The device can show the position of the telescope and can improve the agility of the 

user but have to improve about uprisen angle accuracy to reduce the error and improve the 

direction unit to measure the smaller degree. 
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Fig 5: LED display the 270° direction angle Fig 5: LED display the 330° direction angle 
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[O10] การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออายุขัยและอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
นางสาวกานต์ธิดา สิทธิโชค 

ครูท่ีปรึกษา: นายสิทธิชัย สุวรรณศรี 

[โรงเรียนวัดป่าประดู่] 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออายุขัยและอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของ

จุดดับบนดวงอาทิตย์ ซึ่งศึกษาปัจจัย ได้แก่ ขนาดเริ่มต้น ขนาดสูงสุด และตำแหน่งละติจูดของจุดดับบนดวง

อาทิตย์ จากฐานข้อมูล คือ www.spaceweatherlive.com/en/archive ตั้งแต่ปี 2010 – 2021 และทำการ

เลือกศึกษาจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่เป็นลักษะจุดเดี่ยว ๆ ไม่เป็นกลุ่ม จากนั้นทำการบันทึกขนาดเริ่มต้น ขนาด

สูงสุด ตำแหน่งละติจูดและอายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ใน

รูปแบบของกราฟและสมการ จากการศึกษา พบว่า  

 1. เมื่อขนาดเร่ิมต้นของจุดดับมีพื้นที่มากขึ้นอายุขัยของจุดดับจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ดัง

สมการ y = -0.0012x2 + 0.1878x + 4.3716 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ R² = 0.598 และขนาด

เร่ิมต้นของจุดดับต้ังแต่ 0 – 40 อัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับจะเพ่ิมข้ึน และเม่ือขนาดเริ่มต้นของจุด

ดับมากกว่า 40 อัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับจะมีค่าลดลง 

 2. เม่ือขนาดสูงสุดของจุดดับบนดวงอาทิตย์มีขนาด 0 – 100 อายุขัยของจุดดับจะมีค่าเพ่ิมข้ึน และเม่ือ

ขนาดสูงสุดของจุดดับมากกว่า 100 อายุขัยของจุดดับจะมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย  

 3. เม่ือตำแหน่งละติจูดของจุดดับท่ี 5 – 25 องศาเหนือและองศาใต้ อายุขัยของจุดดับจะมีค่าประมาณ 

6 วัน และเมื่อตำแหน่งละติจูดของจุดดับมากกว่า 25 องศาเหนือและองศาใต้ อายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์

จะลดลง นอกจากน้ีตำแหน่งละติจูดของจุดดับไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับ 

คำสำคัญ: อายุขัย,ละติจูด,จุดดับบนดวงอาทิตย์ 

 

ความเป็นมา 
 จุดดับบนดวงอาทิตย์อาทิตย์ (Sunspots) คือ บริเวณที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากบนผิวของ

ดวงอาทิตย์ การที่จุดมืดดูมืดกว่าบริเวณอื่น ๆ นั้นเป็นเพราะมันมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณรอบ ๆ คือ ที่จุดมืดจะ

มีอุณหภูมิประมาณ 3700 เคลวิน ในขณะที่โฟโตสเฟียร์มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 5700 เคลวิน ขนาดของจุด

มืดมีต้ังแต่ 3,600 กิโลเมตรไปจนถึง 50,000 กิโลเมตร ปกติจุดมืดแต่ละจุดจะมีอายุไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ แม้ว่าจุด

มืดที่ใหญ่จริง ๆ จะอยู่ได้หลายเดือนก็ตาม ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุขัยและอัตรา

การขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเริ่มต้น ขนาดสูงสุด และตำแหน่งละติจูดของจุดดับบนดวง

อาทิตย์ท่ีส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเร่ิมต้น และตำแหน่งละติจูดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีส่งผล

ต่ออัตราการขยายตัวสูงสุดของจุดดับบน ดวงอาทิตย์ 

 

วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
  การศึกษาในข้ันตอนน้ีเร่ิมต้นจากการเก็บข้อมูลขนาดเร่ิมต้น ขนาดสูงสุด ตำแหน่งละติจูด และอายุขัย

ของจุดดับบนดวงอาทิตย์จากฐานข้อมูล www.spaceweatherlive.com/en/archive  ตั้งแต่ปี 2010 – 

2021 และทำการเลือกศึกษาจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีเป็นลักษะจุดเดี่ยว ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉล่ีย

อายุขัยของจุดดับที่มีขนาดเริ่มต้นแตกต่างกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟเพื่อศึกษาความสัมพันธ์รหว่าง 

ขนาดเริ่มต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์กับอายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์ ขนาดเริ่มต้นของจุดดับบนดวง

อาทิตย์กับอายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์ ขนาดเริ่มต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์กับอายุขัยของจุดดับบนดวง

อาทิตย์ พร้อมท้ังเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
 การศึกษาในขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลขนาดเริ่มต้นขนาดสูงสุด ตำแหน่งละติจูดและอายุขัย

จากฐานข้อมูล www.spaceweatherlive.com/en/archive  ตั้งแต่ปี 2010 – 2021 และทำการเลือกศึกษา

จุดดับบนดวงอาทิตย์ที่เป็นลักษะจุดเดี่ยว ๆ นำข้อมูลที่ได้มาหาอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวัน แล้วนำข้อมูลท่ี

ได้มาหาค่าอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันเฉลี่ยของจุดดับที่มีขนาดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน และหาค่าอัตราการ

ขยายตัวสูงสุดต่อวันเฉลี่ยของจุดดับที่มีตำแหน่งละติจูดแตกต่างกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟเพื่อหา

ความสัมพันธ์ 

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
 1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเร่ิมต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับบน
ดวงอาทิตย์ 
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จากการศึกษาพบว่า เมื่อขนาดเริ่มต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์มีพื้นที่มากขึ้น อายุขัยของจุดดับบน

ดวงอาทิตย์ดับจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งมีกราฟแสดงความสัมพันธ์ดังสมการ  y = -0.0012x2 + 0.1878x + 

4.3716 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ R² = 0.598 และจากการนำสมการความสัมพันธ์ระหว่างขนาด

เริ่มต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์มาแทนค่าด้วยขนาดเริ่มต้นของจุด

ดับบนดวงอาทิตย์ที ่บ ันทึกได้จริงมาเปรียบเทียบผลปรากฏว่าได้ค่าเปอร์เซ็นความแตกต่าง เท่ากับ 

16.7115868  

 1.2. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสูงสุดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับบน
ดวงอาทิตย์ 

จากการศึกษาพบว่า ขนาดสูงสุดของจุดดับบน

ดวงอาทิตย์ในช่วงขนาด 0 – 100 อายุขัยของจุด

ดับบนดวงอาทิตย์จะมีค่าเพิ่มขึ้น และตั้งแต่ช่วง

ขนาดประมาณ 100 อายุขัยของจุดดับบนดวง

อาทิตย์จะมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย ดังกราฟแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสูงสุดของจุดดับบน

ดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับบนดวง

อาทิตย์ 

 1.3. ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งละติจูดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีส่งผลต่ออายุขัยของจุดดับ
บนดวงอาทิตย์ 

จากการศึกษาพบว่า ตำแหน่งละติจูดของ

จุดดับบนดวงอาทิตย์ช่วงประมาณ 5 – 25 

อาย ุข ัยของจ ุดด ับบนดวงอาทิตย ์จะมี

ค่าประมาณ 6 วัน และตั ้งแต่ตำแหน่ง

ละต ิจ ูดของจ ุดด ับบนดวงอาท ิตย ์ช ่วง

ประมาณ 25 อายุขัยของจุดดับบนดวง

อาทิตย์จะลดลง  

ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
 2.1. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเร่ิมต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีส่งผลต่ออัตราการขยายตัว
สูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
 จากการศึกษาพบว่า ขนาดเร่ิมต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์ต้ังแต่ 0 – 40 อัตราการขยายตัวสูงสุดต่อ

วันของจุดดับบนดวงอาทิตย์จะเพ่ิมข้ึน และเม่ือขนาดเร่ิมต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์มีขนาดต้ังแต่ 40 เป็นต้น

ไปอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์จะมีค่าลดลงดังกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ขนาดเร่ิมต้นของจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีส่งผลต่ออัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 
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2.2. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งละติจูดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ท่ีส่งผลต่ออัตราการ
ขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับบนดวงอาทิตย์ 

 จากการศึกษาพบว่า ละติจูดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ไม่ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุด

ดับบนดวงอาทิตย์ 

สรุปผล 
 จากการศึกษา พบว่า (1.) เมื่อขนาดเริ่มต้นของจุดดับมีพื้นที่มากขึ้นอายุขัยของจุดดับจะเพิ่มมากข้ึน

ด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังสมการ y = -0.0012x2 + 0.1878x + 4.3716 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ 

R² = 0.598 และขนาดเริ่มต้นของจุดดับตั้งแต่ 0 – 40 อัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับจะเพิ่มขึ้น และ

เมื่อขนาดเริ่มต้นของจุดดับมากกว่า 40 อัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับจะมีค่าลดลง (2.) เมื่อขนาด

สูงสุดของจุดดับบนดวงอาทิตย์มีขนาด 0 – 100 อายุขัยของจุดดับจะมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อขนาดสูงสุดของจุด

ดับมากกว่า 100 อายุขัยของจุดดับจะมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย (3.) เมื่อตำแหน่งละติจูดของจุดดับที่ 5 – 25 

องศาเหนือและองศาใต้ อายุขัยของจุดดับจะมีค่าประมาณ 6 วัน และเมื่อตำแหน่งละติจูดของจุดดับมากกว่า 

25 องศาเหนือและองศาใต้ อายุขัยของจุดดับบนดวงอาทิตย์จะลดลง นอกจากนี้ตำแหน่งละติจูดของจุดดับไม่มี

ความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวสูงสุดต่อวันของจุดดับ 

เอกสารอ้างอิง 
The Astro Event Group vzw. Sunspot regions. [Online]. Available from: 

https://www.spaceweatherlive.com/en/archive [accessed 26 April 2022]. 
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[O11] ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีได้จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับตำแหน่ง
ละติจูดของหลุมบนดวงจันทร์ 
นายธิติวิชญ์  ยะด้วง 

ครูท่ีปรึกษา: นายอาทิตย์  พงศ์สุพัฒน์ 

[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]  

 

บทคัดย่อ 
การวัดค่าความลึกหลุมดวงจันทร์ ทำได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่าย โดยวัดค่าขนาดที่ปรากฏในภาพ 

สำหรับการศึกษาตำแหน่งละติจูดของหลุมบนดวงจันทร์ มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการคำนวณ

ความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายอย่างไร ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ภาพถ่ายดวงจันทร์ในคืน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

ข้างขึ ้น 8 ค่ำ โดยเลือกหลุมบนดวงจันทร์ที ่มีลักษณะ ตำแหน่งที ่เหมาะสมจำนวน 9 หลุม ได้ค่าความ

คลาดเคลื่อนจากการคำนวณความลึกหลุมดวงจันทร์  เรียงตามตำแหน่งหลุมจากละติจูดเหนือไปใต้ ดังน้ี 

Eudoxus (44.3°N) มีค่า30.79% , C_Herschel (34.5°N) มีค่า 63.43 % , Aristillus (33.9°N) มีค่า 

24.75 %  , Agrippa(4.1°N) มีค่า 7.00 % , Abulfeda (13.8°S) มีค่า 22.16 % , Arzach (18.2°S) มีค่า 

55.61 %, Purbach (25.5°S) มีค่า 58.33 % , Werner (28.0°S) มีค่า 39.62 % , Maurolycus (41.8°S)  มี

ค่า  15.32% จะเห็นได้ว่ายังไม่ปรากฏแนวโน้ม หรือความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อนที่คำนวณได้ 
ส่งผลมาจากตำแหน่งละติจูดของหลุมบนดวงจันทร์  
 การศึกษานี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการวัดและคำนวณซ้ำให้มากขึ้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจาก

ปัจจัยอ่ืนอาทิเช่น การวัดระยะจากภาพ หรือคุณภาพของภาพที่คมชัด อันจะนำไปสู่การคำนวณที่แม่นยำ และ

ส่งผลให้การวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน รวมถึงอาจจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อขนาดภาพถ่าย 

 

ความเป็นมา 
   ในการศึกษาความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ที่แม่นยำ นักดาราศาสตร์อาศัยข้อมูลจากยานสำรวจ

อวกาศท่ีส่งไปศึกษาและเก็บข้อมูลวัตถุอวกาศ  ดวงจันทร์ เป็นดาวบริเวรของโลกท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

บนโลก ผู้สังเกตสามารถศึกษาลักษณะของหลุมบนดวงจันทร์ที่ตำแหน่งต่างๆ ได้จากภาพถ่ายดวงจันทร์และ

นำมาคำนวณหาค่าความลึกโดยอาศัยหลักของตรีโกณมิติ ค่าความลึกที่คำนวณได้เทียบกับค่าจริงที่ได้จาก

ฐานข้อมูล มีความสอดคล้องกับตำแหน่งละติจูดหลุมบนดวงจันทร์หรือไม่ ผู้ศึกษาให้ความสนใจประเด็น

การศึกษาตำแหน่งละติจูดของหลุมบนดวงจันทร์กับค่าความคลาดเคล่ือนที่คำนวณได้ ทั้งนี้ได้ทำการศึกษา จาก

ภาพถ่าย คืนวันท่ี 8  กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงเป็นวันข้างข้ึน 8 ค่ำ 
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วัตถุประสงค์ 
เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนท่ีได้จากการคำนวณหาความลึกหลุมของดวงจันทร์ด้วยวิธีอย่างง่าย 

เทียบกับละติจูดต่างกันบนดวงจันทร์ ในวันข้ึน 8 ค่ำ  
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นตกของดวงจันทร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น  8 ค่ำ จากโปรแกรม stellarium และ 
เว็บไซด์ https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx ได้ตำแหน่งจันทร์จอมฟ้าเวลา 18:13 น   
ซึ ่งเป็นตำแหน่งที ่ดวงจันทร์ อยู ่กลางศีรษะของผู ้สังเกตและตั ้งฉากกับเส้นขอบฟ้า เพื ่อลดความ
คลาดเคล่ือนของมุมผู้สังเกตท่ีอาจเกิด 

2. ถ่ายภาพดวงจันทร์ ผ่านกล้องดอปโซเนียน และนำภาพไปวัดค่าโดยใช้โปรแกรม Tracker   
3. วัดค่าความยาวเงาของหลุม (L) ระยะจากเส้นแบ่งกึ ่งกลางถึงขอบหลุม(D) รัศมีดวงจันทร์ (R) เพื ่อนำไป
คำนวณหาค่าความลึกหลุมดวงจันทร์ (H)  Eudoxus crater พิกัด 44.3°N 16.3°E , Agrippa crater  พิกัด 
4.1°N 10.5°E ,  Abulfeda crater พิก ัด 13.8°S 13.9°E ,  Maurolycus crater พิก ัด 41.8°S 14.0°E  , 
Purbach crater พิกัด 25.5°S 1.9°W , Arzach  crater พิกัด 18.2°S 1.9°W, Werner crater พิกัด 28.0°S 
3.3°E , C_Herschel crater พิกัด 34.5°N 31.2°W , Aristillus crater พิกัด 33.9°N 1.2°Eคำนวณหามุมจาก
สูตร sin θ = (

)  และ คำนวณหาความลึกของหลุมดวงจันทร์ จากสูตร tan θ = *
+ 

4. แปลงค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์ให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตร จากสูตร  

ความลึกหลุมดวงจันทร์(กม. ) = ความลึกหลุมที่คำนวณได	้(ซม. )
รัศมีดวงจันทร์ที่วัดได	้(ซม. ) × รัศมีดวงจันทร์(กม. ) 

5. เปรียบเทียบค่าความคาดเคล่ือนท่ีได้จากการคำนวณหาความลึกหลุมของดวงจันทร์ด้วยวิธีอย่างง่าย เทียบ
กับตำแหน่งหลุมท่ีละติจูดต่างกันบนดวงจันทร์ ในวันข้ึน 8 ค่ำ  

ผลการศึกษา 
ตารางบันทึกข้อมูลท่ีวัดภาพจากภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรม tracker 
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ตัวอย่างแสดงการคำนวณ 

 1.จากข้อมูลวันท่ี  8 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาวัดความลึกหลุมดวงจันทร์ ท่ีตำแหน่ง A ได้ข้อมูลระยะ

ท่ีวัดได้โดยใช้โปรแกรม Tracker คำนวณหาค่าความลึกได้ดังน้ี  

  

 

 

 

 

 

 

 

sin $ = !
"  

             $  =sin#$ &%.'(%	*+(.,,,	*+'  

             $  =8.51°  

!"# $ =
!
"   

             &  = tan(8.51°) × 0.086	56  

             &  = 0.0128	56  

             &  ≈ 0.013	56 

โปรแกรม tracker ชÜวยในการวัดระยะภาพ 
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สรุปผล 
    จากการคำนวณหาความลึกหลุมดวงจันทร์ 9 หลุม โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดวงจันทร์ในคืน   

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 ข้างข้ึน 8 ค่ำ ได้ค่าความคลาดเคล่ือนจากการคำนวณความลึกหลุมดวงจันทร์     ของ

ภาพถ่ายท่ีบันทึกได้ เรียงตามตำแหน่งหลุมจากละติจูดเหนือไปละติจูดใต้ ตามลำดับดังน้ี Eudoxus (44.3°N) มี

ค่า30.79% , C_Herschel (34.5°N) มีค่า 63.43 % , Aristillus (33.9°N) มีค่า 24.75 %  , Agrippa(4.1°N) 

มีค่า 7.00 % , Abulfeda (13.8°S) มีค่า 22.16 % , Arzach (18.2°S) มีค่า 55.61 %, Purbach (25.5°S) มี

ค่า 58.33 % , Werner (28.0°S) มีค่า 39.62 % , Maurolycus (41.8°S)  มีค่า  15.32% จะเห็นได้ว่าค่า

ความคลาดเคลื่อนที่มากสุดจากข้อมูลที่คำนวณได้ บริเวณละติจูดเหนือ คือ  C_Herschel (34.5°N) มีค่า 

63.43 %  บริเวณละติจูดใต้ คือ Purbach (25.5°S) มีค่า 58.33 % และค่าที่ความคลาดเคลื่อนที่น้อยสุดจาก

ข้อมูลที ่คำนวณได้ คือบริเวณละติจูดเหนือ คือ Agrippa(4.1°N) มีค่า 7.00 % บริเวณละติจูดใต้ คือ 

Maurolycus (41.8°S)  มีค่า  15.32% จึงสรุปได้ว่ายังไม่ปรากฏแนวโน้ม หรือความสัมพันธ์ของค่าความคลาด

เคล่ือนท่ีคำนวณได้ ส่งผลมาจากตำแหน่งละติจูดของหลุมบนดวงจันทร์  

 การศึกษานี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการวัดและคำนวณซ้ำให้มากขึ้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจาก

ปัจจัยอื่นอาทิเช่น การถ่ายภาพที่คมชัด การวัดระยะจากภาพ อันจะนำไปส่งการคำนวณที่แม่นยำ ซึ่งจะส่งผล

ให้การวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือว่าย่ิงข้ึน และอาจจะต้องศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อขนาดภาพท่ีถ่ายได้  

 

เอกสารอ้างอิง 
https://nft-x.space/moon-map  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_craters_on_the_Moon  

https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx 

 

 

ความลึกของหลุมดวงจันทร4(!") =
ความลึกหลุมท่ีคำนวณได:(%")

รัศมีดวงจันทร4ท่ีวัดได:(%")
× รัศมีดวงจันทร4จริง(!") 

=
0.0128	23
5.000	23 × 1,737	83 = 4,447	83 

ร:อยละของค?าความคลาดเคล่ือน(%) =
)คำนวณ − )ฐานข)อมูล

)ฐานข)อมูล
× 100 

=
4,447 − 3,400

3,400 × 100 

= 30.79% 
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[O12] การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าความคลาดเคล่ือนการวัดความลึกหลุมดวงจันทร์ 
เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์ 

ครูท่ีปรึกษา: นางสาวรุจิรา  แสนโท 

[โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์] 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนความลึกของหลุมบนดวงจันทร์มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวัดความลึกของหลุมบนดวงจันทร์จากภาพถ่ายดวงจันทร์ 

โดยใช้กล้อง DSLR ยี่ห้อ Canon รุ่นEOS80D ต่อเข้ากับกล้องดอปโซเนียนแบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 10 นิ้ว ถ่ายภาพดวงจันทร์ในวันขึ้น 8 ค่ำ ทำการโปรเซสภาพดวงจันทร์ให้มีความคมชัดขึ้นโดยใช้

โปรแกรม AutoStakkert วัดระยะโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop คำนวณหาความลึกของหลุมดวง

จันทร์ โดยเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากข้อมูลอ้างอิงในโปรแกรม virtual moon atlas  

จากการศึกษาหลุมที่มีค่าอัตราส่วนความลึกต่อความกว้างหลุมระหว่าง 0.02 - 0.11 พบว่าตำแหน่ง

ลองจิจูด อัตราส่วนความลึกต่อความกว้างหลุม และมุมเงยของดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งลองจิจูดกับมุมเงยดวง

อาทิตย์ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน และพบว่าตำแหน่งละติจูดกับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนไม่มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะ ค่าความเคลื่อนที่ได้จากการวัดอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยทั้งความละเอียดในการวัด

เงาหลุมที่มีขนาดเล็ก ข้อจำกัดความละเอียดของภาพ การวัดผิวดวงจันทร์ที่โค้ง ข้อจำกัดในการใช้สมการซ่ึง

ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน 

คำสำคัญ: ความลึกหลุมบนดวงจันทร์, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคลาดเคล่ือน 
 

ความเป็นมา 
ดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่ สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ดวงจันทร์ในแต่ละคืนมีความ

สว่างที่เปลี่ยนไป ดวงจันทร์ในช่วงประมาณข้างขึ้น 8 ค่ำ จะปรากฏเสี้ยวสว่างทำให้มองเห็นดวงจันทร์สว่าง

เกือบคร่ึงดวง บริเวณพ้ืนผิวของดวงจันทร์มีลักษณะขรุขระท่ีเกิดจาการพุ่งชนของอุกกาบาตและปัจจัยอ่ืนๆ เม่ือ

ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูจะพบพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นจะประกอบไปด้วยหลุมและภูเขาอยู่มากมาย เม่ือ

แสงอาทิตย์ส่องกระทบบริเวณที่เป็นหลุมและภูเขาเหล่านี้จะทำให้เกิดเงาลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ เราสามารถวัด

ระยะของเงาและคำนวณหาความลึกหลุมบนดวงจันทร์โดยใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และค่าที่ได้จากการ

วัดหรือการคำนวณย่อมทำให้เกิดค่าความคลาดเคล่ือนข้ึนได้ 

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนการวัดความลึกของหลุม

บนดวงจันทร์โดยใช้ภาพถ่ายดวงจันทร์ในวันขึ้น 8 ค่ำ ที่ถ่ายโดยกล้อง DSLR ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ 

โปรเซสภาพดวงจันทร์ให้มีความคมชัดขึ้นโดยใช้โปรแกรม AutoStakkert วัดระยะในภาพโดยใช้โปรแกรม 
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adobe photoshop และคำนวณหาความลึกของหลุมดวงจันทร์ และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคลาดเคล่ือน

ในการวัดความลึกของหลุมดวงจันทร์ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนในการวัดความลึกของหลุมบนดวงจันทร์จากภาพถ่าย 
ได้แก่ตำแหน่งละติจูด ลองจิจูดของหลุมดวงจันทร์ อัตราส่วนความลึกต่อความกว้างของหลุม มุมเงย

ของดวงอาทิตย์ 

วิธีการศึกษา 
1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ในวันข้ึน 8 ค่ำ โดยใช้กล้อง DSLR ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียนชนิด

สะท้อนแสง ขนาด 10 น้ิว 

2. โปรเซสภาพดวงจันทร์ให้มีความชัดข้ึนด้วยโปรแกรม AutoStakkert  

3. วัดความยาวของเงาหลุมดวงจันทร์ ระยะห่างหลุมจากเส้นแบ่งก่ึงกลาง รัศมีดวงจันทร์ ในหน่วย pixel 

โดยใช้โปรแกรม adobe photoshop 

4. คำนวณหาความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ จากสมการ 

   เม่ือ = ระยะจากเส้นแบ่งก่ึงกลางถึงขอบหลุม (pixel) 

      =      รัศมีดวงจันทร์ท่ีได้จากการวัด                 (pixel) 

 และ  เม่ือ = ความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ (pixel) 

      =      ความยาวเงาของหลุมดวงจันทร์               (pixel) 

5. แปลงความลึกหลุมดวงจันทร์ให้อยู่ในหน่วยกิโลเมตร โดยเทียบบัญญัติไตรยางค์กับขนาดดวงจันทร์ 
6. หาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนท่ีได้จากการคำนวณกับข้อมูลอ้างอิงความลึกหลุมดวงจันทร์ใน
โปรแกรม virtual moon atlas และพล็อตกราฟเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ 

ผลการศึกษา 
 ศึกษาหลุมดวงจันทร์ที่มีลักษณะหลุมแบบ crater โดยศึกษาหลุมดวงจันทร์ที่มีค่าอัตราส่วนความลึก

ต่อความกว้างหลุมระหว่าง 0.02 - 0.11 คำนวณความลึกของหลุม เช่น หลุม Triesnecker ห่างจากเส้นแบ่ง

ก่ึงกลางถึงขอบหลุม 194.33 px รัศมีดวงจันทร์จากภาพ 1485.50 px ความยาวเงาของหลุม 16.00 px  

คำนวณมุมเงยของดวงอาทิตย์จาก 

       ดังน้ัน องศา 

หาความลึกหลุมจาก   ดังน้ัน  px 

เปล่ียนให้เป็นหน่วยกิโลเมตร  จะได้  

R
D

=qsin D

R

L
H

=qtan H

L

÷
ø
ö

ç
è
æ-=
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194.331sinθ 7.52θ =
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คำนวณความลึกหลุมดวงจันทร์ท้ังหมด 21 หลุม และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนได้ดังตาราง 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
Latitude 
(องศา) 

Longitude 
(องศา) 

อัตราส่วนความสูง
ต่อขนาดหลุม 

ความลึกจาก
โปรแกรม (m) 

ความลึกจาก
การคำนวณ

(m) 

ค่าความคลาด
เคลื่อน 

(เปอร์เซ็นต์) 
1 Autolycus 30.676° N 1.486° E 0.0879 3,430 1,748 49.05 
2 Aristillus 33.881° N 1.208° E 0.0664 3,650 2,265 37.94 
3 Eudoxus 44.266° N 16.226° E 0.0500 3,350 3,508 4.70 
4 Aristoteles 50.243° N 17.320° E 0.0425 3,700 7,780 110.28 
5 Manilius 14.452° N 9.074° E 0.0795 3,100 5,211 68.10 
6 Menelaus  16.259° N  15.929° E 0.1111 3,000 6,210 107.01 
7 Agrippa  4.096° N  10.474° E 0.0674 3,100 8,770 182.90 
8 Godin  1.824° N  10.158° E 0.0914 3,200 4,802 50.06 
9 Triesnecker  4.181° N  3.599° E 0.1077 2,800 2,469 11.83 
10 Horrocks  3.989° S  5.849° E 0.0993 2,980 4,128 38.51 
11 Hind  7.918° S  7.306° E 0.1028 2,980 4,852 62.80 
12 Halley  8.049° S  5.730° E 0.0697 2,510 4,783 90.54 
13 Herschel 5.686° S 2.085° W 0.0920 3,770 1,475 60.87 
14 Alphonsus 13.388° S 2.846° W 0.0231 2,730 2,319 15.05 
15 Arzachel 18.264° S 1.930° W 0.0372 3,610 3,022 16.28 
16 Apianus  26.963° S  7.868° E 0.033 2,080 3,781 81.76 
17 Werner 28.026° S 3.293° E 0.0603 4,220 5,822 37.97 
18 Aliacensis 30.595° S 5.131° E 0.0463 3,700 4,535 22.57 
19 Playfair  23.560° S  8.445° E 0.0606 2,910 4,929 69.38 
20 Abenezra  20.994° S  11.891° E 0.0888 3,730 6,195 66.10 
21 Azophi  22.193° S  12.696° E 0.0777 3,730 7,168 92.17 

จากข้อมูลในตารางข้างต้นสามารถนำมาเขียนกราฟเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความคลาดเคล่ือนในการ

วัดหลุมดวงจันทร์ดังน้ี 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตำแหน่งลองจิจูด อัตราส่วนความลึกต่อความกว้างหลุม และมุมเงยของ

ดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการวัดในทิศทางเดียวกัน โดยเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคลื ่อนมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นเมื ่ออัตราส่วนความลึกต่อความกว้างหลุมเพิ ่มขึ ้นและเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคลื ่อนมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นเมื ่อตำแหน่งลองจิจูดและมุมเงยของดวงอาทิตย์เพิ ่มขึ ้นซึ ่งสัมพันธ์กับ

ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งลองจิจูดกับมุมเงยดวงอาทิตย์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และจากการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งละติจูดกับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี

น ั ยยะซ ึ ่ ง ส ั มพ ั น ธ ์ ก ั บความส ั มพ ั นธ ์ ร ะหว ่ า งตำแหน ่ ง ละต ิ จ ู ดก ั บม ุ ม เ งยของดว งอาท ิ ต ย์  

ค่าความเคลื่อนที่ได้จากการวัดอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยทั้งความละเอียดในการวัดเงาหลุมที่มีขนาดเล็ก 

ข้อจำกัดความละเอียดของภาพ การวัดผิวดวงจันทร์ที่โค้ง ข้อจำกัดในการใช้สมการซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจ

ส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน 

 

เอกสารอ้างอิง 
Michael Richmond. 2003. “Height of Lunar Mountains.” [online]. Available: 

http://spiff.rit.edu/classes/phys236/moon_mount/moon_mount.html (5 May 2022) 
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[O13] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าท่ีได้จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับ
ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียของปากหลุมดวงจันทร์ 

  เด็กชายกฤษฎา พงศ์สุพัฒน์ และเด็กชายชัชพงศ์ ทองคำ  

  ครูท่ีปรึกษา: นางสาวเด่นดาว ทะนันชัย 

[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย] 

 

บทคัดย่อ 
ด้วยดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศ เมื่อมีอุกกาบาตพุ่งชนดวงจันทร์จึงผลให้เกิดเป็นหลุมบนดวงจันทร์ที่มี

ขนาดต่างๆ ความลึกของหลุมบนดวงจันทร์กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากหลุมดวงจันทร์อาจมี

ความสัมพันธ์กัน ผู้ศึกษาได้ออกแบบเก็บข้อมูล คำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่าย วัดค่าขนาดที่ปรากฏใน

ภาพ พร้อมคำนวณตามหลักตรีโกณมิติและการเทียบบัญญัติไตรยางค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้

จากการคำนวณค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุมดวง

จันทร์  บันทึกภาพถ่ายดวงจันทร์ในวันขึ้น 8 ค่ำ ของวันที่ 9 เมษายน  2565 ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันที่ดวงจันทร์ 

ดวงอาทิตย์ โลก วางตัวในแนวตั้งฉาก ผลการคำนวณค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับค่าเส้น

ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุมดวงจันทร์เรียงตามลำดับขนาดความลึกของหลุมดวงจันทร์จากน้อยไปมาก หลุมดวง

จันทร์ C_Herschel (0.868 km : 40.298 km) , Purbach (1.254 km : 85.982 km)  , Arzachel (1.641 km : 

86.676 km) , Werner (2.545 km : 68.090 km) , Aristllus  (2.708 km : 50.720 km) สรุปได้ว่า เมื่อค่าความลึก
ของหลุมดวงจันทร์มากขึ้น ค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุมดวงจันทร์ก็มากขึ้น แต่เมื่อค่าความ
ลึกของหลุมดวงจันทร์มากกว่า 1.400 km โดยประมาณ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุมดวงจันทร์
กลับมีค่าลดลดลง ปริมาณทั้งสองที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลอาจเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกอื่นที่ผู้ศึกษาต้องดำเนินการ
ศึกษาเพ่ิมเติมในคราวต่อไป  

การศึกษานี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการวัดและคำนวณซ้ำให้มากขึ้น เพื่อหาค่าที่ได้จากการคำนวณท่ี

แม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือว่ายิ่งขึ้น ประกอบกับและอาจจะต้องศึกษาปัจจัยอื่น ท่ี

ส่งผลต่อขนาดภาพท่ีถ่ายได้  

ความเป็นมา 
   ในการศึกษาความลึกของหลุ่มบนดวงจันทร์กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุมบนดวง

จันทร์อาจมีความสัมพันธ์กัน อันเนื่องจากขนาดของมวล ความเร็ว หรือลักษณะพื้นผิว ณ ตำแหน่งที่อุกกาบาต

ตกกระทบ การดำเนินการเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทั้งสองดังกล่าว เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของ

ความสัมพันธ์ท้ังสอง ท้ังน้ีอาจเป็นข้อมูลสนับสนุนในการอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อขนาดหลุมบนดวงจันทร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับค่า

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียของปากหลุมดวงจันทร์ 
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วิธีการศึกษา 
6. ศึกษาข ้อม ูลการข ึ ้นตกของดวงจ ันทร ์ ว ันข ึ ้น 8 ค่ำ จากโปรแกรม stellarium และ เว ็บไซด์ 

https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx เพ ื ่ อกำหนดช ่วง เวลาและว ันในการ

ถ่ายภาพดวงจันทร์ ตำแหน่งจอมฟ้า คือวันท่ี 9 เมษายน 2565 จันทร์จอมฟ้า 18:49 น จะเป็นตำแหน่งท่ี

ดวงจันทร์ อยู่กลางศีรษะของผู้สังเกตและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของมุมของผู้

สังเกต 

7. ถ่ายภาพดวงจันทร์ ผ่านกล้องดอปโซเนียน และนำภาพไปวัดค่าโดยใช้โปรแกรม Tracker   

8. วัดค่าความยาวเงาของหลุม (L) ระยะจากเส้นแบ่งกึ่งกลางถึงขอบหลุม (D) รัศมีดวงจันทร์ (R) เพื่อนำไป

คำนวณหาค่าความลึกหลุมดวงจันทร์ (H) หลุมดวงจันทร์ C_Herschel , Purbach , Arzachel, Werner, 

Aristllus  คำนวณหามุมจากสูตร sin θ = !
" และคำนวณหาความลึกของหลุมดวงจันทร์ จากสูตร tan θ =

#
$ 

9. วัดค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของปากหลุมบนดวงจันทร์ d ดังกล่าว จำนวน 2 เส้นท่ีต้ังฉากเพ่ือคำนวณหา

ค่าเฉล่ียโดยสมมติฐานให้ปากหลุมดวงจันทร์มีขนาดเป็นวงกลม  

10. แปลงค่า 
- ค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์ให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตร จากสูตร  

- ค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียของปากหลุมบนดวงจันทร์ให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตร จากสูตร  

11. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
12. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าท่ีได้จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับค่าเส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉล่ียของปากหลุมดวงจันทร์ 

ผลการศึกษา 
ตารางบันทึกข้อมูลท่ีวัดภาพจากภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรม tracker 
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ตัวอย่างแสดงการคำนวณ 

 1.จากข้อมูลวันท่ี 9 เมษายน 2565 พิจารณาวัดความลึกหลุมดวงจันทร์ ท่ีตำแหน่งหลุ่มท่ี 1 (Purbach) 

ได้ข้อมูลระยะท่ีวัดได้โดยใช้โปรแกรม Tracker คำนวณหาค่าความลึกได้ดังน้ี  

  

 

 

 

 

 

sin 0 =
!
"  

             0  =sin#$ 1%.'()	+,-.%%%	+,2               0  =3.28°  

89: 0 =
.
/   

             )  = tan(3.28°) × 0.063	%"  

             )  = 0.0036	%"  



Oral Presentation 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 51 

 

 

 

 

สรุปผล 
    จากการคำนวณความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุม

ดวงจันทร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทั้งสอง โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดวงจันทร์ในคืนวันข้างขึ้น  8 ค่ำ 

ของวันท่ี 9 เมษายน 2565 ผลการคำนวณค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์อย่างง่ายเทียบกับค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง

เฉลี่ยของปากหลุมดวงจันทร์เรียงตามลำดับขนาดความลึกของหลุมดวงจันทร์จากน้อยไปมาก หลุมดวงจันทร์ 

C_Herschel (0.868 km : 40.298 km) , Purbach (1.254 km : 85.982 km)  , Arzachel (1.641 km : 86.676 

km) , Werner (2.545 km : 68.090 km) , Aristllus  (2.708 km : 50.720 km)  

สรุปได้ว่า เมื่อค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์มากขึ้น ค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของปากหลุม
ดวงจันทร์ก็มากขึ้น แต่เมื่อค่าความลึกของหลุมดวงจันทร์มากกว่า 1.400 km ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย
ของปากหลุมดวงจันทร์กลับมีค่าลดลดลง  จะเห็นว่าค่าทั้งสองนั้นสามารถสรุปความความสัมพันธ์ออกเป็น 3 ช่วง 

คือ ช่วงท่ี 1 คือ ช่วงต้ืน ความลึกไม่ถึง  1.400 km มีลักษณะค่าสัมพันธ์แบบแปรผันตรง ช่วงท่ี 2 ช่วงลึกระดับกลาง 

ความลึกระหว่าง 1.400 - 2.600 km มีลักษณะค่าความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน ค่าจะค่อยๆลดลง ช่วงที่ 3 ช่วงลึก

มาก ความลึกเกิน 2.600 km มีลักษณะค่าความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน คล้ายช่วงที่  2 แต่จะมีค่าลดลงอย่างมาก 

ปริมาณทั้งสองที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลอาจเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกอื่น ที่ผู้ศึกษาต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมใน

คราวต่อไป 

 การศึกษานี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการวัดและคำนวณซ้ำให้มากขึ้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการ

คำนวณที่แม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือว่ายิ่งขึ้น ประกอบกับและอาจจะต้องศึกษาปัจจัย

อ่ืนท่ีส่งผลต่อขนาดภาพท่ีถ่ายได้  

 

เอกสารอ้างอิง 
https://nft-x.space/moon-map  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_craters_on_the_Moon  

https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx 

 

=
0.0036	%"
5.000	%"

× 1,737	!" = 1.250	!" 

=
0.2475	%"
5.000	%"

× 1,737	!" = 85.982	!" 
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[O14] การศึกษาหาความเร็วดวงจันทรYกาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีดdวยวิธีสเปกโตรกราฟ 

นางสาวกิตต์ิรวี รุÜงรัศมีธนันทå และนางสาวพิมพåวรัญชå ตัณฑวัชนå 

ครูท่ีปรึกษา: นายปุณยวีรå การบรรจง 

 [โรงเรียนสุรนารีวิทยา] 
 

บทคัดยjอ 

 ดาวพฤหัสบดีเป•นดาวเคราะหåแก¶สที่ใหญÜที่สุดในระบบสุริยะและมีดวงจันทรåบริวารจำนวนมากซึ่งมี

ขนาดเล็กมากและมีรูปรÜางไมÜเป•นทรงกลม โดยดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทรåขนาดใหญÜอยูÜ 4 ดวง เรียกวÜา ดวง

จันทรåกาลิเลียน (Galilean moons) ไดàแกÜ ไอโอ(IO) ยูโรปา(Europa) แกนีมิด(Ganymede) และคัลลิสโต

(Callisto) คณะผูàจัดทำจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับดวงจันทรåกาลิเลียนโดยมีวัตถุประสงคåเพื่อศึกษาหา

ความเร็วดวงจันทรåกาลิเลียนของดาวพฤหัสบดี โดยคณะผูàจัดทำไดàใชàภาพถÜายสเปกตรัมของดวงจันทรåกาลิเลียน 

โดยถÜายผÜานเครื่องสเปกโตกราฟแบบ eShel ซึ่งติดตั้งบนกลàองโทรทรรศนåขนาดเสàนผÜานศูนยåกลาง 0.7 เมตร 

ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2564 และ 3-4 

ตุลาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 55 ภาพ เมื่อนำภาพถÜายทั้งหมดไปประมวลผลดàวยซอฟตåแวรå ISIS และหาความ

ยาวคลื่น H-alpha ที่เปลี่ยนไปจากปรากฎการณåดอปเพลอรå จากนั้นจึงคำนวณหาความเร็วในวงโคจรของดวง

จันทรåกาลิเลียนทั้ง 4 ดวง ผลการคำนวณพบวÜา ดวงจันทรå IO มีความเร็วในวงโคจรเทÜากับ 17.334 กิโลเมตร/

วินาที Europa เทÜากับ 13.743 กิโลเมตร/วินาที Ganymede เทÜากับ 10.880 กิโลเมตร/วินาที และ Callisto 

เทÜากับ 8.204 กิโลเมตร/วินาที  

คำสำคัญ: ดวงจันทรåกาลิเลียน , สเปกตรัม 
 

ความเปmนมา 

ดาวพฤหัสบดีมีดาวบริวารเทÜาที่คàนพบและยืนยันแลàว 79 ดวง จึงเป•นดาวเคราะหåที่มีดวงจันทรåบริวาร

มากเป•นอันดับ 2 รองจากดาวเสารå ดาวบริวารที่มีมวลมากที่สุด 4 ดวง ถูกคàนพบโดยกาลิเลโอ ในปØ ค.ศ. 1610 

จึงถูกเรียกวÜา ดวงจันทรåกาลิเลียน ถือเป•นวัตถุในระบบสุริยะกลุÜมแรก ๆ ที่ถูกคàนพบวÜาโคจรรอบดาวดวงอื่นท่ี

ไมÜใชÜโลกหรือดวงอาทิตยå 

ปรากฏการณåดอปเปลอรå(Doppler Effect) เป•นปรากฏการณåธรรมชาติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ความยาวคลื่น เนื่องจากความสัมพัทธåระหวÜางทิศทางการเคลื่อนที่ของแหลÜงกำเนิดกับผูàสังเกตการณå จาก

ปรากฏการณåนี้ทำใหàคณะผูàจัดทำสนใจที่จะศึกษาการหาความเร็วดวงจันทรåกาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีซ่ึง

สามารถหาไดàจากสมการ z = V / c หรือ [( λ - λ0 ) / λ0 ] * c = V ดàวยวิธีสเปกโตรกราฟ ซึ่งเป•นอุปกรณå

ทางดาราศาสตรåที่มีความซับซàอนโดยทำหนàาที่แยกความยาวคลื่นของแสงไปยังทิศทางที่แตกตÜางกันหรือท่ี

เรียกวÜา“สเปกตรัม” เพื่อนำมาประมวลผลและศึกษาคÜาความยาวคลื่น H-alpha อีกทั้งยังนำไปใชàไดàทั้งการหา

ธาตุองคåประกอบ และความเร็วโคจร 

 
 



Oral Presentation 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 53 

วัตถุประสงคY 

1. เพ่ือศึกษาหาความเร็วดวงจันทรåกาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีดàวยวิธีสเปกโตรกราฟ 

2. เพ่ือทบทวนสูตร และทฤษฎีทางดาราศาสตรå 
 

วิธีการศึกษา 

 โครงงานนี้จะทำการศึกษาหาความเร็วดวงจันทรåกาลิเลียนโดยวิธีสเปกโตรกราฟ โดยมีขั้นตอนการ

ดำเนินงาน ดังน้ี  

1. ถÜายภาพดวงจันทรåกาลิเลียนท้ัง 4 ดวงโดยใชàกลàองกลàองโทรทรรศนå PlaneWave / CDK700 เช่ือมตÜอ

กับสเปกโตรกราฟ รุÜน Shelyak (eShel Spectrograph) โดยถÜายภาพในหลายๆวัน เพื่อใหàไดàสเปกตรัมของ

ดวงจันทรåกาลิเลียนขณะโคจรรอบดาวพฤหัสบดีในตำแหนÜงตÜางๆ 

2. ใชàซอฟแวรå ISIS เพ่ือกำจัดสัญญาณรบกวนท่ีติดมาในภาพถÜาย และทำการแปลงไฟลåภาพใหàเป•น 

ไฟลåกราฟสเปกตรัม 

3. อÜานคÜาความยาวคลื่นจากกราฟสเปกตรัมที่วิเคราะหåไดà โดยโครงงานนี้จะศึกษาสเปกตรัมที่ความยาวคล่ืน 

H-alpha ซ่ึงอยูÜในรายการท่ี 34 ของ eshel โดยมีคÜาความยาวคล่ืนมาตรฐานคือ 6562.81 อังสตรอง 

4. หาคÜามุมท่ีความเร็วในวงโคจรของดวงจันทรåกาลิเลียนกระทำกับผูàสังเกต โดยกำหนดวันอàางอิง 

จากวันท่ีดวงจันทรåปรากฏตรงก่ึงกลางของดาวพฤหัสบดีดังสมการ 

 
 

   =>%   คือ  วันอàางอิงใน ระบบวันจูเลียน 

  Period  คือ  คาบการโคจรของดวงจันทรåกาลิเลียนท่ีทำการวัดคÜา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการหามุม θ  สำหรับคำนวณ กำหนดใหàมุม 0 องศา เป•นตำแหนÜงท่ีดวงจันทรåอยูÜหนàาดาว

พฤหัสบดี และมุมจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เม่ือดวงจันทรåโคจรรอบดาวพฤหัสบดี  
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5. คำนวณหาความเร็วเชิงเสàน (Radial Velocity) จากสมการ 
 
 

 
 

และหาคÜาความเร็วในวงโคจร (Orbital Velocity) ของดวงจันทรåกาลิเลียน ดังสมการ 

 

 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาคÜาความเร็วดวงจันทรåกาลิเลียนของดาวพฤหัสบดี เม่ือนำคÜาความยาวคล่ืนมาคำนวณจะ

ไดàผลการศึกษาดังตารางท่ี 1   

วัน/เดือน/ปØ Io Europa Ganimid Callisto 

29/9/2564 
25.132 17.042 -10.578 10.826 

24.563 16.476 -11.911 10.788 

30/9/2564 -19.490 

16.915 -9.507 9.408 

18.016 -10.917 9.444 

17.611 -8.562 9.461 

3/10/2564 

-17.370 12.973 14.078 7.530 

-16.290 15.391 11.454 14.760 

-15.442 15.510 11.664 15.171 

-16.134 15.725 11.820 8.172 

-16.390 14.788 13.546 12.316 

4/10/2564 

17.430 -3.079 28.594 42.298 

19.126 -5.828 37.092 13.841 

17.666 -8.293 30.985 12.890 

17.467 -7.770 132.615 -7.859 

18.517 -9.178 220.825 10.507 

คÜาเฉล่ีย 17.334 13.743 10.88 8.204 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคÜาความเร็วดวงจันทรåกาลิเลียนในแตÜละวันพรàอมคÜาเฉล่ีย 
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สรุปผล 

จากการศึกษาความเร็วโคจรของดวงจันทรåกาลิเลียนพบวÜา ดวงจันทรå IO มีความเร็วในวงโคจรเทÜากับ 

17.334 กิโลเมตร/วินาที Europa เทÜากับ 13.743 กิโลเมตร/วินาที Ganymede เทÜากับ 10.880 กิโลเมตร/

วินาที และ Callisto เทÜากับ 8.204 กิโลเมตร/วินาที สรุปไดàวÜา ดวงจันทรåไอโอ มีความเร็วโคจรมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดวงจันทรåยูโรปา ดวงจันทรåแกนีมีด และดวงจันทรåคัลลิสโต ตามลำดับ 

ผลการศึกษานี้สอดคลàองกับขàอมูลทฤษฎีทางดาราศาสตรå ที่กลÜาวไดàวÜาความเร็วดังกลÜาวสอดคลàองกับ

ระยะหÜางระหวÜางวงโคจรของดวงจันทรåกาลิเลียนกับดาวพฤหัสบดี โดยดวงจันทรåไอโอ ซึ่งอยูÜใกลàดาวพฤหัสบดี

มากสุดจะมีความเร็วในวงโคจรมากที่สุด และคÜาที่ไดàยังใกลàเคียงกับคÜาที่ประกาศใน factsheet ขององคåการ

บ ร ิ ห า ร ก า ร บ ิ น แ ล ะ อ ว ก า ศ แ ห Ü ง ช า ต ิ ( N A S A )  ( h t t p s : / / n s s d c . g s f c . n a s a . g o v / 

planetary/factsheet/joviansatfact.html) อีกดàวย  

อยÜางไรก็ตามการหาความเร็วในวงโคจรของดวงจันทรåของดาวพฤหัสบดีดàวยวิธีสเปกโตรกราฟจะใหàผล

แมÜนยำที่สุดเมื่อถÜายภาพขณะที่ดวงจันทรåปรากฏเป•นมุมหÜางจากดาวพฤหัสบดีมากที่สุด หรือทำมุม 90 องศา

เม่ือเทียบกับแนวเล็งไปจากโลก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเรื่องน้ีสำเร็จลุลÜวงตามวัตถุประสงคåไดàเนื่องจากความอนุเคราะหåและความชÜวยเหลือจาก

คุณครูที่ปรึกษา คุณครูปุณยวีรå การบรรจง และนายสมานชาญ จันทรåเอี่ยม เจàาหนàาท่ีเจàาหนàาที่  สารสนเทศ

ดาราศาสตรå ชำนาญการ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ที่ไดàใหà

คำปรึกษาตลอดจนชÜวยเหลือใหàคำแนะนำเพ่ือใหàโครงงานเร่ืองน้ีสมบูรณåมากย่ิงข้ึน 
 

เอกสารอdางอิง 

ดาราศาสตรåแหÜงประเทศไทยเพ่ือเยาวชนคร้ังท่ี 1. (2557). การศึกษาอัตราเร็วการหมุนและคาบการ 

          หมุนของวงแหวนดาวเสารY. (ออนไลนå). แหลÜงท่ีมา: https://www.narit.or.th. 

16 พฤศจิกายน 2564 

ดาราศาสตรåแหÜงประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) คร้ังท่ี 6. สืบคàนจาก https://www.narit.or.th  

ศูนยåการเรียนรูàวิทยาศาสตรåโลก และดาราศาสตรå. (2564). กฎของฮับเบิล. (ออนไลนå). 

ศูนยåการเรียนรูàวิทยาศาสตรåโลก และดาราศาสตรå. (2564). ดวงจันทรYกาลิเลียน. (ออนไลนå).  

แหลÜงท่ีมา : http://www.lesa.biz/astronomy/planets/jupiter/galilean_moons.  

18 พฤศจิกายน 2564 
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[O15] การศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหล่ียมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์
โดยหลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์  

นางสาวจินต์จุฑา ปริปุรณะ นายปวริศ พานิชกุล และนางสาวอมาดา ภานุมนต์วาที 

ครูท่ีปรึกษา: นายปริญญา ศิริมาจันทร์ 

[โรงเรียนกำเนิดวิทย์] 

 

บทคัดย่อ 
 ที่บริเวณใกล้ขั้วของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มีปรากฏการณ์พายุหมุนขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวกัน

เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม เนื่องจากชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ทั้งสองนั้นประกอบด้วยแก๊สที่มีประจุและ

สามารถนำไฟฟ้าได้ คณะผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า อิทธิพลของแรงลอเรนซ์จากสนามแม่เหล็กบริเวณข้ัวของดาว

เคราะห์อาจส่งผลต่อการเกิดรูปพายุทรงหลายเหลี่ยม อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่ของแก๊สในชั้นบรรยากาศจน

เกิดพายุสามารถอธิบายโดยอาศัยหลักของความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์และแรงโคริโอลิส ดังนั้นคณะผู้วิจัย

จึงศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเพิ่มอิทธิพลของแรงลอเรนซ์ลงในสมการของนาเวียร์ สโตกส์ เพื่อสร้าง

แบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ (simulation) การไหลของแก๊สในชั้นบรรยากาศในแนวลองจิจูดบริเวณขั้วดาวท้ัง

สอง และเปรียบเทียบผลที่ได้กับชุดทดลองในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงนำผลที่เปล่ียนแปลงเทียบกับคำตอบ

สมการคล่ืนรอสบี ซ่ึงเป็นการประมาณคำตอบจากสมการ Navier-Stokes ในกรอบหมุน 

คำสำคัญ : พายุทรงหลายเหล่ียม สนามแม่เหล็ก หลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์ 

ความเป็นมา 
 ในอดีตยานอวกาศโวเอเจอร์ 2 บินผ่านดาวเสาร์ได้ถ่ายภาพพายุขนาดมหึมารูปหกเหลี่ยมที่ขั้วเหนือของ

ดาวเสาร์
 
และ ยานอวกาศจูโนที่บินผ่านดาวพฤหัสบดีได้ถ่ายภาพพายุหมุน 8 และ 6 ลูกที่ล้อมรอบพายุหมุน

ส่วนกลางที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ตามลำดับ จากงานวิจัยในอดีต ได้มีการอธิบายปรากฏการณ์พายุหลายเหลี่ยมจาก

หลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์ในกรอบหมุนและกฎอนุรักษ์ Potential Vorticity 
ซึ่งนำไปสู่การเกิดคล่ืน

การหมุนวนเป็นพายุลูกเล็ก ๆ ตามแนวลองจิจูดของดาวเคราะห์ หรือคล่ืนรอสบี (Rossby Waves)  

 เมื ่อต้องการจำลองการเกิดคลื่นรอสบีที่เกิดขึ ้นบนดาว

พฤหัสบดีและดาวเสาร ์ในห ้องปฏิบ ัต ิการ จ ึงพ ิจารณา

บรรยากาศของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ที่ประกอบไปด้วย

ไอออนและการเกิดพายุทรงหลายเหลี ่ยมมักจะเกิดใกล้กับ

บริเวณขั้วของดาวเคราะห์ ดังนั้น การไหลของไอออนจะต้อง

ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กที่อยู่ใกล้ขั้วของดาวเคราะห์ 

แม้ว่าในงานวิจัยของ S. Vasylkevych(1),  R. Hogan(2), A. Ibbetson และ N. Phillips(3) ที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างแบบจำลองคลื่นรอสบีด้วยคอมพิวเตอร์ (simulation) จะรวมผลของ Lorentz Force แล้ว แต่อย่างไรก็

ตาม งานวิจัยในห้องปฏิบัติการที ่กล่าวมาข้างต้นเน้นการสร้างชุดสาธิตจำลองการเกิดคลื ่นรอสบีในช้ัน

 

 

 

  

รูปที่ 1 (ซ+าย) ภาพพายุทรงหลายเหลี่ยมที่ขั้วใต+
ของดาวพฤหัสบด ี(ขวา) ภาพพายุทรงหลาย

เหลี่ยมที่ขั้วเหนือของดาวเสารD 
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บรรยากาศโลกซึ่งไม่ได้ใส่ผลของ Lorentz Forces ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงทำการวิจัยนี้ขึ้นเพื่อสร้างชุดทดลองการ

เกิดคลื่นรอสบีที่ปรากฏบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ในห้องปฏิบัติการ โดยดัดแปลงชุดการทดลองจาก A. 

Ibbetson และ N. Phillips (3)  คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ

คลื่นรอสบี จากนั้นจึงนำผลที่เปลี่ยนแปลงเทียบกับคำตอบสมการคลื่นรอสบี ซึ่งเป็นการประมาณคำตอบจาก

สมการ Navier-Stokes ในกรอบหมุน 

วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างชุดทดลองปรากฏการณ์พายุหมุนทรงหลายเหลี ่ยมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใน

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือนำผลลัพธ์ไปเทียบกับคำตอบคล่ืนรอสบีจากสมการ Navier-Stokes ในกรอบหมุน 

 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กต่อการเปล่ียนแปลงของคล่ืนรอสบี 

วิธีการศึกษา 
 ในโครงงานนี้ได้แบ่งกระบวนการหลักออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

เพื่ออธิบายการเกิดคลื่นรอสบี ภายใต้อิทธิพลของ Lorentz Force และการทดลองโดยสร้างชุดสาธิตการเกิด

คล่ืนรอสบี โดยจะเปรียบเทียบผลท่ีสังเกตได้กับผลท่ีได้จากการแก้สมการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

ส่วนท่ี 1 สมการอธิบายการไหลภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก 
1. ใช้สมการโมเมนตัมของ Navier-Stokes ในกรอบอ้างอิงหมุนโดยแต่ละเทอมความหนืดในสมการรวมถึงใส่

เทอมของ Lorentz force ที่กระทำต่อสารละลายเกลือดังสมการน้ี   D/EEE⃗ = G⃗ × HE⃗ 		โดยที่ 	G⃗ = I+J⃗		คือเวกเตอร์

ของ current density และ :;⃗  คือเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็ก และให้ I+ =
0
1 ซึ่งคือ charge density จาก

สมการของ Navier-Stokes ในกรอบอ้างอิงหมุน  

2. พิจารณาสมการคล่ืนรอสบี 
23
24 − K

' 2
24 L

'M + 56
7
23
28 = 0                     (1) 

โดยที่ ( คือการกระจัดในคลื่นรอสบี ซึ่งมีค่าเท่ากับ M% %OP(!Q −"R − S8) และ T คือ Coriolis factor 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2UPV:∅ เมื่อ ∅ คือละติจูด แต่เนื่องจากมีผลของสนามแม่เหล็กเราจึงต้องคิด =#แทน = เมื่อเรา

กำหนดตัวแปรใหม่ T9 จะได้ว่า T9 = 	2U9PV:∅	และจากความสัมพันธ์ T = XR เนื่องจาก y เป็นตัวแปร เทอม

ของสนามแม่เหล็กจึงถูกรวมเข้ากับ > โดย >′ = 2@$%=#AB#∅ และเนื ่องจาก =#จะลดลงตามขนาดของ

สนามแม่เหล็กท่ีเพ่ิมข้ึน  >′ จึงแปรผกผันกับขนาดของสนามแม่เหล็ก 

3. จากสมการ (1) และวิธีการแก้สมการดังที่ได้แสดงในงานวิจัยของ Matsuno(4) 
พบว่า velocity field ของ 

Rossby wave คือvelocity field (u,v) โดย D(E, @, !) = (0.5(G − I)J&'% + #(G + I)J&$%)L((*+',-) รวมไป

ถึง M(E, @, !) = (0.5(G/ − I/)J&)L((*+',-)	โดยที่ J& =	L$0.23
!
&(#, @) โดยที่ u คือความเร็วในแนวแกน x 

และ v คือความเร็วในแนวแกน y เมื ่อ G คือ ความถี ่คลื ่น, I คือ เลขคลื ่นและ &(#, @) คือ Hermite 

polynomial ลำดับที่ n ของ y โดยค่า n ส่งผลต่อลักษณะคลื่นจากสมการ ω/ − I/ + IG$% = 2# + 1 ซ่ึง

ได้มาจากการแก้สมการเพื่อหาเงื่อนไขที่นำไปสู่คำตอบ ค่า n จึงเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ขึ้นไปที่ทำให้สมการ

เป็นจริง หลังจากน้ันจึงนำลักษณะของลูกคล่ืนท่ีเกิดข้ึนจากค่า n และ >′ ท่ีเปล่ียนแปลงไปมาเปรียบเทียบกัน 
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ส่วนท่ี 2 การสร้างชุดทดลองในห้องปฏิบัติการและเก็บผลงานวิจัย 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการอ้างอิงการจัดชุดการทดลองของ Alan Ibbetson และ Norman 

Phillips (4) 
โดยคณะผู้วิจัยได้เพิ่มสนามแม่เหล็กเข้าไปในชุดการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงลอเรนซ์จาก

สนามแม่เหล็กบริเวณขั้วของดาวเคราะห์ต่อการเกิดรูปพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ มี

ข้ันตอนการสร้างชุดสาธิตในห้องปฏิบัติการ ดังน้ี 

1. ออกแบบและสร้างชุดการทดลอง ซึ่งมีภาชนะทรงกระบอกสำหรับใส่น้ำที่ในติดตั้งอยู่บนฐานหมุนพร้อมกับ
กล้องท่ีสามารถหมุนไปพร้อมกับภาชนะเพ่ือศึกษาผลการทดลองในกรอบหมุน  ดังภาพ  

   
รูปท่ี 2 (ซ้ายและกลาง)แบบชุดการทดลองท่ีออกแบบโดยใช้โปรแกรม SolidWorks (ขวา)ชุดการทดลองท่ีสมบูรณ์ 

2. เติมสารละลายน้ำเกลือเข้มข้น 1 M และกากกาแฟในภาชนะทรงกระบอก ติดตั้งกล้องถ่ายวีดีโอบนคาน

เหนือถังหมุน จากน้ันเปิดสวิตช์ให้ชุดการทดลองหมุนด้วยความเร็ว 45 รอบต่อนาที บันทึกวีดีโอผลการทดลอง 

3. ทำซ้ำข้อ 2 อีก 2 คร้ังเพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีได้ในแต่ละคร้ัง  

4. ทำซ้ำข้อ 2 – 3 โดยติดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม 1.032 mT ในแนวดิ่ง เปรียบเทียบผลการทดลองที่ไม่มี

และมีสนามแม่เหล็ก กับคำตอบสมการคล่ืนรอสบี จากสมการ Navier-Stokes ในกรอบหมุนท่ีได้จากส่วนท่ี 1 

ผลการศึกษา 
ผลของสนามแม่เหล็ก( )′ ) ต่อ Velocity field ท่ีได้จากการแก้สมการ Rossby Wave (1)   

 X′ 
0.25 0.5 0.75 

n 

2 

   

3 

   
4 

   
ตาราง 1 ตารางแสดงลักษณะของคล่ืนรอสบีท่ีเกิดข้ึนจากการปรับค่า n และ >′ 

จากผลการศึกษา เห็นว่า ค่า n นั้นมีผลต่อจำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้น จากรูปที่ 1 ที่ n=2 นั้นเกิดลูกคล่ืน

ที่ก่อตัวคล้ายพายุหมุน 1 ลูก และเมื่อ n=4 เกิดลูกคลื่นที่ก่อตัวคล้ายพายุหมุน 2 ลูก ในส่วนของค่า X ที่เกิด
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การเปลี่ยนแปลงจากสนามแม่เหล็กนั้นส่งผลต่อตำแหน่งและขนาดของลูกคลื่นที่เกิดขึ้น ซึ่งหากค่า X มีค่ามาก 

ตำแหน่งของลูกคล่ืนจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางในแนวรัศมีมากข้ึน และมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนอีกด้วย 

ส่วนท่ี 2 ชุดทดลองในห้องปฏิบัติการ 
 จากการทดลองพบว่าลูกคลื่นจะปรากฏได้ชัดในชุดการทดลองที่มีความเร็วรอบ 45 รอบต่อนาที โดยลูก

คล่ืนจะไม่เสถียรและเปล่ียนจำนวนลูกคล่ืนไปเร่ือย ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนดาวพฤหัสบดีท่ี A. 

Mura และคณะ (5) ได้ศึกษาไว้ จำนวนลูกคลื่นที่เห็นได้ชัดที่สุดจากการทดลองคือ 2 และ 4 ลูกคลื่น จากภาพ จะ

เห็นได้ว่าหลังจากเพิ่มสนามแม่เหล็กเข้าไปแล้ว ลูกคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและตำแหน่งของลูกคลื่นจะอยู่ห่างจาก

จุดศูนย์กลางในแนวรัศมีมากกว่าก่อนใส่สนามแม่เหล็กซ่ึงลูกคล่ืนก่อตัวใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า 

   
รูปท่ี 3 (ซ้าย) ผลการทดลองท่ีไม่ใส่สนามแม่เหล็ก (ขวา) ผลการทดลองท่ีใส่สนามแม่เหล็ก 

สรุปผล 
จากผลการศึกษา สรุปได้ว่าสนามแม่เหล็กนั้นมีผลต่อตำแหน่งและขนาดของลูกคลื่นที่เกิดขึ้นโดยมี

ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับค่า X′ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ และผลการทดลองใน

ห้องปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับลักษณะการเกิดพายุหมุนทรงหลายเหลี ่ยมบนดาวพฤหัสบดี ซึ ่งมี

สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้มมากกว่า 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานน้ีได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงาน

การวิจัยแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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[O16] Finding the synodic rotation period of 20-Massalia  

นายลีโอนาร์โด ฐิติธาดา เพเดอร์เซน  

ครูท่ีปรึกษา: นายวิฑูรย์ ต้ังวัฒนกุล  

[โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]  

   
บทคัดย่อ  

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia ด้วย

วิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงเทียบกับดาวอ้างอิงจำนวน 3 ดวง ได้แก่ TYC-2145-1, TYC-1401-

2008-1, HD 78574  ทำการถ่ายภาพดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia ด้วยกล้องถ่ายภาพแบบ CCD Camera 

ซึ่งเชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา โดยถ่ายภาพผ่านแผ่นฟิลเตอร์ชนิด V และ B เพื่อเปรียบเทียบการ

สะท้อนแสงในความยาวคลื่นที ่แตกต่างกัน นําภาพถ่ายจากกล้องมากําจัดสัญญาณรบกวนด้วยซอฟแวร์ 

AstroImageJ จากนั้นทำการวัดค่า Intensity ของดาวอ้างอิงและ 20-Massalia ด้วยซอฟแวร์ AstroImageJ 

คำนวณ Magnitude ของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia โดยใช้ Magnitude ของดาวอ้างอิงเป็นตัว

เปรียบเทียบ สร้างกราฟแสงระหว่าง Visual Magnitude กับ HJD และ Visual Magnitude กับ Phase ผู้ทำ

โครงงานพบว่าคาบการหมุนรอบตัวเองมีค่าประมาณ 0.33741 วัน หรือประมาณ 8.097 ชม.  และ กราฟแสง

ของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia มีลักษณะที่ไม่คงสมมาตรซึ่งอาจเกิดจากดาวเคราะห์น้อยมีลักษณะที่ไม่

กลมและมีรูปร่างเป็นแท่งเบ้ียว  

  

บทนํา  
ดาวเคราะห์น้อย20-Massaliaเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีหินเป็นส่วนประกอบหลักและเป็นดาวหลักใน

กลุ่มดาวเคราะห์น้อย Massalia มีเส้นวงโคจรอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งอยู่ระหว่างดาวพฤหัสบดี และดาว

อังคาร มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 145 กิโลเมตร ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี Annibale de 

Gasparis เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2395 และได้รับการตั้งชื่อโดยตั้งตามชื่อเมือง Marseille ของประเทศ

ฝรั่งเศส ลักษณะทางกายภาพของดาวคือ ความหนาแน่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดาวเคราะห์น้อยประเภท S, มี

ความหนาแน่นใกล้เคียงกับแร่ silicate, มีมวลประมาณ 5.2×10^18 กก, มีลักษณะท่ีไม่กลมมากและมีรูปร่าง

เป็นแท่งเบ้ียว ดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia มีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 3.74 ปี มีการหมุนรอบ

ตัวเองใช้เวลา 8.98 ชั่วโมง  จากรูปร่างของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia ที่มีลักษณะเป็นแท่งเบี้ยว ผู้ทำ

โครงงานจึงสนใจ ศึกษาลักษณะการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อย โดยใช้วิธี Photometry ทำการวัด

ความสว่างของดาวเคราะห์น้อยเทียบกับดาวฤกษ์ท่ีใช้อ้างอิงจำนวน 3 ดวง และวิเคราะห์กราฟแสงเปรียบเทียบ

กับ มุมต่างๆ ของดาวเคราะห์น้อยท่ีมีการหมุนรอบตัวเอง  
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วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือศึกษาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia ด้วยวิธี Photometry  

2. ศึกษาลักษณะกราฟแสงท่ีเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia  

  

วิธีการศึกษา  
1. ถ่ายภาพดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia ด้วยกล้องถ่ายภาพแบบ CCD Camera ที่เชื ่อมต่อกับกล้อง

โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา นครราชสีมา  

2. ใส่ข้อมูล WCS (World coordinate system) ในภาพถ่าย ด้วยซอฟแวร์ Astrometric stacking program  

3. หาดาวฤกษ์มาตรฐานเพ่ือใช้เป็นดาวอ้างอิง จำนวน 3 ดวง ท่ีปรากฏในภาพถ่ายและไม่เป็นดาวแปรแสง ด้วย

ซอฟแวร์ SAOImageDS9  

4. ลดสัญญาณรบกวนด้วยซอฟแวร์ AstroImageJ จากน้ันวัดค่า Intensity ของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia 

และดาวอ้างอิงด้วยซอฟแวร์ AstroImageJ  

5. คำนวณค่า magnitude ของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia โดยใช้สมการ m1 – m2 = -2.5*log(I1/I2) 

กำหนดให้ m1 เป็น magnitude ของดาวอ้างอิง I1 และ I2 คือ Intensity ของดาวอ้างอิงและดาวเคราะห์น้อย

ตามลำดับ   

6. สร้างกราฟ magnitude เทียบ phase โดยหา phase ด้วยสมการ HJD = HJD0 + (Epoch * period) 

  

ผลการศึกษา  
1)  จาการศึกษาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia พบว่ากราฟแสงของดาวเคราะห์

น้อยมีลักษณะใกล้เคียงกับกราฟคลื่นรูป sine จำนวน 2 ลูก จุดที่กราฟลงต่ำสุด (ดาวสว่างน้อยสุด) อยู่ท่ี

ตำแหน่งเฟสเท่ากับ 0.55 และจุดที่ดาวสว่างมากสุด มี 2 จุดซึ่งสว่างใกล้เคียงกันอยู่ในตำแหน่งเฟสเท่ากับ 

0.25 และ 0.84 จากลักษณะกราฟแสงทำให้กล่าวได้ว่า ดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia มีรูปร่างที่ไม่เป็นทรง

กลม และมีการสะท้อนแสงท่ีไม่สม่ำเสมอในแต่ละมุม เม่ือหมุนรอบตัวเอง  
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รูปท่ี 1 กราฟแสงท่ีวัดได้จากซอฟแวร์ AstroimageJ และเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับด้านต่างๆ ของดาวเคราะห์

น้อย 

 

2) เมื ่อนำกราฟไปเทียบกับรูปร่างของดาวเคราะห์น้อย โดยใช้ภาพจำลองจากเวปไซต์ 3d Asteroid 

Catalogue พบว่า ที่จุด F และ C ดาวเคราะห์น้อยจะมีความสว่างมากที่สุด เพราะหันด้านที่มีพื้นที่มากสุด

มายังผู้สังเกต และพื้นผิวดังกล่าวยังตั้งฉากกับมุมมองของผู้สังเกตมากที่สุด ซ่ึงต่างจากจุด A และ D ดาว

เคราะห์น้อยจะหันด้านที่มีมุมแหลมมายังผู้สังเกต ทำให้การสะท้อนแสงดวงอาทิตย์มายังผู้สังเกตมีปริมาณน้อย

กว่า  

3) เม่ือทดลองเปล่ียนคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อยเป็นค่าต่างๆ เช่น 1/2 ของคาบการหมุนรอบ

ตัวเองของดาวเคราะห์น้อย กราฟ sine ลูกแรกและลูกที่สองไม่ซ้อนทับกันพอดี จึงเป็นไปได้ว่ากราฟที่เป็นรูป 

sine 2 รูป ไม่ได้เกิดจากดาวเคราะห์น้อยหมุนรอบตัวเอง 2 รอบ และตำแหน่งเฟสที่ 0 และ 0.9 จะต่อกันได้ดี

ท่ีสุดเม่ือคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อยเท่ากับ 0.33741 วัน หรือประมาณ 8.097 ชม.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 รูปที ่ 2 เมื ่อทดลองเปลี ่ยนคาบเป็นค่าอื ่นๆ รูปซ้ายคือคาบ 0.5 เท่าของคาบเดิมที ่ได้จากเวปไซต์ 

https://ssd.jpl.nasa.gov รูปขวา คาบเท่ากับ 0.67 เท่าของคาบเดิม 
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หมายเหตุ เน่ืองจากไม่สามารถหาสมการ ephemeris ของคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อยได้ จึง

ใช้ไม่สามารถเทียบได้ว่าคาบของดาวเคราะห์น้อยมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ และค่าอ้างอิง HJD0 ใช้ค่าจาก

ภาพถ่ายภาพแรกเป็นจุดอ้างอิง 

  

สรุปผล  
จากการศึกษาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia ด้วยวิธี Photometriy 

พบว่ามีคาบการหมุนรอบตัวเองประมาณ 8.097 ชม. และพบว่าการท่ีกราฟไม่คงท่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดจากลักษณะทาง

กายภาพของดาวเคราะห์น้อยที่มีรูปร่างไม่เป็นทรงกลม เพราะว่ามีการหมุนด้านที่มีพื้นที่ต่างกันหันมาหาผู้

สังเกตการทําให้เกิดการสะท้อนแสงกลับมาไม่เท่ากัน ทําให้ทํานายด้านที่หันมา ณ ขณะหนึ่งได้โดยใช้ 3D 

Asteriod Catalogue กําหนดให้ด้านที่มีลักษณะคล้ายเพชรเป็นจุดสูงสุดของกราฟเนื่องจากเป็นด้านที่สะท้อน

ได้ดีที่สุดและกำหนดให้ด้านที่มีลักษณะคล้ายก้อนทรงกระบอกเป็นจุดตํ่าสุดเนื่องจากเป็นด้านที่สะท้อนแสงแย่

ท่ีสุดท่ีสุด โดยลักษณะกราฟจะคล้าย sine wave  

  

กิตติกรรมประกาศ  
ในการจัดทําโครงงานเรื่องการศึกษาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์น้อย 20-Massalia 

ขอขอบคุณ ดร.วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล และ นายสมานชาญ จันทร์เอี่ยม เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์กรมหาชน) สําหรับการให้คําแนะนํา การให้ความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงเรียนสุรวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีสนับสนุนการทําโครงงาน  

  

บรรณานุกรม  
3d Asteroid Catalogue - https://3d-asteroids.space/ Photometric studies of asteroids - 

https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1954ApJ...120..200G  

jet propulsion laboratory - https://ssd.jpl.nasa.gov 
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[O17] การหาระยะห่างจากโลกและวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41  

  นายภรศิษฐ์ ชุมภักดี 

ครูท่ีปรึกษา: นายชริน  อำไธสง 

[โรงเรียนประทาย] 

 

บทคัดย่อ  
  การหาระยะห่างจากโลกและวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 ในครั้งนี้ได้

ทำการเก็บข้อมูล ในวันที ่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

นครราชสีมา ด้วยกล้องซีซีดีโฟโตมิเตอร์ ที่ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 

เมตร ผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน (Filter B) และแสงสีท่ีเรามองเห็น (Filter V) แล้วนำมากำจัดสัญญาณรบกวน 

ด้วยโปรแกรม IRIS ระบุพิกัดให้กับดาวฤกษ์แต่ละดวงด้วยโปรแกรม Astrometric Stacking Program ทำการ

สร้างแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ (HR Diagram) ของกระจุกดาวเปิด M41 หาระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์

และชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 ด้วยการเปรียบเทียบกับแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์

มาตรฐานท่ีสร้างข้ึนจากฐานข้อมูลดาวฤกษ์ 

  จากการคำนวณหาระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักจำนวน 208 ดวง จากทั้งหมด 

245 ดวง พบว่ามีระยะห่างน้อยที่สุด 2,002.01 ปีแสง และมากที่สุด 2,571.21 ปีแสง ค่าดัชนีสี (B-V) มีค่า

ระหว่าง -0.06 ถึง 0.79 ค่าอุณหภูมิยังผลอยู่ระหว่าง 5,012.50  เคลวิน ถึง 11,415.90 เคลวิน สามารถ

วิเคราะห์หาชนิดสเปกตรัม ได้ว่าอยู่ในชนิดสเปกตรัม B ถึง G ส่วนดาวฤกษ์ท่ีอยู่นอกลำดับหลักจำนวน 37 ดวง 

พบว่ามีระยะห่างน้อยที่สุด 1,965.71 ปีแสง และมากที่สุด 2,495.67 ปีแสง ค่าดัชนีสี (B-V) มีค่าระหว่าง 0.82 

ถึง 1.69 คำนวณ อุณหภูมิยังผลมีค่าอยู่ระหว่าง 3,136.26  เคลวิน ถึง 4,894.41 เคลวิน สามารถวิเคราะห์หา

ชนิดสเปกตรัม ได้ว่าอยู่ในชนิดสเปกตรัม K ถึง M ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กันตพงศ์ ล้าเลิศ และคณะ เรื่อง การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 และข้อมูล

ระยะห่างของกระจุกดาวเปิด M41 จาก https://www.messier-objects.com/messier-41/ 

คำสำคัญ: กระจุกดาวเปิด M41 

ความเป็นมา 
  การศึกษาดาวฤกษ์ส่วนใหญ่จะศึกษาจากกระจุกดาว เพราะกระจุกดาวเป็นแหล่งรวมดาวฤกษ์หลาย

ร้อยถึงหลายพันดวง ซึ่งกระจุกดาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กระจุกดาวทรงกลม (Globular Cluster) 

และกระจุกดาวเปิด (Open Cluster) สำหรับกระจุกดาว M41 (NGC2287) เป็นกระจุกดาวเปิดที่อยู่ในกลุ่ม

ดาวสุนัขใหญ่ (Canis Major) มีตำแหน่งอยู่ที่ R.A. 6h 46.0m Dec. -20° 46’ มีขนาดปรากฏ 38.0 อาร์คนาที 

ระยะห่างจากโลก 2,300 ปีแสง (710 parsecs) 
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  ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์ จากแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ (HR 

Diagram) และวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 จากการคำนวณค่าอุณหภูมิยังผล

ของดาวฤกษ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือหาระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 

 2. เพ่ือวิเคราะห์หาชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 

วิธีการศึกษา 
  การหาระยะห่างจากโลกและวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 ได้ทำการ

เก็บข้อมูลภาพถ่ายที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โดยการถ่ายภาพด้วย

กล้องซีซีดีโฟโตมิเตอร์ (CCD Photometer) ที่เชื ่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.5 เมตร ผ่านแผ่นกรองแสงในช่วงความยาวคลื่นแสงสีน้ำเงิน (Filter B) และแสงสีที่เรามองเห็น 

(Filter V) โดยภาพถ่ายกระจุกดาวเปิด M41 ที่ได้จะนำไปผ่านกระบวนการกำจัดสัญญาณรบกวน (noise 

reduction) ด้วยโปรแกรม IRIS หาดาวอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Ds9 ระบุพิกัดให้กับดาวฤกษ์แต่ละดวงด้วย

โปรแกรม Astrometric Stacking Program แล้วนำภาพไปวิเคราะห์ค่าโชติมาตรปรากฏด้วยโปรแกรม 

Aperture Photometry Tool  ดังน้ี 

 1. ทำการกำจัดสัญญาณรบกวนด้วยโปรแกรม Iris 

  ภาพที่ได้จากการถ่ายในตอนแรกนั้น ไม่ได้เป็นภาพที่มาจากโฟตอนของดาวที่ทำการสังเกตเพียงอย่าง

เดียว แต่ประกอบไปด้วยสัญญาณรบกวน (Noise) และสัญญาณอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการอีกมาก ซึ่งก่อนจะนำภาพ

ไปวิเคราะห์ทางดาราศาสตร์ต่อไปน้ัน เราจึงจำเป็นต้องทำการกำจัดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction) ออก

ก่อน โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 (1) การเปล่ียนไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบท่ีโปรแกรม Iris พร้อมท่ีจะนำไปใช้วิเคราะห์ 

 (2) การทำ Master Bias   (3) การทำ Master Dark  (4) การทำ Remove Dark 

 (5) การทำ Master Flat  (6) การทำ Noise Reduction 

 ตอนน้ีก็ได้ไฟล์สำหรับการวัดค่าโชติมาตรปรากฏของดาวฤกษ์ ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กระจุกดาวเปิด M41 
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2. หาดาวอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Ds9 เพ่ือนำไปหาโชติมาตรปรากฏของดาวฤกษ์อ้างอิง และระบุพิกัด  

RA และ Dec ของดาวฤกษ์ท้ังภาพ 

3. การระบุพิกัดให้กับดาวฤกษ์แต่ละดวงด้วยโปรแกรม Astrometric Stacking Program เนื่องจากไฟล์ภาพท่ี

ได้มาไม่ได้ฝังพิกัด RA และ Dec มาด้วย การจับคู่ดาวฤกษ์ในฟิวเตอร์ B และ V เพ่ือหาดัชนีสี B-V อาจ

คลาดเคล่ือน เน่ืองจากจำนวนดาวท่ีถ่ายจากท้ัง 2 ฟิวเตอร์มีจำนวนไม่เท่ากัน ดังน้ันการใช้พิกัด R.A. และ Dec. 

เป็นตัวระบุดาวฤกษ์จึงมีความแม่นยำมากข้ึน 

4. ทำการวัดค่าโชติมาตรปรากฏของดาวด้วยวิธีซีซีดี โฟโตเมทรีโดยใช้โปรแกรม Aperture Photometry 

Tool โดยต้ังค่า ดังน้ี 

(1) Select sky algorithm เป็น Model B = Sky-annulus median subtraction  

 (2) Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Microsoft Excel   

5. สร้างแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ (HR Diagram) ของกระจุกดาวเปิด M41 ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Excel 

6. ดาวโหลดข้อมูลดาวฤกษ์จากฐานข้อมูล แล้วนำมาสร้างแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ (HR Diagram) 

มาตรฐาน 

7. นำแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ (HR Diagram) ของกระจุกดาวเปิด M41 ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ แผนภาพ

เฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ มาตรฐาน แล้วคำนวณหาระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลัก จากสมการ 
 
 
 

8. หาค่าอุณหภูมิยังผล (Effective Temperature) สามารถหาได้โดยการใช้ค่าดัชนีสีดาวฤกษ์ ซึ่งเป็นผลต่าง

ของโชติมาตรของดาวในช่วงความยาวคล่ืนสีน้ำเงินกับสีท่ีตามองเห็นตามความสัมพันธ์  

ดังสมการ 

   

ผลการศึกษา 
  จากการนำข้อมูลมาสร้างแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ ของกระจุกดาวเปิด M41 โดยให้แกน x เป็นค่า

ดัชนีสี B-V และแกน y เป็นค่าโชติมาตร และนำมาเทียบกับแผนภาพ เฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ มาตรฐาน  

  จากการคำนวณหาระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักจำนวน 208 ดวง จากทั้งหมด 

245 ดวง พบว่ามีระยะห่างน้อยที่สุด 2,002.01 ปีแสง และมากที่สุด 2,571.21 ปีแสง ค่าดัชนีสี (B-V) มีค่า

ระหว่าง -0.06 ถึง 0.79 ค่าอุณหภูมิยังผลอยู่ระหว่าง 5,012.50  เคลวิน ถึง 11,415.90 เคลวิน สามารถ

วิเคราะห์หาชนิดสเปกตรัม ได้ว่าอยู่ในชนิดสเปกตรัม B ถึง G ส่วนดาวฤกษ์ท่ีอยู่นอกลำดับหลักจำนวน 37 ดวง 

พบว่ามีระยะห่างน้อยที่สุด 1,965.71 ปีแสง และมากที่สุด 2,495.67 ปีแสง ค่าดัชนีสี (B-V) มีค่าระหว่าง 0.82 

ถึง 1.69 คำนวณ อุณหภูมิยังผลมีค่าอยู่ระหว่าง 3,136.26  เคลวิน ถึง 4,894.41 เคลวิน สามารถวิเคราะห์หา

ชนิดสเปกตรัม ได้ว่าอยู่ในชนิดสเปกตรัม K ถึง M  
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ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ M41 กับแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์มาตรฐาน 

สรุปผล 
  การหาระยะห่างจากโลกและวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 ในครั้งนี้ได้

ใช้วิธีการสร้างแผนภาพเฮิร์ตชปรุง-รัสเซลล์ ของกระจุกดาวเปิด M41 เปรียบเทียบกับแผนภาพ เฮิร์ตชปรุง-รัส

เซลล์ มาตรฐาน หาระยะห่างจากโลกของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 ในลำดับหลักมีระยะห่างน้อยที่สุดท่ี 

2,002.01 ปีแสง และมากที่สุดที่ 2,571.21 ปีแสง ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 ที่อยู่ใน

ลำดับหลักอยู่ในชนิดสเปกตรัม B ถึง G ซึ่งแสดงว่าดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 มีชนิดสเปกตรัมที่มีความ

หลากหลายขององค์ประกอบทางเคมี นอกจากนี้ยังมีดาวที่อยู่นอกลำดับหลักมีระยะห่างน้อยที่สุดที่ 1,965.71 

ปีแสง และมากที่สุดที่ 2,495.67 ปีแสง ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวเปิด M41 ที่อยู่นอกลำดับ

หลักอยู่ในชนิดสเปกตรัม K ถึง M 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณ คุณสมานชาญ จันทร์เอี่ยม เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ ประจำหอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ที่เอื ้อเฟื้อภาพถ่ายกระจุกดาวเปิด M41 และให้

คำแนะนำในการทำโครงงาน ขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคุณครู

ชริน  อำไธสง ท่ีให้การสนับสนุนจนโครงงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 
ชีวะ ทัศนา และ โชติ เนืองนันท์. (2560). การหาอายุและระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม M3 กระจุกดาว
เปิด M35 M44 และ M67 ด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมทรีและการศึกษาเปรียบเทียบ. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 

มติพล ต้ังมติธรรม. (2556). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ. 500 เล่ม. พิมพ์คร้ังท่ี 1:  

สานักบริการวิชาการและสารสนเทศทางดาราศาสตร์. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 
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[O18] การเปรียบเทียบค่าคงท่ีของฮับเบิลท่ีได้จากข้อมูลอันดับความสว่างของกาแล็กซี 
ในฟิลเตอร์ท่ีแตกต่างกัน 
นางสาวพรอธิษฐาน ล้ิมพงษา 

ครูท่ีปรึกษา: นายวิฑูรย์ ต้ังวัฒนกุล 

[โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี] 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื ่อวิเคราะห์หาค่าคงที ่ของฮับเบิลโดยใช้ข้อมูลกาแล็กซีที ่มีค่าเรดชิฟ 

(redshift) ช่วง 0-0.3 ทั้งหมดจำนวน 100 ดวง จากฐานข้อมูล Sloan Digital Sky Survey หรือ SDSS โดย

คำนวณหาระยะทางจากอันดับความสว่างใน 5 ฟิลเตอร์ ได้แก่ u g r i z และคำนวณหาความเร็วของกาแล็กซี

จากค่าเรดชิฟของกาแล็กซี เมื่อนำข้อมูลระยะทางและความเร็วที่คำนวณได้มาพลอตกราฟ จะได้ว่าค่าความชัน

ของเส้นกราฟที่ได้คือค่าคงที่ของฮับเบิล ผลการศึกษาพบว่าค่าคงที่ของฮับเบิลที่หาค่าได้จากแต่ละฟิลเตอร์มีค่า

อยู่ในช่วง 22.1 – 178.7 (km/s)/Mpc โดยค่าคงที่ของฮับเบิลที่ใกล้เคียงกับค่าที่ยอมรับกันในปัจจุบันได้จาก

อันดับความสว่างในฟิลเตอร์ g ซ่ึงมีความแตกต่างจากค่ามาตรฐานท่ียอมรับกันอยู่ 4.2 % 

คำสำคัญ: ค่าคงท่ีของฮับเบิล, กาแล็กซี, เรดชิฟ, อันดับความสว่าง, SDSS 

 

ความเป็นมา 
 ในช่วงศตวรรษที่ 20 Edwin Hubble ได้ค้นพบค่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางของกาแล็กซีกับ

ความเร็วในการถอยห่าง ในเวลาต่อมาเรียกค่าน้ีว่า “ค่าคงท่ีของฮับเบิล (Hubble constant)” โดยค่าท่ียอมรับ

กันในปัจจุบันคือ 71 (km/s)/Mpc การค้นพบดังกล่าวทำให้ทราบว่าย่ิงกาแล็กซีอยู่ไกลจะย่ิงมีความเร็วถอยห่าง

เร็วข้ึน ซ่ึงเป็นหลักฐานสนับสนุนตามทฤษฎีบิกแบง (Big Bang theory) ว่าเอกภพกำลังขยายตัว  

 ฐานข้อมูลออนไลน์ Sloan Digital Sky Survey หรือ SDSS เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ดาวฤกษ์ กาแล็กซีที่ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์ Sloan รวมแล้วหลายล้านดวงและยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการโหลด

ข้อมูล ทางผู้จัดทำได้คิดว่าถ้าสามารถโหลดข้อมูลจาก SDSS แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ จะทำให้การศึกษาทาง

ดาราศาสตร์มีความสะดวกมากย่ิงข้ึนโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพาะและช่วยประหยัดเวลา  

 

วัตถุประสงค์ 
 1.ศึกษาวิธีการคำนวณค่าคงท่ีฮับเบิล โดยใช้ข้อมูลกาแล็กซีจากฐานข้อมูล SDSS 

 2.เปรียบเทียบค่าคงท่ีของฮับเบิลท่ีได้จากค่าอันดับความสว่างในฟิลเตอร์ u g r i z 
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วิธีการศึกษา 
 สำหรับในการศึกษาน้ีทางผู้จัดทำได้ใช้ข้อมูลกาแล็กซีจากฐานข้อมูลออนไลน์ SDSS SkyServer DR16 

ท่ีเว็บไซต์ https://cas.sdss.org/dr16/en/tools/search/form/searchform.aspx ซ่ึงได้จากกล้อง sloan 

แสดงดังรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 ตามลำดับ  

 
รูปท่ี 1 หน้าเวปไซต์สำหรับการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล SDSS DR16 

 

 
รูปท่ี 2 กล้อง Sloan 

ท่ีมา https://www.science.org/doi/10.1126/science.371.6529.550 
 

ข้ันตอนการศึกษามีดังต่อไปน้ี 

1. โหลดข้อมูลกาแล็กซีทรงรี (หาได้จาก u-r > 2.5) ท่ีมีค่า 0 < Z < 0.3 จำนวน 100 ดวง (ข้อมูลท่ีใช้ 

คือ u g r i z และ redshift(z)) บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ csv เพ่ือใช้อันดับความสว่างในฟิลเตอร์ u หาระยะทาง 

(D) และใช้เรดชิฟหาความเร็ว (v) 

2. คำนวณหาระยะทาง (D) จากค่าอันดับความสว่างในฟิลเตอร์ u โดยอาศัยสมการm - M=5.0log
D
10

     

โดย m คือ อันดับความสว่างปรากฏ (apparent magnitude) M คือ อันดับความสว่างสัมบูรณ์ (absolute 

magnitude) และ D คือ ระยะทางในหน่วยพาร์เซก (pc) 

3. คำนวณความเร็วในการถอยห่างของกาแล็กซีโดยใช้สมการ v = cz โดย v คือ ความเร็วในการถอย

ห่างของกาแล็กซี (m/s) z คือ ค่าเรดชิฟของกาแล็กซี และ c คือ ความเร็วแสง (m/s)  
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4. นำไปพลอตกราฟ หาค่าความชันเพ่ือหาค่าคงท่ีของฮับเบิล (H0) 

5. หาระยะทางโดยเปล่ียนอันดับความสว่างในฟิลเตอร์ u เป็น g, i, r, z  

6. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคงท่ีของฮับเบิลท่ีได้ 

 

ผลการศึกษา 
 การคำนวณหาค่าคงท่ีของฮับเบิลจากระยะห่างและความเร็วของกาแล็กซีทรงรีท่ีมีค่าเรดชิฟ 0-0.3 ใน

ฟิลเตอร์ u g r i z จำนวน 100 ดวง ได้ผลดังรูปท่ี 3 
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(จ) 
รูปท่ี 3 ก-จ แผนภาพของฮับเบิลจากกาแล็กซี 100 ดวง ในช่วงเรดชิฟ 0-0.3 ฟิลเตอร์ u g r i z ตามลำดับ 
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จากรูปที่ 3 เมื่อคำนวณหาเส้นตรงที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้พบว่าเส้นตรงมีความชัน 22.2 , 68.9 , 

121.1 , 155.7 และ 178.7 (km/s)/Mpc ตามอันดับความสว่างในฟิลเตอร์ u g r i z ตามลำดับ การที่ค่าคงท่ี

ของฮับเบิลที่คำนวณได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเพราะค่าอันดับความสว่าง u g r i z มีค่าลดลงตามลำดับ ซึ่งอาจ

เป็นผลจาก interstellar extinction ทำให้อันดับความสว่าง u มีค่ามากที่สุด ในทางกลับกันอันดับความสว่าง 

z มีค่าน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าค่าคงที่ของฮับเบิลที่คำนวณจากฟิลเตอร์ g มีความแตกต่างจากค่า

มาตรฐานที่ยอมรับกันในปัจจุบันน้อยที่สุด คือประมาณ 4.2% ซึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดให้ค่าอันดับความ

สว่างจริงของกาแล็กซีทุกดวงเท่ากับ -19 ดังน้ันหากจะเลือกใช้อันดับความสว่างในฟิลเตอร์อ่ืนในการคำนวณหา

ค่าคงที่ของฮับเบิล จำเป็นต้องมีการคำนวณหาค่าอันดับความสว่างปรากฏที่สอดคล้องกับแต่ละฟิลเตอร์ให้ได้

เสียก่อน 

 

สรุปผล 
 จากการใช้ข้อมูลกาแล็กซีทรงรีจากฐานข้อมูล SDSS ที่มีค่าเรดชิฟช่วง 0-0.3 ในฟิลเตอร์ u g r i z 

พบว่า 1.เราสามารถใช้ข้อมูลอันดับความสว่างมาคำนวณหาระยะทางและใช้ข้อมูลเรดชิฟมาคำนวณหาอัตราเร็ว

ในการถอยห่างของกาแล็กซี เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าคงที่ฮับเบิลได้ 2.ค่าคงที่ของฮับเบิลที่คำนวณได้เมื่อใช้

อันดับความสว่างในฟิลเตอร์ท้ัง 5 มีค่าแตกต่างกัน โดยในฟิลเตอร์ g มีค่าคงท่ีฮับเบิลเท่ากับ 68.9 (km/s)/Mpc 

ซ่ึงใกล้เคียงกับค่าฮับเบิลท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ Sloan Digital SkyServer DR16 สำหรับข้อมูลท่ีใช้ในโครงงานคร้ังน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 
Bradley, W. C., & Dale, A. O. (2017). An Introduction to Modern Astrophysics (2nd ed.).       

Cambridge University Press.  

มติพล ต้ังมติธรรม. (2559). คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (พิมพ์คร้ังท่ี 3).  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน). 
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[O19] การศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ดาวฤกษ์เข้าใกล้ดวงจันทร์ 
ด้วยวิธี Lunar Parallax 

  นางสาวณัทธิดา กาวน 

ครูท่ีปรึกษา: นางไฝคำ  เผือดผุด 

[โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล] 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะทางจากโลกถึงดวง

จันทร์จากการที่ดาวฤกษ์เข้าใกล้ดวงจันทร์โดยวิธี Lunar Parallax และ หาความสัมพันธ์ของค่าร้อยละความ

คลาดเคลื่อนกับมุมเงยของดวงจันทร์ ทำการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวฤกษ์และดวงจันทร์ในวันที่ 9 

มีนาคม 2565 เวลา 19.30-20.30 น. ในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียนต่อด้วยกล้องถ่ายรูป 

DSLR ถ่ายภาพทุกๆ30 วินาที  หลังจากนั้นนำภาพถ่ายที่ได้มาทำการวิเคราะห์และคำนวณหาระยะห่างจาก

โลกถึงดวงจันทร์ตามวิธี Lunar Parallax และหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเงยของดวงจันทร์ และผลต่างของ

ละติจูดและลองติจูดของผู้สังเกตทั้งสองตำแหน่ง กับค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน จากผลการศึกษาพบว่า 

ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 445,252.26 กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 14.06 และ

พบว่า เมื่อมุมเงยของดวงจันทร์มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อผลต่างของลองติจูดของผู้สังเกตทั้งสองตำแหน่งลดลง และเม่ือ

ผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตท้ังสองตำแหน่งเพ่ิมข้ึน ร้อยละความคลาดเคล่ือนมีแนวโน้มลลดลง 

คำสำคัญ: Lunar Parallax,ดาวฤกษ์ มุมเงยของดวงจันทร์ 

 

ความเป็นมา 
เป็นเวลามากกว่า 52 ปีแล้ว ท่ีมนุษย์เราพยายามหาคำตอบเก่ียวกับระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลก 

นับตั้งแต่ยานอะพอลโล 11 พานีลอาร์มสตองไปเหยียบบนดวงจันทร์เมื ่อวันที่ 20 กรกฎาคม 1969  ซ่ึง

นอกจากจะทิ้งรอยเท้าของมนุษย์คนแรกและคนเดียวไว้แล้ว ยังทิ้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าApollo Landing mirror 

ไว้ที่ผิวดวงจันทร์ด้วย เพื่อเป็นเครื่องมือในการทดลองวัดระยห่างจากโลกถึงดวงจันทร์โดยการใช้เลเซอร์ยิงจาก

โลกไปดวงจันทร์แล้วสะท้อนแสงนั้นกลับมายังโลก ทำให้สามารถคำนวณหาระยะทางได้ ซึ่งการคำนวณมีความ

ซับซ้อนมากๆเนื่องจากมีตัวแปรที่เกี ่ยวข้องมากมาย และ พารัลแลกซ์ (Parallax)คือลักษณะการเปลี่ยน

ตำแหน่งปรากฏของวัตถุเมื ่อมองผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน และยังเป็นวิธีการที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการ

คำนวณหาระยะทางของวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ไกลจากโลกมากๆ โดยสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเทียบกับ

ฉากหลัง จากมุมมองท่ีแตกต่างกัน และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลาช่วงหัวค่ำ มีดาวฤกษ์ Alkalbain V ซ่ึง

เป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาววัว เคลื่อนที่ปรากฏใกล้กับดวงจันทร์ และสามารถสังเกตได้ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ผู้

ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากเหตุการณ์น้ีโดยวิธี Lunar parallax 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ดาวฤกษ์เข้าใกล้ดวงจันทร์ด้วยวิธี Lunar Parallax 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนกับมุมเงยของดวงจันทร์ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของร้อยละความคลาดเคล่ือนกับพิกัดตำแหน่งของผู้สังเกต 
 

วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การเก็บข้อมูล 
1. ศึกษาข้อมูลจาก โปรแกรม Stellarium เก่ียวกับดาวฤกษ์ท่ีเคล่ือนท่ีเข้าใกล้ดวงจันทร์ 

2. มีดาว Alkaibian V เป็นดาวในกลุ่มดาววัว เคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงจันทร์ และกำหนดเก็บข้อมูลในวันที่ 9 

มีนาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 19.30-20.30 น.  

3. ประสานโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือขอความอนุเคราะห์ร่วมเก็บข้อมูลในภูมิภาคต่างๆ ประชุมเตรียมความพร้อม

ผ่านระบบออนไลน์ 

4. ถ่ายภาพในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 19.30-20.30 น. ด้วยกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ขนาด 10 

น้ิว ต่อด้วยกล้องถ่ายภาพ DSLR กำหนดถ่ายภาพทุกๆ 30 วินาที เทียบกับเวลามาตรฐานของไทย 

5. โรงเรียนเครือข่ายบันทึกไฟล์ภาพ ต้ังช่ือไฟล์ภาพเป็น วัน เดือน ปี และเวลาท่ีถ่ายภาพ และช่ือแฟ้มข้อมูลเป็น

สถานท่ีและพิกัด (ละติจูดและลองติจูด) ท่ีถ่ายภาพส่งข้อมูลลงในGoogle Drive 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. จับคู่ภาพท่ีถ่ายในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ( 3 วินาที) 

2. วัดระยะห่างระหว่าง 2 ตำแหน่ง โดยใช้ Google Map และบันทึกระยะทาง และระยะก่ึงกลางระหว่าง 2 

ตำแหน่ง 

3. นำภาพจากข้อ 1 มาซ้อนตำแหน่งของดวงจันทร์ใน โปรแกรม Power Point  

4. วัดขนาดปรากฏเชิงมุมของดวงจันทร์และขนาดมุมพารัลแลกซ์ บันทึกผล 

5. คำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ตามสมการ 

Z =
1
[
22

tan \
−] 

เม่ือ D คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ (กิโลเมตร) 

 P คือ มุมพารัลแลกซ์ (องศา) 

 M คือ ความยาว ณ ก่ึงกลางคอร์ดถึงก่ึงกลางส่วนโค้ง 

 S คือ ระยะห่างระหว่าง 2 ตำแหน่ง(กิโลเมตร) 

6. คำนวณหาค่าความคลาดเคล่ือนตามสมการ  

 ร้อยละความคลาดเคล่ือน     =					 +ค่าจริง	"	ค่าท่ีคำนวณได้
ค่าจริง

+ × 100% 

7. หาความสัมพันธ์ของค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนและมุมเงยของดวงจันทร์   

±



Oral Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 74 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์เฉลี ่ยมีค่าเท่ากับ 445,525.06 กิโลเมตร มี

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 14.06 ดังตารางท่ี 1 

  
หมายเหตุ  - ใช้ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์เป็นค่ามาตรฐาน = 0.499827364  

อักษรแทน     สถานท่ีถ่ายภาพในภูมิภาคต่างๆ       
  A คือ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  B คือ หอดูดาวฯนครราชสีมา  
 C คือ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ จ. อุบลราชธนี 
 D คือโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี  E คือ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม จ. อุบลราชธานี   
F คือ โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิ จ. เชียงราย และ G คือ โรงเรียนนประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อมุมเงยของดวงจันทร์มีค่าเพิ่มขึ้น, เมื่อผลต่างของลองติจูดของผู้สังเกตทั้งสอง

ตำแหน่งลดลง และเมื่อผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตทั้งสองตำแหน่งเพิ่มขึ้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนมี

แนวโน้มลลดลง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเงยดวงจันทร์กับค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 445,525.06 กิโลเมตร มี

ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 14.06 และเมื่อมุมเงยของดวงจันทร์มีค่าเพิ่มขึ้น ผลต่างของลองติจูดของผู้สังเกตท้ัง

สองตำแหน่งลดลง และเมื่อผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตทั้งสองตำแหน่งเพิ่มขึ้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนมี

แนวโน้มลลดลง  

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น มาจาก ข้อมูลรายละเอียดความชัดของภาพถ่ายดวงจันทร์กับ

ดาวฤกษ์ ซึ่งมีความว่างน้อยมาก (เมกนิจูด4.25) ในแต่ละภูมิภาค ได้ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดปัญหาเวลาซ้อน

ภาพ โปรแกรมที่ใช้ในการวัดขนาดของดวงจันทร์และมุมพารัลแล็กซ์อาจจะไม่ละเอียดมากพอ ซึ่งแนวทางใน

การศึกษาครั้งต่อไปคือ ผู้ศึกษาต้องเผื่อเวลาในการให้ผู้ร่วมเก็บข้อมูลในแต่ละภูมิภาคลองถ่ายภาพเพื่อเช็ค

รายละเอียดภาพก่อน ว่าต้องตั้งค่ากล้องอย่างไร ค่าเท่าไร เพ่ือให้ถ่ายติดดาวฤกษ์และยังได้รายละเอียดของดวง

จันทร์ เพราะถือว่าสำคัญมาก และ ควรเช็คดูภาพก่อน หากมีเวลามากพอควรเช็ควันเวลาดาวฤกษ์ที่มีความ

สว่างมากกว่านี้ขณะเข้าใกล้ดวงจันทร์  เพื่อจะเก็บข้อมูลง่ายขึ้น และพิจารณาดูค่ามุมเงยของดวงจันทร์ควรมี

มุมเงยท่ีค่อนข้างสูง เพ่ือลดค่าความคลาดเคล่ือน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณคุณครูไฝคำ เผือดผุด ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้กำลังใจ 

รวมถึงการประสานเร่ืองการถ่ายภาพกับโรงเรียนเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ 
 

เอกสารอ้างอิง 
โปรแกรม Stellarium  กล้องโทรรศน์ดอปโซเนียน ขนาด 10 น้ิว 

Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).//2562// คู่มือกิจกรรมการวัดระยะทางจาก   

โลกถึงดวงจันทร์ด้วยวิธีพารัลแล็กซ์.//สืบค้นเม่ือ 10 มีนาคม 2565 ./  

จาก https://www.narit.or.th/images/07 /2020-1-9/LunarDistance_parallax.pdf 
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ความสมัพนัธ์ของร้อยละความคลาดเคลื6อนกบัพิกดัของผู้สงัเกต 

ผลตา่งของลอติจดูของผู้สงัเกต 
ผลตา่งของละติจดูของผู้สงัเกต 
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[O20] การศึกษาวิธีการหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ คาบการโครจรของดวงจันทร์รอบโลก ด้วย
วิธีการหาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์และการหาจากการเปล่ียนตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 

นายพงศธร อินบุญส่ง 

ครูท่ีปรึกษา: นายเอกชัย จันทร์ตา 

[โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม] 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิธีการหาค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบเฉลี่ยการโคจรของดวงจันทร์รอบ

โลกด้วยวิธีการหาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์และการหาจากการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวัน

และหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์กับตำแหน่งของดวงจันทร์ในช่วงเวลา 6 กุมภาพันธ์ 

– 16 เมษายน 2565 โดยศึกษาดังนี้ วิธีที ่ 1 การวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์จาก

ถ่ายภาพดวงจันทร์ นำข้อมูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์ที่ได้เทียบขนาดเชิงมุมดาวอ้างอิงที่ทราบค่า แล้ว

นำมาคำนวณหาระยะห่างจากโลกและคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก เปรียบเทียบกับวิธีที่ 2 สังเกตการ

เปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์เพื่อคำนวณหาอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์จากผลต่างของตำแหน่งของดวง

จันทร์ในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 

ผลการศึกษาพบว่า วิธีที่ 1 ได้ระยะห่างเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 399327.93 กิโลเมตร มีความคลาด

เคล่ือนร้อยละ 3.74 คาบการโคจรของดวงจันทร์เฉล่ีย 29.09 วัน มีค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 6.16 และวิธีท่ี 

2 ระบบพิกัดขอบฟ้าได้ระยะห่างเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 393128.47 กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อน

ร้อยละ 2.22 คาบการโคจรของดวงจันทร์เฉลี่ย 28.43 วัน มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.96 และระบบพิกัด

ศูนย์สูตรได้ระยะห่างเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 394461.47 กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.55 

คาบการโคจรของดวงจันทร์เฉลี ่ย 28.55 วัน มีความคลาดเคลื ่อนร้อยละ 4.36 นอกจากนี ้ยังพบความ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์กับตำแหน่งของดวงจันทร์มีความคลาดเคล่ือนท่ีมากข้ึนเม่ือ

ตำแหน่งของดวงจันทร์มีค่าสูงข้ึน 

คำสำคัญ: ขนาดเชิงมุม, อัตราเร็วเชิงมุม, ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์, คาบการโคจรของดวงจันทร์ 

ความเป็นมา 
ดวงจันทร์ เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มนุษย์สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าและอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุด จึงทำให้

มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับดวงจันทร์ที่ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

การศึกษา ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ด้วย

อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำกัด จาการสังเกตดวงจันทร์ที่เวลาเดียวกันในแต่ละวันที่ดวงจันทร์จะเปลี่ยนตำแหน่ง

ไปและขนาดปรากฏมีขนาดแตกต่างกัน และใช้ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากโปรแกรม stellarium แล้วนำ

ข้อมูลที่ได้คำนวณหาระยะห่างจากโลกและคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก โดยอาศัยสมการเรื่องการ

เคลื่อนที่เป็นวงกลมและแรงโน้มถ่วงระหว่างมวล เปรียบเทียบกับวิธีการหาจากอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์ 
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จากผลต่างของระบบพิกัดขอบฟ้าและระบบพิกัดศูนย์สูตร ในช่วงเวลาหนึ่ง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หา

ความสัมพันธ์ของข้อมูล เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบเฉลี่ยการโคจรของดวงจันทร์

รอบโลกด้วยวิธีการหาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์และการหาจากการเปล่ียนตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 

2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์กับตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 
 

วิธีการศึกษา 
วิธีท่ี 1 การวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 
1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ในแต่ละวัน ผ่านกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ขนาด 10 นิ้ว ด้วยโทรศัพท์มือถือ 

บันทึกภาพอย่างน้อย 5 ภาพ (ในช่วงเวลาเดียวกัน) พร้อมบันทึกวัน เวลาและตำแหน่งพิกัดขอบฟ้าที่ทำการ

ถ่ายภาพ 

2. นำไฟล์ภาพถ่ายดวงจันทร์ที่ถ่ายได้ ปรับให้ขนาดภาพเป็นขนาดเดียวกัน ด้วย Microsoft PowerPoint เพ่ือ

หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของภาพดวงจันทร์ ด้วยวิธีลากเส้นคอร์ดหาจุดศูนย์กลางภาพดวงจันทร์ วัดรัศมีและ

บันทึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภาพดวงจันทร์ (d) ในหน่วยเซนติเมตร  

3. เลือกดาวอ้างอิง 2 ดวง โดยเลือกจากกลุ่มดาวท่ีปรากฏในท้องฟ้าคืนเดียวกับดวงจันทร์ (6 กุมภาพันธ์ 2565) 

ได้แก่ ดาว Baten Kaitos – HIP8645 และ ดาว X Cet – HiP8457 ทำการวัดระยะห่างของดาวทั้ง 2 ดวงได้ 

11.77 เซนติเมตร วัดระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิงสองดวงโดยใช้ข้อมูลโปรแกรม Stellarium ได้ 0.58277º  

4. นำข้อมูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภาพดวงจันทร์ที่วัดได้ (d) มาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กับระยะห่างเชิงมุมดาว

อ้างอิงท่ีเราทราบค่า เพ่ือเปล่ียนเป็นค่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ ดังสมการ 

∅ = 23ระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิง	2	ดวง
ระยะห่างของดาวอ้างอิง	2	ดวง 		เม่ือ	∅	คือ	ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์	(องศา) 

5. นำค่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ในแต่ละวัน จากข้อ 4 มาคำนวณหาระยะห่างจากโลก (R) ดังสมการ 

จากรูปจะได้ tan	(∅-) = (.- )/6        

ดังน้ันจะได้   6	= (.- )/tan	(∅- ) 

 

เม่ือ 6 คือ ระยะห่างของดวงจันทร์กับโลก     ∅ คือ ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์  

     7 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางเฉล่ียดวงจันทร์เท่ากับ 3,474.206 กิโลเมตร  

6. นำค่าระยะห่างของดวงจันทร์กับโลก (R) จากข้อ 5 มาคำนวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ตาม

กฎการโคจรข้อท่ี 3 ของเคปเลอร์ ดังสมการ 8 = 9(-0)425
34  

8 คือ คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก              6 คือ ระยะห่างของดวงจันทร์กับโลก  

: คือ ค่าคงท่ีโน้มถ่วงสากล = 6.974x10-11 m3/kg.s2 ; คือ มวลของโลก = 5.97x1024 kg 
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วิธีท่ี 2 การหาอัตราเร็วเชิงมุมของดวงจันทร์ จากการเปล่ียนตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 
1. นำข้อมูลตำแหน่งพิกัดขอบฟ้าของดวงจันทร์แต่ละวันที ่วัดได้ เปลี ่ยนเป็นระบบพิกัดศูนย์สูตร และ

เปรียบเทียบกับค่าจากโปรแกรม Stellarium  

2. คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ ด้วยวิธีการหาอัตราเร็วเชิงมุมและตามกฎการโคจรข้อที่ 3 ของ     

เคปเลอร์ ได้จากหลักกลศาสตร์เบ้ืองต้น ดังสมการ            

< = 5∅
56  	และ	6 = (3474 )

8 9:    

      = คือ อัตราเร็วเชิงมุม (เรเดียน/วินาที)    
                                                      ∆∅ คือ ผลต่างของตำแหน่งดวงจันทร์ (เรเดียน)  

     ∆t  คือ เวลาท่ีดวงจันทร์เคล่ือนท่ีเท่ากับ 1 วัน (วินาที) 

? คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ (เมตร)   ; คือ มวลของโลก = 5.97×1024 กิโลกรัม 

< คือ อัตราเร็วเชิงมุม (เรเดียนต่อวินาที) @ คือ ค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล = 6.67×10-11
นิวตัน(เมตร)2/(กิโลกรัม)

2 

3. คำนวณหาค่าคาบการโคจร (T) ของดวงจันทร์รอบโลก ด้วยสมการ 8 = -0
7  เมื่อ A คือ คาบการโคจรของ

ดวงจันทร์รอบโลก (วินาที) และ < คือ อัตราเร็วเชิงมุม (เรเดียนต่อวินาที) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หาค่าร้อยละ

ความคลาดเคล่ือน หาความสัมพันธ์ของข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 
ตารางแสดงค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์ คาบการโคจรเฉลี่ยของดวงจันทร์รอบโลก ด้วยวิธีที่ 1 และ

วิธีท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ ถึง 16 เมษายน 2565 
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สรุปผล 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสามารถหาค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวง

จันทร์รอบโลกได้ทั้ง 2 วิธี โดยวิธีที่ 1 ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 399327.93 กิโลเมตร มี

ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.74 คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ยเท่ากับ 29.09 วัน มีความคลาด

เคลื่อนร้อยละ 6.16 และวิธีที่ 2 ระบบพิกัดขอบฟ้าได้ระยะห่างเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 393128.47 

กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.22 คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ย 28.43 วัน มีความคลาด

เคลื่อนร้อยละ 3.96 และระบบพิกัดศูนย์สูตรได้ระยะห่างเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 394461.47 

กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.55 คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉล่ีย 28.55 วัน มีความคลาด

เคล่ือนร้อยละ 4.36 นอกจากน้ียังพบความความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์กับตำแหน่งของ

ดวงจันทร์มีความคลาดเคลื่อนที่มากขึ้นเมื่อตำแหน่งของดวงจันทร์มีค่าสูงขึ้น เพื่อความแม่นยำและถูกต้องควร

หาวิธีการวัดขนาดเชิงมุมของภาพถ่ายดวงจันทร์ และควรเก็บข้อมูลทำซ้ำหลายๆ เดือน  

เอกสารอ้างอิง 
มติพล ตั้งมติธรรม. [2563]. คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้าน

ดาราศาสตร์. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).  
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). [2564]. แบบบันทึกกิจกรรมการศึกษาโครงงานดารา

ศาสตร์ โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).  

QR Code เอกสารอ้างอิงเพ่ิมเติม ได้แก่  
วัดขนาดเชิงมุมจากภาพ วัดระยะเชิงมุมของดาวอ้างอิง 

ตารางบันทึกผลวิธีท่ี 1 และ วิธีท่ี 2 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับตำแหน่ง 
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[O21] การหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายสุริยุปราคาบางส่วน 
นางสาวรินทร์ญดา โมงขุนทด 

ครูท่ีปรึกษา: นางสาวนพรัตน์ นามเนาว์ 

 [โรงเรียนบึงกาฬ] 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการหาระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์ โดยอาศัยภาพถ่ายสุริยุปราคา ในวันท่ี

เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ทำการบันทึกภาพสุริยุปราคาที่โดนเงา

มืดของดวงจันทร์บัง โดยบันทึกภาพสุริยุปราคาบางส่วน ในเวลา 13:00-16:00 จากภาพถ่ายที่บันทึกไว้ตลอด

กิจกรรม ผู้จัดทำจึงเลือก 2 ภาพ ที่อยู่ในช่วง SME-Line เดียวกัน (เส้นที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ลึกสุดพร้อม

กัน ในช่วงเวลาเท่ากันแต่อยู่คนละพื้นที่ที่สังเกต) ทั้งนี้ โรงเรียนบึงกาฬและโรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมาได้

บันทึกในช่วงเวลา 14.53 นาฬิกา แล้วใช้ Snipping Tool ตัดมาเฉพาะสุริยุปราคาบางส่วน แล้วคัดลอกมาวาง

ใน GSP หาขนาดของเงามืดของดวงจันทร์ โดยมีดวงอาทิตย์เป็นดาวพื้นหลัง โดยลงจุดบนภาพแล้ววัดคอร์ดท่ี

เกิดขึ้น เพื่อนำไปเทียบอัตราส่วน แล้วนำมาคำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ โดยการหาค่าเส้น

ผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์จากภาพ ได้ 11.54 เซนติเมตร และระยะมุมพาราแล็กซ์ 1.34 เซนติเมตร  โดย

ระยะห่างจากจุดสังเกตการณ์ที่ โรงเรียนบึงกาฬและโรงเรียนประทาย มีระยะห่างเท่ากับ 329.47กิโลเมตร 

นำมาแทนค่าในสูตรการหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ ได้ระยะห่าง 329,470 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับ

ระยะห่างจริงจากโลกถึงดวงจันทร์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 375,000 กิโลเมตร หาค่าความ

คลาดเคล่ือนได้ 14.2 %   

คำสำคัญ : สุริยุปราคาบางส่วน 

 

ความเป็นมา 
       สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจร

มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับวันจันทร์ดับ 

ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้งสูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง และโอกาสที่จะได้เห็น

สุริยุปราคาเต็มดวงสำหรับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนพื้นโลกนั้นค่อนข้างยากเนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ละ

คร้ังจะเกิดในบริเวณแคบๆ ภายในแถบท่ีเงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านเท่าน้ัน  

       สำหรับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในวันท่ี 21 มิถุนายน 2563 สามารถสังเกตได้ท่ัวประเทศ

ไทย ซึ่งปรากฏการณ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสุริยุปราคาวงแหวน ซึ่งมีแนวพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา 

มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ 

       ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยได้จาก

ภาพถ่ายสุริยุปราคาบางส่วนจากตำแหน่งท่ีเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ลึกท่ีสุดในช่วงเวลาเดียวกันแต่อยู่คนละ
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ตำแหน่ง ณโรงเรียนบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬและโรงเรียนประทายจังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนเครือข่ายรับมอบ

กล้องโทรทรรศน์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ) ตลอดช่วงเวลาการเกิดปรากฏการณ์ร่วม 3 ชั่วโมง เรา

สามารถหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ได้ จึงเป็นท่ีมาของโครงงานน้ี 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนตามหลักการ Parallax 

 

วิธีการศึกษา 
 ก่อนเริ่มการสังเกตการณ์ เราจะต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ที่เราจะทำการสังเกตนั้นอยู่ตำแหน่งใดบนโลก 

จะสามารถสังเกตเห็นสุริยุปราคาบางส่วนอย่างไร เริ่มเข้าปรากฏการณ์เวลาใดบ้าง บังมากที่สุดเวลาใดและ

สิ้นสุดสุริยุปราคาเวลาใดซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเหล่าน้ีได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ xjubiet 

ซ่ึงจะให้ข้อมูลท่ีละเอียดและแม่นยำท่ีสุด 

 1.จากน้ันติดต่อประสานงานกับโรงเรียนประทายจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือทำการสังเกตบันทึกภาพ

พร้อมกัน 

 2.การเตรียมกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์สำหรับสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลภาพถ่าย 

 3. ติดต้ังกล้องโทรทรรศน์พร้อมแผ่นกรองแสงสำหรับดูดวงอาทิตย์(SolarFilter)โดยไม่ใส่กล้องเล็ง 

 4. เล็งกล้องโทรทรรศน์ไปยังดวงอาทิตย์ โดยโยกกล้องโทรทรรศน์เพื่อหาเงากล้องปรากฏสั้นที่สุด 

พร้อมท้ังปรับโฟกัสท่ีเลนส์ตาจนมองเห็นภาพดวงอาทิตย์ชัดเจน 

 5. ต้ังเวลาบนกล้องถ่ายภาพแบบDSLRให้เป็นเวลาสากลเทียบกับเว็บไซต์: 

www.timeanddate.com/worldclock/timezone/utc เพ่ือให้ง่ายต่อการเทียบเวลา   

 6. ติดตั้งกล้องถ่ายภาพ DSLR กับกล้องโทรทรรศน์ โดยใช้ Adaptor เมื ่อต่อกล้องเข้ากับกล้อง

โทรทรรศน์เรียบร้อยแล้วให้ปรับตุ้มถ่วงน้ำหนักกล้องอีกคร้ัง 

 7. ปรับโฟกัสกล้องโทรทรรศน์ โดยสังเกตความชัดเจนของภาพบนกล้องถ่ายภาพแบบ DSLR ปรับ

จนกว่าขอบดวงอาทิตย์ชัดเจน จึงค่อยปรับค่ากล้องเพ่ือถ่ายภาพ ดวงอาทิตย์ 

8. ทำการบันทึกภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนตั้งแต่เวลา 13:00 - 16:00 น. ตามเวลา 

ประเทศไทย จากนั้นนำภาพที่บันทึกได้ที่อยู่ในช่วง SME-Line เดียวกัน (เส้นที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ลึกสุด

พร้อมกัน ในช่วงเวลาเท่ากันแต่อยู่คนละพ้ืนท่ีท่ีสังเกต) 

9.เลือกรูปภาพมา 2 รูป รูปแรกจะเป็นรูปจากโรงเรียนบึงกาฬและอีกรูปจะเป็นโรงเรียนประทาย 
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 10.เปิดภาพในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดูภาพแล้วใช้ Snipping Tool ตัดมาเฉพาะสุริยุปราคา

บางส่วนแล้ว คัดลอกมาวางใน GSP 

 
 

 

 11.หาขนาดของเงามืด โดยลงจุดบนภาพแล้ววัดคอร์ดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนำไปเทียบอัตราส่วน 

 12.หาเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม (ดวงจันทร์เต็มดวง) เม่ือ AB คือ r  โดยท่ี r คือรัศมีของวงกลม (ขนาด

ของเงามืด) จะได้ r x 2 เม่ือ DC คือ P  

P คือ ค่าระยะมุมพาราแลกซ์  

X คือ ระยะห่างจากจุดสังเกตท่ีโรงเรียนบึงกาฬและโรงเรียนประทายมีระยะทางเท่ากับ 329.47 

กิโลเมตร(Google map) 

d คือ ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ 

โดยระยะ d สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ 

                                                            d= (
#
$)/tan(

%
$) 

  13. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้และสรุปผล 

รูปท่ี1 สุริยุปราบางสÜวน เวลา 14.53 น. 

ณ โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

 

รูปท่ี2 สุริยุปราบางสÜวน เวลา 14.53 น. 

ณ โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา 

 

 

รูปท่ี3 แสดงการหาขนาดของเงามืดจากโปแกรม GSP 
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ผลการศึกษา 
จากภาพถ่ายที่บันทึกไว้ตลอดกิจกรรม ผู้จัดทำเลือก2ภาพที่อยู่ในช่วง SME-Line เดียวกัน (เส้นที่ดวง

จันทร์บังดวงอาทิตย์ลึกที่สุดพร้อมกัน ในช่วงเวลาเท่ากันแต่อยู่คนละพื้นที่ที่สังเกต) ทั้งนี้โรงเรียนบึงกาฬและ

โรงเรียนประทาย ได้บันทึกในช่วงเวลา 14:53 น. แล้วใช้ Snipping Tool ตัดมาเฉพาะสุริยุปราคาบางส่วน แล้ว

คัดลอกมาวางใน GSP หาขนาดของเงามืด โดยลงบนภาพแล้ววัดคอร์ดที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปเทียบอัตราส่วน แล้ว

นำมาคำนวณเพื่อหาระยะห่างระหว่างโลกถึงดวงจันทร์โดยการหาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ได้ 11.54 

เซนติเมตร และระยะทำมุมพาราแล็กซ์ 1.34 เซนติเมตร ซึ่งระยะห่างจากจุดสังเกตการณ์ที่โรงเรียนบึงกาฬและ

โรงเรียนประทายมีระยะห่างเท่ากับ 329.47กิโลเมตร นำมาแทนในค่าสูตรการหาระยะห่างจากโลกถึงดวง

จันทร์ได้ระยะทาง 321,705 กิโลเมตรแล้วนำมาหาค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 14.2 %        

 

สรุปผล 
ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 321,705 กิโลเมตร ซึ่งคลาดเคลื่อนจากเม่ือ

เทียบกับระยะห่างจริงจากโลกถึงดวงจันทร์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 375,000 กิโลเมตร หาค่า

ความคลาดเคลื่อนได้ 14.2 %  เกิดจากความเคลื่อนทางสายตาของผู้ศึกษา ในข้ันตอนลงจุดบนภาพถ่ายใน

โปรแกรม GSP และอาจมาจากการบีบอัดของรูป เมื่อผ่านโปรแกรมหลายๆครั้ง และสาเหตุที่ทำให้ค่าระยะห่าง

จากโลกถึงดวงจันทร์ที่คำนวณได้จากภาพถ่ายในบางช่วงมีความคลาดเคลื่อนสูงมาก มาจากขนาดเงาที่เกิดขึ้นมี

ขนาดเล็ก เมื่อนำมาลงจุดเพื่อวัดความยาวคอร์ดทำ  ให้เกิดความคาดเคลื่อนจากความจริงสูงมาก สำหรับผู้ท่ี

สนใจโครงงานนี้ควรมีทักษะการถ่ายภาพ และเลือกกล้อง โทรทรรศน์ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ถ่ายภาพที่มี

มาตรฐาน  

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากนางสาวนพรัตน์ นามเนาว์ คุณครูที ่ปรึกษา ผู ้ให้ความรู ้และ

คำแนะนำในการทำโครงงานของผู้จัดทำเป็นอย่างดี และสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำโครงงานของคณะผู้จัดทำ

เสมอมาขอขอบคุณ นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ และคุณครูทุกท่านตลอดจนครอบครัว

ของคณะผู้จัดทำท่ีให้การสนับสนุนจนทำโครงงานน้ีสำเร็จรุร่วมตามท่ีคาดหวัง 
 

เอกสารอ้างอิง 
https://th.wikipedia.org/wiki /โลก_(ดาวเคราะห์) (ระบบออนไลน์) สืบค้น เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UTC_time_offsets 

http://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/utc 

http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/ASE_2020_GoogleMapFull.html 
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[O22] การคำนวณหารัศมีโลกจาระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ 
นางสาวพรธิวา โยธาวงค์ นางสาวเอนิต้า แสงฉวี และนายธนธรณ์ ทาคูบอน 

ครูท่ีปรึกษา: นายปนิวัตร เส้นเกษ 

[โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม] 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงจันทร์ ณ มุมเงยต่าง ๆ และคำนวณหา

รัศมีโลกจากระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์มีมุมเงยที่เปลี่ยนแปลงไป ตำแน่งผู้สังเกตท่ี

ละติจูด 15.75 N 105.42 E เก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ด้วยกล้อง DSLR ยี่ห้อ 

Canon รุ่น 400D เร่ิมถ่ายจากท่ีดวงจันทร์ข้ึนพ้นจากขอบฟ้า ถ่ายภาพทุก ๆ 30 นาที จนกระท่ังดวงจันทร์ผ่าน

เมอริเดียน ตำแหน่งละ 5 ภาพ เป็นเวลา 3 วัน วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์จากภาพถ่าย เปรียบเทียบ

เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ที่มุมเงยต่าง ๆ คำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ด้วยหลักการ

สามเหล่ียมคล้าย และนำค่าระยะห่างท่ีได้มาคำนวณหารัศมีของโลกด้วยวิธีทางตรีโกณมิติ 

 ผลการศึกษาพบว่า ขนาดปรากฏของดวงจันทร์มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเงยมากขึ้น ขนาดเฉลี่ยดวงจันทร์

เม่ือผ่านเมอริเดียนใหญ่กว่าเม่ือดวงจันทร์อยู่ใกล้ขอบฟ้าร้อยละ 1.14 คำนวณค่าเฉล่ียของรัศมีโลกคลาดเคล่ือน

น้อยท่ีสุดร้อยละ 2.83 คือ 6921.06 กิโลเมตร ในวันท่ี 16 เมษายน 2565 ดวงจันทร์มีมุมเงย 53 องศา 

คำสำคัญ ขนาดปรากฏ มุมเงย เมอริเดียน 

 

ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้วิธีของเอราทอสเทนิสเพื่อคำนวณหารัศมีโลก ผู้ทดลองจำเป็นจะต้อง

ทราบระยะห่างตามแนวลองติจูดที่แน่นนอนระหว่างสองตำแหน่งบนผิวโลก และสองตำแหน่งนั้นจะต้องร่วม

ทดลองในวันเดียวกัน พร้อมทั้งต้องเผชิญกับความร้อนจากแสงแดด และอีกวิธีในการหารัศมีโลกคือใช้การ

วิเคราะห์ภาพถ่ายจันทรุปราคาซ่ึงมีโอกาสเกิดและสังเกตเห็นได้ในประเทศไทยไม่มากนัก  

 จากข้อจำกัดข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะหาวิธีการคำนวณหารัศมีของโลกโดยใช้ระยะห่างจากโลกถึง

ดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อดวงจันทร์มีมุมเงยเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากความโค้งของผิวโลก นำระยะทางที่ได้

คำนวณหารัศมีโลกโดยใช้ตรีโกณมิติ วิธีการนี้ผู ้ทดลองสามารถทำการศึกษาได้เอง ณ ตำแหน่งเดียว และ

สามารถศึกษาซ้ำได้ง่าย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงจันทร์จากภาพถ่ายขณะท่ีดวงจันทร์อยู่ใกล้ขอบฟ้าและเม่ือ
ดวงจันทร์ผ่านเมอริเดียน 

2. เพ่ือคำนวณหารัศมีโลกจากระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือดวงจันทร์มี
มุมเงยท่ีเพ่ิมข้ึน 
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วิธีการศึกษา 
1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยกล้อง DSLR ผ่านกล้องโทรทรรศน์ เริ่มถ่ายจากตำแหน่งใกล้ขอบฟ้าไปจนกระทั่งดวง

จันทร์ผ่านเมอริเดียนโดยถ่ายห่างกันทุก ๆ 30 นาที คราวละ 5 ภาพ พร้อมกับวัดมุมเงยขณะท่ีถ่ายภาพ ในวันท่ี 

12, 16 และ 17 เมษายน 2565 

2. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของภาพถ่ายดวงจันทร์ด้วยโปรแกรม MS excel ขยายภาพ 300 เท่า 

3. เทียบบัญญัติไตรยางหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์จากภาพถ่ายดวงจันทร์ เทียบกับขนาดเซนเซอร์รับ

ภาพของกล้องถ่ายภาพ ด้วยหลักการสามเหล่ียมคล้าย จากสมการ 

S = 	 x8x-
L 

เม่ือ S แทน ระยะห่างระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ (km), X1 แทน เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ (3,476 km) 

X2 แทน เส้นผ่านศูนย์ของภาพถ่ายดวงจันทร์เทียบกับขนาดของเซนเซอร์รับภาพ (mm), L แทน ความยาวโฟกัส

ของกล้องโทรทรรศน์ (910 mm) 

4. คำนวณหารัศมีของโลกจากสมการ	6 = ;4[=4>8]
-[%$'@6>=%$'@6]

			และ	α = ;6
;4

 

    เม่ือ R คือ รัศมีของโลก (km) 

     S1, S2 คือ ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ ณ ตำแหน่งใกล้ขอบฟ้าและขณะผ่านเมอริเดียน ตามลำดับ (km)  

     A1, A2คือ มุมเงยของดวงจันทร์ ณ ตำแหน่งใกล้ขอบฟ้าและขณะผ่านเมอริเดียน ตามลำดับ (องศา)  
 

5. หาค่าเฉลี่ยของขนาดปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละมุมเงยของแต่ละวัน เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง

ขนาดปรากฏของดวงจันทร์กับมุมเงย 

6. หาค่าเฉล่ียรัศมีของโลก และคำนวณร้อยละความคลาดเคล่ือนเทียบกับค่ารัศมีโลก 6371 กิโลเมตร 

ผลการศึกษา 
1. ผลการเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงจันทร์จากภาพถ่ายเม่ือมุมเงยเพ่ิมข้ึน  
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2565, 16 เมษายน 2565 และ 17 เมษายน 2565 ตามลำดับ  
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ผลการศึกษาพบว่า เม่ือดวงจันทร์มีแนวโน้มท่ีจะมีขนาดปรากฏใหญ่ข้ึนเม่ือมีมุมเงยสูงข้ึน เทียบขนาด

ปรากฏของดวงจันทร์ขณะผ่านเมอริเดียนและใกล้กับขอบฟ้ามีขนาดใหญ่ข้ึนร้อยละ 1.26 ในวันท่ี 12 เมษายน 

และใหญ่ข้ึนร้อยละ 1.01 ในวันท่ี 17 เมษายน 2565 เฉล่ียร้อยละ 1.14 
 

2. ผลการคำนวณหารัศมีโลกจากระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือดวงจันทร์มีมุม
เงยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 1 แสดงระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์และรัศมีโลกของวันท่ี 12 เมษายน 2565 (ซ้าย) 16 เมษายน 

2565 (กลาง) และ 17 เมษายน 2565 (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการศึกษาพบว่ารัศมีโลกเฉล่ียในวันท่ี 12, 16 และ 17 เมษายน 2565 คือ 74500 km (error 

1069.36%) 7334.04 (error 8.96%) และ 28863.73 (error 353.05%) และค่ารัศมีโลกท่ีคลาดเคล่ือนน้อยสุด

ท่ีคำนวณได้ คือ 6921.06 (error 2.83%) ในวันท่ี 16 เมษายน 2565 เวลา 21:30 น. ขณะท่ีดวงจันทร์มีมุมเงย 

53 องศา  

สรุปผล 
 จากการศึกษาพบว่าเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้ขอบฟ้าจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงจันทร์ที่มีมุมเงยสูงข้ึน 

และเล็กกว่าดวงจันทร์เมื่อผ่านเมอริเดียนอย่างน้อยร้อยละ 1.34 ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นผล

มาจากระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ลดลงเมื่อดวงจันทร์มีมุมเงยสูงขึ้นเนื่องจากความโค้งของผิวโลก เมื่อนำ

ระยะห่างที่เปลี่ยนไปนี้คำนวณหารัศมีโลกพบว่ามีค่าเฉลี่ยคลาดเคลื่อนน้อยสุดร้อยละ 8.96 (7334.04 km)     

ค่าความคลาดเคลื่อนนี้มีแนวโน้มลดลงเมื่อผลต่างระหว่างมุมเงยกับมุมเงยสูงสุดขณะดวงจันทร์ผ่านเมอริเดียน

มีค่ามากข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในครั้งนี้ขอขอบคุณอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก ที่อนุเคราะห์ให้ใช้

สถานท่ีในการเก็บข้อมูล และขอขอบคุณคุณครูปนิวัตร เส้นเกษ ครูท่ีปรึกษาโครงงานท่ีได้ให้คำแนะนำและดูแล

ระหว่างการทำโครงงานจนการศึกษาค้นคว้าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญณภรณ์ วรรณทอง และชิติพัฒน์ ทรงยศวัฒนา.(2560).การเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงจันทร์ท่ี 

ตำแหน่งมุมเงยต่างกันโดยเทคนิคการถ่ายภาพ.การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4. 1(1), 82-87. https://www.narit.or.th/index.php/astromony-

project 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).The Solar System ระบบสุริยะ.(2563). พิมพ์คร้ังท่ี 2 

สุพิชญา อ่วมเถ่ือน.(2557).การศึกษาการเปล่ียนแปลงระยะห่างระหว่างดวงจันทร์และโลก.การประชุมวิชาการ 
ดาราศาสตร์เพ่ือเยาวชน คร้ังท่ี 1. 1(1), 97-105. https://www.narit.or.th/index.php/ 

astromony-project. 

Jorge I. Zuluaga, Juan C. Figueroa and Ignacio Ferrin. (2014). The simplest method to  

measure the geocentric lunar distance: a case of citizen science. American Journal 

of Physics. https://arxiv.org/abs/1405.4580 

Office of Space Science NASA.(2021). Exploring the Moon Educator Guide. สืบค้นเม่ือ  

24 พฤศจิกายน 2564 จาก https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/exploring-the-

moon.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oral Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 88 

[O23] การศึกษาความรีของวงโคจรและมุมห่างของดวงจันทร์ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อระดับน้ำข้ึน-น้ำลง 
นางสาววรรณวิภา อรุณรัตนวงศ์ 

ครูท่ีปรึกษา: นายเอกณัฐพัชร์ ต้นสมบัติ 

[โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์] 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงงานน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรีของวงโคจรของดวงจันทร์ มุมห่างของ ดวงจันทร์ 

ระดับน้ำขึ้น-น้ำลง และศึกษาความสัมพันธ์ความรีของวงโคจร มุมห่างของดวงจันทร์กับระดับ  น้ำขึ้น-น้ำลง 

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพดวงจันทร์ จากกล้องดิจิทัล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 200 D II จำนวน 

17 ภาพ คำนวณหาขนาดเชิงมุมเปรียบเทียบจากโปรแกรม Stellarium คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวง

จันทร์ และคำนวณหาความรีของวงโคจรดวงจันทร์ ทำการศึกษามุมห่างของดวงจันทร์จากฐานข้อมูล Solar 

System Dynamic และศึกษาระดับน้ำขึ้น-น้ำลงของทะเลฝ่ังอันดามันและฝั่งอ่าวไทย จากฐานข้อมูลกรมอุทก

ศาสตร์ กองทัพเรือ จากการศึกษาพบว่า ดวงจันทร์มีวงโคจรเป็นวงรี ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์มากที่สุด 

คือ 402,923.69 กิโลเมตร และระยะทางน้อยท่ีสุด คือ 362,557.40 กิโลเมตร มีความรีของวงโคจร 0.0527 ซ่ึง

มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.00 ในหนึ่งคาบการโคจร ดวงจันทร์มีมุมห่างสูงสุด 172.08 องศา มีมุมห่างต่ำสุด 

47.19 องศา เมื่อทำการศึกษาความสัมพันธ์ความรีของวงโคจรดวงจันทร์ มุมห่างของดวงจันทร์ และระดับน้ำ

ข้ึน-น้ำลง พบว่า ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์แปรผกผันกับระดับน้ำข้ึน-น้ำลง ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์

แปรผันตรงกับมุมห่าง และมุมห่างมีความสัมพันธ์กับระดับน้ำขึ้น-น้ำลง คือ มุมห่างค่าประมาณ 0 ถึง 90 องศา 

ระดับน้ำขึ้น-น้ำลงมีค่าลดลง และมุมห่างค่าประมาณ 90 ถึง 180 องศา ระดับน้ำขึ้น-น้ำลงมีค่าเพิ่มขึ้น ใน 1 

คาบการโคจรของดวงจันทร์  

คำสำคัญ: ความรีของวงโคจรดวงจันทร์, มุมห่างของดวงจันทร์, ระดับน้ำข้ึน-น้ำลง 

 

ความเป็นมา 
ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,474 กิโลเมตร วิถีการโคจรของดวงจันทร์

รอบโลกเป็นวงรี โคจรรอบโลกแบบประสานเวลา ดวงจันทร์มีระยะทางห่างจากโลกโดยเฉลี ่ยประมาณ 

385,000 กิโลเมตร วิถีการโคจรของดวงจันทร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา วงโคจรที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด เรียกว่า 

Perigee มีระยะทางประมาณ 356,400 กิโลเมตร  อัตราเร็วการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจะเร็วมากท่ีสุดเม่ือ

อยู่ใกล้ตำแหน่ง Perigee ส่วนช่วงของวงโคจรที่ห่างจากโลกมากที่สุด เรียกว่า Apogee มีระยะทางประมาณ 

406,700 กิโลเมตร อัตราเร็วการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจะช้าที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ตำแหน่ง Apogee เนื่องจาก

ความรีของวงโคจร มุมห่างของดวงจันทร์มีการเปล่ียนแปลงไปใน 1 คาบการโคจร ทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ท่ี

มีขนาดปรากฏเชิงมุมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อระดับน้ำขึ้น - น้ำลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวง
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จันทร์ที่กระทำต่อโลก หรือแรงไทดัล จากที่มาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรีของวงโคจร มุม

ห่างของดวงจันทร์กับระดับน้ำข้ึน-น้ำลงและศึกษาความสัมพันธ์ความรีของโคจร มุมห่างของดวงจันทร์กับระดับ

น้ำข้ึน-น้ำลงว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความรีของวงโคจรดวงจันทร์ ศึกษามุมห่างของดวงจันทร์กับระดับน้ำขึ้น-น้ำลงและศึกษา

ความสัมพันธ์ความรีของวงโคจร มุมห่างของดวงจันทร์กับระดับน้ำข้ึน-น้ำลง 

 

วิธีการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล         

  1.1 สืบค้นวัน ช่วงเวลา ตำแหน่งของวงโคจรที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด (Perigee) และตำแหน่งของวง

โคจรท่ีอยู่ไกลโลกมากท่ีสุด (Apogee) เพ่ือใช้กำหนดช่วงเวลาถ่ายภาพ จากเว็บไซต์ time and date 

  1.2 ดำเนินการถ่ายภาพดวงจันทร์ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 27 มีนาคม 2565 ซึ่งมีช่วง

ตำแหน่งสำคัญ คือ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 (Perigee), 11 มีนาคม 2565 (Apogee) และ 24 มีนาคม 2565 

(Perigee)         

  1.3 ถ่ายภาพดาวอ้างอิง      

  1.4 ทำการสืบค้นข้อมูลมุมห่างของดวงจันทร์ จากฐานข้อมูลของ Solar System Dynamic

สถาบันวิจัย Jet Propulsion Laboratory California USA 

     1.5 ศึกษาระดับน้ำขึ้น-น้ำลง จากทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามัน จากฐานข้อมูลกรมอุทก

ศาสตร์ กองทัพเรือ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล          

  2.1 ดาวอ้างอิง         

   2.1.1 ทำการวัดระยะห่างของดาวอ้างอิงจากโปรแกรม Stellarium   

   2.1.2 ทำการวัดระยะห่างของดาวอ้างอิงจากภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

  2.2 ดวงจันทร์         

   2.2.1 ทำการวัดขนาดของดวงจันทร์จากภาพถ่ายโดยใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop 

   2.2.2 ทำการคำนวณหาขนาดปรากฏเชิงมุมของดวงจันทร์ โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์กับ

ระยะห่างของดาวอ้างอิง และทำการวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์  

  2.3 ทำการคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ในวันและเวลาต่าง ๆ     

  2.4 คำนวณหาความรีของวงโคจรดวงจันทร์  

              2.5 วิเคราะห์ข้อมูลมุมห่างของดวงจันทร์ จากฐานข้อมูลของ Solar System Dynamicสถาบันวิจัย 

Jet Propulsion Laboratory California USA 
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  2.6 วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำขึ้น-น้ำลง จากทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน จากฐานข้อมูลกรม

อุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลการถ่ายภาพดวงจันทร์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 27 มีนาคม 2565       ทำ

การคำนวณหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ คำนวณหาความรีของวง

โคจร ได้ผลการศึกษา ดังน้ี 

ที่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
จำนวนชั่วโมงตั้งแต ่ ขนาดเชิงมุมดวงจันทร ์ ระยะทางจากโลก 

- ดวงจันทร ์: km 
มุมห่าง 

27/03/2565 00.00 L : pixel (∅) : องศา 
1 27/02/2565_06:10 6 3279 0.543 367,239.95 47.19 
2 07/03/2565_19.01 211 3201 0.530 375,554.94 60.34 
3 08/03/2565_19.05 235 3195 0.529 376,977.52 71.31 
4 09/03/2565_20.14 260 3154.5 0.522 381,310.65 82.73 
5 10/03/2565_20.13 284 3092 0.512 388,758.23 93.46 
6 11/03/2565_21.03 309 2993 0.495 401,298.98 104.79 
7 12/03/2565_19.01 331 2989 0.495 402,923.69 114.57 
8 13/03/2565_20.03 356 3032.5 0.502 396,502.52 126.11 
9 14/03/2565_19.10 379 3098 0.513 388,758.23 136.95 
10 15/03/2565_20.06 404 3161 0.523 379,855.25 148.95 
11 16/03/2565_22.04 430 3198 0.529 375,554.94 161.69 
12 17/03/2565_19.03 451 3221 0.533 372,741.76 172.08 
13 19/03/2565_22.07 502 3252 0.538 369,970.40 159.97 
14 20/03/2565_00.06 528 3268 0.541 368,600.12 146.24 
15 23/03/2565_00.03 576 3311 0.548 363,219.02 119.90 
16 24/03/2565_01.06 601 3320 0.549 362,557.40 106.26 
17 27/03/2565_05.02 677 3110 0.515 369,970.40 65.10 
จากตาราง สามารถคำนวณหาค่าความรีของดวงจันทร์ ได้ดังน้ี  

หาค่าความรีวงโคจร                   

ของดวงจันทร์ (e) 
= 

Rmax - Rmin  ค่าความ 

คลาดเคล่ือน 
= 

0.0549 – 0.0527 
x 100 

Rmax + Rmin  0.0549 

 
= 

402,923.69 - 362,557.40   = 4.00   

 402,923.69 + 362,557.40      

 = 0.0527      
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สรุปผล 
การศึกษาความรีของวงโคจรและมุมห่างของดวงจันทร์ที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำขึ้น-น้ำลง พบว่า ดวง

จันทร์มีวงโคจรเป็นวงรี ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์มากที่สุด คือ 402,923.69 กิโลเมตร และระยะทางน้อย

ที่สุด คือ 362,557.40 กิโลเมตร มีความรีของวงโคจร 0.0527 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 4.00 ในหนึ่งคาบ

การโคจร ดวงจันทร์มีมุมห่างสูงสุด 172.08 องศา มีมุมห่างต่ำสุด 47.19 องศา เมื่อทำการศึกษาความสัมพันธ์

ความรีของวงโคจรดวงจันทร์ มุมห่างของดวงจันทร์ และระดับน้ำขึ้น-น้ำลง พบว่า ระยะทางจากโลกถึงดวง

จันทร์แปรผกผันกับระดับน้ำขึ้น-น้ำลง ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์แปรผันตรงกับมุมห่าง และมุมห่างมี

ความสัมพันธ์กับระดับน้ำขึ้น-น้ำลง คือ มุมห่างค่าประมาณ 0 ถึง 90 องศา ระดับน้ำขึ้น-น้ำลงมีค่าลดลง และ

มุมห่างค่าประมาณ 90 ถึง 180 องศา ระดับน้ำข้ึน-น้ำลงมีค่าเพ่ิมข้ึน ใน 1 คาบการโคจรของดวงจันทร์  

 

เอกสารอ้างอิง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา. (2561). ดวงจันทร์และปรากฎการณ์บนโลกอันเน่ืองมาจากดวงจันทร์.  

(ออนไลน์). สืบค้นเม่ือ 20 เมษายน 2565. เข้าถึงได้จาก: http://www.satit.up.ac.th/BBC07 

 /AroundTheWorld/geo/99.htm.   

ภูริภัทร ธนชัยสินวงศ์ และ ธนภรณ์ ตันเจริญ. (2562). การใช้ภาพถ่ายดวงจันทร์ในการคำนวณหาขนาด
 เชิงมุม ขนาดปรากฏและระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 กรุงเทพมหานคร. 
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[O24] การหาค่าความรีวงโคจรของดวงจันทร์ 
นายธีวสุ สุรพินิจ 

ครูท่ีปรึกษา: นางไฝคำ  เผือดผุด 

[โรงเรียนเรียนเรณูนครวิทยานุกูล]  

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการหาค่าความรีของวงโคจรของดวงจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค่าความรีของวง

โคจรของดวงจันทร์และสร้างแบบจำลองวงโคจรของดวงจันทร์  ทำการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลโดยถ่ายภาพ

ดวงจันทร์ ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 และภาพถ่ายดาวอ้างอิง โดยใช้กล้อง

โทรทรรศน์ดอปโซเนียนต่อเข้ากับกล้องถ่ายรูป DSLR หลังจากนั้น นำภาพถ่ายดวงจันทน์ที ่ได้มาทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ ระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิง และนำข้อมูลไปคำนวณหา

ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ หาค่าความรีของวงโคจรของดวงจันทร์ และสร้างแบบจำลองวงโคจรของดวง

จันทร์  จากการศึกษาพบว่า ดวงจันทร์มีค่าความรีของวงโคจรเท่ากับ 0.045 และสามารถสร้างแบบจำลองวง

โคจรของดวงจันทร์ได้ 

คำสำคัญ: ดาวอ้างอิง,ความรี,แบบจำลอง 

 

ความเป็นมา 
         ดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่ ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด เป็นบริวารของโลกเพียงดวงเดียว คนบน

โลกสามารถสังเกตดวงจันทร์ได้ด้วยตามเปล่า ดวงจันทร์อิทธิพลกับมนุษย์และโลกอย่างมาก ทั้งประเพณี ความ

เชื่อต่างๆ  มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงการทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นบนโลก  ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้

เวลาประมาณ 27.322 วัน และจากกฎของเคปเลอร์ที่อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ว่า มีวง

โคจรเป็นวงรี ผู้ศึกษามีความสงสัยและสนใจว่า แล้วถ้าหากเป็นบริวารของโลกซึ่งก็คือดวงจันทร์ จะโคจรรอบ

โลกเป็นวงกลม  หรือวงรีตามกฎของเคปเลอร์ อีกทั้งยังสังเกตเห็นว่าบางวันดวงจันทร์มีขนาดปรากฏที่ใหญ่กว่า

ปกติ และบางครั้งมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติ ผู้ศึกษาจึงศึกษาค่าความรีของวงโคจรของดวงจันทร์และสร้าง

แบบจำลองการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาค่าความรีของวงโคจรของดวงจันทร์  
2. เพ่ือสร้างแบบจำลองการโคจรของดวงจันทร์ 
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วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การเก็บข้อมูล 

1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ท่ีเวลาต่างๆด้วยกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียนขนาด 10 น้ิว ต่อด้วยกล้องถ่ายรูป 

DSLR ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 และภาพถ่ายดาวอ้างอิง ดาว Alkaibian V 

กับดาว 72 Tau  

2.บันทึกไฟล์ภาพและตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล โดยใช้ชื่อ วัน-เดือน-ปี เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและนำมาวิเคราะห์

ต่อไป 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. นำภาพถ่ายดวงจันทร์ที่ได้มาหาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง และหาระยะห่างเชิงมุมจากภาพถ่าย

ดาวอ้างอิงด้วยโปรแกรม Photoshop  

 2. นำข้อมูลระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิงมาเปลี่ยนหน่วยองศา โดยใช้การเทียบัญญัติไตรยางค์กับ

ขนาดปรากฏเชิงมุมของดวงจันทร์ด้วยโปรแกรม Stellarium 

3. คำนวณระยะห่างจากดวงจันทร์ ดังสมการท่ี 1 

																									Z = ^
("!)
<=>?_ −]      ...............(1) 

                เม่ือ D คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ (km) 

                      P คือ มุมพารัลแลกซ์ (องศา) 

                     M คือ ความยาว ณ ก่ึงกลางคอร์ดถึงก่ึงกลางส่วนโค้ง 

                     S คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ (km) 

4. นำข้อมูลระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์กับจำนวนช่ัวโมงมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ียของ 

ระยะไกลสุดของดวงจันทร์และระยะเฉล่ียใกล้สุดของดวงจันทร์เพ่ือหาค่าความรีของวงโคจร 

5. คำนวณหาค่าความรีวงโคจรดวงจันทร์ ดังสมการท่ี 2 

             F = 2789>27:;
2789A27:;

        ...............(2) 

6. นำค่าเฉล่ียของระยะไกลสุดของดวงจันทร์และระยะเฉล่ียใกล้สุดของดวงจันทร์ไปสร้าง 

แบบจำลองวงโคจรโดยใช้โปรแกรม Clasic 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า ดวงจันทร์มีค่าความรีของการโคจรเท่ากับ 0.045 ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F = 2789>27:;
2789A27:;

 = 0.045 
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จากผลการศึกษาพบว่า สามารถสร้างแบบจำลองการโคจรของดวงจันทร์ได้ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาพบว่า วงโคจรของดวงจันทร์มีค่าความรีเท่ากับ 0.045  และสามารถสร้างแบบจำลอง

วงโคจรของดวงจันทร์เทียบกับวงกลมได้ดังภาพ  

จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ทำการศึกษาเก็บข้อเพียงประมาณ 2 เดือน ได้ค่าความรีเท่ากับ 0.045 ซึ่งหาก

เพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลมากขึ้น จะได้ค่าความรีเฉลี่ยที่มีค่าความแม่นมากกว่าขึ้นเช่นเดียวกันและเพ่ือ

ลดค่าความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาควรวางแผนเวลาในการถ่านภาพให้เป็นเวลาเต็มชั่วโมง เช่น 20.00 น. หรือ 

02.30น.ซ่ึงจะทำให้คำนวณจำนวณช่ัวโมงได้ง่ายและแม่นยำข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานดาราศาสตร์นี้ สำเร็จลุล่วงด้วยความช่วยเหลือ แนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

โดย นางไฝคำ  เผือดผุด ครูที่ปรึกษา และขอขอบพระคุณ นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน

เรณูนครวิทยานุกูล ท่ีให้การสนับสนุนให้โครงงานน้ีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 
โปรแกรม Stellarium และโปรแกรม Photoshop 

https://www.narit.or.th 
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[O25] ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกระพริบของดาว 
นางสาวกรวินท์ ไกรวงศ์ 

ครูท่ีปรึกษา: นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ 

[โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”] 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานเรื ่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระพริบของดวงดาว ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการมองเห็น

ดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้า จึงเกิดคำถามที่ว่าดาวแต่ละดวงกระพริบเท่ากันหรือไม่ จากคำถามดังกล่าว 

ผู้จัดทำได้วางแผนการศึกษาโดยการถ่ายภาพดวงดาว แล้วนำมาวัดค่าความสว่าง จากนั้นจึงนำไปวิเคราะห์การ

กระจายของข้อมูล เพื่อสรุปกลับมาว่าดาวที่สนใจแต่ละดวงนั้นกระพริบเท่ากันหรือไม่ โดยการศึกษาครั้งน้ี 

แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการศึกษามุมเงยที่มีผลต่อการกระพริบของดาว และตอนที่ 2 เป็นการศึกษาสี

ของดาวที่มีผลต่อการกระพริบของดาว จากการศึกษาพบว่า ท่ีมุมเงยแตกต่างกัน การกระพริบของดวงดาวก็จะ

แตกต่างกันด้วย โดยดาวที่มีมุมเงยต่ำจะกระพริบมากกว่าดาวที่มีมุมเงยสูง และดาวที่มีสีน้ำเงินจะกระพริบ

มากกว่าดาวท่ีมีสีขาว เหลือง และส้มตามลำดับ 

 

ความเป็นมา 
 โครงงานเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระพริบของดวงดาว ได้รับแรงบันดาลใจมากจากการดูดาว เมื่อเรา

มองขึ้นไปบนท้องฟ้า ในวันที่ไร้เมฆ และแสงจันทร์รบกวน เราจะเห็นดาวส่วนใหญ่ส่องแสงระยิบระยับ บ้าง

กระพริบมาก บ้างกระพริบน้อย ผู้จัดทำเกิดความสงสัยว่า ดาวที่มีการกระพริบแตกต่างกันนั้นมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยใจใดได้บ้าง จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าพบว่าการกระพริบของดวงดาวเกิดจากการหักเหของแสงดาวที่อยู่

ไกลมาก ๆ ผ่านชั้นบรรยากาศของโลก หากพิจารณาเกี่ยวกับการหักเหของแสง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการหัก

เหแสง คือ ตัวกลาง ตัวกลางที่มีลักษณะแตกต่างกันย่อมทำให้เกิดการหักเหแสงที่ต่างกัน ผู้จัดทำจึงคาดว่ามุม

เงยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดาวกระพริบ เนื่องจากที่มุมเงยต่ำ ๆ แสงของดวงดาวจะผ่านบรรยากาศของ

โลกที่มีความหนามากกว่าที่มุมเงยสูงขึ้นไป และจากการศึกษาพบว่า แสงที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันจะมีการ

หักเหของแสงที่แตกต่างกัน จึงสนใจศึกษาโครงงานเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระพริบของดาว โดยสนใจศึกษา

ปัจจัยเร่ืองสี และมุมเงยของดวงดาว 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาผลของมุมเงยต่อการกระพริบของดวงดาว 

2. เพ่ือศึกษาผลของสีของดวงดาวต่อการกระพริบของดวงดาว 
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วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การศึกษามุมเงยท่ีมีผลต่อการกระพริบของดวงดาว 

1. เลือกดาวที่ต้องการศึกษา ในโครงงานนี้เลือกเป็นดาว Spica เนื่องจากเป็นดาวที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 

และสามารถเห็นได้ตลอดคืนในช่วงท่ีทำการเก็บข้อมูล 

2. เลือกวัน เวลา ในการเก็บข้อมูล คือวันท่ี 24 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. 20.00 น. 21.00 น. และ 22.00 น. 

3. ทำการถ่ายภาพ โดยใช้กล้อง mirrorless Canon RP ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ ถ่ายภาพโดยใช้สายลั่น  ชัต

เตอร์จำนวน 50 ภาพ โดยตั้ง speed shutter ที่ 1/500 iso 800 ที่มุมเงย 15 องศา 30 องศา 45 องศา และ 

60 องศา ตามลำดับ  

4. นำภาพไฟล์ jpeg ท่ีได้มาวัดแสงด้วยโปรแกรม Iris กำหนด Aperture 1 วง ขนาดรัศมี 8  

5. บันทึกค่าความสว่างของแสงในโปรแกรม excel แล้วทำการหาค่า Sd/Mean เพ่ือดูการกระจายของแสงท่ีวัด

ได้ 

6. สรุปผลการศึกษา 

 

ตอนท่ี 2 การศึกษาสีของดาวท่ีมีผลต่อการกระพริบของดาว 

1. เลือกดาวท่ีต้องการศึกษาท่ีมีสีแตกต่างกัน 4 สี ในโครงงานน้ีเลือกเป็นดาว Spica (สีน้ำเงิน) ดาว Procyon 

(สีขาว) ดาว Pollux (สีเหลือง) และดาว Arcturus (สีส้ม) 

2. เลือกวัน เวลา ในการเก็บข้อมูล โดยให้ดาวมีมุมเงย 60 องศาขึ้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลของมวลอากาศ คือวันท่ี 

25 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. ถ่ายภาพดาว Procyon และดาว Pollux ด้านทิศตะวันตก และเวลา 22.30 

น. ถ่ายภาพดาว Arcturus และดาว Spica 

3. ทำการถ่ายภาพ โดยใช้กล้อง mirrorless Canon RP ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ ถ่ายภาพโดยใช้สายล่ัน  ชัต

เตอร์จำนวน 50 ภาพ โดยต้ัง speed shutter ท่ี 1/500 วินาที iso 800 

4. นำภาพไฟล์ jpeg ท่ีได้มาวัดแสงด้วยโปรแกรม Iris กำหนด Aperture 1 วง ขนาดรัศมี 8 

5. บันทึกค่าความสว่างของแสงในโปรแกรม excel แล้วทำการหาค่า Sd/Mean เพ่ือดูการกระจายของแสงท่ีวัดได้ 

6. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การศึกษามุมเงยท่ีมีผลต่อการกระพริบของดวงดาว 

 จากการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียความสว่างท่ีได้จากการถ่ายภาพดาว Spica ท่ีมุมเงยต่างกันเป็นดังตาราง 

มุมเงย (องศา) Mean SD SD/Mean 

15 4388 439 0.100 

30 4689 451 0.096 

45 4476 393 0.088 

60 4781 458 0.096 
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 จากตารางพบว่า ในช่วงมุมเงยประมาณ 15 องศา ค่าความสว่างที่วัดได้กระจายตัวมาก สังเกตจากค่า 

SD/Mean ที่สูงกว่าในช่วงอื่น รองลงมาเป็นช่วงมุมเงยประมาณ 30 องศา และมีการกระจายตัวน้อยที่สุด

ในช่วง 45 องศา 

ตอนท่ี 2 การศึกษาสีของดาวท่ีมีผลต่อการกระพริบของดาว 

จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความสว่างที่ได้จากการถ่ายภาพดาว Spica, Procyon, Pollux และ 

Arcturus ท่ีมุมเงยสูงกว่า 60 องศา เป็นดังตาราง 

ดาว Mean SD SD/Mean 

Spica (สีน้ำเงิน) 4781 459 0.096 

Procyon (สีขาว) 8601 755 0.088 

Pollux (สีเหลือง) 4435 329 0.074 

Arcturus (สีส้ม) 8657 623 0.072 

จากตารางพบว่า ดาว Spica มีการกระจายตัวของค่าความสว่างท่ีวัดได้มากท่ีสุด รองลงมากเป็นดาว 

Procyon ดาว Pollux และดาว Arcturus ตามลำดับ 

 

สรุปผล 
ตอนท่ี 1 การศึกษามุมเงยท่ีมีผลต่อการกระพริบของดวงดาว 

 จากการศึกษาพบว่าในช่วงมุมเงยประมาณ 15 องศา ค่าความสว่างของดาวที่วัดได้มีการกระจายตัว

มากที่สุด หมายถึงในช่วงมุมเงยประมาณ 15 องศา ดาวมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างมากที่สุด หรืออาจกล่าว

ได้ว่าดาวมีการกระพริบมากที ่สุด รองลงมาคือช่วงมุมเงยประมาณ 30 องศา 60 องศา และ 45 องศา 

ตามลำดับ ทั้งนี้ที่ดาวมีการกระพริบมากในช่วง 15 – 30 องศา อาจเป็นเพราะในช่วงมุมเงย 15 – 30 องศา มี

มวลอากาศรบกวนมากกว่าช่วงมุมเงย 45 และ 60 องศา แต่หากพิจารณาเพียงมวลอากาศตามทฤษฎีแล้ว

ในช่วงมุมเงยประมาณ 60 องศา ดาวควรจะมีการกระพริบน้อยที่สุด แต่จากการศึกษาอาจเป็นไปได้ว่า ในเวลา

ท่ีเก็บข้อมูล อาจมีเมฆบาง ๆ รบกวน ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับตามทฤษฎี 

ตอนท่ี 2 การศึกษาสีของดาวท่ีมีผลต่อการกระพริบของดาว 

 จากการศึกษาพบว่าดาว Spica ซึ่งเป็นดาวสีน้ำเงินมีการกระพริบมากกว่าดาว Procyon ที่เป็นดาวสี

ขาว ดาว Pollux ที่เป็นดาวสีเหลือง และดาว Arcturus ที่เป็นดาวสีส้มตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากสเปกตรัมสีน้ำ

เงินมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด ทำให้เกิดการหักเหแสงได้ง่ายกว่าสเปกตรัมสีอื่น ๆ เราจึงเห็นดาวสีน้ำเงินกระพริบ

มากกว่าดาวสีอ่ืน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระพริบของดวงดาวของข้าพเจ้าจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดีหากขาดการสนับสนุนของผู้เกี่ยวดังต่อไปนี้ คุณครูปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ที่คอยให้คำแนะนำ สอนใช้

งานกล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ และอำนวยความสะดวกด้านสถานท่ี ผู้ปกครองของข้าพเจ้าท่ีเข้าใจ

และเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำโครงงานนี้จนสำเร็จ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ และ

อุปกรณ์สำหรับการเก็บข้อมูล และสุดท้ายหากไม่ได้รับโอกาสจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) โครงงานน้ีคงไม่เกิดข้ึน ขอขอบพระคุณบุคคลผู้เก่ียวข้อดังกล่าวข้างต้น มา ณ ท่ีน้ี 
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[O26] การศึกษาความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคาในรูปแบบต่างๆ 
นางสาวบุญสิตา บุญดวง และนางสาวขวัญข้าว กองแก้ว 

ครูท่ีปรึกษา: นายสัจจะ รุณวุฒิ 

[โรงเรียนนาน้อย] 
 

บทคัดย่อ 

       โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในรูปแบบต่าง 

ๆ ภายใต้แบบจำลองอย่างง่ายที่กำหนดให้วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลก

เป็นวงกลม จากผลการศึกษาพบว่าโอกาสการเกิดของผลรวมการเกิดจันทรุปราคาเงามัว จันทรุปราคาบางส่วน

และเต็มดวง ผลรรวมการเกิดจันทรุปราคาบางส่วนและเต็มดวง และโอกาสการเกิดจันทรุปราคาเงามัวในรอบ 

100 ปี ที่คำนวณได้จากแบบจำลอง มีค่าใกล้เคียงความถี่การเกิดจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นแล้วและที่ถูกพยากรณ์

ไว้แล้ว 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000-2099 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโอกาสการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง และ

โอกาสการเกิดจันทรุปราคาแบบบางส่วน มีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  

คำสำคัญ: ความน่าจะเป็น โอกาสการเกิด จันทรุปราคาแบบต่างๆ 

ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากโครงงานการศึกษาเปรียบเทียบโอกาสการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา ที่ผู ้ทำ

โครงงานได้ทำสำเร็จไปแล้ว ได้ใช้หลักการการหาความน่าจะเป็นพิสูจน์ได้ว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาและ

สุริยุปราคามีโอกาสเกิดเท่า ๆ กัน ดังนั้นในครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์

จันทรุปราคาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่ จันทรุปราคา เงามัว บางส่วน และเต็มดวง ภายใต้

แบบจำลองอย่างง่ายที่กำหนดขึ้น และคำนวณโอกาสการเกิดจันทรุปราคารูปแบบต่างๆ ในรอบ 100 ปี เทียบ

กับความถ่ีการเกิดจันทรุปราคาในท่ีเกิดข้ึนแล้วและท่ีถูกพยากรณ์ไว้แล้ว 100 ปี ต้ังแต่ปี ค.ศ.2000-2099  

วัตถุประสงค์ 

1. คำนวณความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในรูปแบบต่างๆ 

2. คำนวณโอกาสการเกิดจันทรุปราคาในรูปแบบต่างๆในรอบ 100 ปี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000-2099  

วิธีการศึกษา 
1. กำหนดเง่ือนไขของแบบจำลองอย่างง่ายของการเกิดจันทรุปราคา  
กำหนดเงื่อนไขของแบบจำลองอย่างง่ายของการเกิดจันทรุปราคา โดย โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์มี

ลักษณะเป็นทรงกลม วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงกลม วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกมี

ลักษณะเป็นวงกลม อัตราเร็วของโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ และอัตราเร็วของดวงจันทร์โคจรรอบโลกมีค่าคงท่ี 

2. การคำนวณความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา 
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดขึ้นขณะดวงจันทร์มีเฟสเต็มดวง โดยจันทรุปราคาเงามัวเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งของ

ดวงจันทร์สัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในเงามัวของโลก จันทรุปราบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งของดวงจันทร์สัมผัสหรือ
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เข้าไปอยู่ในเงามัวของโลก และจันทรุปราเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งของดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก

ท้ังดวง แสดงดังรูปท่ี 1 โดย  HL คือรัศมีเงามัวของโลก และ  HD คือรัศมีเงามืดของโลก 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงเงามืดและเงามัวขณะเกิดจันทรุปราคา 

ก.        ข.     ค.  

รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงตำแหน่งดวงจันทร์ขณะเร่ิมเกิดจันทรุปราคา ก.เงามัว ข.บางส่วน ค.เต็มดวง 
  โดยท่ีรัศมีเงามัว (HL) สามารถหาได้จากสมการ	HL=

RE(  XL+ SM)

& XL2 -  RE2 
 และ XL=

RE SE

 RS+ RE
 

และ รัศมีเงามืด (Hd) สามารถหาได้จากสมการ Hd=
REXd

&( SM+  Xd)2 -  RE2 
 และ Xd=

RESE+RESM-RSSM

 RS- RE
 

โดยที่  XL คือ ระยะห่างจากจุดตัด 1 ถึงโลก,	XD  คือ ระยะห่างจากจุดตัด 2 ถึงดวงจันทร์, RM คือ รัศมีของ

ดวงจันทร์,  RE คือ รัศมีของโลก,  RS คือ รัศมีของดวงอาทิตย์,  SE คือ ระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์, SM 

คือ ระยะห่างจากดวงจันทร์ถึงโลก 

        วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำมุมกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นมุม 5.145 

องศา ตำแหน่งของดวงจันทร์เฟสเต็มดวงที่อยู่ในขอบเขต 
2HL+2RM

sin 5.145
	มีโอกาสเกิดจันทรุปราคาเงามัว บางส่วน 

และเต็มดวง ดังรูปท่ี 3 

  
รูปท่ี 3 แสดงขอบเขตตำแหน่งของดวงจันทร์ท่ีสามารถเกิดจันทรุปราคาเงามัว บางส่วน และเต็มดวง 

จากรูปที่ 2 และ 3 วิธีคิดเช่นเดียวกันกับโอกาสเกิดจันทรุปราคาเงามัว บางส่วน และเต็มดวง จะได้ขอบเขต 
2HD+2RM

sin 5.145
	มีโอกาสเกิดจันทรุปราคา บางส่วน และเต็มดวง นอกจากนี้ จะได้ขอบเขต 2HD-2RM

sin 5.145
	มีโอกาสเกิด

จันทรุปราคา เต็มดวง 
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           จากรูปท่ี 3 จึงสามารถคำนวณความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดจันทรุปราคาได้ดังน้ี 

ความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
เวลาขณะที่ดวงจันทร์โคจรในขอบเขตการเกิดจันทรุปราคา

เวลาขณะที่ดวงจันทร์โคจรใน 1 รอบ 
 

 

ความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
ความยาวส่วนโค้งวงโคจรของดวงจันทร์ในขอบเขตการเกิดจันทรุปราคา×อัตราเร็วของดวงจันทร์

เส้นรอบวงโคจรของดวงจันทร×์อัตราเร็วของดวงจันทร์
 

 

ความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
ความยาวส่วนโค้งวงโคจรของดวงจันทร์ในขอบเขตการเกิดจันทรุปราคา

เส้นรอบวงโคจรของดวงจันทร์
 

 

ความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
2SM ϑ

2πSM
= 

 ϑ

π
 

 

จันทรุปราคาเงามัว บางส่วน และเต็มดวง จะได้  
O

P
= sinQR 2HL+2RM

2SMsin 5.145    ดังน้ัน	&= 2sin−1 2HL+2RM
2SMsin 5.145 

จันทรุปราคา บางส่วน และเต็มดวง จะได้  
O

P
= sinQR 2HD+2RM

2SMsin 5.145      ดังน้ัน	&= 2sin−1 2HD+2RM
2SMsin 5.145 

จันทรุปราคา เต็มดวง จะได้  
O

P
= sinQR 2HD-2RM

2SMsin 5.145      ดังน้ัน	&= 2sin−1 2HD-2RM
2SMsin 5.145 

 

ผลการศึกษา 
ตารางท่ี การหาความน่าจะเป็นในการเกิดจันทรุปราคาแบบต่างๆ 
รูปแบบการเกิดจันทรุปราคา เงามัว บางส่วน

และเต็มดวง 
 

บางส่วน

และเต็มดวง 
 

เต็ม

ดวง 
 

เงามัว 
 

บางส่วน 
 

ความน่าจะเป็นในการเกิดในรอบ 1 

เดือน 
0.185 0.117 0.052 0.068 0.064 

โอกาสการเกิดในรอบ 100 ปี (คร้ัง) 229 145 65 84 80 
 

สรุปผล 

จากการหาความน่าจะเป็นในการเกิดจันทรุปราคาในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 

รอบเมื ่อเทียบกับดวงอาทิตย์ สามารถนำไปคำนวณโอกาสการเกิดในรอบ 100 ปี พบว่ามีโอกาสเกิด

จันทรุปราคาเงามัว บางส่วน และเต็มดวง 229 ครั้ง จันทรุปราคาเต็มดวงและบางส่วน 146 ครั้ง แยกเป็น

จันทรุปราคาเงามัว 84 ครั้ง และจันทรุปราคาเต็มดวง 65 ครั้ง และจันทรุปราคาบางส่วน 80 ครั้ง หาก

เปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดจันทรุปราคาที่เกิดมาแล้วและที่ทำนายไว้ 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2099 

พบว่ามีการเกิดจันทรุปราคาเงามัว บางส่วน และเต็มดวงรวมกัน 229 ครั้ง จันทรุปราคาเต็มดวงและบางส่วน
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เกิดขึ้น 144 ครั้ง จันทรุปราคาเงามัวเกิดขึ้น 82 ครั้ง จันทรุปราคาบางส่วน 57 ครั้งและจันทรุปราคาเต็มดวง 

87 จากผลการศึกษาพบว่าโอกาสการเกิดของผลรวมการเกิดจันทรุปราคาเงามัว จันทรุปราคาบางส่วนและเต็ม

ดวง ผลรรวมการเกิดจันทรุปราคาบางส่วนและเต็มดวง และโอกาสการเกิดจันทรุปราคาเงามัวในรอบ 100 ปี ท่ี

คำนวณได้จากแบบจำลอง มีค่าใกล้เคียงความถี่การเกิดจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นแล้วและที่ถูกพยากรณ์ไว้แล้ว 

100 ปี ต้ังแต่ปี ค.ศ.2000-2099 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาโอกาสการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง และโอกาสการ

เกิดจันทรุปราคาแบบบางส่วน พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จะเห็นได้ว่าการหาความน่าจะเป็น

ของแบบจำลองที่กำหนดขึ้นสามารถคำนวณความน่าจะเป็นการเกิดจันทรุปราคาในภาพรวมได้แต่ไม่สามารถ

คำนวณโอกาสการเกิดจันทรุปราคาท่ีแยกย่อยของจันทรุปราคาแบบบางส่วนและเต็มดวงได้ อาจเป็นเพราะการ

สมมุติแบบจำลองวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นวงกลมซึ่งผิดจากความเป็นจริงที่วงโคจรเป็นวงรี ซึ่งทำให้

ระยะเวลาท่ีดวงจันทร์โคจรอยู่ไกลโลกมีเวลามากกว่าเวลาท่ีดวงจันทร์โคจรอยู่ใกล้โลก จึงทำให้ขนาดเงามืดของ

โลกมีขนาดใหญ่มีช่วงเวลาที่มากจึงมีโอกาสที่ทำให้ความถี่ในการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงมีค่ามากกว่าท่ี

คำนวณได้ 

เอกสารอ้างอิง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี “การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา” 

เว็บไซต์ ออนไลน์ 15 มีนาคม 2565. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7Li4umORr0&ab_channel=CompulsoryScienceIPST 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี “ความน่าจะเป็น” คณิตศาสตร์ ม.3  

เล่ม 2 บทท่ี 4 กันยายน 2564. 

เว็ปไซต์ Timeanddate “Lunar Eclipses Worldwide” 

https://www.timeanddate.com/eclipse/list-lunar.html?starty=2000 
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[O27] เปรียบเทียบการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่างจากเฟสดวงจันทร์ 
และระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ 

นางสาววรณัน จิวประสาท 

ครูท่ีปรึกษา: นางสาวพัชรียา ชนใฮ 

[โรงเรียนศรัทธาสมุทร] 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์โดยคำนวณจากภายถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล 

DSLR ยี่ห้อ Nikon ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (ถ่ายระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 24 

มีนาคม 2565) จากนั้นนำรูปที่ได้มาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop แล้ว

นำไปคำนวณหาคาบการโคจร 2 วิธีด้วยกัน คือ 1) ใช้ค่ามุมห่าง และ 2) ใช้ระยะห่างระหว่างโลกถึงดวงจันทร์  

พบว่าการคำนวณโดยใช้ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า คือ พบว่าคาบการ

โคจรของดวงจันทร์มีค่า 27.824 วัน  ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนจากค่ามาตรฐาน (27.322 วัน) อยู่ 1.84%    ส่วน

การคำนวณจากค่ามุมห่างคาบการโคจรของดวงจันทร์มีค่า 28.571 วัน  ซึ่งมีความคลาดเคลื ่อนจากค่า

มาตรฐาน (27.322 วัน) อยู่ 4.57%   

คำสำคัญ: มุมห่าง , เฟสดวงจันทร์ 

 

ความเป็นมา 
 ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกจัดเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตนเอง และใช้เวลาโคจรรอบ
โลกเท่ากับเวลาที่หมุนรอบตัวเองทำให้ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลกเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่ง

ไปจะมีมุมระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกหรือที่เรียกว่า มุมห่าง เปลี่ยนไป ผู้สังเกตบนโลกจะเห็นดวง

จันทร์เป็นเส้ียว คร่ึงดวง และเต็มดวง เรียกว่า เฟสดวงจันทร์ ดวงจันทร์เคล่ือนท่ีครบรอบใช้เวลาประมาณ 27.3 

วัน  

 จากข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ผู้จัดทำสนใจศึกษาคาบของดวงจันทร์จากการถ่ายภาพดวงจันทร์ โดย

ข้อมูลเฟสของดวงจันทร์ มุมห่าง และระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่างจากเฟสดวงจันทร์ 

2. เพ่ือหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ 

3. เปรียบเทียบการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่างจากเฟสดวงจันทร์และระยะทางระหว่าง

โลกถึงดวงจันทร์ 
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วิธีการศึกษา 
ถ่ายภาพดวงจันทร์โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR ย่ีห้อ Nikon ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง 

ถ่ายภาพทุกวัน วันละ 3 ภาพ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 24 มีนาคม 2565 พร้อมบันทึกวันที่ เวลา 

ข้างข้ึน-ข้างแรมของดวงจันทร์ 

วิธีท่ี 1 หาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่าง 
1. หา phase ของดวงจันทร์จากภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Photoshop 

1) สร้างวงกลมข้ึนมา 1 รูป ปรับจุดศูนย์กลางของวงกลมให้ทับเส้นผ่านศูนย์กลางของภาพ พร้อมลากเส้น

แบ่งก่ึงกลางของดวงจันทร์ (รูปท่ี 1 วงกลม a) 

2) สร้างวงรีขึ้นมา 1 รูป ปรับจุดศูนย์กลางวงรีให้เท่ากับจุดศูนย์กลางภาพ และปรับให้ขนาดของวงรีทับ 

phase ของดวงจันทร์พอดี (รูปท่ี 1 วงกลม b) 

3) หามุมที ่กวาดจากเส้นแบ่งกึ ่งกลางดวงจันทร์ถ ึง phase ของดวงจันทร์ (มุม Ø) จากสมการ

sinØ = '
'!

 

                        
                                                                                 

 2. หาค่า Elongation  โดยนำค่า phase จากข้อ 1 มาแทนในสูตรดังรูปท่ี 1 

3. หาคาบการโคจรของดวงจันทร์ 

1) นำค่าท่ีได้มาพลอตกราฟ 

2) นำค่า ()*
ความชันของกราฟ

"#
= คาบการโคจรของดวงจันทร์(:) 

วิธีท่ี 2 หาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ 
1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์จากภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Photoshop 

2. หาระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ จากสูตร  

ระยะทาง(กม. ) = ขนาดจริงของดวงจันทร์(ค่าฐานข้อมูล) × ความยาวโฟกัสกล้อง(มม. )
ภาพถ่ายท่ีเทียบกับขนาดเซนเซอร์กล้อง(ซม. )  

3. หาคาบการโคจรของดวงจันทร์ 

 

 

 

รูปที่ 1 รูปภาพแสดง phase ของดวงจันทรD และมุมหHาง รูปที่ 2 การหา phase ของดวงจันทรD 
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ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 หาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่าง 

จากผลการทดลอง พบว่าแนวโน้มกราฟเป็นเส้นตรง เมื่อหาคาบการโคจรแล้ว ได้ค่า คือ 28.571 วัน 

ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนจากค่ามาตรฐาน (27.322 วัน) อยู่ 4.57%   

 

 ตอนท่ี 2 หาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ 

          

จากผลการทดลอง เมื่อเราหาค่า x ต่ำสุด ทั้ง 2 

กราฟ (รูปที่5 และ 6) พบว่า ดวงจันทร์จะโคจรครบ 1 

รอบพอดี และคาบการโคจรที่ได้ คือ 27.824 วัน  ซึ่งมี

ความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน (27.322 วัน) อยู่ 

1.84%   

 

 

 

รูปที่ 5 คHาต่ำสุดของกราฟ (ชHวงที่ 1) 

รูปที่ 6 คHาต่ำสุดของกราฟ (ชHวงที่ 2)  
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จำนวนช่ัวโมง(ชม.) 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง
ระหว่างโลกถึงดวงจันทร์(กม.)กับจำนวนชั่วโมง

y = 0.4021x2 - 795.79x + 741391
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จำนวนช่ัวโมง(ชม.) 

ค่าต่ำสุดของกราฟ (ช่วงที่ 1)

y = 0.3243x2 - 224.41x + 388901
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จำนวนช่ัวโมง(ชม.) 

ค่าต่ำสุดของกราฟ (ช่วงที่ 2)

y = 0.5245x + 106.5
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กราฟแสดงจำนวนชั่วโมงกับ Elongation (องศา)
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ตอนท่ี 3  

 เปรียบเทียบการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ พบว่า การหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วย

ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า และมีวิธีทำที่ง่ายกว่าการหาคาบการโคจร

ของดวงจันทร์ด้วยมุมห่าง 

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 การหาคาบการโคจรด้วยมุมห่าง ทำได้โดยวัดมุมดวงจันทร์ที่โคจรเปลี่ยนไปในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งวิธีน้ี

ทำให้เราต้องใช้วงโคจรของดวงจันทร์ที่เป็นวงกลม และการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยระยะทาง

ระหว่างโลกถึงดวงจันทร์หาได้โดยหาจุดต่ำสุดของกราฟทั้งสอง เนื่องจากเมื่อเราหาข้างขึ้นข้างแรมจุดต่ำสุดท้ัง

สองแล้ว พบว่า ดวงจันทร์โคจรครบ 1 รอบพอดี ซึ่งการหาคาบการโคจรของดวงจันทร์ด้วยมุมห่างมีค่าความ

คลาดเคลื่อนมากกว่า เนื่องจาก เราใช้วงโคจรเป็นวงกลม(ปกติเป็นวงรี) ซึ่งการหาคาบการโคจรด้วยระยะทาง

ระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ใช้วงโคจรเป็นวงรี และค่าความคาดเคลื่อนอื่นๆที่เกิดขึ้น เกิดจาก การวัดไม่เท่ากัน 

และการเก็บผลท่ีไม่มากพอ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูพัชรียา ชนใฮ ที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนโครงงานนี้ให้

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณ นายรัมม์ รัตน์วิจิตต์เวช ที่เอื้อเฟื้อกล้อง DSLR สุดท้ายขอบคุณครอบครัว ท่ีคอย

ให้กำลังใจและสนับสนุนตลอดเวลาท่ีผ่านมา 

 

เอกสารอ้างอิง 
F. Momeni, H. Papei, R. Jamshidzadeh, S. Bereliani, A. Miri, A. Aghababaei, N. Nikjoo, E.   

Mehdizadehi, M. Akbari Gurabi, and N. Ghasabi Kondelaji, 2017, Determination of the 

Sun's and the Moon's sizes and distances: Revisiting Aristarchus' method, 85, 208 

ธราเทพ เทพอาจ. (2560) “การหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากดิถีของดวงจันทร์”, การประชุม 

วิชาการทางดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่4 (สำหรับเยาวชน), โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่  

จ.เชียงใหม่: 1-3 ธันวาคม 2560. 

ลักคณา แซ่หล่ี. (2559) “การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร์ จากขนาดเชิงมุมของดวง 

จันทร์”, การประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่3 (สำหรับเยาวชน), โรงแรมคุ้มภู

คำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่: 1-3 ธันวาคม 2559. 
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[O28] การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) เปรียบเทียบสีดวงจันทร์กับค่าฝุ่น
ละอองในอากาศ กรณีศึกษา อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

นางสาวศุภิสรา คงสถาน 

ครูท่ีปรึกษา: นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์ 

[โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี] 
 

บคคัดย่อ 
การทำโครงงานนี้ได้ทำการศึกษาภาพถ่ายดวงจันทร์ในแต่ละวัน ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ท่ี

เริ่มมีข่าวผลกระทบเกี่ยวกับค่าฝุ่นในบรรยากาศ ในการทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนทั่วไปสามารถ

สังเกตสีของดวงจันทร์แล้วสามารถระบุได้ในเบื้องต้นว่ามีปริมาณฝุ่นในอากาศมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบต่อ

สุขภาพในระดับใดและเหมาะสมที่จะทำกิจกรรมภายนอกอาคารหรือไม่ โดยใช้แนวคิดของแผ่นยูนิเวอร์แซล

อินดิเคเตอร์ที่สามารถระบุค่าความเป็น กรด-เบส ของสารได้ โดยผู้ทำโครงงานถ่ายภาพดวงจันทร์ท่ีมีมุมเงย

เท่ากัน จากกล้อง Canon Powershot SX 430 IS ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 จากน้ัน

นำภาพถ่ายดวงจันทร์ท่ีได้มาสังเกตและวิเคราะห์สีของดวงจันทร์และนำไปเทียบกับค่า AQI และค่าฝุ่น PM 2.5 

ในขณะที่ถ่ายภาพดวงจันทร์นั้นจาก Application Airvisual จากนั้นจึงสร้างแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) 

ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่มีการกำหนดดัชนีสีตามสีของ  ดวงจันทร์จากสีเข้มน้อยไปจนถึงสีเข้มมากและ

เปรียบเทียบกับค่าฝุ ่นโดยอาศัยเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่กำหนดไว้ 5 ระดับ คือ 

คุณภาพอากาศดีมาก คุณภาพอากาศดี คุณภาพอากาศปานกลาง เริ ่มมีผลต่อสุขภาพและมีผลต่อสุขภาพ 

หลังจากนั้นนำแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) ไปทดลองให้กลุ่มตัวอย่างสังเกตสีของดวงจันทร์ได้ทดลองใช้

แผ่นทดสอบน้ี โดยให้ถือแผ่นทดสอบแล้วให้สังเกตสีของดวงจันทร์ควบคู่กันแล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างทำนายค่าฝุ่น

เพื่อดูว่าค่าฝุ ่นอยู่ในระดับใด หลังจากการทำการทดลองแล้วพบว่าแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) นี้ มี

ประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กลุ่มตัวอย่าง สามารถระบุค่าฝุ่นตามเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอย่างถูกต้องร้อยละ 

92 

คำสำคัญ สีของดวงจันทร์, ดัชนีคุณภาพอากาศ 
 

ความเป็นมา 
จากการสังเกตดวงจันทร์ในแต่ละคืนพบว่าดวงจันทร์มีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งลักษณะรูปร่างและสี

ของดวงจันทร ์โดยเฉพาะสีของดวงจันทร์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะมีสีท่ีสามารถระบุได ้คือ  สีขาว 

สีขาวผ่อง สีเหลืองนวล สีส้ม ซึ่งสีของดวงจันทร์ที่มีความแตกต่างกันนั้นเกิดจากอนุภาคฝุ ่นหรือเมฆในช้ัน

บรรยากาศของโลก ผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะเปรียบเทียบสีของดวงจันทร์กับค่าฝุ่น เพื่อให้ผู้คนทั่วไป

สามารถสังเกตสีของดวงจันทร์แล้วสามารถระบุได้ในเบื้องต้นว่ามีปริมาณฝุ่นในอากาศมากน้อยเพียงใดและมี

ผลกระทบต่อสุขภาพและเหมาะสมที่จะทำกิจกรรมภายนอกอาคารหรือไม ่เน่ืองจากอันตรายของค่าฝุ่น (ข้อมลู

จากโรงพยาบาลสมิติเวช) จะส่งผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจและปอด ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะ
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สามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบหรือเป็นสาเหตุให้คนปกติ

เป็นหอบหืดได้และเมื่อสะสมเป็นระยะเวลานานอาจเป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็งปอดได้ในที่สุด การส่งผลต่อหัวใจ

ถ้ามีการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองติดต่อกันระยะหนึ่งส่งผลให้เกิดการตะกอนภายในหลอดเลือดจนทำให้เกิด

หัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองตีบได ้ทั้งน้ีการสัมผัสมลพิษทางอากาศยังมีผลต่อเซลล์กล้ามเน้ือหัวใจ ทำให้เตน้

ผิดจังหวะและอาจรุนแรงจนส่งผลให้หัวใจวายเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังเกิดภัยร้ายต่อสมองเมื่อฝุ่นผงขนาดเลก็

สามารถผ่านเข้าสู่กระแสเลือดและเกิดการสะสมขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและเลือดมีความหนืด ซึ่งเพิ่ม

ความเสี่ยงให้เกิดลิ่มเลือดในสมอง รวมถึงหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก

เป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและเสียชีวิตได้ ดังนั้นถ้าผู้คนทั่วไปสามารถรับรู้ถึงค่าฝุ่นในเบื้องต้นได้จะ

สามารถป้องกันตนเองจากความเส่ียงเหล่าน้ีได้  

ผู้จัดทำโครงงานจึงเริ่มทำการทดลองจากการถ่ายภาพดวงจันทร์จากกล้อง Canon Powershot SX 

430 IS เป ็นระยะเวลาสองเดือน นำภาพไปวิเคราะห์สีของดวงจันทร์และนำไปเทียบกับค่า AQI จาก 

Application Airvisual เวลาเด ียวก ันกับที ่ถ ่ายภาพ จากนั ้นจ ึงสร ้างแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) 

เปรียบเทียบกับค่าฝุ่นโดยอาศัยเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย และนำแผ่นทดสอบ (Lunar 

test dust) ไปให้กลุม่ตัวอย่างสังเกตสีของดวงจันทร์ว่า เม่ือนำไปเทียบกับสีของดวงจันทร์แล้วจะสามารถทราบ

ค่า AQI ขณะเวลานั้นได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุด ซึ่งผู้ทำโครงงานเก็บรวบรวมข้อมูลสีของดวงจันทร์และค่า

ดัชนีคุณภาพอากาศ ณ บ้านเลขท่ี 112/1 ม.2 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เปรียบเทียบสีของดวงจันทร์กับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย    

2. สร้างแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) และศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) 

 

วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบสีของดวงจันทร์กับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ  

1. ถ่ายภาพดวงจันทร์เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ.2565) ด้วยกล้อง Canon 

Powershot SX 430 IS โดยถ่ายภาพดวงจันทร์ทุกๆ 1 ช่ัวโมง  

2. เก็บข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพอากาศจาก Application Airvisual เวลาเดียวกันกับที่ถ่ายภาพในข้อท่ี 1 

 

ตอนท่ี 2 สร้างแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) และศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นทดสอบ 

          1. นำภาพดวงจันทร์ที ่ถ ่ายได้ไปหา code color ที ่มากที ่ส ุดของดวงจันทร์ ใน Color Palette 

Generator จากเว็บไซต ์canva และทำซ้ำแบบน้ีทุกรูปโดยการเรียงค่าฝุ่นจากมากไปน้อย แล้ววิเคราะห์ช่วงสี

ที่ใกล้เคียงกันกับระดับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ แล้วนำข้อมูลไปสร้างแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) 
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          2. ทดสอบประสิทธิภาพแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) ให้กลุม่ตัวอย่างถือแผ่นทดสอบแล้วให้สังเกต

สีของดวงจันทร์ควบคู่กัน แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทำนายค่าฝุ่นเพ่ือดูว่าค่าฝุ่นอยู่ในระดับใดซ่ึงเปรียบเทียบกับค่าฝุน่

โดยอาศัยเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่กำหนดไว้ 5 ระดับ คือ คุณภาพอากาศดีมาก 

คุณภาพอากาศดี คุณภาพอากาศปานกลาง เร่ิมมีผลต่อสุขภาพและมีผลต่อสุขภาพ 

 

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบสีของดวงจันทร์กับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

   

 

 

 

                 

                รูปท่ี 1 รูปดวงจันทร์ท่ีถ่ายได้ ด้วยกล้อง               รูปท่ี 2 ค่าดัชนีคุณภาพอากาศจาก  

                   Canon Powershot SX 430 IS                       Application Airvisual 

ตอนท่ี 2 สร้างแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) และศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นทดสอบ 

 
 

 

 

                   

รูปที่ 3 แสดงการหา code color ที่มากที่สุดของดวงจันทร์ จากเว็บไซต์ canva 
 
 
 

 

 

 

          รูปที่ 4 แผ่นทดสอบ (Lunar test dust)                 รูปที ่5 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศ 

                                                                                        ของประเทศไทย 

 

แผนภูมิท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) 
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ผู้จัดทำได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้แผ่นทดสอบ (Lunar test dust) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 

25 คน พบว่าแผ่นทดสอบ (Lunar test dust) มีประสิทธิภาพท่ีสามารถระบุค่าฝุ่นร้อยละ 92  

 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า แผ่นทดสอบ (Lunar test dust) สามารถระบุค่าดัชนีคุณภาพอากาศจากการ

สังเกตสีของดวงจันทร์ได้ โดยมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทำให้กลุ่มตัวอย่างสามารถระบุค่าฝุ่นตามเกณฑ์ของดัชนี

คุณภาพอากาศอย่างถูกต้อง ร้อยละ 92 ซ่ึงความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากลักษณะอากาศท่ี

มีปริมาณเมฆมาก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนก่อนท่ีมีฝนตกในเวลากลางคืน 
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[O29] การศึกษาการแยกประเภทดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้ Teachable Machine 

นางสาวกนต์ธีร์ อินทร์พรหม 

ครูท่ีปรึกษา: นางสาวบุณยาพร คำสินธ์ุ  

[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 

 

บทคัดย่อ 
ดาวแปรแสง (Variable Stars) คือ ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลง ดาวแปรแสงแต่ละชนิดมี

กราฟแสงที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเราสามารถนำกราฟแสงของดาวแปรแสงแต่ละชนิดมาประมวลผลใน

โปรแกรมและสามารถทราบชนิดของดาวแปรแสงได้จากกราฟแสงเหล่านั้นดังนั้นการศึกษาในครั้งนี ้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อ จำแนกชนิดดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้ การเรียนรู้ของเครื่อง (Teachable Machine) 

และใช้กราฟแสงจากฐานข้อมูล All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) เลือกกราฟแสง

ของดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae Mira และ Cepheid จากนั้นนำกราฟแสงทั้งหมดสอนให้เกิดการเรียนรู้ของ

เครื่องผ่านเครื่องมือ Teachable Machine ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ของเครื่องสามารถจำแนกชนิดของ

ดาวแปรแสงได้ โดยสามารถจำแนกดาวแปรแสง Mira ได้แม่นยำเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 83.3%  และจำแนกดาว

แปรแสงชนิด Cepheids ได้แม่นยำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 56.6% เนื่องจากดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae และ 

Cepheids เป็นดาวแปรแสงที่มีคาบการแปรแสงสั้นและมีลักษณะการแปรแสงที่คงที่ แต่ดาวแปรแสงชนิด 

Mira เป็นดาวแปรแสงที่มีคาบการแปรแสงยาว รวมถึงบางประเภทย่อยของดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae และ 

Cepheids มีกราฟแสงลักษณะใกล้เคียงกัน ทำให้การจำแนกทำได้ไม่แม่นยำมากนัก แต่เมื่อเพิ่มจำนวนกราฟ

อ้างอิง การจำแนกทำได้ดีขึ้น เนื่องจากมีตัวอย่างของกราฟมากขึ้นและเห็นรูปแบบของกราฟของดาวแปรแสง

ชนิดน้ันมากข้ึน  

คำสำคัญ: ดาวแปรแสง, Teachable Machine 

 

ความเป็นมา 
ดาวแปรแสง คือ ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี 

อาจเกิดขึ้นในช่วงหลายปีหรือเพียงเสี้ยววินาที ซึ่งการแปรแสงของดาวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ตัว

แปรภายในคือดาวฤกษ์ที่ความส่องสว่างทางกายภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเต้นเป็นจังหวะ การปะทุ หรือ

ผ่านการบวมและการหดตัว ตัวแปรภายนอกคือการท่ีดาวฤกษ์มีความสว่างเปล่ียนไปเน่ืองจากการถูกบดบังด้วย

ดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือการหมุนของดาวฤกษ์เอง โดย ดาวแปรแสงชนิด Cepheids เป็นดาวฤกษ์

ท่ีส่องสว่างมาก มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 500 ถึง 300,000 เท่า มีระยะเวลาการเปล่ียนแปลงส้ัน ๆ ต้ังแต่ 1 

ถึง 100 วัน และมีช่วงจังหวะการเปลี่ยนแปลงของความสว่างที่แตกต่างกันในระยะเวลาอันสั้นตามรูปแบบ

เฉพาะ โดยนักดาราศาสตร์สามารถวัดระยะทางของ Cepheid ได้โดยการวัดความแปรปรวนของความส่อง

สว่างของดาว นอกจากนี้ ยังมีดาวแปรแสงที่มีการแปรแสงเป็นจังหวะอื่นๆ ได้แก่ ดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae 
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ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีอายุสั้นซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีอายุมากกว่าดาวแปรแสงชนิด Cepheids ส่วนดาวแปรแสงชนิด 

Mira ก็เป็นดาวแปรแสงที่มีการแปรแสงเป็นจังหวะเช่นเดียวกัน แต่มีอายุยาว ซึ่งต่างกับดาวแปรแสงชนิด 

Cepheids และ RR Lyrae อย่างชัดเจน โดยดาวแปรแสงข้างต้นมีลักษณะการแปรแสงที่แตกต่างกัน ซึ่งเรา

สามารถทราบได้จากกราฟแสง โดยกราฟแสงคือกราฟที่แสดงความสว่างของดาวในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะใน

ประเภทดาวแปรแสง ซึ่งกราฟแสงของดาวแปรแสงชนิดต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามระดับการเปลี่ยนแปลงของ

โชติมาตรปรากฏของดาวที่เปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยนำค่าโชติมาตรปรากฏที่ได้มาสร้างกราฟกับ

ช่วงเวลาท่ีแสงเปล่ียนไป 

เครื่องมือ Teachable Machine คือเป็นเครื่องมือทางเว็บที่ช่วยให้สร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องได้

อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการเข้ารหัสและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เหมาะกับการใช้งาน

เบื้องต้น เครื่องมือนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Input Learn และ Output โดยเริ่มต้นต้องนำข้อมูลอ้างอิง

ทั ้งหมดใส่ลงไป โดยแบ่งข้อมูลอ้างอิงทั ้งหมดออกเป็นคลาสตามประเภทที ่ต้องการจะจำแนกและให้ 

Teachable Machine ประมวลผล จากน้ันทดสอบโปรแกรมโดยการใส่ข้อมูลท่ีต้องการจะจำแนกลงไป และให้

ข้อมูลประมวลผลว่าเป็นข้อมูลประเภทใด 

ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดาวแปรแสง กราฟแสงของดาวแปรแสงชนิดต่าง ๆ และการใช้เครื่องมือ 

Teachable Machine ในการจำแนกประเภทดาวแปรแสง โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูล All-Sky 

Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) 

 และหวังว่าเครื่องมือ Teachable machine จะสามารถช่วยในการจำแนกชนิดของดางแปรแสงได้

แม่นยำมากข้ึนในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสอนเคร่ืองมือTeachable Machine ให้จดจำข้อมูลกราฟแสงท้ังหมด  

2. เพ่ือจำแนกดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้โปรแกรม Teachable Machine 

 

วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การสอนโปรแกรม Teachable Machine ให้จดจำข้อมูลกราฟแสงท้ังหมด 

1. กำหนดกราฟแสงของดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae Mira และ Cepheid จากฐานข้อมูล All-Sky 

Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) ชนิดละ 100 กราฟ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel ในการสร้างกราฟ โดยใช้ค่าโชติมาตรปรากฏและเฟสของดาวแปรแสงชนิดน้ันๆ 

2. ปรับสีของกราฟแสงท่ีได้ให้เป็นสีดำโดยใช้โปรแกรม Adobe Lightroom 

3. นำกราฟแสงที่ได้ทั้งหมดสอนให้โปรแกรม Teachable Machine เรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ กราฟแสงของดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae  Mira และ Cepheid และให้เครื่องมือจดจำลักษณะ

ดาวแปรแสงชนิดต่างๆท้ังหมด 
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ตอนท่ี 2 การจำแนกดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้โปรแกรม Teachable Machine 

1. ทดสอบเครื่องมือโดยนำกราฟแสงของดาวแปรแสงแต่ละชนิดจำนวน 30 80 และ 100 กราฟ ตามลำดับ

ใส่ลงไปในเคร่ืองมือ 

2. นำกราฟแสงของดาวแปรแสงชนิดต่างๆใส่ลงไป จากนั้นให้ Teachable Machine ประมวลผลว่าเป็น

กราฟแสงของดาวแปรแสงชนิดใด โดยทดสอบท้ังกราฟท่ีใช้อ้างอิงและกราฟนอกเหนือท่ีใช้อ้างอิง 

3. บันทึกค่าความแม่นยำของผลที่จำแนกได้ และนำค่าความแม่นยำทั้งหมดมาเฉลี่ยและคิดเป็นค่าความ
แม่นยำรวมทั้งหมดของการจำแนกดาวแปรแสง โดยการวัดความแม่นยำของกราฟคือ 70% ถ้าโปรแกรม 

Teachable Machine จำแนกชนิดของกราฟดาวแปรแสงนั้นได้เกิน 70% จะถึงว่าแม่นยำ แต่ถ้าแยก

ชนิดของกราฟดาวแปรแสงน้ันได้ไม่ถึง 70% จะถือว่าไม่แม่นยำ 

ผลการศึกษา 
การจำแนกชนิดดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้โปรแกรม Machine Learning 

 โปรแกรม Teachable Machine สามารถเรียนรู้และจดจำข้อมูลเป็นกราฟได้  โดยสามารถเรียนรู้ 

จดจำ ประมวลผล  และ จำแนกประเภทดาวแปรแสงได้ โดยเมื่อใส่กราฟอ้างอิงจำนวนมากขึ้น จะสามารถทำ

ให้เคร่ืองมือ Teachable Machine สามารถจำแนกได้แม่นยำมากข้ึน 

ผลการศึกษาการใช้โปรแกรม Teachable Machine ในการจำแนกชนิดดาวแปรแสงได้ผลดังตารางท่ี 

1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลความแม่นยำของชนิดดาวแปรแสงท่ี Machine Learning จำแนกได้ 

ชนิดของกราฟแสงท่ีใช้จำแนก 
ความแม่นยำของชนิดของดาวแปรแสงท่ี Machine Learning 

จำแนกได้ (%) ตามจำนวนรูปท่ีทดสอบ 
30 รูป 80 รูป 100 รูป เฉล่ีย 

RR Lyrae 50 70 80 66.6 

Mira 70 80 100 83.3 

Cepheids 50 50 70 56.6 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการศึกษา การจำแนกชนิดดาวแปรแสงจากกราฟแสง โดยใช้เคร่ืองมือ Teachable Machine 

 เครื่องมือ Teachable Machine สามารถจำแนกชนิดดาวแปรแสงจากกราฟแสงได้ด้วยการนำข้อมูล

จากฐานข้อมูลมาประมวลเป็นกราฟแสง แล้วนำมาวิเคราะห์ต่อในเครื่องมือ พบว่าเครื่องมือ Teachable 

Machine สามารถจำแนกชนิดของดาวแปรแสงได้แม่นยำมากขึ้นเมื่อใส่ข้อมูลของกราฟอ้างอิงมากขึ้น โดย

สามารถจำแนกชนิดดาวแปรแสง Mira ได้แม่นยำเฉลี่ยมากที่สุดท่ี 83.3% และจำแนกชนิดดาวแปรแสง 
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Cepheids ได้แม่นยำเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 56.6% เนื่องจากกราฟแสงของดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae และ 

Cepheids มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก โดยดาวแปรแสงชนิด RR Lyrae และ Cepheids เป็นดาวแปรแสงที่มี

คาบการแปรแสงส้ันและมีลักษณะการแปรแสงอย่างต่อเน่ืองเหมือนกัน รวมถึงในบางประเภทย่อยของดาวแปร

แสง Cepheids  มีีลักษณะกราฟแสงที่มีความสมมาตรใกล้เคียงกับดาวแปรแสง RR Lyrae  ทำให้กราฟแสงมี

ลักษณะเหมือนกันมาก จึงทำให้เครื่องมือแยกออกจากกันได้ยาก ส่วนดาวแปรแสงชนิด Mira เป็นดาวแปรแสง

ที่มีคาบการแปรแสงยาว และมีลักษณะกราฟแสงบางกราฟที่มีการแปรแสงที่ไม่คงที่เหมือนดาวแปรแสงชนิด

อ่ืน จึงทำให้เคร่ืองมือแยกออกได้ง่าย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้ได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านต่าง ๆ จากบุคคลหลายท่าน ผู้จัดทำตระหนัก

และซาบซึ้งในความกรุณาของทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณ ครูบุณยาพร คำสินธ์ุ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูทวีรักษ์ 

ทูลพุทธา ครูปรึกษาโครงงานร่วม และนางสาวพิมพ์ชนก เกษร ผู้ให้คำปรึกษา สุดท้ายขอขอบคุณสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีให้โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 

William Tyler Olcott. (ม ป ป). ASAS-SN Variable Stars Database. 

 Retrieved 10 January 2022. From http:// https://asas-sn.osu.edu/variables 

Conrad Wadowski. (2014). Teachable Machine 

Retrieved 16 January 2022. From     

https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image 

มติพล ตั้งมติธรรม.  (2559).  คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งท่ี 3.  เชียงใหม่: ศูนย์บริการ

วิชาการและส่ือสารทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 
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[O30] แบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะหYในระบบสุริยะ 
นายกฤษกร ศตรัตพะยูน นางสาวกาญจณåระวี ฉ่ำแสง และนางสาวพิมพåชนก เกษร 

ครูท่ีปรึกษา: นายทวีรักษå ทูลพุทธา 
[โรงเรียนพรหมานุสรณåจังหวัดเพชรบุรี] 

 
บทคัดยjอ 

แบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะหåในระบบสุริยะโดยโครงงานน้ีมีจุดประสงคå (1) เพื่อสรàาง
แบบจำลองการเกิดอุปราคาจากปรากฏการณåดาวศุกรåผÜานหนàาดวงอาทิตยå และ (2) เพื่อสรàางแบบจำลองการ
เกิดอุปราคาจากดาวเคราะหåดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะ โดยการเขียนโปรแกรมดàวยภาษา Python 3 รÜวมกับ 
Leapfrog method ในการแกàป∂ญหานานาวัตถุ (n-body problem) นำไปสูÜการจำลองการเกิดอุปราคาซ่ึง
เป•นสÜวนหนึ่งของการผÜานหนàาดาวฤกษåของดาวเคราะหåในระบบสุริยะ ผลการศึกษาพบวÜาโปรแกรมที่สรàางข้ึน
สามารถแสดงผลการผÜานหนàาดวงอาทิตยåของดาวศุกรåไดà และสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขเริ่มตàนเพื่อจำลองการเกิด
อุปราคาบนดาวเคราะหåดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะไดà 
คำสำคัญ: อุปราคา, n-body problem, Leapfrog method 
 

ความเปmนมา 
ปรากฏการณåธรรมชาติตÜาง ๆ บนทàองฟ∑าที ่สามารถสังเกตจากบนโลกไดàมีหลายปรากฏการณå  

ทางคณะผูàจัดทำไดàมีความสนใจเกี่ยวการเกิดอุปราคาและนำมาสรàางแบบจำลองเพ่ือทำนายลักษณะการเกิดอุป
ราคาของดาวเคราะหåในระบบสุริยะ ซึ่งปรากฏการณåอุปราคาเกิดจากการที่วัตถุทàองฟ∑าหนึ่งถูกบดบังโดยอีก
วัตถุทàองฟ∑าหนึ่งในชÜวงระยะเวลาหนึ่ง โดยอุปราคาที่สังเกตไดàบนโลก เชÜน จันทรุปราคา และสุริยุปราคา ใน
การศึกษาเกี่ยวกับอุปราคา เราสามารถทำการสังเกตไดàหลายวิธี ทางคณะผูàจัดทำไดàเลือกทำการศึกษาดàวยการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะหåในระบบสุริยะ 

ทางคณะผู àจ ัดไดàม ีการนำภาษา Python 3 มาเขียนโปรแกรมรÜวมกับ leapfrog method 
เพื ่อสรàางแบบจำลองการเกิดอุปราคาของปรากฏการณåดาวศุกรåผÜานหนàาดวงอาทิตยå และปรากฏการณå 
อุปราคาจากดาวเคราะหåดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะ เพ่ือคำนวณหาลักษณะการเกิดอุปราคา และมุมมองอุปราคา 
จากดาวน้ัน ๆ 
 

วัตถุประสงคY 
ในการสรàางโปรแกรมจำลองการเกิดอุปราคา จะทำใหàสามารถบอกลักษณะการเกิดอุปราคา 

และมุมมองอุปราคาจากดาวเคราะหåน้ัน ๆ วัตถุประสงคåของโครงงานจึงเป•นดังตÜอไปน้ี 
1. เพ่ือสรàางแบบจำลองการเกิดอุปราคาจากปรากฏการณåดาวศุกรåผÜานหนàาดวงอาทิตยå 
2. เพ่ือสรàางแบบจำลองการเกิดอุปราคาจากดาวเคราะหåดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะ  
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วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การสรdางแบบจำลองการเกิดอุปราคาจากปรากฏการณYดาวศุกรYผjานหนdาดวงอาทิตยY  

1. เขียนโปรแกรมสรàางแบบจำลองดàวยภาษา Python 3 ในโปรแกรม Visual Studio Code โดยใชà Library 

ไดàแกÜ Numpy และ Matplotlib และสมการตÜาง ๆ ท่ีใชàในการคำนวณ ดังน้ี 

1.1. สมการกฎแรงโนàมถÜวงสากลของนิวตัน 

? =
@3$34
A5 A⃑ (1) 

เม่ือ D คือ แรงที่วัตถุกระทำตÜอกัน ` คือ คÜาคงที่โนàมถÜวงสากล " คือ มวลของวัตถุทั้งสอง และ 

 a คือ ระยะหÜางระหวÜางจุดศูนยåกลางมวลของวัตถุท้ังสอง   

1.2. สมการคำนวณตำแหนÜงและความเร็ว “kick-drift-kick” 

b⃑ d8 +
∆8

2
f = b⃑(8) + 9⃑(8)

∆8

2
(2) 

a⃑(8 + ∆8) = a⃑(8) + b⃑ d8 +
∆8

2
f ∆8 (3) 

b⃑(8 + ∆8) = b⃑ d8 +
∆8

2
f + 9⃑(8 + ∆8)

∆8

2
	 (4) 

2. กำหนดคÜาตำแหนÜงและความเร็ววัตถุในระบบสุริยะ ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2004 เวลา 0.00 UT จาก

ฐานขàอมูล JPL’s HORIZON เป•นคÜาเร่ิมตàนในการสรàางแบบจำลอง 

3. แสดงผลในมุมมองจากโลกไปยังดวงอาทิตยå โดยท่ีมีดาวศุกรåผÜานหนàาดวงอาทิตยå 

ตอนท่ี 2 การศึกษาการสรdางแบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะหYดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะ 

นำแบบจำลองที่สรàางขึ้นมาจำลองใหàสามารถระบุมุมมองจากดาวเคราะหåไปยังปรากฏการณåการผÜาน

หนàากันของดาวเคราะหåอีกดวงหน่ึง 

 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสรdางแบบจำลองการเกิดอุปราคาจากปรากฏการณYดาวศุกรYผjานหนdาดวงอาทิตยY 

การจำลองปรากฏการณåดาวศุกรåผÜานหนàาดวงอาทิตยåโดยใชàขàอมูลเริ่มตàนจากจาก JPL’s HORIZON 

ในวันที่ 1 มกราคม 2004 มาเป•นขàอมูลเริ่มตàนในการจำลอง ไดàผลดังรูปที่ 1 เปรียบเทียบกับเหตุการณåจริงใน

รูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 (ซàาย) แบบจำลองการผÜานหนàาของดาวศุกรåในเดือนมิถุนายนปØ ค.ศ.2004 (ขวา) แบบจำลองการผÜาน

หนàาของดาวศุกรåในเดือนมิถุนายนปØ ค.ศ.2012 
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ท่ีมา NASA, 2012 

 

 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการสรdางแบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะหYดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะ 

จากการจำลองการเกิดสุริยุปราคา (ดวงจันทรåผÜานหนàาดวงอาทิตยå) ไดàผลดังรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสรdางแบบจำลองการเกิดอุปราคาจากปรากฏการณYดาวศุกรYผjานหนdาดวงอาทิตยY 

 ผลการศึกษาพบวÜา แบบจำลองที่สรàางขึ้นสามารถแสดงผลการเกิดปรากฏการณåดาวศุกรåผÜานหนàาดวง

อาทิตยåจากบริเวณจุดศูนยåกลางมวลของโลกไดà โดยการเปรียบเทียบภาพจากแบบจำลองกับภาพถÜาย 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการสรdางแบบจำลองการเกิดอุปราคาของดาวเคราะหYดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะ 

 ผลการศึกษาพบวÜา แบบจำลองการเกิดอุปราคาจากปรากฏการณåดาวศุกรå สามารถนำมาทำนาย

ลักษณะการเกิดอุปราคาของดาวเคราะหåดวงอ่ืน ๆ ในระบบสุริยะไดà โดยแบบจำลองท่ีสรàางข้ึนจะแสดงลักษณะ

การเกิดอุปราคาจากบริเวณจุดศูนยåกลางมวลของดาวเคราะหåดวงนั้น ๆ ทั้งนี้ แบบจำลองที่สรàางขึ้นเป•นการ

สังเกตสมมติที่ไมÜไดàเกิดจากผิวดาว และรูปรÜางของดาวในแบบจำลองถูกอนุมานใหàเป•นวงกลม ทำใหàไมÜสามารถ

ใชàกับดาวท่ีไมÜมีสัณฐานกลมไดà 

รูปท่ี 2 ภาพแสดงการผÜานหนàาของดาวศุกรåในเดือนมิถุนายนปØ ค.ศ.2004 และ 2012 

รูปท่ี 3 ภาพจำลองการผÜานหนàาของดาวพุธโดยสังเกตจากดาวศุกรåในเดือนธันวาคมปØ ค.ศ.2027 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานนี้ประกอบดàวยการดำเนินงานหลายขั้นตอนจนกระท่ังสำเร็จลุลÜวงไปดàวยดี ตลอดระยะเวลา

ดังกลÜาวคณะผูàจัดทำไดàรับการชÜวยเหลือและคำแนะนำในดàานตÜาง ๆ รวมถึงไดàรับกำลังใจจากบุคคลหลายทÜาน 

คณะผูàจัดทำตระหนักและซาบซ้ึงในความกรุณาจากทุก ๆ ทÜานเป•นอยÜางย่ิง ณ โอกาสน้ี 

กราบขอบพระคุณ คุณครูทวีรักษå ทูลพุทธา ครูกลุÜมสาระวิทยาศาสตรåและเทคโนโลยี คุณครูที่ปรึกษา

ท่ีคอยใหàคำเสนอแนะ แนวคิด และชÜวยแนะนำขàอบกพรÜองตÜาง ๆ มาโดยตลอด จนโครงงานน้ีเสร็จสมบูรณå 

 

เอกสารอdางอิง 

มติพล ต้ังมติธรรม.  (2563).  คู#มือการศึกษาดาราศาสตร0เชิงปฏิบัติการ. พิมพåคร้ังท่ี 5.  เชียงใหมÜ: ศูนยåบริการ

วิชาการและส่ือสารทางดาราศาสตรå สถาบันวิจัยดาราศาสตรåแหÜงชาติ  (องคåการมหาชน). 

NASA. JPL’S HORIZON [Online]. Available: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/                     

[18 January 2022] 

NASA, (2012), Solar Paths of 2004 and 2012 Venus Transit. [Online]. Available:  

https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/gallery/2004-2012-transit- 

paths.html [18 January 2022] 
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[O31] แบบจําลองการเคล่ือนท่ีของดาวหาง 
นายนัทธวัฒน์ ใช่ทอง 

ครูท่ีปรึกษา: นายทวีรักษ์ ทูลพุทธา 

[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 

 

บทคัดย่อ 
การสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าทำให้ผู้สังเกตสามารถทราบพิกัดของวัตถุนั้น แต่ไม่อาจทราบวงโคจรได้  

ผู ้จัดทำมีความสนใจในการเคลื ่อนที ่ของดาวหาง โครงงานน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างแบบจำลองการ

เคลื่อนท่ีของดาวหางโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python 3 และ Euler’s method  

ใช้ความเร็วและพิกัดระบบศูนย์สูตรฟ้าของดาวหางเป็นค่าเริ ่มต้น และทดสอบค่าความคลาดเคลื ่อน 

ของแบบจำลองจากการคำนวณค่าครึ่งแกนเอกที่ได้จากแบบจำลองมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ผลการศึกษา 

พบว่า แบบจำลองสามารถใช้จำลองการเคลื่อนที่ของดาวหางได้ โดยใช้ดาวหาง Tempel 1 ในการทดสอบ

แบบจำลอง ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าครึ่งเเกนเอก ที่ 4.933% เเละความคลาดเคลื่อนของค่าความรี ท่ี 

9.055% เม่ือเทียบกับแหล่งอ้างอิง 

คำสำคัญ: ดาวหาง, ระบบพิกัดศูนย์สูตรฟ้า, Euler’s method  

 
  

ความเป็นมา 
ดาวหาง คือ วัตถุท้องฟ้าจำพวกน้ำเเข็งซึ ่งมีจุดกำเนิดมาจากขอบของระบบสุริยะเมื ่อดาวหาง 

เข ้าใกล ้ดวงอาท ิตย ์จะได ้ร ับความร ้อน ทำให ้น ้ำเ เข ็งกลายเป ็นไอสะท ้อนเเสงจากดวงอาท ิตย์  

มองเห็นเป็นหัวเเละหาง ดาวหางมีวงโคจรท่ีต่างออกไป จากดาวเคราะห์จึงทำให้มีความน่าสนใจมากข้ึน (LESA, 

มปป.)  

Euler’s method เป็นระเบียบวิธีทางตัวเลขที่นิยมใช้ในการประมาณค่าคำตอบของโมเดลในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการสร้างแบบจำลองการเคลื ่อนที่ของดาวหางผ่านการเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา Python 3 ร่วมกับ Euler’s method ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของ

ดาวหาง และสร้างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวหาง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างเเบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวหาง 
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วิธีการศึกษา 
 

ตอนท่ี 1 การสร้างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวหาง 
1. เขียนโปรแกรมสร้างแบบจำลอง ด้วยภาษา Python 3 ในโปรแกรม Visual Studio Cod โดยใช้ 

Library ได้แก่  

1.1. NumPy ใช้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 

1.2. Matplotlib ใช้ในการพล็อตกราฟ 

2. กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ โดยใช้ค่าตำแหน่งและความเร็วของวัตถุในระบบสุริยะและดาวหาง 

ในวันท่ี 1 มกราคม 2021 จากฐานข้อมูล JPL’s HORIZON และ The Minor Planet Center (MPC) 

ตามลำดับ 

3. สร้างฟังก์ชันและสมการท่ีใช้ในการคำนวณ โดยใช้สูตรและสมการดังน้ี 

3.1. สมการในการแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้า (Horizontal coordinate) เป็นพิกัดฉาก (Cartesian 

coordinate) 

 
C = D ⋅ cos(H) ⋅ cos(I) (1) 
J = D ⋅ cos(H) ⋅ sin(I)	 (2) 

K = D ⋅ sin(H) (3) 
 

เม่ือ  Q R และ g คือ พิกัดจุด  
h      คือ เส้นสมมติตามแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า (Declination) 

i     คือ เส้นสมมติตามแนวเหนือใต้ (Right ascension) 

3.2. ฟังก์ชันคํานวณหาค่าความเร่ง เพื ่อใช้ในการอัพเดตค่าความเร่ง (L⃑) ความเร็ว (M⃑) และ

ตําแหน่งที่เปลี่ยนไป (A⃑) ในช่วงเวลา (∆G) โดยใช้ระยะเวลาอัพเดตการคํานวณแต่ละคร้ัง  
1 วัน ดังสมการ 

L⃑(N) =
@O$O$
A5 A⃑ (4) 

M⃑(N + ∆N) = M⃑(N) + L⃑(N)∆N (5) 
A⃑(N + ∆N) = A⃑(N) + M⃑(N + ∆N)∆N (6) 

4. แสดงผลเป็นแบบจำลอง 2 มิติ และบันทึกค่าคร่ึงแกนเอก  

5. เปรียบเทียบค่าท่ีได้จากแบบจำลองกับฐานข้อมูล โดยคำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนดังสมการ 
%	SAATA	 =

UA67+ − A89:U
A89:

× 100% (7) 
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ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสร้างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวหาง   
 ผลการศึกษาการสร้างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวหางแสดงค่าความคลาดเคล่ือนของ 

ค่าคร่ึงแกนเอกและค่าความรีเทียบกับแหล่งอ้างอิงแสดงผลตาราง 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบค่าคร่ึงแกนเอกและค่าความรีของดาวหางระหว่างแบบจำลอง 
กับแหล่งอ้างอิง 
 Tempel 1 

(Simulation) 
 Tempel 1  
(Reference) 

Percentage 
Error (%) 

ค่าครึ่งเเกนเอก  
(Semimajor-axis) (AU) 

2.987 3.142 4.933  

ค่าความรี  
(Eccentricity) 

0.472 0.519 
 

9.055  

 

สรุปผล 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสร้างแบบจำลองการเคล่ือนท่ีของดาวหาง   

ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่สร้างขึ้น ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 3 ร่วมกับ 

Euler’s method สามารถใช้จำลองการเคลื ่อนที ่ของดาวหางได้ โดยเมื ่อนำค่าท่ีได้จากแบบจำลอง

ไปเปรียบเทียบกับค่าจากแหล่งอ้างอิง เปอร์เซ็นต์ความความคลาดเคลื่อนของค่าความรีมีค่า 9.055 % เเละ 

ความคลาดเคล่ือน ของค่าคร่ึงเเกนเอก 4.933 % 
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานหลายขั้นตอน จนสำเร็จลุล่วงได้ ตลอดระยะเวลาผู้จัดทํา

โครงงานได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนํา ในด้านต่าง ๆ จากบุคคลหลายท่าน ทั้งนี้ผู้จัดทําขอขอบคุณครูทวี

รักษ์ ทูลพุทธา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดการ

ทำโครงงาน สุดท้ายขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีให้โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
James Watkins. (2019). Converting Equatorial Celestial Coordinates to a Cartesian System 

[Online]. Available: https://www.jameswatkins.me/posts/converting-equatorial-

tcartesian.html [24 February 2022] 

NASA. JPL’S HORIZON [Online]. Available: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/                     

[24 February 2022] 

The Minor Planet Center (MPC). (___). MPC Database Search [Online]. Available:  

https://minorplanetcenter.net/db_search [24 February 2022] 
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 [O32] แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์แสงโลก                                                                                                                                                                   
นางสาวภัคจิรา กล่ินสุคนธ์                                                                                                                                   

ครูท่ีปรึกษา: นางสาวพัชรียา ชนใฮ                                                                               
[โรงเรียนศรัทธาสมุทร] 

 
บทคัดย่อ 

         โครงงานเร่ืองแบบจำลองการเกิดปรากฏการ์ณ์แสงโลกเกิดจากผู้จัดทำมีความสนใจต่อปรากฏการณ์แสง
โลกที่เกิดขึ้นเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบลงบนโลกและสะท้อนไปยังพื้นผิวบนดวงจันทร์ ถ้าแสงจาก
ดวงอาทิตย์ตกกระทบบนผิวโลกในบริเวณที่มีการสะท้อนหรือดูดกลืนแสงที่ต่างกันอาจส่งผลต่อปรากฏการณ์

แสงโลกได้ ผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างแสงโลกกับพื้นผิวตก
กระทบบนพื้นผิวดวงจันทร์และความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับความสว่างของแสงโลก ผู้จัดทำได้
สร้างแบบจำลองประกอบด้วย โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ กำหนดขนาดของโลกและดวงจันทร์ให้มีขนาด
ตามอัตราส่วนจริงคือ 4:1 ติดตั้งอุปกรณ์วัดมุมที่ฐานของโลกเพื่อบอกตำแหน่งของดวงจันทร์  ทำการทดลอง
โดยให้แสงจากดวงอาทิตย์จำลองส่องไปยังโลก บันทึกภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์ตั้งค่า ISO 500 และค่า
ความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/500 เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นแสงบนส่วนมืดของดวงจันทร์ได้ชัดเจน จากนั้นนำภาพมา
วิเคราะห์ค่าความสว่างบนโปรแกรมจากค่า RGB ผลการศึกษาปัจจัยพื้นผิวผู้จัดทำได้จำลองให้พื้นผิวโลกเป็น
แบบเงาและแบบด้านโดยเลือกใช้วันขึ้น2ค่ำ ผลพบว่าค่าRGBบนผิวดวงจันทร์ที่เกิดจากการสะท้อนแสงจากผิว
โลกแบบด้านมีค่าเฉลี่ยเป็น 132.4:134.4:130.2 และผิวโลกแบบเงามีค่าเฉลี่ยเป็น 149.2:152.2:144.2 และ
แบบไม่มีแบบจำลองโลก115:115.4:110.6 ตามลำดับซึ่งการสะท้อนจากผิวโลกแบบเงามีค่าเฉลี่ยมากกว่าผิว
โลกแบบด้านและแบบไม่มีแบบจำลองทำให้ผู้สังเกตเห็นแสงโลกบนดวงจันทร์จากผิวแบบเงาสว่างกว่าผิวแบบ

ด้าน และการศึกษาความสัมพันธ์เฟสของดวงจันทร์กับความสว่างของแสงโลก เมื่อใช้ผิวโลกแบบเงาแล้วหมุน
ดวงจันทร์ให้เปลี่ยนตำแหน่งครั้งละ 12 องศา พลอตกราฟระหว่างค่า RGB กับเฟสดวงจันทร์ ผลพบว่าในช่วง
ข้ึน 1 ถึง 5 ค่ำ ค่าRGBลดลงแบบเชิงเส้น แสดงว่าการเปล่ียนตำแหน่งของดวงจันทร์ส่งผลให้ความสว่างแสงโลก
ลดลง 
คำสำคัญ: แบบจำลองแสงโลก การเปล่ียนตำแหน่งของดวงจันทร์ 
 

ความเป็นมา 
                  ปรากฏการณ์แสงโลกคือปรากฏการณ์ที่แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกและสะท้อนไปตก
กระทบยังพ้ืนผิวดวงจันทร์โดยจะสามารถสังเกตได้ดีในช่วงข้ึน 1-3 ค่ำ และช่วงแรม 11-14 ค่ำ   จากท่ีกล่าวมา
นี้ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะสร้างแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์แสงโลกขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณแสงโลกกับพื้นผิวตกกระทบบนพื้นผิวดวงจันทร์และความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับความ

สว่างของแสงโลก โดยใช้ค่าRGBในการนำมาวิเคราะห์ผลโดยค่าRGBคือค่าred green blue  ซึ่งเป็นการผสมสี
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จากแม่สีทั้ง 3 สีโดยจะแสดงค่าต้องแต่0-255ซึ่งยิ่งค่าตัวเลขเข้าใกลค่า255ก็จะยิ่งเข้าใกล้สีขาวมากนั่นคือค่าท่ี

ได้เข้าใกล้ความสว่างมาก 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างแสงโลกกับพ้ืนผิวตกกระทบบนพ้ืนผิวดวงจันทร์ 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับความสว่างของแสงโลก 
 

วิธีการดำเนินการศึกษา 
1.วางแผนและสร้างโมเดลให้ได้ดังภาพโดยกำหนดขนาดของโลก

และดวงจันทร์ให้มีขนาดตามอัตราส่วนจริงคือ 4:1 สร้างแบบจำลอง

โลกท่ีมีพ้ืนผิวต่างกันและติดต้ังอุปกรณ์วัดมุมท่ีฐานของโลกเพ่ือบอก

ตำแหน่งของดวงจันทร์ 

2.ทำการทดลองโดยให้แสงจากดวงอาทิตย์จำลองส่องไปยังโลก 

เพ่ือให้สามารถสังเกตเห็นแสงบนส่วนมืดของดวงจันทร์ได้ชัดเจน 

3.ถ่ายภาพแสงตกกระทบท่ีเกิดบนแบบจำลองดวงจันทร์และตัดเอาเฉพาะส่วนแบบจำลองดวงจันทร์ 

4.บันทึกภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์ต้ังค่า ISO 500 และค่าความเร็วชัตเตอร์ท่ี 1/500 

5. นำภาพท่ีได้มาวัดค่าด้วยโปรแกรม Color Picker เพ่ือดูค่าความสว่างของแบบจำลองดวงจันทร์จากค่า RGB 

และหาค่าเฉล่ีย 

6.นำค่าท่ีได้มาพลอตกราฟเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ความสว่างจากพ้ืนผิวท่ีต่างกัน 

 

ผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างของแสงโลกกับพื้นผิวดวงจันทร์ในขึ้น 1-5 ค่ำและ

แรม 10-14 ค่ำสามารถนำมาสรุปเป็นกราฟได้ดังน้ี 

     
                            รูปท่ี 2                                                       รูปท่ี 3                                                       รูปท่ี 4 

รูปที่ 1แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์แสงโลก 
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                            รูปท่ี 5                                                     รูปท่ี 6                                                    รูปท่ี  7 

ตอนท่ี1:ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างแสงโลกกับพ้ืนผิวตกกระทบบนพ้ืนผิวดวงจันทร์ 

จากการทดลองให้แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบบนแบบจำลองโลกพื้นผิวเงา พื้นผิวด้าน และแบบไม่

ใช้แบบจำลองพบว่าค่า RGB บนพื้นผิวแบบเงามีค่ามากกว่าพื้นผิวแบบด้านและค่าRGBของพื้นผิวทั้งสองมีค่า

ลดลง จากแนวโน้มของกราฟ 

ตอนท่ี2:ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับความสว่างของแสงโลก 

จากการทดลองพบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนเฟสของดวงจันทร์ความสว่างของแสงโลกโดยในวันขึ้น1ค่ำมี

ความสว่างมากที่สุดและจากวันขึ้น1-5 ค่ำและวันแรม 10-14 ค่ำ ค่าความสว่างของแสงโลกลดลงเมื่อเทียบกับ

กราฟ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างของแสงโลกกับสภาพพื้นผิวพบว่าพื้นผิวแบบเงามีค่า

มากกว่าพื้นผิวแบบด้านเนื่องจากพื้นผิวแบบเงามีความสมารถในการสะท้อนได้ดีกว่าทำให้ค่าที่วัดได้จาก

แบบจำลองมีค่ามากกว่า 

   จากการทดลองการที ่ตำแหน่งของดวงจันทร์มีค่าลดลงเนื ่องจากพื้นที ่ตกกระทบนั้นลดลงซ่ึง

สอดคล้องกับณัฐธิดา สีเสมอ,(2559) เม่ือพ้ืนท่ีเฟสของดวงจันทร์มีน้อยค่าความสว่างของแสงโลกจะเพ่ิมข้ึนและ

เม่ือพ้ืนท่ีของเฟสมีมากค่าความสว่างของดวงจันทร์ก็จะลดลง 

   โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือมีแสงบางส่วนเข้ากล้องรวมไปถึงการท่ีตัวโทรศัพท์เองก็มีความสามารถในการ

สะท้อนแสงด้วยเช่นกัน รวมไปถึงสภาพอากาศในช่วงท่ีต้องการเก็บผลพบว่ามีเมฆมากทำให้ไม่สามารถเก็บภาพ

ดวงจันทร์จริงมาเปรียบเทียบผลได้ ข้อเสนอแนะควรมีการทดสอบเก็บผลจากภาพดวงจันทร์จริง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานน้ีสำเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากความอนุเคราะห์จากคุณครูพัชรียา ชนใฮ ครูท่ีปรึกษาและ

ขอขอบคุณครอบครัวท่ีให้ความช่วยเหลือทำให้สามารถทำโครงงานน้ีได้สำเร็จลุล่วงไปได้ 
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เอกสารอ้างอิง 
ณัฐธิดา สีเสมอ,(2559) “การศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนเฟสของดวงจันทร์กับปรากฏการณ์แสง 

โลก”,การประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่3(สำหรับเยาวชน),โรงแรมคุ้มภูคำ อ.

เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1-3 ธันวาคม 2559 

วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง,(2561) “โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณยา Rifampin ในเม็ดยาโดยการเทียบ 
ด้วยการประมวลภาพดิจิตอล ( Developing Method to Analyze Dose of Rifampin with 

Digital Image Processing Techniques)” , โครงงานการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จาก

เงินอุดหนุนรัฐบาล(งบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561มหาวิทยาลัยบูรพา 

บุญฐกาญจน์ บุญเคน, (2565)”การศึกษาสีของท้องฟ้าและปัจจัยท่ีส่งผลต่อสีของท้องฟ้าในช่วงพระ 
อาทิตย์กำลังตก”โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั ้นสูงประจำปี2565ระหว่าง

วันท่ี23-24เมษายน2565 
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[O33] การพัฒนาแผ่นหมุนดวงจันทร์ 
นายภัทรดนัย ทองล้น 

ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 
[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา] 

 
บทคัดย่อ 

การประดิษฐ์ SUN AND LUNA CLOCK น้ี เพ่ือสร้างอุปกรณ์ท่ีใช้แสดงตำแหน่งและเฟสของดวงจันทร์ 
ซึ่งทำการออกแบบสำหรับติดตั้งเพื่อใช้ระบุตำแหน่งบนท้องฟ้าในช่วงเลาต่างๆของดวงจันทร์ละดวงอาทิตย์ 
ผู้จัดทำจึงทำการออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถระบุตำแหน่งบนท้องฟ้าของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา
ต่างๆ อีกท้ังยังสามารถระบุค่าเฟสของดวงจันทร์ได้อีกด้วย โดยอุปกรณ์นี้ทำการขับเคลื่อนด้วย PLC เพ่ือ
ควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ทั้งหมด และ Driver ตัวควบคุมการทำงานมอเตอร์ของอาทิตย์และแผ่น
หมุนดวงจันทร์ ซึ่งจากผลการประดิษฐ์พบว่า อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นผู้ที่นำไปใช้สามารถเห็นดวงอาทิตย์ที่ทำจากไฟ 
LED Warm light เคลื่อนที่ขึ้นลงแบบดวงอาทิตย์จริงตามเวลาอัตโนมัติ สามารถบอกตำแหน่งของดวงอาทิตย์ 
กลางวันกลางคืน ข้างขึ้นข้างแรม วันที่และเวลาในรูปแบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ Touch screen ที่ใช้
ส่ังการมอเตอร์ และบอกข้อมูลท้ังหมด 
ความสำคัญ : LED Warm light , อัตโนมัติ , ระบบไฟฟ้า 
 

ท่ีมาและความสำคัญ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาด้านการศึกษามากขึ้น แนวทางการศึกษาของ
ประเทศไทยมีการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ
ให้ก้าวหน้ามากข้ึน 

สื่อการสอนทางดาราศาสตร์ เป็นสื่อที่มุ่งเน้นทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ทางดารา
ศาสตร์ ซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาไป แต่กระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานก็ยังมีความ
จำเป็นในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ทำให้ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสื่อทางดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือ
กระตุ้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน  

จากข้างต้นทำให้ผู้จัดทำโครงงานมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อแผ่นหมุนดวงจันทร์ให้เป็นSUN AND 
LUNAR CLOCK เพื ่อใช้บอกตำแหน่งของการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และตำแหน่งของดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์ อีกทั้งยังสามารถระบุค่าเฟสของดวงจันทร์ โดยใช้สเตปมอเตอร์ในการหมุนให้ตรงตามเวลาจริงตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เห็นการขึ้นตกของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตามเวลาจริงได้อย่างอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องหมุน
เองและมีหน้าจอ Touch screen ในการส่ังการของมอเตอร์ท้ังหมด  
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วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือสร้างนาฬิกาดวงจันทร์ SUN AND LANAR CLOCK ท่ีสร้างสามารถบอกเฟสของดวงจันทร์ในแต่ละวันได้ 

   และบอกการข้ึนตกของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้แบบอัตโนมัติ 

 

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาการข้ึนตกของดวงอาทิตย์และ ดวงจันทร์ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงเฟสของดวงจันทร์ 

2. ออกแบบโครงสร้างการหมุนของนาฬิกาด้วย  Solids Work และใช้โปรแกรม PLC เขียน ladder ส่ังการ 

    สเตปมอเตอร์ 

3. ประกอบช้ินส่วนต่างๆ ในระบบกลไกและไฟฟ้า 

4.ทดลองใช้งานอุปกรณ์ 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างกลไกของสเต็ปมอเตอร์ และการต่อเข้ากับวงจร PLC  

รวมท้ังจอแสดงผลแบบTouch Screen 
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ภาพท่ี 2 แสดงการเขียนชุดคำส่ังควบคุมความเร็วของสเต็ปมอเตอร์ 

 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการต่อสเต็ปมอเตอร์เข้ากับแผ่นหมุนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
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ภาพท่ี 4 แสดงการนำชุดวงจรกลไกและระบบไฟฟ้ามาประกอบกับช้ินส่วนอ่ืนๆ 

 

ผลการศึกษา 
จากผลการดำเนินงาน นาฬิกาดวงจันทร์ SUN AND LUNAT CLOCK เป็นอุปกรณ์ทรงส่ีเหล่ียมกว้าง  

75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ซ่ึงสามารถบอก Phase ของดวงจันทร์ ณ เวลาน้ันๆ 

    ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าเมื่อเปิดเครื่อง  เมื่อเปิดเครื่องครบทุกๆ 24 ชั่วโมง เครื่องจะ

แสดงผลการข้ึน-ตกของดวงจันทร์ช้าไปในแต่ละวันประมาณ 50 นาทีตรงตามผลการสังเกต 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากผลการดำเนินงานได้นำนาฬิกาดวงจันทร์ที่มีประสิทธิภาพในการบอกมุมเงยและเฟสของดวงจันทร์

จะใช้ Step motor ในการควบคุมแผ่นหมุนดวงจันทร์ ดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกประมาณ 29.53 วัน ต่อ1รอบ 

ซ่ึงใน 1 วันดวงจันทร์จะช้ากว่าเดิมประมาณ 12 องศา หรือ 50 นาทีจากเดิม 
 

กิจกรรมประกาศ 
            ขอขอบคุณอาจารย์บุญส่ง เห็นงาม อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานท่ีได้ให้คำเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำ

โครงงานตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาตลอดจนโครงงานช้ินน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

           ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ท่ีสนับสนุนและให้กำลังใจเสมอมาจบโครงงานเสร็จสมบูรณ์ 

           ขอบคุณพ่ีๆเพ่ือนๆท่ีดูแลชมรม ให้คำปรึกษาเก่ียวกับโครงงานและคอยดูแลเสมอมา 
         

เอกสารอ้างอิง 
https://lunarwheel.wixsite.com/lunarwheel 7กรกฎาคม 2564 

https://today.line.me/th/ 20 เมษายน 2563  

https://sites.google.com/site/webkookwangsciedu 9 กุมภาพันธ์ 2557 
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[O34] อุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า 
นายปวีณ์กร ศรีแก้ว 

ครูท่ีปรึกษา: นายทวีรักษ์ ทูลพุทธา 

[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 

 

บทคัดย่อ 
ในการสังเกตการณ์วัตถุบนท้องฟ้าบางวัตถุที่มองเห็นยากด้วยตาเปล่า เช่น ดาวหาง ต้องอาศัยการ

คำนวณแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้าจากโปรแกรมเป็นพิกัดขอบฟ้าเพื่อตั้งค่ากล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีความซับซ้อนใน

การคำนวณอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้าที่สร้างขึ้นในการศึกษานี้สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยออกแบบ

อุปกรณ์และเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งการสร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้ามี

จุดประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาโปรแกรมแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้าเป็นพิกัดขอบฟ้า (2) สร้างและพัฒนา

อุปกรณ์แปลงพิกัดขอบฟ้าเป็นพิกัดศูนย์สูตรฟ้า และ (3) สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า โดยเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python เพื ่อคำนวณค่ามุมเงยและมุมทิศ โดยใช้บอร์ด micro:bit เป็น

อุปกรณ์รับค่าพิกัดขอบฟ้าจากตัวกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อนำค่ามุมเงยและ

มุมทิศที่ได้จากโปรแกรมเปรียบเทียบกับมุมเงยและมุมทิศจากโปรแกรม Stellarium โดยใช้ดาวทั้งหมด 12 

ดวง พบว่า ค่ามุมทิศที่ได้จากการเปรียบเทียบมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±3  องศา ค่ามุมเงยที่ได้จากการ

เปรียบเทียบมีค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ±1 องศา  

คำสำคัญ: อุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า, micro:bit, Python  

ความเป็นมา 
การหาวัตถุท้องฟ้าในปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยการสร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า การจะสร้าง

อุปกรณ์จำเป็นจะต้องมีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะสามารถหาค่าได้อย่างแม่นยำและมีความสะดวก

ยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อหาวัตถุท้องฟ้า จะใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของตรีโกณมิติทรงกลม

ในการหาค่าต่าง ๆ และการนำโปรแกรมไปใช้จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจใน

อุปกรณ์น้ัน ๆ และต้องมีการออกแบบอุปกรณ์เพ่ือติดเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ 

ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้าผ่านการเขียนโปรแกรมด้วย 

Python 3 ร่วมกับการใช้ความความสัมพันธ์และฟังก์ชันของตรีโกณมิติทรงกลมเพื่อการหาค่าต่าง ๆ ทำการ

ออกแบบอุปกรณ์เพื่อติดตั้งเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ผ่านโปรแกรม SketchUp pro และนำมาพิมพ์สามมิติผ่าน

เคร่ืองพิมพ์สามมิติ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างและพัฒนาโปรแกรมแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้าเป็นระบบพิกัดขอบฟ้า 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนาอุปกรณ์แปลงพิกัดขอบฟ้าเป็นพิกัดศูนย์สูตรฟ้า 
3. เพ่ือสร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้าโดยใช้โปรแกรมท่ีสร้างข้ึน 
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วิธีการศึกษา 
ตอนท่ี 1 สร้างและพัฒนาโปรแกรมแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้าเป็นระบบพิกัดขอบฟ้า 

1. ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python3 และวิธีการใช้โปรแกรม Visual Studio code โดยใช้ 

Library ดังน้ี  

1.1. Geopy ใช้ในการระบุตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดของผู้สังเกต 

1.2. Astropy Astroquery Simbad และ Astroquery Horizons ใช้ในการบอกพิกัด  

ไรต์แอสเซนซัน และ เดคลิเนชัน ของวัตถุท้องฟ้า 

1.3. Numpy ใช้ในการคำนวณค่าต่าง ๆ โดยเฉพาะการคำนวณด้วยตรีโกณมิติ 

1.4. micro:bit ใช้ในการวัดค่ามุมทิศและมุมเงย  

1.5. Serial ใช้ในการนำค่าท่ีบอร์ดแสดงผลและนำค่าตัวเลขกลับมาเพ่ือทำการคำนวณต่อ 

2. ศึกษาวิธีการหาค่ามุมต่าง ๆ โดยใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของตรีโกณมิติทรงกลม โดยมีวิธีและสูตร
ดังน้ี 

2.1. วิธีการหาค่าเวลาดาราคติปรากฏ (LST) 

2.1.1. แปลงเวลาปัจจุบันให้เป็นเวลามาตรฐานโลก (UT)  

2.1.2. แปลงเวลามาตรฐานโลกให้เป็นเวลาดาราคติท่ีกรีนิช (GST) 

2.1.3. แปลงเวลาดาราคติท่ีกรีนิชเป็นเวลาดาราคติปรากฏ (LST) 

2.2. สูตรการหาค่ามุมช่ัวโมง (V) 
		V = WXY − I (1) 

เม่ือ j[k คือ เวลาดาราคติปรากฏ 
i  คือ เส้นสมมติตามแนวเหนือใต้ 

2.3. สูตรการหาค่ามุมเงย (<) 
cos(90 − L) = cos(90 − Z) cos(90 − H) + sin(90 − Z) sin(90 − Z) cos(WXY − I) (2)  

เม่ือ      l คือ ตำแหน่งละติจูดของผู้สังเกต 
                       h คือ เส้นสมมติตามแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า 

2.4. สูตรการหาค่ามุมทิศ ([) 
sin(WXY − I)
sin(90 − L) =

sin[
sin(90 − H)	

(3) 

ตอนท่ี 2 สร้างและพัฒนาอุปกรณ์แปลงพิกัดขอบฟ้าเป็นพิกัดศูนย์สูตรฟ้า 

1. สร้างโปรแกรมแสดงผลการคำนวณย้อนกลับจากโปรแกรมที่สร้างขึ้นในตอนที่ 1 และสมการจากข้อ 

2.2 และ 2.3 เพ่ือคำนวณหามุมช่ัวโมงและนำไปหาค่าไรต์แอสเซนซัน และเดคลิเนชัน 

ตอนท่ี 3 สร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้าโดยใช้โปรแกรมท่ีสร้างข้ึน 
1. ศึกษาการทำงานของกล้องโทรทรรศน์และความสามารถในการทำงานของบอร์ดต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้
ในการสร้างอุปกรณ์ 

2. ออกแบบอุปกรณ์ติดบอร์ดกับกล้องโทรทรรศน์และพิมพ์สามมิติ 
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3. นำบอร์ดมาติดต้ังกับกล้องโทรทรรศน์เพ่ือให้โปรแกรมอ่านค่ามุมเงยและมุมทิศของกล้องโทรทรรศน์ 
และส่งข้อมูลกลับไปยังโปรแกรมเพ่ือคำนวณค่ามุมเงยและมุมทิศท่ีถูกต้อง 

4. นำกล้องโทรทรรศน์มาปรับให้ตรงกับค่าท่ีคำนวณได้ 
5.  

ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสร้างและพัฒนาโปรแกรมแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้าเป็นระบบพิกัดขอบฟ้า 

ผลการศึกษาการสร้างโปรแกรมแปลงพิกัดระหว่างระบบพิกัดศูนย์สูตรฟ้ากับระบบพิกัดขอบฟ้าโดย

ทดลองด้วยการใช้ดาวทั้งหมด 12 ดวง เมื่อเปรียบเทียบมุมเงย มุมทิศในโปรแกรมที่เขียนขึ้น กับมุมเงย มุมทิศ

จากโปรแกรม Stellarium ได้ผลดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลมุมเงยและมุมทิศท่ีอ่านได้และค่าความคลาดเคล่ือน  

 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์แปลงพิกัดขอบฟ้าเป็นพิกัดศูนย์สูตรฟ้า 
ผลการศึกษาการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์แปลงพิกัดขอบฟ้าเป็นพิกัดศูนย์สูตรฟ้า เมื่อนำค่ามุมเงยและ

มุมทิศที่ได้จากค่าบอร์ดนำกลับมาคำนวณด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติในโปรแกรมที่สร้างขึ้น โปรแกรมสามารถ

คำนวณค่าไรต์แอสเซนซันและค่าเดคคลิเนชันได้อย่างแม่นยำ 

 

 
Stars 

Altitude 
(Code) 

(Degrees) 

Altitude 
(Stellarium) 
(Degrees) 

Error 
(Degrees) 

 Azimuth 
(Code) 

(Degrees) 

 Azimuth 
(Stellarium) 
(Degrees) 

 Error 
(Degrees) 

Rigel 66.2 66.4 0.2  204.8  205.6  0.8 
Polaris 14.08 14.28 0.2  0.46  0.45  0.1 

Albali 49.5 49.6 0.1  268.9  270.8  1.9 

Sirius 57.8 58.9 0.9  158.20  158.23  0.3 

Canopus 23.58 24.00 0.9  175.9  176.1  0.2 
Regulus 31.5 31.6 0.1  85.9  84.0  1.9 
Sheratan 28.7 28.6 0.1  284.6  286.9  2.3 
Tabit 68.5 68.7 0.2  254.4  255.2  0.8 
Aldhanab 27.6 27.8 0.2  125.7  125.6  0.1 
Regor 11.3 10.9 0.4  223.7  223.5  0.2 
Natasha 11.2 10.7 0.5  221.1  220.9  0.2 
Sceptrum 80.4 80.0 0.4  264.0  262.1  1.9 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาการสร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า 
การสร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้า เมื่อนำบอร์ดติดเข้ากับกล้องโทรทัศน์และอ่านค่ามุมทิศและมุมเงย

ที่ได้จากบอร์ด ค่าทั้งสองที่อ่านได้มีค่าความเคลื่อนค่อนข้างน้อย โดยค่ามุมเงยมีค่าความคลาดเคลื่อนระหว่าง 

±3 องศา และค่าความคลาดเคล่ือนของมุมทิศ มีค่าระหว่าง ±15 องศา  

 

สรุปผล 
ตอนท่ี 1 การศึกษาการสร้างโปรแกรมแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้าเป็นพิกัดขอบฟ้า 
 โปรแกรมแปลงพิกัดศูนย์สูตรฟ้าเป็นพิกัดขอบฟ้าสามารถสร้างได้ด้วยการเขียนโปรแกรม โดยผลพบว่า

ค่ามุมทิศและมุมเงยที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามุมทิศและมุมเงยในโปรแกรม 

Stellarium โดยนำตัวอย่างดาวท้ังหมด 12 ดวงดาว มาศึกษาและเปรียบเทียบผล 

ตอนท่ี 2 การศึกษาการสร้างโปรแกรมพิกัดขอบฟ้าเป็นพิกัดศูนย์สูตรฟ้า 
 โปรแกรมพิกัดขอบฟ้าเป็นพิกัดศูนย์สูตรฟ้าสามารถสร้างได้โดยนำสมการโปรแกรมแปลงพิกัดศูนย์สูตร

ฟ้าเป็นพิกัดขอบฟ้า มาคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าไรต์แอสเซนซันและเดคลิเนชัน ผลพบว่าค่าที่โปรแกรม

คำนวณได้มีความแม่นยำ เปรียบเทียบโดยเมื่อหมุนมุมทิศและมุมเงยให้ตรงจะได้ค่าไรต์แอสเซนซันและเดคลิ

เนชัน ท่ีมีค่าใกล้เคียงกับค่าไรต์แอสเซนซันและเดคลิเนชัน ในโปรแกรม Stellarium 

ตอนท่ี 3 การศึกษาการสร้างอุปกรณ์ค้นหาวัตถุท้องฟ้าโดยใช้โปรแกรมท่ีสร้างข้ึน 
 อุปกรณ์ค ้นหาว ัตถ ุท ้องฟ้าท ี ่สร ้างข ึ ้น ประกอบด้วยโปรแกรมที ่ เข ียนร ่วมก ับ micro:bit 

สามารถวัดมุมเงยและมุมทิศของกล้องโทรทรรศน์ได้ แต่ค่ามุมเงยและมุมทิศที่ได้จากบอร์ดเมื่อติดกับกล้อง

โทรทรรศน์มีความคลาดเคลื ่อน เนื ่องจาก บอร์ดถูกรบกวนโดยแบตเตอรี ่หรือส่วนประกอบของกล้อง

โทรทรรศน์ จากศึกษาต่อพบว่า เมื่อออกแบบอุปกรณ์ที่ยึดบอร์ดกับกล้องโทรทรรศน์ให้มีระยะห่างหรือย่ืน

ออกมาจากตัวกล้องโทรทรรศน์ประมาณ 17 เซนติเมตร จะส่งผลทำให้แบตเตอรี่ลดการรบกวนการทำงานของ

บอร์ด และทำให้ค่ามุมทิศของบอร์ดมีค่าแม่นยำมากข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานหลายขั้นตอน จนสำเร็จลุล่วงได้ ตลอดระยะเวลาผู้จัดทํา

โครงงานได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนํา ในด้านต่าง ๆ จากบุคคลหลายๆท่าน ครูทวีรักษ์ ทูลพุทธา ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุดท้ายขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) ท่ีให้โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 
Peter Duffett-Smith and Jonathan Zwart. (2013).  Practical Astronomy with your Calculator or    

  Spreadsheet [4 march 2022] 
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[O35] การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทยโดยการวัดด้วยแสงอาทิตย์และระบบ GPS 

นางสาวกัญทิชา ใหม่จู และนางสาวชาลิสา จินตนาเลิศ 

ครูปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 

[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา] 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทยทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา ปราสาทภูเพ็ก จ.นครพนม ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ 

จ.บุรีรัมย์ โดยใช้วิธีวัดการวางตัวของปราสาทด้วยแสงอาทิตย์ เพ่ือหาทิศทางการวางตัวของปราสาทร่วมกับการ

วัดด้วยระบบ GPS  จากการสำรวจพบว่าได้ว่าการวางตัวของปราสาทแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ปราสาทที่หัน

หน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ ปราสาทหินพิมาย เนื่องจากตัวปราสาทหันหน้าไปทางนครอังกอร์ซึ่งเป็น

เมืองหลวงแห่งอาณาจักรขอมเพราะมีการสร้างถนนเช่ือมระหว่างกัน ปราสาทท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้ 

คือ ปราสาทภูเพ็กและปราสาทสด๊กก๊อกธมเนื่องจากปรากฏการณ์วิษุวัตซึ่งสอดคล้องกับวันปีใหม่ของปฏิทิน 

"มหาศักราช" ที่อาณาจักรขอมได้รับอิทธิพลจากอินเดียและ ปราสาทที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เล็กน้อย คือ ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำเนื่องจากปราสาทมีการอิงราศีเมษตามความเชื่อทางศาสนา

ฮินดู 

คำสำคัญ : ปราสาทขอม , วิษุวัต , ราศีเมษ 

ความเป็นมา 
 ปราสาทขอมในประเทศไทยเป็นศาสนสถานที ่ถ ูกสร ้างตามความเชื ่อของศาสนาฮินดูและ

พระพุทธศาสนา ในอดีตนั ้นอาณาจักรขอมได้ขยายอิทธิครอบคุมแผ่นดินไทยบางส่วนในแถบภาค

ตะวันออกกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จนกระทั่งพุทธ

ศตวรรษที่ 18 ปราสาทแต่ละแห่งสร้างขึ้นเพื่อจำลองเขาพระสุเมรุ อันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าและเป็นสถานท่ี

เคารพบูชาทางศาสนา การวางตัวของปราสาทมีการอ้างอิงราศีเมษ ดวงอาทิตย์ และเมืองหลวงของอาณาจักร

ขอม 

จัดทำจึงสนใจท่ีจะศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทย โดยการวัดด้วยแสงอาทิตย์และ

ระบบ GPS 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษารูปแบบการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทย  
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วิธีการศึกษา 
 การดำเนินงานในครั้งนี้ได้ศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมในประเทศไทย และคณะผู้จัดทำจึงเลือก

ปราสาทขอมมาทั้งหมด 5 ปราสาท ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทภูเพ็ก จ.นครพนม 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์ โดยจะศึกษาจากการวัดด้วย

แสงอาทิตย์และระบบ GPS ในการวัดการวางตัวของปราสาทขอมด้วยแสงอาทิตย์ เพ่ือหาทิศเหนือ จึงทำให้รู้ว่า

ปราสาทนั้นมีการวางตัวอย่างไร ส่วนการวัดด้วยระบบ GPS จะดูจากการที่วัดตำแหน่งหน้าปราสาทและท้าย

ปราสาท จากนั้นจึงนำค่าละติจูดและลองจิจูดของหน้าปราสาทและท้ายปราสาทมาคำนวณหาการวางตัวของ

ปราสาท  

 
ภาพท่ี 1 แสดงการติดต้ังเคร่ืองมือสำหรับวัดทิศทางภูมิศาสตร์ด้วยแสงดวงอาทิตย์ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการวัดทิศทางการวางตัวของปราสาทด้วยระบบ GPS 
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ผลการศึกษา 

 
ภาพท่ี 3 แสดงผลการวัดมุมทิศทางภูมิศาสตร์ 

 จากโครงงานน้ีพบว่าปราสาทขอมในประเทศไทยมีการวางตัวของปราสาทท่ีแตกต่างกัน จึงได้ทำการ

วัดการวางตัวของปราสาทโดยระบบ GPS ผลดังตารางข้างล่างน้ี 

ปราสาท หน้าปราสาท ท้ายปราสาท มุมทิศ การวัดด้วย
แสงอาทิตย์ ละติจูด

(°N) 

ลองจิจูด
(°E) 

ละติจูด
(°N) 

ลองจิจูด
(°E) 

ปราสาทหินพิมาย 15.2193 102.4944 15.2219 102.4934 158.96° - 

พระธาตุภูเพ็ก 17.1920 103.93973 17.1920 103.9370 90° 90° 
ปราสาทเมืองต่ำ 14.2946 102.5859 14.2945 102.5854 78.69° - 

ปราสาทพนมรุ้ง 14.5320 102.9410 14.5319 102.9399 84.86° - 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม 13.8435 102.7381 13.8435 102.7369 90° - 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการวัดด้วยระบบ GPS เพ่ือหามุมทิศ 

 

สรุปผลและอภิปราย 
จากผลการศึกษา ทำให้ได้พบว่าการวางตัวของปราสาทมีการวางตัวออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. การวางตัวแบบหันหน้าไปทางเมืองหลวงของอาณาจักรขอม (หันปราสาททางทิศเหนือ-ใต้) 
2. การวางตัวโดยการอิงจากดวงอาทิตย์ (หันทางทิศตะวันออก) 
3. การวางตัวของปราสาทขอมโดยอิงจากราศีเมษ (หันทางทิศตะวันออก โดยเบนไปทางทิศเหนือ
เล็กน้อย) 

โดยจากการท่ีเราศึกษาท้ัง 5 ปราสาทน้ัน ก็จะสรุปได้ว่า  
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1. ปราสาทหินพิมาย มีการวางตัวของปราสาทอยู่ที่ 158.96° จากองศาเหนือ จะเห็นได้ว่าปราสาทหินพิ
มายมีการวางตัวไปในทางทิศเหนือใต้ และจากการที่ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา จึงทราบว่าปราสาทนี้ได้

หันหน้าไปทางเมืองหลวงของอาณาจักรขอม 

2. พระธาตุภูเพ็ก มีการวางตัวของปราสาทอยู่ที่ 90° จากองศาเหนือ จะเห็นได้ว่าพระธาตุภูเพ็กมีการ
วางตัวหันไปทางทิศตะวันออก และจากการที่ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา จึงรู้ว่าปราสาทนี้ได้วางตัวจาก

การอิงของดวงอาทิตย์ 

3. ปราสาทเมืองต่ำ มีการวางตัวของปราสาทอยู่ที่ 78.69° จากองศาเหนือ จะเห็นได้ว่าปราสาทเมืองต่ำ
มีการวางตัวทางทิศตะวันออก โดยเบนไปทางทิศเหนือเล็กน้อย และจากการที่ผู้จัดทำได้ศึกษามา จึงรู้

ว่าปราสาทน้ีได้วางตัวตามการอิงของราศีเมษ โดยอิงจากในช่วงท่ีอาณาจักรขอมได้เข้ามาขยายอิทธิพล

ในแผ่นดินไทย และในช่วงเวลาน้ันการวางตัวของปราสาทจึงสอดคล้องกับองศาของราศีเมษ พอดี 

4. ปราสาทพนมรุ้ง มีการวางตัวของปราสาทอยู่ท่ี 84.86° จากองศาเหนือ จะเห็นได้ว่าปราสาทพนมรุ้งมี
การวางตัวทางทิศตะวันออก โดยเบนไปทางทิศเหนือเล็กน้อย และจากการท่ีผู้จักทำได้ศึกษามา จึงรู้ว่า

ปราสาทน้ีไม่ได้วางตัวตามการอิงของราศีเมษ ในช่วงเวลาขณะท่ีสร้างปราสาท 

5. ปราสาทสด๊กก๊อกธม มีการวางตัวของปราสาทอยู่ที่ 90° จากองศาเหนือ จะเห็นได้ว่าปราสาทสด๊ก
ก๊อกธมมีการวางตัวหันไปทางทิศตะวันออก และจากการที่ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา จึงทราบว่าปราสาท

น้ีได้วางตัวจากการอิงของดวงอาทิตย์ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม และ มัคคุเทศก์จากอุทยาน

ประวัติศาสตร์พนมรุ้งกรมศิลปากร ซึ่งกรุณาให้คำปรึกษา ข้อชี้แนะ และความช่วยเหลือ จนกระทั้งโครงงาน

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 
 สรรค์สนธิ บุณโยทยาน. (ม.ป.ป.). ไขปริศนาปราสาทพนมรุ้ง. [ออนไลน์]. ค้นเม่ือ 11 มีนาคม 2565, 

จาก: http://ww.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538667652. 

ดาราศาสตร์อินเดีย. [ออนไลน์]. ค้นหาม่ือ 6 มิถุนายน 2565, จาก : 

https://hmong.in.th/wiki/Indian_astronomy 
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[P1] Orbit analysis of meteors 

Kousei Terashima and Hana Watanabe 

Advisor: Mineo Tuboi 

[Jyoto high school, Japan] 

 

Abstract 

 Our research aims to determine the meteor's parent body. I was concern about 

"where the meteor came from" and became interested in research on meteors. Pictures and 

video of Perseids and Geminids were taken at night. The radiant point and the velocity of the 

meteor were obtained from the captured image of the meteor, and the semi-major axis is 

calculated. From the result, the orbit of the parent body is determined. We calculated 

luminous distance of the meteor, luminous light time of the meteor’s, direction and velocity, 

semi-major axis by using a unique mathematical formula. We calculated the radiant point 

from the image rather than the complicated formula. As a result of the research, it is 

considered that the parent body of the Geminids were an asteroid and the parent body of 

the Perseids were a short-period comet. As we were able to analyze the orbit from a single 

meteor, we used the method which was effective in identifying the parent object. 

Keywords: meteor, the meteor’s parent body, orbital analysis, asteroid, short-period comet 

 

Background 

A meteor is phenomenon which a light generated at a point in the sky at night 

distance. They come in a variety of sizes. First, the Geminids become active from around 

December 5 to December 20 in Japan. It becomes most active in December 14 every year. 

When it becomes most active, we can observe them about 20 ~ 30 times for an hour. Next, 

the Perseids become active from around July 17 to August 24 in Japan. It becomes in August 

13 every year. When it is, we observe about 40 for an hour. In addition, it is characterized by 

their high speed and many bright meteors can be observed. 
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Purpose 

Our research aims to determine the meteor’s parent body. Generally researcher 

calculated complicated formula about meteor’s parent body. But it was difficult for high 

school students. So we decided application to high school math and phisics. Our research aims 

to determine the meteor’s parent body are very easy. 

We think the success of stereo shooting is the biggest factors lead to the result. As a 

result of being able to perform stereo shooting, we were able to find a more accurate start 

point of the meteor. In addition, we did not try only take pictures but also took video. We can 

find luminous light time of the meteor’s from the video. As an outcome we can understand 

orbit velocity. 

 

Method 

First, we continued taking photographs in the sky at night on the maximum day of the 

meteor shower, and selecting pictures of meteors. Second, we drew a line of meteor 

trajectory on the gnomonic projection and found the radiant point. Third, we used the Stella 

Navigator to examine the coordinates of the start, end, and radiant points. Then we find out 

the luminous distance of the meteor.  

In Research A and B, luminous light time of the meteor obtained from the video. And 

we obtained the velocity of meteor. The semi-major axis of the orbit is determined from the 

velocity of meteor material, and the orbit of parent body. 

 

Result 

We could observe one meteor for an hour in Perseids.The luminous distance was 31.7 

km, the luminous light was 0.55 second, direction was 80° to revolution orbit, appearance 

speed was 57.6 km/s. But appearance speed in Perseid was too big. Therefore, the effect of 

revolution speed calculation it. And we subtract the increase of the earth’s kinetic energy 

from the meteor’s kinetic energy. We find semi-major axis from kepler’s laws, law of 

conservation of mechanical energy and law of ellipse. The orbital speed of Perseid was 

41.4km/s, and semi-major axis was 11.1 astronomical units. Therefore, the parent body is 

considered to be a short-period comet. 

We could observe one meteor stereo shooting. The radiant point near Castor, the luminous 

distance was 19.3km, the luminous light was 0.48 second, direction was 70° to revolution orbit, 
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appearance speed was 39.9km/s. We calculate in the same way at Research A. The orbital 

speed of Geminid was 35.9km/s, and semi-major axis was 1.8 astronomical units. Therefore, 

the parent body is considered to be an asteroid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusion 

As we were able to analyze the orbit from a single meteor, we used the method 

which was effective in identifying the parent object. However, if the emission point altitude is 

different by1 km, the semi-major axis changes widely.  So the error tended to be large. 

Therefore, we need to increase the data and improve statistical accuracy. Now that an 

effective method for identifying the mother planet has been established, I will investigate 

where showers of meteor whose parent body has not been found come from and sporadic 

meteor. 
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[P2] Three-color metering using an old camera 

Yuga Miyawaki and Aoi Hasegawa  

Advisor: Mineo Tsuboi 

[Jyoto high school. Japan]  

 

Abstract 

I watched stars in the training camp of science club. And I learned that each star lights 

have own colors. I decided to reserch the color of star light. But fledged equipment is very 

expensive, so,my method of Tricolor metering is performed using commercially filters and 

old CCD cameras. then I the R band light, G band light, and B band light of each star, draw 

some graphs, and find regularity. 

Keywords: Three color photometry, ST-2000XM, Color of stars, Makari, Sostars 

 

Background 

I was very interested in the color of the stars. 

 

Purpose 

Find out the regularity of star colors 

 

Method  

(1) Stars are photographed in places where there are few street lights, with a cooling CCD 

camera attached to the telescope. 

Equipment  

・telescope Takahasi FS-78C+Reducer(D=78mm refraction, focal length 515mm) 

・Cooled CCD Camera SBIG ST-2000XM(monochrome 2MP) 

・Filters, Barter Corporation (RGB) 

・mount Vixen SX-D Equatorialmount, Sidereal time drive 

Software  

・CCDOPS ver4.5 (SBIG) 

(2) Count the intensity of starlight of Red, Green, and Blue band with "Makari". Software  

・Makari (NAOJ) ver4.5 (for Grading) 
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Result 

The study indiscriminately selected 50 stars around Sirius and used Makari to examine 

and summarize R, G, and B. From there, we determined the R/G and b/G of each star. We 

have created a table that summarizes these.I made three types of graphs from this table. The 

first is a scatter plot with R/G and B/G in this table on the vertical and horizontal axes, 

respectively. From around the horizontal axis of 0.4 in this graph, it was found that among 

the 50 stars examined, there were many stars with high R/G values (Fig. 1). The second is the 

R/G and B/G numbers in the table and the numbers shown for each of the 50 stars on the 

vertical axis and the horizontal axis as line graphs, respectively. In this graph, it was found 

that if R/G is high, B/G is lower, and if B/G is high, R/G is low (Fig. 2). The third is that the 

numerical values in Figure 1 are divided into low G-values, high G-values, and those in 

between, and are shown as dark, light, and medium, respectively, and from this graph it was 

found that the brightness of the stars is not related to the color of the stars (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Relationship between R/G and B/G [A].        Fig. 2 Relationship between R/G and B/G [B] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Grading Graph 
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Conclusion 

The results means that if you use Makari, you can also use an old camera and a 

commercially available tricolor resolution filter to achieve tricolor metering. Also, from the 

results of Fig. 1, I thought that there were many red stars around Sirius. From the results of 

Fig. 2, I thought that if I could identify either R/G or B/G, I would be able to identify the other. 
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[P3] 22000 miles looking for space debris 

Akiko Hasegawa and Ryo Kusune 

Advisor: Mineon Tsuboi 

[Jyoto high school, Japan] 

 

Abstract 

Space debris, orbit calculation, orbital elements, model debris, model orbit. We 

studied how to observe the remnants of the universe (Titan3C) that could harm the satellite. 

An observed image is analyzed and an orbit is calculated by a unique mathematical 

expression.as a result, it is considered to be useful for searching for debris and is found to be 

ideal for observing unregistered debris using a small telescope. 
 

Background 

Space debris is so-called space junk, which is unwanted material released into space, 

such as currently unused satellites, launched rocket fragments, and gloves dropped by 

astronauts during missions. Orbital elements are quantities useful in describing the orbits and 

motions of celestial bodies orbiting the sun, such as planets. 
 

Purpose 

We believe the reason for the results was that we were able to efficiently observe 

unregistered debris released from a rocket called Titan 3C Transstage with a small telescope. 

From the images of the debris observed by the small telescope, we were able to 

construct an original mathematical formula to calculate the orbit of the debris. Therefore, we 

believe that observations using the model orbit and model debris will be useful in the search 

for debris on Titan 3C, and that it is the best way to observe unregistered debris using small 

telescopes.  
We calculated the orbits of the debris using the constructed equations and succeeded 

in calculating the orbits with high accuracy. Therefore, it was found that the mathematical 

formula for orbit calculation using only high school mathematics constructed in this study 

can be substituted for commonly used difficult mathematical formulas. 
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Method 

 Observation Method First, a reducer CCD camera is attached to the telescope, and the 

telescope is pointed at the model debris to take fixed images.The observed image is corrected 

by Stellar Image 8.The observed debris is assumed to be unregistered debris, and tracking 

observations are conducted. 
 In this orbit calculation, we decided to calculate the orbit inclination angle and the 

ascending intersection red longitude. However, the calculation formulas commonly used to 

calculate the orbit of space debris are very difficult to understand using only high school 

mathematics. Therefore, we decided to construct the formulas using only high school 

mathematics. Calculation Method From two images of debris with different observation times, 

the red longitude and latitude of both are determined. Convert the two different observation 

times into the equatorial latitude of the earth's center. The two converted REEs are placed on 

the celestial sphere, and the orbits are calculated by connecting the two points. 

Result 

In the future, we would like to calculate orbits from images of unregistered debris 

taken using model debris and model orbits, using the mathematical formulas we have 

constructed. Then, we would like to continue to observe unregistered debris based on the 

calculated orbits. 
We would also like to calculate the other four types of values using mathematical 

formulas that can be constructed in high school mathematics. 

Conclusion 

Observation Result  
In the observation, we tracked the debris, which we assumed to be unregistered debris, 

for about 2 hours and 30 minutes and successfully captured multiple images with time 

differences (Figures 5 and 6). We decided to use this observation data to calculate the orbit of 

the debris. 
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Figure 1: Debris tracked assuming unregistered debris 

Date and time of observation; 10:00 p.m., July 31, 2019 50min 44sec Observation location; 

Rooftop of Joto High School attached to Fukuoka Institute of Technology. Exposure time; 40 

seconds BORG101ED + reducer (D=101mm, D=445mm), QHY9 cooled CCD camera, Vixen SX-P 

equatorial mount for fixed shooting after introduction 

Figure 2: Debris tracked assuming unregistered debris (after 2 hours) 

Date and time of observation; August 1, 2019, 1:27 a.m. 38sec Observation location; 

Rooftop of Joto High School attached to Fukuoka Institute of Technology. Exposure time; 40 

seconds BORG101ED + reducer (D=101mm, D=445mm), QHY9 cooled CCD camera, Vixen SX-

P equatorial mount 
Calculation Result 

The R.E.D. from the observation point obtained from the image of debris observed in 

the observation results was successfully converted to the R.E.D. from the earth center by 

using the constructed equations [1, 2] (Figure 3). The conversion results are as follows. 

The first picture (10:50 p.m.), Before conversion After conversion 

Equatorial longitude: 323.80° Equatorial longitude: 319.4 4° Dec: -4.42° Equatorial longitude 

Declination: -4.42° Declination: 0.90 
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The second one (25:27), Before conversion After conversion 

Equatorial longitude: 4.17° Equatorial longitude: -0.28° Equatorial latitude: -1.50° Equatorial 

longitude: 3.53, Declination: -1.50° Declination: 3.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next, the orbital inclination angle and ascending intersection red longitude and latitude 

were successfully calculated from the converted red longitude and latitude by using the 

formula [3] for calculating orbital elements. The orbit calculation results are as follows. 

Orbit inclination angle: 4.47, Ascending nodal equinox: 307.9°. 

Based on the calculated orbit, the debris observed and tracked in Result 2 was 

identified by Space Track as the known debris of Titan 3C, NORAD number 3432. The 

calculated orbit and the orbit of 3432 were identical in terms of the ascending intersection 

equinox, and the orbit inclination had an error of 0.02°. 
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[P4] การวิเคราะห์องค์ประกอบของสสารด้วยสเปกโตรสโคปชนิดทำเอง 

ดญ. รักชนก สวนสุข และดญ. มนัญญา สวนสุข 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวพัชราภรณ์ สุผล 
[โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์] 

 

บทคัดย่อ 

เทคนิคสเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) เป็นวิธีการทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของสสาร
โดยอาศัยคุณสมบัติทางแสง เทคนิคนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางดาราศาสตร์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
เทห์วัตถุท้องฟ้าได้ บทความนี้จะได้นำเสนอวิธีการสร้างอุปกรณ์สเปกโตรสโคปอย่างง่ายโดยอาศัยแผ่นซีดีแทน
เกรททิ่ง (Grating) สำหรับแยกสเปกตรัมของแสง จากนั้นทำการวิเคราะห์โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านกล้อง
เว็บแคม (Webcam) และใช้โปรแกรม Theremino ในการวิเคราะห์สเปกตรัม วิธีการสามารถวิเคราะห์
สเปกตรัมและจำแนกชนิดของสสารจากแหล่งกำเนิดแสงท่ีต่างกันได้ 
คำสำคัญ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า, สเปคตรัม, สเปคโตสโคป 
 

ความเป็นมา 

การศึกษาดาราศาสตร์เริ่มต้นจากการสักเกตุท้องฟ้าและการเคลื่อนที่ของดวงดาวทำให้เกิดปฏิทิน ราว
ปี ค.ศ. 1570 ได้มีการทำเลนส์ขึ้นเพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ระยะไกล ในปี ค.ศ. 1608 กล้องโทรทรรศน์
ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย ฮานส์ ลิเพอร์ซี (Hans Lippershey) ช่างทำแว่นชาวฮอลแลนด์ ซึ่งเขาพบว่าถ้านำเลนส์
มาวางเรียงให้ได้ระยะที่เหมาะสมจะสามารถขยายภาพที่อยู่ระยะไกล ๆ ได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1609 กาลิเลโอ 
(Galileo Galilei) ได้ใช้เลนส์ในการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงทำให้สามารถเห็นรายละเอียดของ
ดาวท่ีอยู่ห่างไกลและทำให้เขาสามารถค้นพบวงแหวนดาวเสาร์  

ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 การศึกษาดาราศาสตร์ได้เปลี ่ยนรูปแบบจากการศึกษาเพียงการใช้กล้อง
โทรทรรศน์มาเป็นการศึกษาคุณสมบัติทางแสงและการวิเคราะห์เส้นสเปคตรัมที่ได้จากเทห์วัตถุท้องฟ้า จาก
การศึกษาเส้นสเปคตรัมที่ได้จากการวิเคราะห์แสงอาทิตย์โดยอาศัยแท่งแก้วทรงปริซึม (prism) โดย โจเซฟ 

ฟรอนโฮเฟอร์ (Joseph Fraunhofer) กุสตาฟ เคอร์ชอฟ (Gustav Kirchhoff ) และ โรเบิร์ต บุนเซน (Robert 

Bunsen) การศึกษาในห้องทดลองพบว่าเส้นสเปคตรัมท่ีได้หลายเส้นมีลักษณะเหมือนกับเส้นสเปคตรัมท่ีได้จาก
ดวงอาทิตย์ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเป็นองค์ประกอบทางเคมีที ่พื ้นผิวดวงอาทิตย์ตรงกับที่ได้จากการทดลองใน
ห้องทดลองซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้น้ีสามารถนำมาไปใช้ในการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ได้ 

การประดิษฐ์สเปคโตรสโคปทำให้ทราบว่าแสงสามารถถูกแยกออกเป็นแสงสีต่าง ๆ กันได้ การศึกษา
สเปคตรัมของแสงทำให้ทราบองค์ประกอบทางเคมีของดาวฤกษ์และเทห์วัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลเป็นระยะ
ทางไกลมาก ๆ ได้ ต้นศตวรรษที่ 18 นักฟิสิกส์ เจมส์ คาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) ได้อธิบาย
การเกิดคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าและพฤติกรรมของคลื ่นซึ ่งได้แก่ แสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า คลื่นวิทยุ รังสี
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อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีอินฟราเรด ในปี ค.ศ. 1801 นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ โทมัส ยัง (Thomas Young) 

ทำการทดลองโดยให้แสงผ่านช่องแคบขนาดเล็ก ๆ สองช่อง (Young’s Double slit experiment) ทำให้แสงสี
ขาวสามารถแยกออกเป็นสเปคตรัมของแสงสีต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับการส่องผ่านแท่งแก้วทรงสามเหลี่ยมปริซึม 
การทดลองให้ข้อสรุปว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นคลื่น แต่จากการศึกษากลศาสตร์ควอนตัมในศตวรรษที่ 20 แสดง
ให้เห็นว่าแสงสามารถคุณสมบัติของการเป็นอนุภาคได้และได้เรียกอนุภาคของแสงว่า โฟตอน (Photon) 

กลศาสตร์ควอนตัมได้อธิบายการแยกแสงสีขาวออกเป็นสเปคตรัมเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ
อิเล็กตรอนในธาตุ  

ในบทความนี้เป็นเสนอวิธีการประดิษฐ์กล้องสเปคโตรสโคปอย่างง่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของแสงที่แสดงคุณสมบัติเป็นคลื่นตามการศึกษาของโทมัส ยัง โดยอาศัยแผ่นดีวีดี DVD ซึ่งมีร่อง
จำนวนมากที่มองไม่เห็นที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลทางดิจิตอลมาใช้แทนช่องแคบและอาศัยกล้องเว็ปแคมป์ 
(Webcam) เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์ Theremino มาใช้ในการวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์นี้เป็น
ซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open Source) ท่ีสามารถหามาติดต้ังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

วัตถุประสงค์ 

 การศึกษาในงานชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือสเปคโตมิเตอร์อย่างง่ายที่ใช้แผ่น CD หรือแผ่น 
DVD แทนเกรทท่ิง (Grating) หรือช่องเล็ก ๆ เพ่ือศึกษาการเล้ียวเบนของแสงเม่ือผ่านช่องแคบเล็ก ๆ แต่ในการ
ทดลองได้เปลี่ยนจากช่องแคบเล็ก ๆ เป็นร่องเล็ก ๆ บนแผ่น DVD แทนและจัดทำเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า สเปค
โตสโคป (Spectroscope)  

 ในการศึกษามีสมมติฐานการทดลองว่าแสงมีพฤติกรรมเป็นคลื่น ดังนั้นแสงจะต้องสามารถแสดง
คุณสมบัติพ้ืนฐานของคล่ืน เช่น การเล้ียวเบน (diffraction) และการแทรกสอดของคล่ืน (interference) โดยมี
การศึกษาการเลี ้ยวเบนของแสงเมื ่อผ่านช่องแคบที ่มีขนาดต่างกันจะมีผลเป็นอย่างไร ? รวมทั ้งมีการ
เปรียบเทียบแถบสเปคตรัมที่ได้จากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและ
ศึกษาค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวข้องในการคำนวนความยาวคล่ืนแสงของแถบสเปคตรัมท่ีได้ 
 

วิธีการศึกษา 

นำกล่องกระดาษมาตัดช่องเพื่อรับแสงดังรูป จากนั้นวางตำแหน่งของเว็บแคมป์ที่มุมเอียงราว 30 

องศา และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จากนั้นติดตั้งโปรแกรม Theremino และนำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ไปวัด
แสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันจากนั้น โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแผ่น CD และผลลัพธ์ที่ได้จาก
แผ่น DVD ปรับช่องรับแสงให้มีขนาดต่าง ๆ กัน จากน้ันเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้และหาข้อสรุป 
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ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างกล้องสเปคโตสโคปอย่างง่าย 

 

ชนิดของเกรททิ่ง 
(ชนิดสะท้อน) 

จำนวน
เส้นต่อ
มิลลิเมตร 

ขนาดของ
ช่อง (nm) 

มุมที่เบี่ยงเบนไปในหน่วยองศาของแต่ละความยาวคลื่น 
(nm) 

CD 625 1600 400 500 600 700 
DVD 1350 740 33 43 54 71 

Grating type I 500 2000 12 14 17 20 
Grating type II 1000 1000 24 30 37 44 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดขนาดของร่องบนแผ่น CD และ DVD และ Grating Commercial [3] 

ผลการศึกษา 

จากการทดลองได้นำกล้องสเปคโตสโคปท่ีทำข้ึนน้ีไปทดสอบส่องดูแสงจากแหล่งกำเนิดแสงท่ีต่างกัน 
พบว่าให้ลักษณะแถบสเปคตรัมดังรูป  

 
ภาพท่ี 2 แสดงสเปคตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงท่ีแตกต่างกัน 2 แหล่ง  
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สรุปผล 

ในบทความน้ีเป็นการเสนอวิธีการสร้างอุปกรณ์สเปคโตสโคปอย่างง่ายท่ีใช้อุปกรณ์ กล่องกระดาษ และ
แผ่นCD หรือ แผ่น DVD และกล้องเว็บแคมป์ (Webcam camera) และซอฟต์แวร์เทอร์ริมิโน (Therimeno) 

ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์แบบเปิด (Open source) สำหรับการคำนวนความยาวคล่ืนของแสงสีต่าง ๆ ซ่ึงสามารถหามา
ติดต้ังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ในการทดลองเมื่อแสงวิ่งผ่านช่องเปิดของสเปคโคสโคปอย่างง่ายและตกกระทบบนแผ่น DVD ซึ่งบน
แผ่นมีร่องที่ออกแบบไว้สำหรับเก็บข้อมูล ร่องนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับช่องเปิดในการทดลองของ โทมัส ยัง 
(Young’s Double slit experiment) จากคุณสมบัติของคลื่นเมื่อคลื่นแสงที่ตกกระทบบนร่องซึ่งมีจำนวนมาก
บนแผ่น DVD จะทำให้แสงสีขาวเกิดการเลี้ยวเบน (Diffraction) หักเหออกด้วยมุมที่แตกต่างกัน และเนื่องจาก
องค์ประกอบของแสงสีขาวประกอบด้วยแสงหลาย ๆ สีที่มีความยาวคลื่นต่างกันจึงตกกระทบที่ฉากด้วย
ระยะทางท่ีต่างกันเกิดเป็นแถบสเปคตรัมของสีต่าง ๆ และเม่ือนำอุปกรณ์ไปส่องดูแสงจากแหล่งกำเนิดท่ีต่างกัน 
เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากหลอดไฟ ซึ่งผลลัพธ์จะให้ลักษณะของสเปคตรัมที่ลักษณะต่างกันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละธาตุ โดยอาศัยคุณสมบัตินี้เราสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ศึกษาองค์ประกอบของ
ดาวฤกษ์และเทห์วัตุท้องฟ้าได้ 
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[P5] Single Shot Astrophotography 

Felicia Ng Jia Qi, Lim Jia Wei and Chin Kok Chung 

[Plenty Out There Astronomy Club, Sabah Chinese High School, Malaysia] 

 

Abstract 

This paper reports the study of using cameras and telescopes to study some more 

exquisite photos of astronomy celestial phenomena in 2021 and 2022 through a single 

exposure. Besides mastering our astrophotography skills, this paper also aims to show that it 

is possible to produce astrophotography photos without stacking multiple photos together. 

Some of the regions that had been imaged in this work include the Orion Nebula, the Rosette 

Nebula, the Carina Nebula, the Triangulum Galaxy, Jupiter, Saturn. Adobe Photoshop CC 2019 

was applied to enhance the saturation and the contrast of the images. In conclusion, we aim 

to show that some popular astrophotographs targets are possible to be captured by using 

the single shot method and without stacking. Therefore, we believe that this technique can 

attracts the public to astronomy as it is much more simpler for amateur photographers to 

start with. 

Keywords: astrophotography, single exposure, single shot, camera, nebula 
 

Background 

Single shot astrophotography is working with data from one shutter release, meaning 

to learn how our kit really works so we can get the best from it. Besides, it also means 

learning the processing skills to bring the data we want to keep to the fore and minimizing 

the noise and extraneous light pollution. Furthermore, single shot astrophotography also 

trains our alignment skills as this method needs high accuracy of polar alignment to produce 

a better image. 

Since it is called single shot or single exposure astrophotography, we will only select 

and use a single image taken of the celestial objects that has the best resolution and is 

tested to its limit exposure. For this astrophotography method, we just simply need a DSLR 

camera or a planetary camera, a tripod, a star tracker, a camera remote, a software that 

allows us to edit the shots captured and sometimes a telescope. 

 

 



  Poster Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 155 

Purpose 
The purpose of this paper is for the study of astrophotography images which can be 

taken by using a simple single shot method. We believe that everyone has the potential to 

capture a beautiful shot of the dark sky that is filled with stars and constellations as most of 

the people have their own smartphone or camera. However, the complexity of the post-

processing steps is non-favorable especially for those who just begin to learn 

astrophotography. So, we would like to show that some astrophotos can be taken by just a 

single-shot. These images are comparable to the stacked images in terms of the clearness as 

well as the sharpness of the celestial objects. Furthermore, we aim to test the exposure limit 

for different targets using the best alignment to achieve the highest quality of an image 

possible.  

 

Method 

  The equipment used in this project were a Nikon D5600 DSLR Camera, a Nikon D5300 

modified camera (full spectrum), a Sky-Watcher Star Adventurer tracker, a tripod and a 

telescope. For the post-processing of the photos, the computer software Starry Sky Stacker 

was used to stack multiple photos into one single picture in order to make comparison 

between single shot image and multiple shot image. And as for the planets, Autostakkert and 

Registax softwares were applied to stack all the videos into one single photo. The Adobe 

Photoshop CC 2019 was then applied to enhance the brightness, contrast and the colour 

saturation of the photos.  

 

Result 

      
 

 

 

Figure 1 Photos of the Carina Nebula with (a) a single 30s shot 

and (b) 60 x 30s after post-processing stage 

(a) (b) 
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From Figure 1(a) and (b), we can see that the single shot and the stacked shot of the 

Carina Nebula are quite similar. The differences between the two images are not very obvious 

in terms of sharpness and contrast. For the single shot image, its redness is lesser due to its 

lower signal to noise ratio. So, overall the single shot image is slightly less contrast.  

 

For planet, we can see the obvious difference of the Jupiter between the photos that 

was taken from a single frame and the one that was stacked in Figure 2 (a) and 2(b). The 

structures of Jupiter can be seen clearly and the different colours (cloud layers) of the Jupiter 

are more obvious through the stacked photo (Figure 2b). This is because stacking can reduce 

noise and atmospheric disturbance greatly. Besides, two Galilean moons, Ganymede and 

Europa, can only be seen in the stacked image. So, we can conclude that single frame of 

planet photography is not suitable to reveal its surface details.  

 

     
 

 

 

Astronomical 
Targets 

Average Similarity between single shot 
and multiple shot (between 1-10) 

Remarks 

Orion Nebula 7.52 80.1% of people choose 6 and above 

Carina Nebula 7.06 77.6% of people choose 6 and above 

Rho Ophiuchi 6.45 68.1% of people choose 6 and above  

Pleiades 6.04 59.9% of people choose 6 and above 

Figure 2 Photos of the Jupiter with (a) single shot and  

(b) stacked of 6347 frames after post-processing stage 

(a) (b) 
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Rosette Nebula 6.09 54.3% of people choose 6 and below 

Triangulum 

Galaxy 
5.60 65.6% of people choose 6 and below 

Saturn 4.51 73.3% of people choose 6 and below 

Jupiter 4.05 79.3% of people choose 6 and below 

 

 

 

 The data shown in Table 1 is collected through a survey of 120 people. The similarity 

of the photos of the same target (single shot vs stacked photo) was graded and the average 

similarity score was then calculated. We have concluded that a single shot of some bright 

astronomical targets such as the Carina Nebula, Orion Nebula, Pleiades and Rho Ophiuchi are 

comparable with the stacked one due to their similar appearance in the photos. However, for 

some fainter objects like Rosette Nebula and Triangulum Galaxy as well as for the planets 

(Jupiter and Saturn), are not favorable. 

Conclusion 

This paper shows that the single shot of some bright nebulae and closer targets are 

good enough for general photography purpose. However, this does not apply to the planets 

and some fainter deep sky objects due to lower signal to noise ration. We believe that the 

simplicity of single shot astrophotography can be one of the possible techniques/tools to 

promote astronomy to the public and to encourage the community to involve in the field of 

astrophotography as it does not require any deeper knowledge/skill about photo stacking.  
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Table 1 Average similarity scores obtained from survey for different 

astronomical targets 



Poster Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 158 

[P6] The study of the Lunar libration 

Miss Hataichanok Ganjananonth 

Advisor: Mr. Boonsong Henngam 

[Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University] 

 

Abstract 

The study of the Lunar libration has destination to study about the changing of the 

Lunar libration and the apparent area of the moon that obtained from different times in a 

day. By take pictures of the moon in every hour and analyze the furthest location in both 

longitude and latitude, then compare the position from the lunar map to calculate the 

apparent area of the moon. 

 The result of the Lunar libration at different times in a day was found that the 

position of the moon is change and the apparent area of the moon that obtained from 

different times is approximately equal to 20,763,404 km2, or 54.74% of the total area. 

Keyword: libration, apparent area 

 

Introduction 

“Moon” the only one natural satellite of the world which affected from Tidal Lock  

for millions of years. As a result, the moon has a period of rotation around itself equal to the 

period of orbit around the Earth. Take about 27.3 days that make the moon to always turn 

one side of the surface towards the Earth but elliptical orbits make distance between the 

Earth and the moon changing. Inclination value of axis of the moon and inclination of the 

orbital plane will result observers in the Earth can see surface of the moon varies, a latitude 

and longitude libration. In addition as the Earth rotates each day, observers in the Earth can 

see the changing surface of the moon, a daily libration. The moon's orbit around the Earth 

will cause the libration that make it possible to see more than 50 percent of the moon's 

surface. In summary, we have a greater chance of seeing the moon's surface than a single 

observation. 

 

Objective 

1.To study about the changing of the Lunar libration. 

2.To study about the apparent area of the moon that obtained from different times in a day.  
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Methodology  

Part 1: Take pictures  

 Take pictures of the moon in every hour from the moon rise until the moon set by 

Dobsonian telescope that connect with the DSLR camera, Nikon D3400. 

     
                 Figure 1: 18:40                 Figure 2: 19:40                   Figure 3: 20:40 

     
                 Figure 4: 21:40                 Figure 5: 22:40                   Figure 6: 23:40 

     
                 Figure 7: 00:40                  Figure 8: 01:40                   Figure 9: 02:40 

 

Part 2: Calculate the apparent area 

 2.1 Find the distance between the Earth's surface and the moon to find the angular 

diameter of the moon (θ) and alpha(α). 

 

        

 

2.2 Take the obtained image to find the center of the moon and compare it with the 

moon map. 

2.3 Find the furthest location in both longitude and latitude and calculate the apparent 

area from the equation. 

cut-out surface area 

A = πh2r 
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Results, Discussion and Conclusion 

Table 1: The results of the latitude-longitude libration. 

 
 

From table 1. the apparent area of the moon that obtained from different times is 

approximately equal to 20,763,404 km2, or 54.74% of the total area. Because of in one day 

the moon changed little, so the apparent area of the moon is equal. But if the data is 

collected from different days, it will give different values. As for the daily libration, there is a 

slight deviation from the latitude-longitude positioning that compared to the moon map. 

The study of the moon's apparent surface from lunar libration can study from any time, 

because it gives the same value of the moon's surface. But if the study is for compare and find 

differences, it will require data that collect from different days. 
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[P7] การศึกษาความสัมพันธ์ของละติจูด พ้ืนท่ีและอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์   

นางสาวกัลย์สุดา เอ่ียมภิรมย์  

ครูท่ีปรึกษา: นายทวีรักษ์ ทูลพุทธา 
[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]  

  

บทคัดย่อ  

จุดมืดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
บริเวณโดยรอบ และมีการปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กสูง ซึ่งจะทำให้เกิดการขัดขวางกระบวนการพาความร้อน 
และทำให้เกิดพื้นที่ที่มีความเข้มแสงต่ำ โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุดมืด
บนดวงอาทิตย์ที่ละติจูดของดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน และ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของตำแหน่งจุดมืดบนดวง
อาทิตย์ พื้นท่ี และอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ ในการศึกษาใช้ฐานข้อมูลจาก SOHO Database มา
วิเคราะห์หาพื้นที่และอุณหภูมิ โดยใช้โปรแกรม SAOimageDS9 และคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

จากนั้นหาตำแหน่งของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ที่ละติจูดต่าง ๆ จากตารางพิกัดและบันทึกข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า เมื่อขนาดของละติจูดมีค่ามาก อุณหภูมิของจุดมืดจะต่ำและมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าจุดมืดที่ละติจูดขนาด
น้อย  ตำแหน่งของจุดมืดบนดวงอาทิตย์จะมีละติจูดลดลงและเคลื่อนที่ไปทางขวาเมื่อนับจากเมอริเดียนของ
ดวงอาทิตย์และจะมีขนาดเล็กลง เนื่องจากการหมุนรอบตัวของดวงอาทิตย์แต่ละละติจูดมีความเร็วที่ไม่เท่ากัน 
โดยที่เส้นศูนย์สูตรจะมีความเร็วที่มากที่สุด ทำให้จุดมืดบนดวงอาทิตย์มีขนาดที่เล็กลงกว่าบริเวณโดยรอบ และ
อุณหภูมิจะสูงขึ้น จึงสามารถอธิบายได้ว่า ตำแหน่งละติจูดจะแปรผันตรงกับพื้นที่และจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ
ของจุดมืดบนดวงอาทิตย์   

คำสำคัญ: Sunspot  

ความเป็นมา  

จุดมืดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) คือ พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงบนพ้ืนผิวของดวงอาทิตย์ท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณ
โดยรอบ และมีสนามแม่เหล็กท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง ซ่ึงจะเกิดการขัดขวางกระบวนการการพาความร้อน และ
ทำให้เกิดพ้ืนท่ีท่ีมีความเข้มของแสงต่ำ แต่ยังคงมีอุณหภูมิสูงถึง 3700-4000 เคลวิน และ Sunspot ยังเป็น
สาเหตุของปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนดวงอาทิตย์ เช่น บ่วงโคโรนา การเช่ือมกันของสนามแม่เหล็ก การพ่นมวลโค
โรนา  

ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์โดยการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
วิเคราะห์หาความเข้มแสงเพ่ือหาความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีและอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ และจะสังเกตได้
ว่าดวงอาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเองท่ีแต่ละละติจูดท่ีไม่เท่ากัน จึงเกิดความสงสัยว่าละติจูดมีความเก่ียวข้องกับ
พ้ืนท่ีและอุณหภูมิหรือไม่ อย่างไร  
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของจุดมืดบนดวงอาทิตย์แต่ละตำแหน่ง  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งละติจูด พ้ืนท่ี และอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ 

วิธีการศึกษา  

ตอนท่ี 1 การคำนวณหาตำแหน่ง พ้ืนท่ี และอุณหภูมิของ Sunspot  

1. สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล SOHO Data Solar and Heliospheric Observatory  

1. กำหนดพิกัดละติจูดของ Sunspot แต่ละตำแหน่ง จากฐานข้อมูล โดยทาบบนตารางพิกัด และ
บันทึกผล  
1. นำรูปท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SAOimageDS9 วัดค่าความเข้มของแสงของ Sunspot 

และดวงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในการเทียบอัตราส่วน  
1. คำนวณหาขนาดพ้ืนท่ีของ Sunspot บนดวงอาทิตย์ โดยเทียบอัตราส่วนของรูปภาพกับพ้ืนท่ี
ผิวของดวงอาทิตย์ (6.09 x 1012 ตารางกิโลเมตร) และบันทึกข้อมูล  
1. คำนวณหาอุณหภูมิของ Sunspot โดยใช้กฎของ กฎของสเตฟาน–โบลทซ์มานน์ (Stefan-

Boltzmann’s Law)  F = σ T4  (F = พลังงานที่ปล่อยออกมาหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิวของวัตถุดำใน
หนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร (Wm-2) , σ = ค่าคงที่ของสเตฟาน–โบลทซ์มานน์ 
มีค่าเท่ากับ 5.67 x 10-8 Wm-2 K-4 และ T = อุณหภูมิ มีหน่วยเป็น เคลวิน (K) และบันทึกข้อมูล  

ตอนท่ี 2 การหาความสัมพันธ์ของละติจูด พ้ืนท่ีและอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย  

1. สร้างกราฟระหว่างละติจูด และพ้ืนท่ี ,กราฟระหว่างละติจูด และอุณหภูมิ และกราฟระหว่าง
พ้ืนท่ี และอุณหภูมิของSunspot  

  

ผลการศึกษา  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการหาพ้ืนท่ีของ Sunspot  

ผลการศึกษาของการหาพ้ืนท่ีของ Sunspot ได้ผลดังแสดงดังตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างพ้ืนท่ีของ Sunspot   

วัน/เดือน/ปี  อัตราส่วนระหว่าง Sunspot กับ

ดวงอาทิตย์ จากภาพ   

พ้ืนท่ี Sunspot บนดวงอาทิตย์ 

(km)  

06/06/1996  6.45518x10-5  19827.25928  

27/08/1996  5.99438x10-5  19106.47724  

03/02/1997  7.01516x10-5  20669.37539  
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการหาความสัมพันธ์ของละติจูด พ้ืนท่ีและอุณหภูมิของจุดมิืดบนดวงอาทติย์  

2.1 การศึกษาความสัมพันธ์ของละติจูด และพ้ืนท่ีของจุดมืดบนดวงอาทิตย์   

ผลการศึกษา พบว่่าเม่ือค่าสัมบูรณ์ของละติจูดมีค่ามาก พ้ืนท่ีจะมีค่ามากตามไปด้วย และเม่ือค่า
สัมบูรณ์ของละติจูดมีค่าลดลง พ้ืนท็่ีจะมีค่าลดลงตามไปด้วย ดังกราฟท่ี 1   

กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างละติจูด และพ้ืนท่ีของจุดมืดบนดวงอาทิตย์  

ขนาดละติจูด  พ้ืนท่ี(km)  

5  18063.45459  

7  20669.37539  

17  40082.71569  

2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของละติจูด และอุณหภูมิของจุดมิืดบนดวงอาทิตย์  

ผลการศึกษา พบว่าเม่ือค่าสัมบูรณ์ของละติจูดมีค่ามาก อุณหภูมิจะมีค่าน้อย และเม่ือค่าสัมบูรณ์ฺของ
ละติจูดมีค่าน้อยลง อุณหภูมิจะมีค่ามากข้ึน ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างละติจูด และพ้ืนท่ีของจุดมืดบนดวงอาทิตย์  

ขนาดละติจูด  อุณหภูมิ(K)  

5  4576  

7  4013  

17  3658  

2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ี และอุณหภูมิของจุดมิืดบนดวงอาทิตย์  

ผลการศึกษา พบว่าเม่ือพ้ืนท่ีมีค่ามาก อุณหภูมิจะมีค่าต่ำลง และเม่ือพ้ืนท่ีมีค่าน้อย อุณหภูมิจะมีค่า
สูงข้ึน ดังตารางท่ี 3   

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ี และอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์  

พ้ืนท่ี(km)  อุณหภูมิ(K)  

18063.45459  4576  

20669.37539  4013  

40082.71569  3658  
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กิตติกรรมประกาศ  

โครงงานนี้ได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านต่าง ๆ จากบุคคลหลายท่าน ณ โอกาสนี้ทาง
ผู้จัดทำจึงขอขอบคุณ ครูทวีรักษ์ ทูลพุทธา ครูที่ปรึกษาโครงงาน และขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ โรงเรียนพรหมา
นุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ท่ีให้การสนับสนุนตลอดการทำโครงงาน และสุดท้ายขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีให้โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี   

สรุปผล  

การศึกษาความสัมพันธ์ของละติจูด พ้ืนท่ีและอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ที ่ละติจูดของดวงอาทิตย์ที ่แตกต่างกัน และ (2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตำแหน่งจุดมืดบนดวงอาทิตย์ พ้ืนท่ี และอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์    

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการคำนวณหาตำแหน่ง พ้ืนท่ี และอุณหภูมิของ Sunspot   

ท่ีละติจูดต่างกัน พ้ืนท่ีของ Sunspot จะมีค่าต่่างกัน เน่ืองจากการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ท่ีแต่
ละละติจูดมีความเร็วไม่เท่ากัน โดยท่ีบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะมีความเร็วมากท่ีสุด จึงทำให้ Sunspot ท่ีอยู่บริเวณ
ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมีขนาดท่ีเล็กกว่าเน่ืองจากแรงเหว่ียงในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการหาความสัมพันธ์ของละติจูด พ้ืนท่ีและอุณหภูมิของจุดมืดบนดวง

อาทิตย์  

จากการศึกษา ความสัมพันธ์ของของละติจูดจะมีค่าผันตรงกับพื ้นที ่ของจุดมืดบนดงอาทิตย์ 
เนื ่องจากวัฏจักรการเกิดของจุดมืดจะอยู่บริเวณละติจูดสูงแล้วค่อย ๆ ลดต่ำลงมา และจะแปรผกผันกับ
อุณหภูมิ โดยเม่ือพ้ืนท่ีมีขนาดเล็กลง อุณหภูมิจะมีค่าสูงข้ึน    

จึงสรุปได้ว่า ละติจูดมีค่าแปรผันตรงกับพ้ืนท่ีแต่จะแปรผกผันกับอุณหภูมิของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ โดย
เม่ือค่าสัมบูรณ์ของละติจูดมีค่ามาก พ้ืนท่ีก็จะมีค่ามาก แต่อุณหภูมิจะน้อยลง และเม่ือค่าสัมบูรณ์ของละติจูดมี
ค่าน้อย พ้ืนท่ีก็จะมีค่าน้อย แต่อุณหภูมิจะมีค่าสูงข้ึน  

  

เอกสารอ้างอิง   

Dr.David H.Hathaway. (2022). Solar Physic Marshall Space Flight Center.   

            

    Retrived 15 March 2022. From https://solarscience.msfc.nasa.gov    

NASA.SOHO Database. (2011). The Michelson Doppler Image.  

    Retrived 18 January 2022. From http://soi.stanford.edu/  

SamiK Solanki. (2003). Sunspots.   

    Retrived 2 March 2022. From http://www2.mps.mpg.de/dokumente/publikationen/solanki/   

r45.pdf   
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[P8] การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวของดวงอาทิตย์กับตำแหน่งละติจูดจาก

การศึกษาการเคล่ือนท่ีของ SUN SPOT 

นางสาวณัฐวรรณ แซ่ล้ิม นางสาวปิยาพัชร อินทร์บุผา และนางสาวเฟ่ืองลดา บุญเฟ่ืองฟู 

ครูท่ีปรึกษา: นางสาววันวิสาข์ ชิดเช้ือ 
[โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย] 

 

บทคัดย่อ 

         โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์กับตำแหน่งละติจูด
จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของ SUN SPOT มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการหมุนรอบ 
ตัวเองของดวงอาทิตย์ในแต่ละละติจูด โดยทำการคำนวณหาอัตราเร็วจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ 
SUNSPOT บนผิวของดวงอาทิตย์โดยทำการถ่ายภาพของดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้วความยาวโฟกัส 1200 มม.ด้วยโทรศัพท์ SMARTPHONE ผ่าน Black polimer filter โดยทำ
การถ่ายภาพต่อเนื่องกัน 3 วัน แล้วนำ ภาพที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาค่าความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง 
พร้อมทั้งนำภาพถ่ายดวงอาทิตย์จากดาวเทียม SOHO ในวันอื่นๆมาทำการวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาค่าความเร็ว
ในการหมุนรอบตัวเองด้วย จากนั้นนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วในการหมุนรอบ
ตัวเองของดวงอาทิตย์กับค่าละติจูดของ SUNSPOT ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของ
ดวงอาทิตย์กับค่าละติจูดของ SUNSPOT มีความสัมพันธ์กันแบบผกผันกล่าวคือในตำแหน่งของละติจูดที่สูงข้ึน
ความเร็วในการหมุนของดวงอาทิตย์จะมีค่าลดลง 
คำสำคัญ : SUN SPOT 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

           จุดมืดท่ีดวงอาทิตย์อาทิตย์ (Sunspots) คือ บริเวณท่ีมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากบนผิวของดวง
อาทิตย์ การที่จุดมืดดูมืดกว่าบริเวณอื่น ๆ นั้นเป็นเพราะมันมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณรอบ ๆ คือ ที่จุดมืดจะมี
อุณหภูมิประมาณ 3700 เคลวิน ในขณะท่ีโฟโตสเฟียร์มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 5700 เคลวิน ขนาดของจุดมืด
มีตั้งแต่ 3,600 กิโลเมตรไปจนถึง 50,000 กิโลเมตร ปกติจุดมืดแต่ละจุดจะมีอายุไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ แม้ว่าจุดมืด
ที่ใหญ่จริง ๆ จะอยู่ได้หลายเดือนก็ตาม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดมืดนี้ ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถ
ที ่จะคำนวณหาค่าอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ได้ ซึ ่งด้วยดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที ่มี
องค์ประกอบเป็นของไหล ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค่าอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์
ในแต่ละ Latitude ต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือหาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการหมุนรอบ ตัวเองของดวงอาทิตย์ในแต่ละละติจูด 
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วิธีการศึกษา 

1.รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดวงอาทิตย์จากดาวเทียม SOHO (www.http:soho.nascom.nasa.gov ) โดยทำ 
   การรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ วันท่ี 17 ตุลาคม 2011 ถึง วันท่ี 29 มีนาคม 2012(อยู่ในช่วง Solar Maximum) 

   แล้วทำการศึกษาค่าความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ในแต่ละค่า Latitude  

1.1 นำภาพถ่ายท้ังหมด 4 ภาพ หรือ 1 ชุดเพ่ือท่ีจะหาอัตราเร็วและวัดตำแหน่งของละติจูด นำรูปภาพ 

มาซ้อนกันมาร์คตำแหน่งจุด 4 จุด ทำให้เกิดรอยและลากเส้นเช่ือมต่อจุดท้ัง 4 จุด 
1.2 ต่อไปสร้างเส้นฉากท่ีแบ่งคร่ึงพอดี เพ่ือหาจุดศูนย์กลางและลากเส้นตรงให้ขนานกับเส้นแรก นำวง 
เวียนมากางรัศมีจากแกนกลางไปหาขอบของดวงอาทิตย์ วาดคร่ึงวงกลมตรงพ้ืนท่ีว่างแบ่งคร่ึงและ
ลากเส้นตรงลงมาหาเส้นโค้งของคร่ึงวงกลม จึงทำให้เกิดเส้นตัดบนเส้นโค้ง 4 ตำแหน่ง 

1.3 ลากจุดตัดมาหาจุดตรงกลางท่ีแบ่งคร่ึงไว้ จากน้ันนำคร่ึงวงกลมมาวัดมุม และมุมทุกมุมควรมีขนาด 
ท่ีเท่ากัน และนำข้อมูลไปกรอกลงในตารางบันทึกผล 

2.ทำการถ่ายภาพของดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิวความยาวโฟกัส 1200 มม. 
  ด้วยโทรศัพท์ SMARTPHONE ผ่าน Black polimer filter โดยทำการถ่ายภาพต่อเน่ืองกัน 3 วัน แล้วนำ 
  ภาพท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือคำนวณหาค่าความเร็วในการหมุนรอบตัวเองในแต่ละ Latitude 

3.นำผลท่ีได้จากข้อท่ี 1 และ 2 มาพล็อตในโปรแกรม Microsolf Exel เพ่ือวิเคราะห์หาสมการความสัมพันธ์ 

 
ภาพท่ี 1 แสดงวิธีการคำนวณหาความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 

จากการเปล่ียนตำแหน่งของ Sun spot ในแต่ละ Latitude ต่างๆ 
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ผลการศึกษา 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการคำนวนหาอัตราเร็วของการหมุนและค่าละติจูด 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์สมการความสัมพันธ์จากโปรแกรม Microsoft Excel 
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สรุปผล 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์กับตำแหน่งของ sun spot 

พบว่าปริมาณท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน คือ y = 0.0045x2 – 0.3286 + 16.473 โดยมีค่า R2 = 0.3353 

ซ่ึงความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนน้ันอาจเกิดจากการวัดท่ีมีการผิดพลาด 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวของดวงอาทิตย์กับตำแหน่ง
ละติจูดจาก การศึกษาการเคล่ือนท่ีของ SUN SPOT ฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยความช่วยเหลือจาก อาจารย์
วันวิสาข ์ชิดเชื้อ ที่ปรึกษาโครงงานที่แนะแนวทางและเสียสละเวลาคอยช่วยเหลือ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณบิดามารดา ท่ีคอยให้กำลังใจและคำปรึกษา คอยอยู่เคียงข้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆจนทำให้
โครงงานน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 

www.http:soho.nascom.nasa.gov 

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_sunspot.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Poster Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 169 

[P9] การศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มแสงในการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้และจุดมืดบนดวงอาทิตย์ 

นางสาวพุทธิดา อนุศาสตร์อมรกุล และนางสาวบวรนันท์ เผือกวัด 
ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 

[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มของแสง AURORA และ จุดมืดบนดวงอาทิตย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มของแสง AURORA และจุดมืดบนดวงอาทิตย์ โดยศึกษา
ความสัมพันธ์จากข้อมูลความเข้มของแสง AURORA ในช่วงที่เกิดปรากฎการณ์แสง AURORA ทางขั้วโลกเหนือ 
และจุดมืดบนดวงอาทิตย์ ที่ถูกรวบรวมในช่วงศตวรรษท่ี8 ถึง ศตวรรษที่16 แล้วนำมาพิจารณาในรูปแบบของ
กราฟ และวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม SPSS  ซึ่งผลการศึกษาพบว่าข้อมูลความเข้มของแสง AURORA และจุด
มืดบนดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์ทางนัยอยู่ที่ Pearson Correlation เท่ากับ .779* แปลผลว่ามีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันและมีค่า r เท่ากับ .05 มีความสัมพันธ์แบบแปลผันตรงและมีความสัมพันธ์กันต่ำมาก sig.(2-

tailed) เท่ากับ .039 สามารถเขียนความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งแสดงว่าความเข้มของแสง AURORA กับการ
เกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กันต่ำมาก 
คำสำคัญ:  ปรากฏการณ์แสงเหนือ,จุดมืดบนดวงอาทิตย์ 

ความเป็นมา 

 ปรากฏการณ์แสงเหนือ-แสงใต้ หรือ Aurora คือ ปรากฏการณ์ที่ปรากฏเป็นแนวแสงสว่างสีต่างๆ บน
ท้องฟ้ายามค่ำคืน แสงเหนือแสงใต้เป็นริ้วแสงสว่างคล้ายผ้าม่านเรืองแสงขนาดยักษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้ายาม
ราตรีในบริเวณใกล้ขั้วโลกที่สามารถมองเห็นแสงดังกล่าวได้ (polar zone) โดยออโรราที่เกิดบริเวณขั้วเหนือ
เรียกว่า แสงออโรราเหนือ (aurora borealis) หรือแสงเหนือ (northern light) แสงเหนือแสงใต้เป็นริ้วแสง
สว่างคล้ายผ้าม่านเรืองแสงขนาดยักษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้ายามราตรีในบริเวณใกล้ขั้วโลกที่สามารถมองเห็นแสง
ดังกล่าวได้ (polar zone) โดยออโรราที่เกิดบริเวณขั้วเหนือเรียกว่า แสงออโรราเหนือ (aurora borealis) หรือ
แสงเหนือ (northern light) ส่วนจุดมืดบนดวงอาทิตย์ หรือ sunspot คือ บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณ
รอบๆและเป็นบริเวณที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กมาก โดยที่บริเวณที่เกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิ
ประมาณ3700 เคลวิน ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีอุณหภูมิประมาณ 5500 เคลวิน (กลุ่มวิจัยฟิสิกส์อวกาศและ
อนุภาคพลังงานสูง, 2559) ในการศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มแสงในการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ และ
จุดมืดบนดวงอาทิตย์ อาจช่วยให้ประมาณความสัมพันธ์ของความเข้มของแสงได้ และจะสามารถใช้ในการ
ทำนายการเกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์จากการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ 
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วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มของแสง AURORA และจุดมืดบนดวงอาทิตย์ 
2.เพ่ือนำข้อมูลค่าความเข้มแสงเหนือแสงใต้และจุดมืดบนดวงอาทิตย์ในช่วงศตวรรษท่ี 8 ถึง ศตวรรษท่ี 16     

  นำมาประยุคใช้โดยการแปรผลความสัมพันธ์ 
    

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของ Aurora และ จุดมืดบนดวงอาทิตย์ 
2. สืบค้นข้อมูลของความเข้มของแสงในช่วงท่ีเกิดAurora และ จุดมืดบนดวงอาทิตย์ ต้ังแต่ ศตวรรษท่ี 8 ถึง 
   ศตวรรษท่ี 16 ref.(Silverman, 2002; Dall’Olmo, 1979; Nakazawa et al., 2004; Lee et al.,   

  2004; Basurah, 2004, 2006; Hayakawa et al., 2015, 2017a, 2017b, 2017c; Tamazawa et al.,     

  2017) 

3. สร้างเป็นกราฟความเข้มของแสงในช่วงท่ีเกิดAurora และ จุดมืดบนดวงอาทิตย์ ในปีคริสต์ศักราชท่ี 700 

    ถึง ปีคริสต์ศักราชท่ี 1500 

4. นำข้อมูลท่ีสืบค้นได้มาพิจารณาในรูปแบบของกราฟ และวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม SPSS 

ผลการศึกษา 

 
กราฟท่ี 1 แสดงถึงความเข้มของแสงในช่วงท่ีเกิด Aurora และ จุดมืดบนดวงอาทิตย์  

ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 8 ถึง ศตวรรษท่ี 16 
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กราฟท่ี 2 แสดงถึงความสัมพันธ์ของความเข้มแสงในการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ 

และจุดมืดบนดวงอาทิตย์ ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 8 ถึง ศตวรรษท่ี 16 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเข้มแสงในการเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ  
และจุดมืดบนดวงอาทิตย์ จากโปรแกรม SPSS 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ จากการศึกษาข้อมูลค่าความเข้มของแสงใน
ปรากฏการณ์แสงเหนือและจุดมืดบนดวงอาทิตย์  โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม SPSS  ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าข้อมูลความเข้มของแสง AURORA และจุดมืดบนดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์ทางนัยอยู่ท่ี 

Pearson Correlation เท่ากับ .779* แปลผลว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีค่า r เท่ากับ .05 มี
ความสัมพันธ์แบบแปลผันตรงและมีความสัมพันธ์กันต่ำมาก sig.(2-tailed) เท่ากับ .039 สามารถเขียน
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ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งแสดงว่าความเข้มของแสง AURORA กับการเกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์มี
ความสัมพันธ์กันต่ำมาก 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานดาราศาสตร์ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีตลอดระยะเวลาดังกล่าวคณะผู้จัดทำได้รับความช่วยเหลือคําแนะนำและการเรียนรู ้ขั ้นตอนต่างๆ
ตลอดจนได้รับกำลังใจจากบุคคลหลายท่านคณะผู้จัดทำตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจากทุกท่านเป็น
อย่างย่ิงจึงได้ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ณ โอกาสน้ี ดังน้ี 

ขอบคุณอาจารย์บุณส่ง เห็นงาม ที่ให้ความรู้เรื่องระเบียบวิธีการทำโครงงานตลอดจนให้การสนับสนุน
ท้ังในส่วนของคำแนะนำต่างๆและแก้ไขข้อบกพร่องจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีคณะผู้จัดทำจึงขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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[P10] จุดบนดวงอาทิตย์กับแผนภูมิรูปผีเส้ือ (Sunspots and Butterfly Diagram) 

  นางสาวปัณฑิตา สังข์อุไร 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวนิสา  พันละภะ 

[โรงเรียนสตรีภูเก็ต] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนตำแหน่งและหาคาบการหมุนของจุดบนดวง
อาทิตย์ระหว่างวิธีการวิเคราะห์จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง DSLR ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน และวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลจาก SDO โดยเลือกศึกษาระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 บันทึกภาพ ณ เวลาดวง
อาทิตย์เคล่ือนท่ีผ่านเมอริเดียนแล้วนำมาคำนวณพบว่าคาบการเคล่ือนท่ีของจุดเฉล่ียด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย 
เท่ากับ 26.45 วัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก SDO ได้คาบการเคลื่อนที่ของจุดเฉลี่ย 26.72 วัน และคาบการ
เคลื่อนที่ของจุด 12993 12994 12995 12999 ไม่เท่ากัน จึงทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งละติจูด
ของจุดบนดวงอาทิตย์กับคาบการหมุนด้วยการวิเคราะห์ภาพจุดบนดวงอาทิตย์จาก SDO โดยเลือกศึกษาข้อมูล
ในช่วง Solar Maximum ของ SC24 พบว่าคาบการเคลื่อนที่ต่ำสุดอยู่ใกล้เคียงเส้นศูนย์สูตรดวงอาทิตย์และ
คาบมีค่าเพิ่มมากข้ึนเมื่อละติจูดเพิ่มขึ้น แต่ไม่พบว่ามีจุดบนดวงอาทิตย์ ณ ตำแหน่งศูนย์สูตรดวงอาทิตย์ใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา จึงทำการวิเคราะห์การปรากฏของจุดบนดวงอาทิตย์ต่อไป โดยศึกษาย้อนหลังในช่วง SC24 

จนถึง 30 เมษายน 2565 แล้วนำมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของจุดและเวลาได้กราฟลักษณะ
คล้ายรูปผีเสื้อ และพบว่าในปี พ.ศ.2565 อยู่ในช่วงที่มีการปรากฏของจุดบนดวงอาทิตย์มากขึ้นแต่ยังไม่ถึงช่วง
ก่ึงกลางของวัฏจักร 
คำสำคัญ: จุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) วัฏจักรสุริยะ (Solar Cycle) แผนภูมิรูปผีเส้ือ (Butterfly Diagram) 

 

ความเป็นมา 

จากความชื่นชอบในการสังเกตพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต และอยากใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีตนเองสนใจ ประกอบกับข่าวการตรวจพบจุดบน
ดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่กว่าโลกช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มีการเตือนว่าสามารถทำให้เกิดการลุกจ้าของดวง
อาทิตย์ (Solar flare) ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสัญญาณดาวเทียมสื่อสารบนโลก เป็นแรงบันดาลใจให้เข้า
ร่วมกิจกรรมสังเกตดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียนและบันทึกภาพด้วยกล้อง DSLR จากการ
สังเกตพบว่าจุดบนดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดความสงสัยว่ารูปแบบการ
เปล่ียนแปลงตำแหน่งของจุดบนดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไร เป็นท่ีมาของการทำโครงงานในคร้ังน้ี 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการเปล่ียนตำแหน่งและคาบการหมุนของจุดบนดวงอาทิตย์ 
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วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การเปล่ียนตำแหน่งของจุดบนดวงอาทิตย์ใน 1 วัน 

 วิเคราะห์ภาพจุดบนดวงอาทิตย์วันที่ 25 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ที่ถ่าย
ด้วยกล้อง DSLR ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน  
ตอนท่ี 2 คาบการหมุนของจุดบนดวงอาทิตย์ 

 วิเคราะห์ภาพจุดบนดวงอาทิตย์วันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 เวลา 12.24 น. ที่ถ่ายด้วยกล้อง DSLR 

ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน คำนวณหาคาบการหมุนเปรียบเทียบกับภาพจุดบนดวงอาทิตย์จาก SDO  

ตอนท่ี 3 ตำแหน่งละติจูดกับคาบการหมุนของจุดบนดวงอาทิตย์ 

 วิเคราะห์ภาพจุดบนดวงอาทิตย์จาก SDO โดยเลือกศึกษาข้อมูลในช่วง Solar Maximum ของ SC24 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2014 เฉพาะแบบจุดเดี่ยว แล้วนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง
ละติจูดของจุดบนดวงอาทิตย์กับคาบการหมุน 
ตอนท่ี 4 การปรากฏของจุดบนดวงอาทิตย์ 

 วิเคราะห์การปรากฏของจุดบนดวงอาทิตย์ย้อนหลังในช่วง SC24 จนถึง 30 เมษายน 2565 แล้วนำมา
เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของจุดและเวลา 

 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การเปล่ียนตำแหน่งของจุดบนดวงอาทิตย์ใน 1 วัน 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการเปล่ียนตำแหนงของจุดบนดวงอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. 
ตอนท่ี 2 คาบการหมุนของจุดบนดวงอาทิตย์ 

จุดท่ี
ศึกษา 

ละติจูดของจุด 
(องศา) 

ตำแหน่งลองจิจูดของจุดบนดวงอาทิตย์ 
(องศา) ลองจิจูดท่ี

เปล่ียนแปลง
ใน 1 วัน 

คาบการ
หมุน
(วัน) 

ตำแหน่งลองจิจูดของจุดบนดวงอาทิตย์ (องศา) 
ลองจิจูดท่ี
เปล่ียนแปลง
ใน 1 วัน 

คาบการ
หมุน 
(วัน) 

ภาพจุดบนดวงอาทิตย์จากกล้อง DSLR ภาพจุดบนดวงอาทิตย์จาก SDO 
25 เม.ค. 
2022 

26 เม.ค. 
2022 

27 เม.ค. 
2022 

25 เม.ค. 
2022 

26 เม.ค. 
2022 

27 เม.ค. 
2022 

12993 19 N 35 W 49 W 61 W 13 27.69 33 W 49 W 62 W 13 27.69 
12994 14 N 32 W 46 W 60 W 14 25.71 31 W 45 W 59 W 13.5 26.67 
12995 14 N 2 E 13 W 26 W 14 25.71 2 E 12 W 27 W 14.5 24.83 
12999 19 S 59 E 47 E 32 E 13.5 26.67 63 E 50 E 37 E 13 27.69 
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ภาพท่ี 1 แสดงการเปล่ียนตำแหนงของจุดบนดวงอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบตำแหน่งจุดบนดวงอาทิตย์ ท่ีถ่ายด้วยกล้อง DSLR และ ภาพจาก SDO 

ตอนท่ี 3 ตำแหน่งละติจูดกับคาบการหมุนของจุดบนดวงอาทิตย์ 
จุดบนดวง
อาทิตย์ท่ีศึกษา 

ละติจูด 
(องศา) 

ตำแหน่งลองจิจูดของจุดบนดวงอาทิตย์ (องศา) ลองจิจูดท่ี
เปล่ียนแปลงใน 1 วัน 

คาบการ
หมุน (วัน) 1 มี.ค. 2014 2 มี.ค. 2014 3 มี.ค. 2014 4 มี.ค. 2014 5 มี.ค. 2014 6 มี.ค. 2014 

11993 16 N 31 E 16 E 4 E 11 W 23 W 36 W 13.4 26.9 
11989 8 N 1 E 13 W 26 W 42 W 56 W 70 W 14.2 25.4 
11994 6 S 15 W 31 W 47 W 61 W 75 W 87 W 14.4 25.0 
11990 14 S 24 E 11 E 4 W 17 W 28 W 41 W 13.0 27.7 
11995 18 S 19 E 6 E 8 W 22 W 35 W 50 W 13.8 26.1 
11991 25 S 38 E 26 E 13 E 0 W 13 W 25 W 12.6 28.6 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างละติจูดและคาบการหมุนของจุดบนดวงอาทิตย์  
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ตอนท่ี 4 การปรากฏของจุดบนดวงอาทิตย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 
เมื่อผู้สังเกตอยู่บนโลกซึ่งกำลังหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปใน 1 วัน 

จะมองเห็นจุดบนดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนตำแหน่งในทิศหมุนทวนเข็มนาฬิกา คาบการหมุนรอบตัวเองของจุด
บนดวงอาทิตย์ที่ได้จากกล้อง DSLR มีคาบเฉลี่ยเท่ากับ 26.45 และคาบที่คำนวณจาก SDO เท่ากับ 26.72 วัน 
ผลต่างของคาบที่คำนวณได้คิดเป็น 1.02 % โดยคาบการหมุนจะสัมพันธ์กับตำแหน่งละติจูดแบบเชิงเส้น     
คาบการหมุนต่ำสุดอยู่ใกล้เคียงเส้นศูนย์สูตรดวงอาทิตย์และคาบมีค่าเพ่ิมมากข้ึนเม่ือละติจูดเพ่ิมข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้สามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การสนับสนุนจากนายปัญญา  หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และการให้
คำปรึกษาจากคุณครูนิสา  พันละภะ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. Pesnell WD. 2020, Lessons learned from predictions of Solar Cycle 24 (Online). J. Space 
Weather Space Clim. 10, 60. https://doi. org/10.1051/swsc/2020060 

2. https://www.spaceweatherlive.com/en/archive.html [เมษายน 2565] 
3. https://lasp.colorado.edu/lisird/data/international_sunspot_number/ [เมษายน 2565] 
4. https://www.nasa.gov/pdf/637244main_MysteriesOfTheSun_Book.pdf [มีนาคม 2565] 
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[P11] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ 

  นางสาวสลิลทิพย์ พละไกร 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวศศิธร อินทรยงค์ 

[โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์] 
 

บทคัดย่อ 
 

ดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที ่อยู ่ใกล้โลกมากที่สุด โดยเมื ่อสังเกตพื้นผิวของดวงจันทร์ผ่านกล้อง
โทรทรรศน์จะเห็นพื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมที่เกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาต แต่สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละหลุม
อุกกาบาตบนดวงจันทร์มีความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หา
ความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์แต่ละหลุม (2) หาอัตราส่วนระหว่างความลึก
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์แต่ละหลุม (3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราส่วนระหว่าง
ความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์บริเวณทะเล (Mare) กับบริเวณที ่ราบ 
(Highland) โดยทำการเก็บข้อมูลดวงจันทร์ขึ้น 8 ค่ำ จากนั้นเลือกหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์จากบริเวณ
ทะเลและที่ราบ ผลการศึกษาพบว่าการนำความรู ้ด้านคณิตศาสตร์มาใช้ในการหาความลึกและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม virtual moon 

atlas และพบว่าอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบน  ดวงจันทร์บริเวณ
ทะเล (Mare) กับบริเวณท่ีราบ (Highland) มีค่าเท่ากัน 
คำสำคัญ: ความลึกของหลุมอุกกาบาต / ทะเล / ท่ีราบ / เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาต  
 

ความเป็นมา 
 

ดวงจันทร์เป็นบริวารดวงเดียวของโลก และเป็นบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดของดาว
เคราะห์ดวงอื่นที่โคจร เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีนวลสว่าง แต่เมื่อส่องด้วยกล้องโทรทรรศน์จะ
เห็นพ้ืนผิวของดวงจันทร์น้ันขรุขระ ซ่ึงเกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตและปัจจัยอ่ืน ๆ โดยพ้ืนผิวบนดวงจันทร์
ท่ีมองด้วยตาเปล่าจะเห็นบริเวณท่ีมีสีคล้ำน่ันคือท่ีราบบนดวงจันทร์หรือเรียกว่าทะเลบนดวงจันทร์ (Mare) ส่วน
บริเวณที่มีสีอ่อนน้ันคือภูเขาหรือที่ราบบนดวงจันทร์ (Highland) แต่การมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่สามารถระบุ
ความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ได้ ผู้จัดจึงได้ศึกษาวิธีการหาความลึกของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์
โดยเลือกหลุมตัวอย่าง 8 หลุม ได้แก่ Thebit, Lalande, Herschel, Werner, Archimedes, Aristillus, 

Autolycus และ Birt จากนั้นทำการคำนวณระยะทางจากเงาบนภาพถ่าย โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับตรีโกณมิติ 
และการหาเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์โดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1.  หาความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์แต่ละหลุม 
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2.  หาอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์แต่ละหลุม  
3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์
บริเวณทะเล (Mare) กับบริเวณท่ีราบ (Highland) 

 

วิธีการศึกษา 
 

1.  ถ่ายภาพดวงจันทร์โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR ยี่ห้อ Canon EOS 

70D ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ทำการปรับโฟกัส
กล้องโทรทรรศน์เพื ่อให้ได้ภาพดวงจันทร์คมชัดที ่ส ุด จากน้ัน
บันทึกภาพดวงจันทร์ พร้อมบันทึกวันและเวลาท่ีถ่ายภาพลงในตาราง 
และเลือกหลุมอุกกาบาตท่ีต้องการศึกษา 

2. หาความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตของจาก
ภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

2.1 สร้างวงกลมขึ้นมา 1 รูป ปรับให้จุดศูนย์กลางวงกลมตรงกับจุด
ศูนย์กลางภาพและให้มีขนาดเท่ากับดวงจันทร์พอดี พร้อม
ลากเส้นแบ่งก่ึงกลางดวงจันทร์ 

 

2.2 หาความลึก (d) ของหลุมอุกกาบาตบนดวงของหลุมอุกกาบาตท่ีต้องการศึกษา ดังน้ี 
1) วัดความยาวเงา (L) ของหลุมอุกกาบาตที ่ต ้องการศึกษา จากนั ้นนำ
 ความยาวเงาที ่ได ้มาคำนวณ (l) เพื ่อแก้ความคลาดเคลื ่อนของเงา
 เน่ืองจากความโค้งของผิวดวงจันทร์ โดยใช้สมการ 
                          (1) 

2) หาค่ามุม  ของดวงอาทิตย์บนหลุมอุกกาบาต ณ วันที่ทำการศึกษา โดยใช้
สมการ  

sin( ) =  sin(subsolar point latitude) x sin(latitude) x cos(subsolar point latitude) 

x sin(co-longitude of the Sun + longitude)     (2) 

3) คำนวณหาความลึก(d) ของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ พร้อมบันทึกลงในตารางท่ี 1 โดยใช้สมการ  

                                  (3) 

2.3 หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) ของหลุมอุกกาบาตบนดวงของหลุมอุกกาบาตที่ต้องการศึกษาด้วยการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ บันทึกผลลงในตาราง พร้อมเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ 

 3. เปรียบเทียบกับค่าความลึกและขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตจากฐานข้อมูลบน
โปรแกรม Virtual Moon Atlas บันทึกผล 

4. หาอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์  

รูปที่ 1 หลุมอุกกาบาตที่ใช0ในการศึกษา 

รูปที่ 2 มุมของดวงอาทิตย<ที ่

ทำให0เกิดเงาบนดวงจันทร< 

รูปที่ 3 แสดงคำเฉพาะ D และ d ที่ใช0ในการศึกษา 
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5. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์
บริเวณทะเล (Mare) กับบริเวณท่ีราบ (Highland)  

 

ผลการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 ความลึก (d) และเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) ของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ที่ได้จากการคำนวณ
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลบนโปรแกรม Virtual Moon Atlas  

พ้ืนท่ี ช่ือหลุม 
พิกัด d/km D/km 

Long. Lat. คำนวณ ฐานฯ %Error คำนวณ ฐานฯ %Error 

M
ar

e  

Archimedes 3.993 29.717 2.88 2.15 0.73 68.96 83 14.04 

Aristillus 1.208 33.881 2.41 3.65 1.24 49.94 55 5.06 

Autolycus 1.486 30.676 2.55 3.43 0.88 35.67 40 4.33 

Birt 8.592 22.364 3.77 3.47 0.30 14.27 17 2.73 

Hi
gh

la
nd

 

 

Thebit 4.016 22.011 4.19 3.27 0.92 49.94 58 8.06 

Lalande 6.911 5.596 3.91 2.59 1.32 23.78 25 1.22 

Herschel 2.085 5.686 3.16 3.77 0.61 40.43 41 0.57 

werner 3.293 28.026 2.00 4.22 2.22 64.21 70 5.79 
 

ตารางท่ี 2    อัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์แต่ละหลุม 
พ้ืนท่ี ช่ือหลุม d/km D/km d/D 

M
ar

e 

 

Archimedes 4.19 49.94 0.08 

Aristillus 3.91 23.78 0.16 

Autolycus 3.16 40.43 0.08 

Birt 2.00 64.21 0.03 

Hi
gh

la
nd

 

 

Thebit 2.88 68.96 0.04 

Lalande 2.41 49.94 0.05 

Herschel 2.55 35.67 0.07 

werner 3.77 14.27 0.26 

 

 

 

 

กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธ.ระหว2างความลึก (d)   
กับเส;นผ2านศูนย.กลาง (D) ของหลุมอุกกาบาตบน
ดวงจันทร. 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (d/D) ของหลุมอุกกาบาตบน
ดวงจันทร์บริเวณทะเล (Mare) กับบริเวณท่ีราบ (Highland) 

พ้ืนท่ี จำนวนหลุม 
d/km D/km mean 

d/D min max mean min max mean 

Mare 4 2.41 3.77 2.9 14.27 68.96 42.21 0.07 

Highland 4 2 4.19 3.32 23.78 64.21 44.59 0.07 

 

สรุปผล 

 จากการศึกษาการหาความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์บริเวณทะเล 
(Mare) กับบริเวณที่ราบ (Highland) โดยทำการเก็บข้อมูลดวงจันทร์ขึ้น 8 ค่ำ พบว่า (1) การหาความลึกของ
หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ด้วยวิธีตรีโกณมิติ จากการวัดความยาวของเงาที่ทอดลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์ 
และตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของตำแหน่งที่ต้องการศึกษา สามารถหาค่าเมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลบน
โปรแกรม Virtual Moon Atlas มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2.22 และการหาเส้นผ่านศูนย์กลางของ
หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ สามารถหาค่าเมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลบน
โปรแกรม Virtual Moon Atlas มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 14.04 (2) การหาอัตราส่วนระหว่าง
ความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (d/D) ของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์แต่ละหลุม มีค่าระหว่าง 0.03-0.26 โดย
หลุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากมักมีค่า d/D น้อย และหลุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยมักมีค่า d/D มาก (3) 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ท้ัง
บริเวณทะเลกับบริเวณที่ราบมีค่าเท่ากัน คือ 0.7 ซึ่งอาจเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพของบริเวณท้ัง
สองที่ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะในการต่อยอดควรมีการศึกษาหลุมอุกกาบาตในแต่ละบริเวณให้มากกว่าข้ึน 
เพ่ือท่ีจะเห็นแนวโน้มของข้อมูลให้มีความแม่นยำมากย่ิงข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและคุณครูศศิธร อินทรยงค์ คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ท่ี
คอยให้คำปรึกษาและช้ีแนะแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ตลอดการทำโครงงานจนสำเร็จ 
 

เอกสารอ้างอิง 

กุลวรรณ สวนแก้ว, 2561, “การศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาต Theophilus บนดวงจันทร์”.การประชุม
วิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5 . หน้า 168-169. 

Shujuan Sun, Zongyu Yue and Kaichang, (2018), “Investigation of the depth and diameter 

relationship of subkilometer-diameter lunar craters”. Science Direct. : 61-68. 
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[P12] การศึกษาวิธีการหาความลึกบนหลุมดวงจันทร์ 

นางสาวนนทิชา ระเริง 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวนพรัตน์ นามเนาว์ 

 [โรงเรียนบึงกาฬ] 

 

บทคัดย่อ 

 โครงงานการศึกษาหาความลึกบนหลุมดวงจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความลึกบนหลุมดวง
จันทร์โดยใช้โปรแกรมและจากภาพถ่ายหลุมดวงจันทร์โดยท่ีใช้กล้องDSLR  ย่ีห้อ Canon รุ่นEOS 800D ต่อเข้า
กับกล้องดอปโซเนียนแบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ถ่ายภาพดวงจันทร์ในวันขึ้น 8 ค่ำ   ทำ
การวัดระยะโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop และโปรแกรม Microsoft PowerPoint คำนวณหาความ
ลึกของหลุมดวงจันทร์เปรียบเทียบความลึกที่ได้จากการคำนวณกับข้อมูลอ้างอิงความลึกของหลุมบนดวงจันทร์
จริง และเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนความลึกหลุมบนดวงจันทร์ 

เมื ่อได้ทำการศึกษาค่าความลึกของหลุดบนดวงจันทร์โดยใช้โปรแกรม adobe Photoshop มี
เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนตั้งแต่ 6.26-67.47และโปรแกรมMicrosoft PowerPoint มีเปอร์เซ็นความ
คลาดเคลื่อนตั้งแต่ 2.56-86.58 จึงพบค่าความลึกที่ได้จากการคำนวณที่มีค่าใกล้เคียงและต่างจากที่อ้างอิงจริง
มากซ่ึงค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนอาจจะมีหลายปัจจัยอ่ืนร่วมด้วย 
คำสำคัญ: ความลึกบนหลุมดวงจันทร์,โปรแกรม adobe photoshop,โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 

 
ความเป็นมา 

ดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าขนานใหญ่ที่มีความสว่างรองลงมาจากดวงอาทิตย์ที่เป็นวัตถุท้องฟ้าท่ี
สามารถสังเกตได้จากโลกเราสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ได้ง่ายด้วยตาเปล่าได้จึงนับว่าเป็นวัตถุท้องฟ้าที่น่า
ศึกษาเพื่อค้นหาความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์และดวงจันทร์ในแต่ละคืนนั้นก็มีความสว่างที่ไม่เหมือนกันและ
ถ้าดวงจันทร์ในช่วงข้าง ขึ้น 8 ค่ำ หรือแรม 8 ค่ำ จะเห็นดวงจันทร์ดีที่สุดถ้าหากเราเคยสังเกตการณ์ดวงจันทร์
ผ่านกล้องโทรทรรศน์ก็คงจะเห็นได้ว่าผิวของดวงจันทร์นั้นไม่เรียบเนียนและนั้นเป็นผลมาจากการที่อุกกาบาตท่ี
ตกใส่ดวงจันทร์ในอดีตและได้ทิ้งร่องรอยของหลุมอุกกาบาตเอาไว้เมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ทำการส่องดูจะพบ
พื้นผิวดวงจันทร์ที่มีหลุมดวงจันทร์อยู่มากมายเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบที่เป็นบริเวณหลุมดวงจันทร์จึงทำให้
เกิดเงาและจะสามารถหาระยะของเงาโดยใช้โปรแกรม Photoshop และใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint

จึงจะคำนวณหาความลึกของหลุมดวงจันทร์ได้    โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาความลึกบนหลุม
ดวงจันทร์โดยท่ีใช้โปรแกรมPhotoshop และโปรแกรม Microsoft PowerPoint จากภาพถ่ายดวงจันทร์ในวัน
ขึ้น 8 ค่ำ หรือ แรม8ค่ำ โดยใช้กล้องDSLR โดยการเน้นการถ่ายภาพให้เห็นหลุมบนดวงจันทร์อย่างชัดเจนและ
ทำการวัดระยะของหลุดดวงจันทร์โดยโปรแกรมPhotoshopและโปรแกรมMicrosoft PowerPointและทำมา
เปรียบเทียบความลึกท่ีได้มาจากท่ีคำนวณ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการถ่ายภาพดวงจันทร์ 
2. เพื ่อศึกษาวิธีการหาความความลึกของหลุมดวงจันทร์โดยใช้โปรแกรมPhotoshopและการหาโดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

3. เพ่ือประยุกต์ใช้ในหลักการทางเรขาคณิตเบ้ืองต้น และทฤษฎีตรีโกณมิติ 
 

วิธีการศึกษา 

1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ (รุ่นไหนก็ได้) โดยเลือกวันสังเกตการณ์ดวงจันทร์เฉพาะในวัน ข้ึน 8 

ค่ำหรือแรม8ค่ำ(Phase50%) 

2. ถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยกล้องสังเกตการณ์ถ่ายภาพ (ทั ้งกล้องถ่ายภาพแบบDSLR.หรือกล้องจาก
โทรศัพท์มือถือ)โดยเน้นการถ่ายภาพให้เห็นเป็นหลุมดวงจันทร์อย่างชัดเจน 
3. นำภาพถ่ายมาทำการศึกษาแล้วเลือกหลุมที่ใกล้กับเส้นแบ่งกลางวันและกลางคืนของดวงจันทร์ จากนั้นวัด
ระยะทางด้วยโปรแกรมPhotoshopและโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

4. นำข้อมูลการวัดระยะที่ได้ไปคำนวณเพื่อหาความลึกของหลุมดวงจันทร์และพร้อมอภิปรายข้อมูลการวัดและ
การศึกษาที่ได้จากการคำนวณจากโปรแกรมPhotoshopและโปรแกรม Microsoft PowerPoint จากข้อมูลใน
ตารางข้างต้นสามารถนำมาเขียนกราฟแสดงการเปรียบเทียบความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ท่ีได้มาดังน้ี 
 

 

ผลการศึกษา 

ที ่ ชื่อหลุม 

ใช ้Photoshop หา

ความลึกหลุมดวง

จันทร์จริงเป็น (km) 

ใชM้icrotsoft 

PowerPoint หา

ความลึกหลุมดวง

จันทร์จริงเป็น (km) 

ความลึกหลุม

ดวงจันทร์จริง

เป็น (km) 

%ความคลาด

เคลื่อนที่ใช ้

Photoshop 

%

ความคลาด

เคลื่อนที่ใช ้

ppt 

1 Autolycus 2.18 2.59 3.4 35.95 23.8 

2 Aristillus 3.16 3.42 3.6 12.11 4.94 

3 Herschel 1.72 1.45 3.8 54.73 61.8 

4 Aliacensis 3.96 2.8 3.7 7.07 24.34 

5 Manilius 3.06 0.41 3.05 0.40 86.58 

6 Alphonsus 1.98 2.88 2.7 26.58 6.51 

7 Arzachel 6.03 5.07 3.6 67.47 40.77 
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ตาราง แสดงความลึกบนหลุมดวงจันทร์ 
 

 
กราฟท่ี1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความลึกบนหลุมดวงจันทร์ท่ีจากการคำนวณโดยโปรแกรม Photoshop

และโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
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กราฟแสดงความเปรียบเทียบความลกึของหลมุดวงจนัทร์ 

ใช้Photoshopหาความลกึหลมุดวงจนัทร์จริงเป็น(km) ใช้pptหาความลกึหลมุดวงจนัทร์จริงเป็น(km)

ความลกึหลมุดวงจนัทร์จริงเป็น(km)

ที ่ ชื่อหลุม 

ใช ้Photoshopหา

ความลึกหลุมดวง

จันทร์จริงเป็น (km) 

ใชM้icrotsoft 

PowerPointหา

ความลึกหลุมดวง

จันทร์จริงเป็น (km) 

ความลึกหลุม

ดวงจันทร์จริง

เป็น (km) 

%ความคลาด

เคลื่อนที่ใช ้

Photoshop 

%

ความคลาด

เคลื่อนที่ใช ้

ppt 

8 Werner 3.91 2.67 4.2 6.96 36.31 

9 Purbach 2.81 3.08 3 6.26 2.56 

10 Walther 4.37 3.7 4.1 6.67 9.67 
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กราฟท่ี2 กราฟแสดงความเปรียบเทียบเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนของหลุมดวงจันทร์ท่ีได้จากการคำนวณโดย

ใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Microsoft PowerPoint กับหลุมจริง 
 

สรุปผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความลึกบนหลุมดวงจันทร์ที่ได้มาจากการคำนวณจากโปรแกรม

Photoshop มีค่าคลาดเคลื ่อนตั ้งแต่ 6.26-67.47 และโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีค่าความ
คลาดเคลื่อนตั้งแต่ 2.56-86.58 จึงพบค่าความลึกที่ได้จากการคำนวณมีค่าใกล้เคียงและต่างจากท่ีอ้างอิงจริง
มากซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีหลายปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นเกิดจากความเคลื่อนทางสายตาของผู้
ศึกษา การคมชัดของภาพเป็นต้น 

 

กิตติกรรมประกาศ  

โครงงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากนางสาวนพรัตน์ นามเนาว์ คุณครูที ่ปรึกษา ผู ้ให้ความรู ้และ
คำแนะนำในการทำโครงงานของผู้จัดทำเป็นอย่างดี และสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำโครงงานของคณะผู้จัดทำ
เสมอมาขอขอบคุณ นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ และคุณครูทุกท่านตลอดจนครอบครัว
ของคณะผู้จัดทำท่ีให้การสนับสนุนจนทำโครงงานน้ีสำเร็จรุร่วมตามท่ีคาดหวัง 
 

เอกสารอ้างอิง 

มติพล ตั้งมติธรรม คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทางดารา
ศาสตร์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
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[P13] การแปลงความถ่ีของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะให้เป็นเสียงดนตรี 

นางสาวสารินี ขันติธรรมกุล และนางสาวณัฐภา ไกรศรีวงศ์ 
ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 

[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาลัยบูรพา] 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาคาบในการโคจรดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยนำมา
ศึกษาความถี่ที่เฉพาะในแต่ละดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเปรียบเทียบคาบในวง
โคจรดาวเคราะห์แต่ละดวงซ่ึงใช้ตัวโน้ตเป็นตัวบ่งบอกความถ่ีของคาบการโคจรดาวเคราะห์  
คำสำคัญ : ความถ่ี,คาบ 
 

ท่ีมาและความสำคัญ 

คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ คือ ระยะเวลาที่ดาวเคราะห์หมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ ดาว
เคราะห์ท่ีโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกันจะมีคาบการโคจรท่ีแตกต่างกัน โดยจะข้ึนกับรัศมีการโคจรตามกฏของ
เคปเลอร์ ซึ่งความแตกต่างของวงโคจรนี้อาจจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของภาพการโคจร หรืออาจจะแสดง
เป็นค่าตัวเลขของความถี่ของการโคจรนั้นๆ ซึ่งค่าความถี่นี้ ผู้จัดทำโครงงานจึงงมีความสนใจที่จะแสดงออกมา
ในรูปแบบของเสียงโน๊ตต่างๆได้ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาเสียงของตัวโน้ต ท่ีได้จากการแปลงค่าความถ่ีและคาบของการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ 

 

วิธีการศึกษา 

1.หาข้อมูลคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์แต่ละดวง 
2.นำค่าของคาบท่ีหาได้นำมาแปลงเป็นความถ่ี 
3.นำค่าความถ่ีมาปรับเป็นตัวเลขท่ีสามารถแสดงผลในรูปของตัวโน้ตดนตรีได้ 
4.นำค่าความถ่ีมาแปลงเป็นเสียงโดยใช้แอพพลิเคช่ัน sound experiment 

5.นำเสียงท่ีได้มาเทียบกับเสียงตัวโน้ตของเปียโน 
6.เม่ือได้เสียงตัวโน้ตของเปียโนมาแล้วก็นำมาเรียบเรียงให้เป็นเพลง 
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ผลการศึกษา 

1.จากข้อมูลตารางแสดงผลท่ีได้  
 คาบการโคจรรอบดวง

อาทิตย์ (วัน) 
ความถ่ี 
(MHz) 

ตัวโน้ต 

ดาวพุธ 88 11364 F 

ดาวศุกร์ 224.7 4450 C# 

โลก 365 2740 F 

ดาวอังคาร 687 1456 F# 

ดาวพฤหัส 4335 230 A# 

ดาวเสาร์ 10758 93 F# 

ดาวยูเรนัส 30589 33 C 

ดาวเนปจูน 60190 17 C 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากตารางข้อมูลสรุปได้ว่าคาบการโคจรแปรผกผันกับค่าความถี่ แต่เนื่องจากข้อมูลความถี่ของดาว
เคราะห์แต่ละดวงมีระยะห่างระหว่างค่ามากเกินไปจึงสามารถหาได้แต่เสียงของตัวโน้ตแต่ไม่สามารถนำมาเรียง
เปรียบเทียบเสียงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานการแปลงความถี่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะให้เป็นเสียงดนตรีฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี
ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์บุญส่ง เห็นงาม ที่ปรึกษาโครงงานที่กรุณาให้ความรู้และคำปรึกษาแนะ
แนวทางที่ถูกต้องและเสียสละคอยช่วยตลอดทั้งการทำโครงงานนี้ ตลอดจนข้อบกพร่องต่างๆจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆในชมรมดาราศาสตร์ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา ที่คอยให้
คำแนะนำ คำปรึกษาตลอดมาจนทำให้โครงงานน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์.ดาวเคราะห์.[ออนไลน์].จาก : https://bit.ly/3xlcpnZ 

สสวท.(สาขาฟิสิกส์).sound experiment app.[ออนไลน์].จาก : https://bit.ly/3NEH46G 
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[P14] การจำแนกระบบดาวคู่บนแผนภาพ Hertzsprung-Russell Diagram โดยการใช้ Machine 

Learning 

นายธนวัฒน์ เอกวัฒน์ และนางสาวจุฬารักษ์ เรืองวรเวทย์ 
ครูท่ีปรึกษา: นายภัชรพงศ์ พระไว 

[โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี] 
 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันนี้ การค้นพบวัตถุท้องฟ้าใหม่ ๆ ที่น่าสนใจรวมถึงระบบดาวคู่ เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือ
ความเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลเรานั้นมีเพิ่มขึ้นมากมายตามเทคโนโลยีที่พัฒนา หากเราสามารถจำแนก
ข้อมูลระบบดาวคู่จำนวนมากในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการนำไป
ตรวจสอบหรือนำไปใช้ต่อยอดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โครงงานนี้จึงจัดทำเพื่อที่จะศึกษาการจำแนกประเภทของ
ระบบดาวคู่อุปราคาตามวิวัฒนาการของตัวอย่างระบบดาวคู่จำนวนหนึ่ง โดยอาศัยแบบจำลองของโรชช์ และ
แสดงตำแหน่งของระบบดาวบนแผนภาพ H-R Diagram โดยใช้วิทยาการ Machine Learning ในชุดเครื่องมือ 
Scikit-Learn ด้วยเทคนิควิธีการ K-means Clustering โดยในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากข้อมูลทั้งหมด 5173 

ระบบ โดยนำชุดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการจำลองแผนภาพ H-R Diagram นั้นคือ ค่าส่องสว่างของดาวฤกษ์ 

เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ (Luminosity; L/L☉) อุณหภูมิ (Temperature; T) ค่ารัศมีของดาวฤกษ์ เมื่อเทียบกับ
ดวงอาทิตย์ (Radius; R/R☉) และชุดพารามิเตอร์เพิ่มเติมคือ คาบวงโคจรของระบบดาวคู่ (Period; P) มวลของ
ดาวฤกษ์ เมื ่อเทียบกับดวงอาทิตย์ (Mass; M/M☉) และอัตราส่วนมวล (Mass ratio; q) เพื ่อเพิ ่มความ
เฉพาะเจาะจงในการจำแนกระบบดาวคู่มากขึ้น ผลลัพธ์ของการศึกษาครั้งนี้ได้จากการแบ่งกลุ่ม (Clustering) 

โดยใช้อัลกอริทึม K-means แบ่งกลุ่มประเภทของดาวคู่อุปราคาเป็น 5 คลัสเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย Contact 

Binary, Semi-Detached Binary, Early-type Contact Binary, Detached Binary, และ Late-type 

Contact Binary เป็นคลัสเตอร์ที่ 0 ถึง 4 ตามลำดับ จากผลการทดสอบเพื่อแยกประเภทของดาวคู่ พบว่า 
คลัสเตอร์ท่ี 4 หรือดาวคู่อุปราคาประเภท Late-type Contact Binary มีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำสูงสุดอยู่ท่ี 
98.35 รองลงมาคือคลัสเตอร์ที่ 3 หรือดาวคู่อุปราคาประเภท Detached binary ซึ่งแม่นยำอยู่ที่ 64.34% 

อย่างไรก็ตาม พบว่าคลัสเตอร์ที่ 1 หรือดาวคู่อุปราคาประเภท Semi-Detached binary มีความแม่นยำน้อย
สุดซึ่งอยู่ที่ 2.25%  โดยเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำที่น้อยนั้นอาจเกิดจากความไม่สมดุลในจำนวนของคลาสหรือ
เนื่องจากข้อมูลของพารามิเตอร์มีค่าที่ใกล้เคียงกับคลาสอื่นจึงไม่ถูกจำแนกเข้าในคลัสเตอร์ของคลาสนั้น จึงควร
ท่ีศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ิมพารามิเตอร์ท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับสมบัติทางภาพของระบบดาวมากย่ิงข้ึน 
คำสำคัญ: ระบบดาวคู่อุปราคา, แผนภาพ Hertzsprung-Russell Diagram, การเร่ืองรู้ของเคร่ือง, การจัดกลุ่ม 
K-mean 
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ความเป็นมา 

ระบบดาวคู่เป็นระบบดาวฤกษ์ที่มากกว่าครึ่งหนึ่งจากในบรรดาระบบของดาวฤกษ์ ซึ่งเป็นระบบดาวท่ี
ประกอบไปด้วยดาวสองดวงซึ่งอยู่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน สมาชิกของระบบดาวคู่แต่ละดวงนั้นก็
จะโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมกัน และระบบดาวคู่นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาและทำวิจัยในด้าน
ดาราศาสตร์ โดยการตรวจสอบวิวัฒนาการของระบบดาวคู่อุปราคานั้นต้องศึกษาจากพารามิเตอร์ที่มีความ
เฉพาะเจาะจงทางกายภาพของระบบดาว ทำให้เมื่อนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบระบบดาวคู่อุปราคาระบบใหม่ ไม่
สามารถจำแนกได้อย่างทันท่วงทีว่าเป็นระบบดาวคู่อุปราคาแบบใด ต้องดำเนินการตรวจสอบ ค้นหาและ
คำนวณพารามิเตอร์ท่ีเจาะจงกับสมบัติทางกายภาพของระบบดาว 

คณะผู้จัดทำจึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเกี่ยวกับจำแนกวิวัฒนาการของระบบดาวคู่อุปราคา 
โดยการศัยแบบจำลองของโรชช์ ด้วยวิทยาการ Machine Learning เพื่อจำแนกประเภทของวิวัฒนาการด้วย
การใช้พารามิเตอร์พื้นฐาน ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองแผนภาพ Hertzsprung-Russell และพารามิเตอร์
เพิ่มเติมที่สามารถหาได้จากการคำนวณพื้นฐาน คือ คาบ และมวล ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้ป็นตัวการสำคัญใน
การศึกษาคุณสมบัติอื่น ๆ ของระบบดาว และทำการบอกตำแหน่งของระบบดาว บนแผนภาพ Hertzsprung-

Russell  โดยใช้ชุดเครื่องมือในการจัดกลุ่มที่สำคัญคือ Scikit-Learn ด้วยเทคนิค K-means Clustering ผ่าน
การเขียนภาษาไพธอนผ่าน Jupyter Notebook ทำให้เม่ือมีการค้นพบระบบดาวคู่อุปราคาระบบใหม่ จะทำให้
สามารถจำแนกประเภทของวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ประเภทน้ันในเบ้ืองต้นได้อย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจำแนกระบบดาวคู่ตามวิวัฒนาการ โดยอาศัยแบบจำลองของโรชช์ ด้วยวิธีทาง Machine Learning  

2. เพื่อจำลองฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดประเภทของระบบ และแสดงตำแหน่งของดาวคู่ลงบนแผนภาพ 

Hertzsprung-Russell Diagram  

 

วิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) 

โดยรวบรวมได้ท้ังส้ิน 14749 ประกอบด้วย 
1. Semi-detached Binaries  จำนวน      5483 ชุด 
2. Contact Binaries  จำนวน      3500 ชุด 
3. Detached Binaries  จำนวน      2495 ชุด 
4. Late-type Contact Binaries จำนวน       2361 ชุด 
5. Early-type Contact Binaries จำนวน       910 ชุด 
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2. การเตรียมข้อมูล (Data Processing) 

 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล และบทความวิจัยแล้วในขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลท่ี
เราได้นั้นถือว่าเป็นข้อมูลดิบ ซึ่งต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดเตรียมข้อมูลก่อน คณะผู้จัดทำจึงทำการจัดเตรียม
ข้อมูลท่ี จนได้ชุดข้อมูลท่ีนำมาใช้เป็นจำนวนท้ังส้ิน 5173 ชุด ประกอบด้วย 

1. Late-type Contact Binaries  จำนวน     1092 ชุด 
2. Contact Binaries  จำนวน     1087 ชุด 
3. Semi-Detached Binaries จำนวน     1066 ชุด 
4. Detached Binaries  จำนวน     1018 ชุด 
5. Early-type Contact Binaries จำนวน       910 ชุด 

3. การแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) 

 ทำการ Feature Scaling โดยใช้เทคนิค StandardScaler จะทำให้ข้อมูลลบค่าเฉลี่ยของ Feature 

ทั้งหมดออกจาก Feature แต่ละตัวแล้วนำมาหารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเพื่อปรับให้ค่าของ feature 

แต่ละค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 เพราะโดยปกติแล้วภายใน dataset ของเราจะมีข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน แต่
ข้อมูลเหล่านั้นมีค่า “Variance” (ค่าความแปรปรวน) / ค่า “mean” (ค่าเฉลี่ย) ของข้อมูลซึ่งเราต้องปรับให้
ความแปรปรวนข้อมูลเหล่าน้ีมีค่าเท่ากันและปรับให้ค่าเฉล่ียมีค่าเท่าๆกันก่อนท่ีจะนำข้อมูลไปใช้  
4. การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) 

 ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลในครั้งนี้เราทำการกำหนด cluster = 5 เนื่องจากเรามีคลาสที่ต้องการจัดกลุ่ม
ท้ังหมด 5 กลุ่ม โดยได้ผลดังน้ี 
Cluster Class (Type) Sample Size K-means Prediction Accuracy (%) 

0 Contact 1087 324 29.81 

1 Semi-Detached 1067 24 2.25 

2 Early-type Contact 910 26 2.86 

3 Detached 1018 655 64.34 

4 Late-type Contact 1092 1074 98.35 

 

ผลการศึกษา 

จากการทดลองพบว่า K-means มีประสิทธิภาพในการทำนายชนิดของระบบดาวคู่อุปราคาตาม
แบบจำลองของโรชช์ ที่แตกต่างกัน โดยความแม่นยำในการทำนาย Late-type Contact Binary มีมากที่สุดท่ี 
98.35 เปอร์เซ็นต์ และความแม่นยำที่ต่ำในการทำนาย Early-type Contact Binary, Semi-Detached ท่ี 
2.86 และ 2.25 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และจากการทดสอบชุดข้อมูลอื่นกับโปรแกรม พบว่ามีการทำนายผลอยู่
ท่ี Late-type Contact Binary อย่างเดียว 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าอัลกอริทึม K-means Clustering สามารถจำแนกระบบดาวคู่ประเภท 
Late-type Contact Binary ได้อย่างแม่นยำมากที่สุด ในระบบดาวชนิดอื่นนั้น เพื่อการพัฒนาให้อัลกอริทึม
สามารถจัดกลุ่มได้อย่างแม่นยำ ควรมีการศึกษาพารามิเตอร์สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ เพื่อให้ข้อมูล
นั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับระบบดาวมากยิ่งขึ้น จึงต้องหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญ สามารถทำ
ให้คลัสเตอร์มีการจัดกลุ่มกับชุดข้อมูลให้ตรงกับประเภทที่เราต้องการ อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และควรศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ และศึกษาระบบดาวคู่ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของชุดข้อมูล 
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[P15] แผนท่ีความหนาแน่นดาวของกาแลกซีแอนโดรเมดา 

นางสาวนิธินันท์ สกุลสถาพร และนางสาวชัญญานุช รุจิรกาโมทย์ 
ครูท่ีปรึกษา: ครูอภิชาติ ร่มลำดวน 

[โรงเรียนศึกษานารี] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบและสร้างแผนที่ความหนาแน่นดาวของกาแลกซีแอนโดรเมดา
และศึกษาความหนาแน่นของจำนวนดาวในกาแลกซีแอนโดรเมดา อ้างอิงจากระบบพิกัดเส้นศูนย์สูตร โดย
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาแลกซีแอนโดรเมดาและฐานข้อมูล 2MASS (All Sky Point Sources)  ในเว็บไซต์ 
IRSA เพื่อนำมากำหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาโดยกำหนดขอบเขตอยู่ที่ พิกัด 
Right ascension 9.35° - 12.01° และพิกัด Declination 40.26°-42.27°  เมื่อนำข้อมูลจำนวนดาวที่ได้จาก
ฐานข้อมูล มาทำแผนที่ในโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้พิกัด Right ascension แทนแกน x และพิกัด 
Declination แทนแกน y แบ่งออกเป็น 9,112 ช่อง และจำแนกค่าจำนวนดาวที่ได้จากฐานข้อมูล ออกเป็น 10 

ช่วง โดยใช้สีในการจำแนกแต่ละช่วง ช่วงที่มีค่าจำนวนดาวมากกำหนดให้ใช้สีเข้ม และช่วงที่มีค่าจำนวนดาว
น้อยกำหนดให้ใช้สีอ่อน จากผลการศึกษา พบว่า แผนที่ความหนาแน่นที่ได้จะมีลักษณะคือ มีสีเข้มมากบริเวณ
กลางแผนที่ และค่อย ๆ อ่อนลงเมื่อห่างจากกลางแผนที่ออกมา และเมื่อห่างจากกลางแผนที่ได้ระยะหนึ่ง จะมี
สีเข้มปานกลางเรียงตัวในลักษณะวงรีล้อมรอบบริเวณกลางแผนที่ นอกจากนี้ยังพบว่า กราฟจำนวนดาวเทียบ
กับพิกัด right ascension (degrees) ที่มีจำนวนดาวเป็นแกน y และ พิกัด right ascension (degrees) เป็น
แกน x และกราฟจำนวนดาวเทียบกับพิกัด declination (degrees) ที่มีจำนวนดาวเป็นแกน y และ พิกัด 
declination (degrees) เป็นแกน x มีลักษณะเป็นกราฟแท่งที่บริเวณกลางกราฟมีจำนวนดาวมากกว่าบริเวณ
อ่ืนซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนท่ีความหนาแน่นดาวของกาแลกซีแอนโดรเมดาท่ีคณะผู้จัดทำได้ทำข้ึน 

 

ความเป็นมา 

ดาราจักรแอนโดรเมดา อีกชื่อหนึ่งว่า Messier31, M31 หรือ NGC224 เป็นดาราจักรท่ีมีขนาดใหญ่
ที่สุดในดาราจักรท้องถิ่น )Local Group Galaxy) และเป็นดาราจักรแบบกังหันที่อยู่ใกล้กับดาราจักรทาง
ช้างเผือกของเรามากที่สุด คือ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 2.5 ล้านปี ดาราจักรแอนโดรเมดาปรากฏอยู่ในทิศทาง
ของกลุ่มดาวแอนโดรเมดา ซึ่งอยู่ระหว่างกลุ่มดาวม้าบินและกลุ่มดาวค้างคาว มีดาวฤกษ์อยู่ประมาณ 1 ล้าน
ล้านดวง ซึ่งมากกว่าดาวฤกษ์ในดาราจักรของเรา นอกจากนี้ นักดาราศาสตร์คาดว่าดาราจักรแอนโดรเมดาและ
ดาราจักรทางช้างเผือกจะปะทะและรวมกันเป็นดาราจักรรี (elliptical galaxy) ขนาดใหญ่ ในอีก 3-5 พันล้าน
ปีข้างหน้า ดาราจักรแอนโดรเมดาเป็นดาราจักรแบบกังหัน ซึ่งลักษณะของดาราจักรประเภทนี้จะมีดาวฤกษ์
กระจุกหนาแน่นอยู่ที่ส่วนใจกลาง )nucleus) ของดาราจักรโคจรรอบหลุมดำยักษ์ และค่อย ๆ กระจายออกไป
รอบ ๆ จากตรงกลาง ส่วนที่กระจายจากตรงกลางเรียกว่า ส่วนแขน ซึ่งมีลักษณะกระจายออกคล้ายใบพัดของ
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กังหัน ในการระบุพิกัดของดาราจักรแอนโดรเมดา นักดาราศาสตร์ใช้การจำลองระบบพิกัดท้องฟ้าขึ้นมา โดย
ระบบพิกัดที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ระบบพิกัดเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Coordinate System) ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้โลกเป็นจุดศูนย์กลาง โดยไม่สนใจตำแหน่งของผู้สังเกตและใช้เส้นศูนย์สูตรฟ้า ณ ตำแหน่ง Vernal 

Eqinox ซึ่งเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี เป็นตัวอ้างอิง ทำให้เหมาะแก่การระบุ
ตำแหน่งดาวหรือวัตถุท้องฟ้าท่ีสามารถสังเกตได้ แบ่งออกเป็น 2 ปริมาณท่ีสำคัญ ได้แก่ พิกัด right ascension 

และพิกัด declination โดย Right ascension หรือ )RA หรือ α ( เป็นมุมที่ห่างจากเส้นอ้างอิง (เส้นที่ลากผ่าน
จุด Vernal Eqinox ( จะมีลักษณะคล้ายลองจิจูดบนโลก มีหน่วยเ ป็น ชั่วโมง(h) นาที(m) และวินาที(s) ที่รอบ
เส้นศูนย์สูตรฟ้าจะแบ่งออกเป็น 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 0h ไปถึง 24h โดยที่ 0h และ 24h คือตำแหน่งเดียวกัน 
Declination (dec หรือ δ) เป็นมุมที่ออกห่างจากเส้นศูนย์สูตร จะมีลักษณะคล้ายละติจูดบนโลก มีหน่วยเป็น
องศา ในซีกฟ้าเหนือมีค่าเป็นบวก ซีกฟ้าใต้มีค่าเป็นลบ ณ ขั้วฟ้าเหนือจะมี δ = +90° และ ณ ขั้วฟ้าใต้ δ = -

90° พอดี โดยปัจจุบันระบบพิกัดเส้นศูนย์สูตรจะมีการระบุว่าเป็นพิกัดในระบบ J2000 เสมอ เนื่องจากมี
จุดอ้างอิง Vernal Eqinox ที่เดือนมกราคม ปีค .ศ. 2000 จากการศึกษานี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถบอกตำแหน่งของ
วัตถุบนท้องฟ้าที่มองเห็นได้ทั้งหมด ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนดาวที่ทำให้กาแลกซีแอนโดรเมดามี
โครงสร้างเป็นกาแลกซีรูปกังหัน จึงได้ศึกษาตำแหน่งพิกัดของดาราจักรแอนโดรเมดา โดยดาราจักรแอนโดรเม
ดามีพิกัด Right ascension= 00h 42m 44.3s Declination = +41° 16′ 9″  ทางผู้วิจัยจึงได้กำหนดขอบเขต
ในการศึกษาตามพิกัดที่ดาราจักรแอนโดรเมดาอยู่เป็นบริเวณกว้าง ๆ พิกัด Right ascension 9.35° - 12.01° 

Declination 40.26°-42.27° เพื่อนำมาออกแบบและสร้างแผนที่ความหนาแน่นดาวในดาราจักรแอนโดรเมดา 
ทำให้เกิดประโยชน์ในการมองเห็นภาพความหนาแน่นของจำนวนดาวอย่างชัดเจน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือหาจำนวนดาวในดาราจักรแอนโดรเมดาในระบบพิกัดศูนย์สูตร 
2. เพ่ือสร้างแผนท่ีความหนาแน่นของดาวในดาราจักรแอนโดรเมดา 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างดาราจักรกับจำนวนดาวในดาราจักรแอนโดรเมดา 
 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับกาแลกซีแอนโดรเมดาและฐานข้อมูลในเว็บไซต์IRSA  

2. กำหนดขอบเขตการศึกษา ซ่ึงทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาโดยใช้ระบบพิกัดเส้นศูนย์สูตร และกำหนด
ขอบเขตอยู่ท่ี พิกัด Right ascension 9.35° - 12.01° และพิกัด Declination 40.26°-42.27° 

3. กำหนดเส้นช่องสมมติในโปรแกรม Microsoft Excel แบ่งเป็น 9,112 ช่อง ซ่ึงแบ่งพิกัด right ascension 

ห่างกันช่องละ 0.02 องศา และแบ่งพิกัด declination ห่างกันช่องละ 0.03 องศา 
 4. เข้าสู่ฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์IRSA โดยทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ฐานข้อมูล 2MASS (All Sky Point 

Sources) 
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 5. นำข้อมูลจำนวนดาวในกาแลกซีแอนโดรเมดาท่ีได้จากฐานข้อมูลมาบันทึกผลลงตารางบันทึกผล จากน้ันนำ
จำนวนดาวท่ีได้ตามแต่ละพิกัด ใส่ลงในตารางบันทึกผลในโปรแกรม Microsoft Excel ตามท่ีกำหนดไว้ 
6. นำค่าจำนวนดาวท่ีได้จากฐานข้อมูล มาจำแนกออกเป็น 10 ช่วง โดยใช้สีในการจำแนกแต่ละช่วง ช่วงท่ีมีค่า
จำนวนดาวมากกำหนดให้ใช้สีเข้ม และช่วงท่ีมีค่าจำนวนดาวน้อยกำหนดให้ใช้สีอ่อน 
 7. สร้างแผนท่ีความหนาแน่นดาวในโปรแกรม Microsoft Excel โดยกำหนดให้พิกัด Right ascension แทน
แกน x และพิกัด Declination แทนแกน y 

ผลการศึกษา 

1. แผนที่ความหนาแน่นของดาวในพิกัดกาแลกซีแอนโดรเมดา ที่มีพิกัด Right ascension แทนแกน x และ
พิกัด Declination แทนแกน y และมีความเข้มสีที ่แตกต่างกันเป็นเกณฑ์ในการจำแนกบริเวณที่มีความ
หนาแน่นของดาวมากและน้อยในพิกัดนั้น ๆ โดยคณะผู้จัดทำ แบ่งช่วงค่าจำนวนดาวเป็น 10 ช่วง กำหนดให้สี
เข้มแทนช่วงที่มีค่าจำนวนดาวมาก สีอ่อนแทนช่วงที่มีค่าจำนวนดาวน้อยโดยแผนที่ความหนาแน่นที่ได้จะมี
ลักษณะคือ มีสีเข้มมากบริเวณกลางแผนที่ และค่อย ๆ อ่อนลงเมื่อห่างจากกลางแผนที่ออกมา นอกจากนี้เม่ือ
ห่างจากกลางแผนท่ีได้ระยะหน่ึง จะมีสีเข้มปานกลางเรียงตัวในลักษณะวงรีล้อมรอบบริเวณกลางแผนท่ี  

 
ภาพท่ี 1 

2. กราฟจำนวนดาวเทียบกับพิกัด right ascension (degrees) โดยกราฟน้ีจะเป็นกราฟแท่งท่ีมีจำนวนดาว
เป็นแกน y และ พิกัด right ascension (degrees) เป็นแกน x 
3. กราฟจำนวนดาวเทียบกับพิกัด declination (degrees) ซ่ึงเป็นกราฟแท่งท่ีมีจำนวนดาวเป็นแกน y และ 
พิกัด declination (degrees) เป็นแกน x 
   ภาพท่ี 2                  ภาพท่ี 3 
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สรุปผล 

จากภาพที่ 1,2,3 แสดงผลแผนที่ความหนาแน่นดาวในกาแลกซีแอนโดรเมดา และกราฟจำนวนดาว
เทียบกับพิกัดเส้นศูนย์สูตร ทำให้สรุปผลได้ว่าในบริเวณใจกลางกาแลกซี มีความหนาแน่นดาวมากกว่าบริเวณ
อ่ืนมาก เม่ือห่างจากบริเวณใจกลางบริเวณอ่ืนจะมีดาวกระจายอยู่ท่ัวจำนวนลดหล่ันลงไป โดยในช่วงท่ีมีจำนวน        
ดาวสูงสุดจะมีจำนวนดาว 127 ดวง และในช่วงที่มีจำนวนดาวน้อยที่สุดจะมีจำนวนดาว 1 ดวง ทางผู้จัดทำ
พบว่า ท่ีจำนวนดาวมีน้อยกว่าท่ีคาดไว้เป็นผลเน่ืองมาจากความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากทางผู้จัดทำ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่
ตรงตามทฤษฎี ทั้งนี้ทางผู้จัดทำศึกษาเพียงแค่จำนวนดาวเท่านั้น แม้ผลลัพธ์จะมีความคลาดเคลื่อนมากแต่แผน
ที่ความหนาแน่นดาวที่ได้ก็สามารถอธิบายลักษณะโครงสร้างของกาแลกซีแอนโดรเมดาได ้ซึ่งทางผู้วิจัยท่านอ่ืน
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่น เรื่องลักษณะดาวในดาราจักรแอนโดรเมดา ฯลฯ เป็นต้น   
เพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมและเป็นประโยชน์ในอนาคตสืบต่อไปได้  

 

เอกสารอ้างอิง 

1. IRSA tutorial. (2020). Introduction to Astronomy Archives, สืบค้นเม่ือ 15 พฤษภาคม 2565 จาก 
   https://m.youtube.com/watch?v=Q5NWGMC3UAc. 

2. IRSA User Guide. สืบค้นเม่ือ 17 พฤษภาคม 2565 จาก https://irsa.ipac.caltech.edu/frontpage. 
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[P16] การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้า 

นางสาวภัทรธาดา สิทธิชัยฤชา 
ครูท่ีปรึกษา: นายสิทธิชัย สุวรรณศรี 

[โรงเรียนวัดป่าประดู่] 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิสีของฟ้า ได้แก่ มุมเงยของดวง
อาทิตย์ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 และความชื้นในอากาศ โดยเก็บภาพถ่ายท้องฟ้าที่มุมเงยของดวงอาทิตย์แตกต่าง
กันในแต่ละวัน ในวันที่ 11 เมษายน 12 เมษายน และ 16 เมษายน 2565 โดยใช้กล้อง Canon EOS 750D ต้ัง
ค่าการถ่ายภาพที่เหมือนกัน ISO 100, Aperture value 5.6, Exposure time 1/100 sec, Focal length 

55 mm. ชนิดเลนส์ Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM และนำภาพถ่ายท้องฟ้าที่ได้มาวิเคราะห์ค่า
สีRGB โดยใช้โปรแกรม ImageJ Online จากนั้นนำค่าสีRGBที่ได้มาวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิสีของท้องฟ้าให้อยู่ใน
รูป Yxy โดยใช้ Calculate color temperature และศึกษาค่าความชื้นในอากาศและค่าฝุ่นPM 2.5 ในอากาศ
ท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้า  
 จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อดวงอาทิตย์มีมุมเงยระหว่าง 11-6 องศา อุณหภูมิสีของท้องฟ้าจะมีค่า
ใกล้เคียงกัน และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อดวงอาทิตย์มีมุมเงยน้อยกว่า 6 องศา นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อมีปริมาณ
ฝุ่น PM 2.5มากขึ้น ค่าอุณหภูมิสีของท้องฟ้าจะเพิ่มขึ้น และเมื่อความช้ืนในอากาศเพิ่มขึ้น ค่าอุณหภูมิสีของ
ดวงอาทิตย์จะเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 
คำสำคัญ: อุณหภูมิสีของท้องฟ้า, มุมเงยของดวงอาทิตย์, ปริมาณฝุ่น PM2.5 

 

ความเป็นมา 

 สีของท้องฟ้าที่เราเห็นกันในทุกวันนั้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีสีที่ต่างกันซึ่งสีของท้องฟ้าเกิดขึ้นจากการท่ี
รังสีของแสงอาทิตย์ส่องมาตกกระทบโมเลกุลของอากาศบนโลกที่เรียกว่า“การกระเจิงของแสง”แต่เนื่องจาก
แสงสีน้ำเงินมีขนาดความยาวคลื่นสั้นที่สุดสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆบนชั้นบรรยากาศโลกได้ดีกว่าทำให้เกิดการ
กระเจิงของแสงได้ดีกว่าสีอื่นๆ จึงทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าส่วนใหญ่เป็นสีคราม และเนื่องจากสีนั้น คือคล่ืน
พลังงานความร้อนชนิดหน่ึง ในการวัดค่าสีท่ีเกิดจากแสงน้ันจึงวัดด้วยหน่วยอุณหภูมิเดียวกับอุณหภูมิความร้อน 
ซ่ึงการวัดค่าอุณหภูมิสีของแสงน้ัน ใช้หน่วยเป็น K (เคลวิน) เรียกว่า อุณหภูมิสี (Color Temperature) ดังน้ันผู้
ศึกษาจึงได้สนใจท่ีจะทำการศึกษาปัจจัยท่ีทำให้อุณหภูมิสีของท้องฟ้าแตกต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทำให้สีของท้องฟ้าเปล่ียนไปในแต่ละวัน 
 2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้า 
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 3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM2.5ท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้า 
 4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสีของท้องฟ้าและมุมเงย 
 

วิธีการศึกษา 

 ตอนที่ 1 เก็บภาพถ่ายท้องฟ้า ที่มีมุมเงยของดวงอาทิตย์แตกต่างกันใน 1 วันโดยใช้กล้อง cannon 

DSLR EOS750D และตั้งค่าการถ่ายภาพที่เหมือนกัน ISO 100 และAperture value 5.6 นำภาพที่ได้มา
วิเคราะห์ค่าสีRGB โดยใช้โปรแกรม ImageJ Online (https://ij.imjoy.io/) และนำค่าสีที่ได้จากการวิเคราะห์
มาแปลงค่าให้อยู่ในรูป Yxy ผ่านโปรแกรม Color-converter Online (http://colormine.org/color-

converter) เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่าสี RGB เป็นค่าอุณหภูมิสี (Color temperature) โดยใช้ Calculate 

color temperature (CCT) from CIE 1931 xy coordinates 

 ตอนที่ 2 เก็บภาพถ่ายท้องฟ้าที่มุมเงยของดวงอาทิตย์ในตอนที่ 1 รวมทั้งหมด 3 วันโดยใช้กล้อง 
cannon DSLR EOS750D และตั้งค่าการถ่ายภาพที่เหมือนกัน ISO 100 และAperture value 5.6 เพื่อศึกษา
ค่าความชื้นในอากาศและค่าฝุ่นPM 2.5 ในอากาศที่ส่งผลต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้า โดยวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิสี
(Color temperature) เช่นเดียวกันตอนท่ี 1 

ผลการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสีของท้องฟ้าและมุมเงย 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าอุณหภูมิสีของท้องฟ้าท่ีมุมเงยต่างกัน 

Time R G B 
Color Temperature 

(K) 

Altitude 

(deg) 

16:58 229.6106728 130.7592631 83.84563031 2214 20.77705556 

17:00 217.1581611 124.5554961 81.91663516 2249 20.29338889 

17:08 174.9937522 104.1973398 74.09160571 2431 18.36008333 

17:18 153.0085711 90.82361286 67.30516039 2468 15.94708333 

17:26 171.7664705 107.9512395 84.02288792 2688 14.02016667 

17:36 142.6435361 92.03693999 75.51901141   2891 11.60047222 

17:40 144.2503973 93.89632193 75.93314751 2912 10.65816667 

17:46 134.1473944 88.6371114 73.39271381 3025 9.222777778 

17:51 127.6770948 84.59545162 71.07945295 3070 8.03025 

17:57 110.4489924 70.69045802 60.59253435 2978 6.605138889 

18:07 102.0710317 71.38493372 62.9526862 3487 4.25375 

18:18 93.12320453 62.74509741 54.68819615 3306 1.746333333 

18:30 82.92272649 54.09326431 45.79268518 3153 0.747138889 
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18:41 83.71835244 51.72820821 44.61141827 2933 -2.113777778 

18:48 121.3319827 80.49372873 69.65100526 3131 -4.242472222 

18:50 84.75783287 52.71683027 44.74468451 2938 -5.765194444 

18:58 94.17899274 38.99961608 20.89310519 1793 -7.858277778 

19:02 159.6154434 59.22186856 44.16924889 1713 -8.906166667 

19:12 194.5362414 73.93258996 51.54541435 1713 -10.53025 

19:13 51.44745016 20.96169545 10.51856279 1942 -10.293 

19:15 45.09161761 23.69935777 17.12774284 2583 -11.81869444 

กราฟท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสีของท้องฟ้าและมุมเงย 

 จากการศึกษาพบว่า เมื่อดวงอาทิตย์มีมุมเงยระหว่าง 11-6 องศา ท้องฟ้าจะมีอุณหภูมิสีประมาณ
3000 เคลวิน(สีเหลืองอมส้ม) และ เม่ือดวงอาทิตย์มีมุมเงยน้อยกว่า 6 องศา ท้องฟ้าจะมีอุณหภูมิสีลดลงเรื่อยๆ 
(สีส้ม สีแดง) จนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น PM2.5 และอุณหภูมิสีของท้องฟ้า 

กราฟท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสีของท้องฟ้ากับประมาณฝุ่น PM2.5 
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กราฟแสดงความสัมพันธKระหวNางอุณหภูมิสีของทUองฟVาและมุมเงย 
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 จากการศึกษาพบว่า ที่มุมเงยระหว่าง 19-14 องศา ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เท่ากับ 31 AQI จะมีอุณหภูมิ
สีของดวงอาทิตย์มากสุด และเมื่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้น อุณหภูมิสีของท้องฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่
ไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ เนื่องจากการศึกษาจำนวนวันที่น้อยเกินไป จึงทำให้ไม่เห็นความแตกต่างท่ี
ชัดเจน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนในอากาศและอุณหภูมิสีของท้องฟ้า 

กราฟท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสีของท้องฟ้ากับความช้ืนในอากาศ 

 จากการศึกษาพบว่า ที่มุมเงยระหว่าง 19-14 องศา ความชื้นในอากาศ เท่ากับ 80 จะมีอุณหภูมิสีของ
ท้องฟ้ามากท่ีสุด และเม่ือความช้ืนในอากาศเพ่ิมข้ึน อุณหภูมิสีของท้องฟ้าจะเพ่ิมข้ึน 

สรุปผล 

1. เม่ือดวงอาทิตย์มีมุมเงยระหว่าง 11-6 องศา ท้องฟ้าจะมีอุณหภูมิสีประมาณ 3000 เคลวิน (สีเหลืองอมส้ม) 
และเม่ือดวงอาทิตย์มีมุมเงยน้อยกว่า 6 องศา ท้องฟ้าจะมีอุณหภูมสีลดลง 
2. ท่ีมุมเงยระหว่าง 19-14 องศา เม่ือปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพ่ิมข้ึน อุณหภูมิสีของดวงท้องฟ้าจะเพ่ิมข้ึน และเม่ือ
ความช้ืนในอากาศเพ่ิมข้ึน อุณหภูมิสีของท้องฟ้าจะเพ่ิมข้ึน จากศึกษาผลของปริมาณฝุ่น PM 2.5 และความช้ืน
อากาศ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีผู้ศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ ดังน้ันเพ่ือให้สามารถสรุป ความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีส่งผล
ต่ออุณหภูมิสีของท้องฟ้าได้ควรมีการเก็บข้อมูลในจำนวนวันท่ีมากข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานน้ีสำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากครูสิทธิชัย สุวรรณศรี ท่ีได้ให้คำเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนโครงงานน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

เอกสารอ้างอิง 

 DeSchutter, J. (2019). Light Temperature. [Online]. Available from: 

https://www.greatermainlandelectric.com/blog/light-temperature [accessed 8 April 2022]. 
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[P17] การศึกษาปริมาณเมฆท่ีส่งผลต่อสีของท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังข้ึน 

นางสาวยศวดี ปล่ังกลาง 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวบุญฐกาญจน์  บุญเคน  

[โรงเรียนสุรนารีวิทยา] 
 

บทคัดย่อ 

จากการสังเกตท้องฟ้าเม่ือยามเช้าตรู่จะพบว่าดวงอาทิตย์กลมโตสีส้มค่อยๆโผล่ข้ึนมาจากขอบฟ้าซ่ึงรังสีของแสง
จากดวงอาทิตย์ส่องมาตกกระทบโมเลกุลของอากาศบนโลกทำให้เกิด “การกระเจิงแสง” หากวันใดมีปริมาณ
เมฆหมอกไม่มากเกินไปจะเห็นสีของท้องฟ้าในหลายเฉดสีทำให้เกิดความสวยงาม แต่ถ้ามีปริมาณเมฆหมอก
มากเกินไปจะส่งผลให้บางเฉดสีของดวงอาทิตย์ถูกบดบัง ไม่สามารถส่องผ่านโมเลกุลของอากาศมาให้เราเห็นได้ 
ซึ่งผู้จัดทำจึงสนใจศึกษามุมเงยของดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นจะมีผลต่อสีของท้องฟ้าเหนือดวงอาทิตย์อย่างไร โดย
วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ เพื่อศึกษาสีของท้องฟ้าช่วงเช้าที่มุมเงยของ ดวงอาทิตย์ -2, 0, 2, 4, 6, 8 และ 
10 องศา และเพื่อเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าที่ลักษณะมาตรฐานกับปริมาณเมฆที่แตกต่างกัน โดยทำการ
ถ่ายภาพท้องฟ้าฝั่งเดียวกันกับดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น จากการศึกษาสีของท้องฟ้าช่วงเช้าที่มุมเงยของดวง
อาทิตย์ -2, 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 องศา พบว่าที่มุมเงยที่ห่างจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่า R/B ลดลง
อย่างคงท่ี ซึ่งหมายถึงสีของท้องฟ้าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นโทนสีฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปอร์เซ็นของค่า R/B ท่ี
เปล่ียนไปลดลง 15% ทุกมุมเงยของดวงอาทิตย์ท่ีเปลี่ยนไปครั้งละ 2 องศา และเมื่อเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าท่ี
ลักษณะมาตรฐาน และ ปริมาณเมฆต่างกัน พบว่าค่า R/B ท่ีสภาพอากาศมีปริมาณเมฆอยู่ในระดับท่ี 1 (ท้องฟ้า
มีเมฆบาง ๆ กระจายร้อยละ 25 )จะมีค่ามากที่สุดซึ่งหมายถึงว่าปริมาณเมฆมีผลต่อสีของท้องฟ้าไปในโทนสี
แดงมากที่สุด เมื่อท้องฟ้ามีปริมาณเมฆอยู่ในระดับท่ี 2-4 จะมีค่าลดลงซึ่งหมายถึงว่าปริมาณเมฆมีผลต่อสีของ
ท้องฟ้าไปในโทนสีฟ้าเพิ่มมากขึ้น จนกระทั้งท้องฟ้ามีปริมาณเมฆอยู่ในระดับท่ี 5 จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีเทา 
เน่ืองจากแสงจากดวงอาทิตย์ถูกบดบัง ไม่สามารถส่องผ่านโมเลกุลของอากาศมาได้ 
คำสำคัญ: การกระเจิงแสง ค่า RGB ค่าปริมาณเมฆ 
  

ความเป็นมา 

            จากการสังเกตท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์ขึ้น เราจะเห็นท้องฟ้าท้องฟ้าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นโทนสีฟ้า
เพิ่มมากขึ้น หากวันใดมีปริมาณเมฆหมอกไม่มากเกินไปจะเห็นสีของท้องฟ้าในหลายเฉดสีทำให้เกิดความ
สวยงาม แต่ถ้ามีปริมาณเมฆหมอกมากเกินไปจะส่งผลให้บางเฉดสีของดวงอาทิตย์ถูกบดบัง ไม่สามารถส่องผ่าน
โมเลกุลของ อากาศมาให้เราเห็นได้ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เมื่อปี ค.ศ.1859 โดย จอห์น ทินดอลล์ (John 

Tyndall) นักฟิสิกส์ชาวไอริช เขาได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยทฤษฎีการกระเจิงของแสง (Scattering of Light) โดย
การที่รังสีของแสงอาทิตย์ส่องมาตกกระทบโมเลกุลของอากาศบนโลกได้นั้นเรียกว่า “การกระเจิงของแสง” แต่
แสงสีน้ำเงินมีขนาดความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดจึงทำให้เกิดการกระเจิงของแสงได้ดีกว่าสีอื่นๆ จึงทำให้มนุษย์บน
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โลกมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีคราม แต่เหตุที่สีของท้องฟ้าเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นๆ นั้นเกิดจากปัจจัยอื่นด้วย เช่น 
โมเลกุลของแก๊สในบรรยากาศมีขนาดเล็ก ส่วนโมเลกุลของไอน้ำและฝุ่นที่แขวนลอยในบรรยากาศมีขนาด
ใหญ่  โมเลกุลขนาดใหญ่เป็นสิ่งกีดขวางการเดินทางของแสงความยาวคลื่นสั้น ทำให้ในบางทีแสงสีเหลืองหรือ
เขียวทำการกระเจิงได้มากพอๆกับแสงสีน้ำเงิน ดวงตาของเรารับรู้แสงทั้ง 7 พร้อมๆ กัน จึงเหมือนกับการผสม
แสงสีเหล่าน้ี จนเกิดเป็นสีฟ้าอ่อน สีฟ้าสดใส น้ำเงินคราม หรือในตอนท่ีฝนใกล้ตก มีเมฆมาก สารแขวนลอยใน
อากาศมีมาก ทำให้ท้องฟ้าเป็นสีมืดครึ้มหรือเป็นสีเทา ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาปริมาณเมฆที่ส่งผลต่อสีของ
ท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังข้ึน 
  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสีของท้องฟ้าช่วงเช้าท่ีมุมเงยของดวงอาทิตย์ -2, 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 องศา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าท่ีลักษณะมาตรฐานกับปริมาณความเมฆท่ีแตกต่างกัน 
  

วิธีการศึกษา 

1. ข้ันตอนในการเตรียมอุปกรณ์ 

    -      จัดวางกล้องและขาต้ังกล้องให้พร้อมใช้งาน และติดต้ังต้ังเข้าตัวกล้อง 
    -      เปิดฝากล้อง และปรับเปิดเคร่ือง และปรับกล้องในโหมด M แล้วปรับค่าต่าง ๆ ของกล้อง เช่นระยะ
โฟกัส ค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ตามความเหมาะสมของแสง  
    -      ถ่ายภาพเทียบสีของท้องฟ้าท่ีได้จริงกับท่ีถ่ายใกล้เคียงกัน   
2. ข้ันตอนในการถ่ายภาพ 

    -      ช่วงมุมท่ีเร่ิมถ่ายภาพ ดวงอาทิตย์อยู่ท่ี -2, 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 องศา 
    -      วิธีดูมุมเงยแอปพลิเคช่ัน สตาร์วอล์ค (Star Walk 2) 

    -      เวลานับถอยหลัง 3 วินาที เพ่ือให้ภาพน่ิง  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    -      นำภาพถ่ายดวงอาทิตย์ท่ีมุมเงยต่างๆ มาใส่ในเว็บไซต์ อิมเมจ คัลเลอร์ ดอทคอม (image 

color.com) เพ่ือทำการวิเคราะห์สีของท้องฟ้า  
    -      โดยจะเลือกเป็นจุดของภาพท่ีมุมห่างดวงอาทิตย์ต่าง ๆ ท้ังหมด 3 จุดนำค่าเฉดสี RGB  

    -     จำแนกปริมาณเมฆออกเป็ยน 5 ระดับ ปริมาณเมฆระดับท่ี 1 (เมฆปริมาณน้อยท่ีสุด), 2 (เมฆปริมาณ
น้อย), 3 (เมฆปริมาณปานกลาง), 4 (เมฆปริมาณมาก) และ 5 (เมฆปริมาณมากท่ีสุด) 
    -      นำค่าท้ังหมดมาเฉล่ียวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการศึกษา 

กราฟท่ี 1 กราฟระหว่างมุมเงยท่ีห่างจากดวงอาทิตย์ท่ีเปล่ียนไปกับค่า R/B (ค่ามาตรฐาน) 

   
           จากกราฟ 1 พบว่าที่มุมเงยที่ห่างจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่า R/B ลดลง ซึ่งหมายถึงสีของ
ท้องฟ้าไปในโทนสีฟ้า และที่มุมห่างจากดวงอาทิตย์เดียวกัน ค่า R/B มุมเงยของดวงอาทิตย์ท่ี 2 องศา จะมีค่า 
R/B มากซ่ึงหมายถึงสีของท้องฟ้าจะไปในโทนสีแดงมากกว่าทุกมุมเงย 
  

กราฟ 2 มุมเงยท่ีห่างจากดวงอาทิตย์กับค่า R/B 
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     จากกราฟ 2 พบว่าที่มุมเงยที่ห่างจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นและวันที่ปริมาณเมฆมากมีผลทำให้ค่า R/B ลดลง 
ซึ่งหมายถึงสีของท้องฟ้าไปในโทนสีฟ้า แต่วันที่ปริมาณเมฆน้อยมีผลทำให้ค่า R/B เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงสีของ
ท้องฟ้าไปในโทนสีแดง 

สรุปผล 

1. จากการศึกษาสีของท้องฟ้าช่วงเช้าท่ีมุมเงยของดวงอาทิตย์ -2, 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 องศา พบว่าท่ีมุมเงยท่ี
ห่างจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่า R/B ลดลงอย่างคงท่ี ซึ่งหมายถึงสีของท้องฟ้าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไป
เป็นโทนสีฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปอร์เซ็นของค่า R/B ที่เปลี่ยนไปลดลง 15% ทุกมุมเงยของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไป
ครั้งละ 2 องศา  และเมื่อเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าที่ลักษณะมาตรฐาน และ ปริมาณเมฆต่างกัน พบว่าค่า R/B 

ที่สภาพอากาศมีปริมาณเมฆอยู่ในระดับท่ี 1 (ท้องฟ้ามีเมฆบาง ๆ กระจายร้อยละ 25 )จะมีค่ามากที่สุดซ่ึง
หมายถึงว่าปริมาณเมฆมีผลต่อสีของท้องฟ้าไปในโทนสีแดงมากท่ีสุด เม่ือท้องฟ้ามีปริมาณเมฆอยู่ในระดับท่ี 2-4 

จะมีค่าลดลงซึ่งหมายถึงว่าปริมาณเมฆมีผลต่อสีของท้องฟ้าไปในโทนสีฟ้าเพิ่มมากขึ้น จนกระทั้งท้องฟ้ามี
ปริมาณเมฆอยู่ในระดับท่ี 5 จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีเทา เน่ืองจากแสงจากดวงอาทิตย์ถูกบดบัง ไม่สามารถส่องผ่าน
โมเลกุลของอากาศมาได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานศึกษาเรื่องนี้สามารถประสบความสำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากความกรุณาอย่างสูงจาก นายวิลาศ ดวงเงิน 
ผู้อำนวยการการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ท่ีให้การสนับสนุนในการทำโครงงานน้ี 
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ท่ีเปิดโอกาสและให้ความอนุเคราะห์ในการให้
คำแนะนำในการศึกษาโครงงานคร้ังน้ี  
อนึ่ง ผู้ทำโครงงานมีความคาดหวังว่า โครงงานฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีให้แก่เหล่าครู
อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่อง ผู้จัดทำโครงงานขอน้อมรับไว้เพียงผู้
เดียวและยินดีท่ีจะรับฟังคำเสนอแนะจากทุกท่านท่ีเข้ามาศึกษา เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 

สถานท่ี : ท่ีบริเวณโล่งแจ้ง ส่ิงกีดขวางน้อยในอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
กล้องท่ีใช้ถ่ายภาพ : NIKON รุ่น D3400 

          ท่ีมา : https://www.uprintershop.com/rgb คำค้นหา : ค่า RGB  

    ท่ีมา : https://www.scimath.org/article-earthscience/item/ คำค้นหา : การกระเจิงของ
แสง       และสีของท้องฟ้า 
          ท่ีมา : http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/humidity คำค้นหา : ความช้ืนสัมพัทธ์ 
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[P18] การศึกษาความช้ืนในอากาศท่ีส่งผลต่อสีของท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังตก 

นางสาวณัฐมณฑ์ สิงหิรัญเรือง 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวบุญฐกาญจน์  บุญเคน  

[โรงเรียนสุรนารีวิทยา] 
  

บทคัดย่อ 

            เราสามารถมองดูภาพความสวยงามของท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วง
เวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าหรือยามเย็น จะสังเกตเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มจนกระทั่งสีแดง การที่เรา
สังเกตเห็นสีต่าง ๆ ของท้องฟ้าได้นั้น เกิดจากรังสีของแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาตกกระทบโมเลกุลของอากาศ 
ซึ่งเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า “การกระเจิงแสง” ซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของท้องฟ้า 
คือ ความชื้นในอากาศ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการหักเหของแสงที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่สังเกตท้องฟ้าในเเต่ละวันจะ
เห็นสีของท้องฟ้าแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้จัดทำ จึงสนใจศึกษามุมเงยของดวงอาทิตย์ที่กำลังตกจะมีผลต่อสีของ
ท้องฟ้าเหนือดวงอาทิตย์อย่างไร โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ เพื่อศึกษาสีของท้องฟ้าช่วงเย็นที่มุมเงย
ของดวงอาทิตย์ 10, 8, 6, 4, 2, 0 และ -2 องศา และเพื่อเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าที่ลักษณะมาตรฐานกับ 
ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน โดยทำการถ่ายภาพท้องฟ้าฝั่งเดียวกันกับดวงอาทิตย์ที่กำลังตกที่มุมเงย
เปลี่ยนไป พบว่าที่มุมเงยที่ห่างจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่า R/B ลดลงอย่างคงท่ี ซึ่งหมายถึงสีของ
ท้องฟ้าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นโทนสีฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเปอร์เซ็นของค่า R/B ที่เปลี่ยนไปลดลง 21% ทุกมุม
เงยของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปครั้งละ 2 องศา  และเมื่อเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าที่ลักษณะมาตรฐานและ
ความชื้นในอากาศที่แตกต่างกัน พบว่าที่ความชื้นของอากาศเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่า R/B เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงว่า
ความชื้นมีผลต่อสีของท้องฟ้าไปในโทนสีแดงมากขึ้น โดยเปอร์เซ็นของค่า R/B ที่เปลี่ยนไปเพิ่มขึ้น 8% ต่อ
ความช้ืนในอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 10 % 

คำสำคัญ: การกระเจิงแสง ค่า RGB ค่าความช้ืนสัมพันธ์ 
  

  

ท่ีมาและความสำคัญ 

          จากการสังเกตท้องฟ้าช่วงดวงอาทิตย์กำลังตก เราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มจนกระทั่งสีแดง แต่ในช่วง
ดวงอาทิตย์ที่มุมเงยมากขึ้นเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า เกิดจากรังสีของแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาตกกระทบ
โมเลกุลของอากาศ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เมื่อปี ค.ศ.1859 จอห์น ทินดอลล์ (John Tyndall) นักฟิสิกส์ชาว
ไอริช เขาได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยทฤษฎีการกระเจิงของแสง (Scattering of Light)  โดยการที่รังสีของแสงจาก
ดวงอาทิตย์ส่องมาตกกระทบโมเลกุลของอากาศบนโลกได้นั้นเรียกว่า “การกระเจิงของแสง” แต่แสงสีน้ำเงินมี
ขนาดความยาวคลื่นที่สั ้นที่สุดทำให้เกิดการกระเจิงของแสงได้ดีกว่าสีอ่ืนๆ จึงทำให้มนุษย์บนโลกมองเห็น
ท้องฟ้าเป็นสีคราม แต่เหตุที่สีของท้องฟ้าเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นๆ นั้นเกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่ผู ้จัดทำ
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ต้องการศึกษาคือ ความชื้นในอากาศ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการหักเหของแสงที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจ
ศึกษาความช้ืนในอากาศท่ีส่งผลต่อสีของท้องฟ้าช่างดวงอาทิตย์กำลังตก  
  

วัตุถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสีของท้องฟ้าช่วงเย็นท่ีมุมเงยของดวงอาทิตย์ 10, 8, 6, 4, 2, 0 และ -2 องศา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าท่ีลักษณะมาตรฐานกับปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีแตกต่างกัน 
  

วิธีการศึกษา 

1. ข้ันตอนในการเตรียมอุปกรณ์ 

    -      จัดวางกล้องและขาต้ังกล้องให้พร้อมใช้งาน และติดต้ังต้ังเข้าตัวกล้อง 
    -      เปิดฝากล้อง และปรับเปิดเคร่ือง และปรับกล้องในโหมด M แล้วปรับค่าต่าง ๆ ของกล้อง เช่นระยะ
โฟกัส ค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ตามความเหมาะสมของแสง  
    -      ถ่ายภาพเทียบสีของท้องฟ้าท่ีได้จริงกับท่ีถ่ายใกล้เคียงกัน   
2. ข้ันตอนในการถ่ายภาพ 

    -      ช่วงมุมท่ีเร่ิมถ่ายภาพ ดวงอาทิตย์อยู่ท่ี 10, 8, 6, 4, 2, 0 และ -2 องศา 
    -      วิธีดูมุมเงยแอปพลิเคช่ัน สตาร์วอล์ค (Star Walk 2) 

    -      เวลานับถอยหลัง 3 วินาที เพ่ือให้ภาพน่ิง  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    -      นำภาพถ่ายดวงอาทิตย์ท่ีมุมเงยต่างๆ มาใส่ในเว็บไซต์ อิมเมจ คัลเลอร์ ดอทคอม (image 

color.com) เพ่ือทำการวิเคราะห์สีของท้องฟ้า  
    -      โดยจะเลือกเป็นจุดของภาพท่ีมุมห่างดวงอาทิตย์ต่าง ๆ ท้ังหมด 3 จุดนำค่าเฉดสี RGB  

     -     จำแนกความช้ืนออกเป็น 5 ระดับ ความช้ืนระดับท่ี 1 (ความช้ืนมากท่ีสุด), 2 (ความช้ืนมาก), 3 

(ความช้ืนปานกลาง), 4 (ความช้ืนน้อย) และ 5 (ความช้ืนน้อยท่ีสุด) 
    -      นำค่าท้ังหมดมาเฉล่ียวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการศึกษา 

กราฟ 1 กราฟระหว่างมุมเงยท่ีห่างจากดวงอาทิตย์ท่ีเปล่ียนไปกับค่า R/B (ค่ามาตรฐาน) 

 
            จากกราฟ 1 พบว่าท่ีมุมเงยท่ีห่างจากดวงอาทิตย์เพ่ิมข้ึน มีผลทำให้ค่า R/B ลดลง ซ่ึงหมายถึงสีของ
ท้องฟ้าไปในโทนสีฟ้า และท่ีมุมห่างจากดวงอาทิตย์เดียวกัน ค่า R/B มุมเงยของดวงอาทิตย์ท่ี 2 องศา จะมีค่า 
R/B มากซ่ึงหมายถึงสีของท้องฟ้าจะไปในโทนสีแดงมากกว่าทุกมุมเงย 
 

กราฟ 2 มุมเงยท่ีห่างจากดวงอาทิตย์กับค่า R/B 

 
      จากกราฟ 2 พบว่าท่ีมุมเงยท่ีห่างจากดวงอาทิตย์  ความช้ืนมากท่ีสุดมีผลทำให้ค่า R/B ลดลง หมายถึงสี
ของท้องฟ้าไปในโทนสีฟ้า คือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมีความช้ืนสัมพัทธ์ 87% แต่ถ้าความช้ืนน้อยท่ีสุด มี
ผลทำให้ค่า R/B เพ่ิมข้ึน หมายถึงสีของท้องฟ้าไปในโทนสีแดง คือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมีปริมาณ
ความช้ืนสัมพัทธ์ 67% 
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สรุปผลการศึกษา 

พบว่าที่มุมเงยที่ห่างจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่า R/B ลดลงอย่างคงท่ี ซึ่งหมายถึงสีของ
ท้องฟ้าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นโทนสีฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเปอร์เซ็นของค่า R/B ที่เปลี่ยนไปลดลง 21% ทุกมุม
เงยของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปครั้งละ 2 องศา  และเมื่อเปรียบเทียบสีของท้องฟ้าที่ลักษณะมาตรฐานและ
ความชื้นในอากาศที่แตกต่างกัน พบว่าที่ความชื้นของอากาศเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่า R/B เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงว่า
ความชื้นมีผลต่อสีของท้องฟ้าไปในโทนสีแดงมากขึ้น โดยเปอร์เซ็นของค่า R/B ที่เปลี่ยนไปเพิ่มขึ้น 8% ต่อ
ความช้ืนในอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 10 % 

  

กิตติกรรมประกาศ 

          โครงงานศึกษาเรื่องนี้สามารถประสบความสำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากความกรุณาอย่างสูงจาก นายวิลาศ 
ดวงเงิน ผู้อำนวยการการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ท่ีให้การสนับสนุนในการทำโครงงานน้ี 
          ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ท่ีเปิดโอกาสและให้ความอนุเคราะห์ในการ
ให้คำแนะนำในการศึกษาโครงงานคร้ังน้ี  
          อนึ่ง ผู้ทำโครงงานมีความคาดหวังว่า โครงงานฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีให้แก่
เหล่าครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และขอมอบความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่อง ผู้จัดทำโครงงานขอน้อมรับไว้
เพียงผู้เดียวและยินดีท่ีจะรับฟังคำเสนอแนะจากทุกท่านท่ีเข้ามาศึกษา เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
  

เอกสารอ้างอิง 

          สถานท่ี : ท่ีบริเวณโล่งแจ้ง ส่ิงกีดขวางน้อยในอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
          กล้องท่ีใช้ถ่ายภาพ : NIKON รุ่น D3400 

          ท่ีมา : https://www.uprintershop.com/rgb คำค้นหา : ค่า RGB  

          ท่ีมา : https://www.scimath.org/article-earthscience/item/ คำค้นหา : การกระเจิงของแสง
และสีของท้องฟ้า 
          ท่ีมา : http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/humidity คำค้นหา : ความช้ืนสัมพัทธ์ 
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[P19] การศึกษาการเปล่ียนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ และมุมตกกระทบของแสง เพ่ือหามุม 

ท่ีมีความเหมาะสมในการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ พ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลำภู 

นางสาวชลธิชา บัวผัน และนางสาวธิดารัตน์ มงคลสวัสด์ิ 
ครูท่ีปรึกษา: นายเอกณัฐพัชร์ ต้นสมบัติ 

[โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์] 
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาโครงงานน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ มุมที่แสงตกกระทบ
ของดวงอาทิตย์ และมุมที่มีความเหมาะสมในการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
(ละติจูดที่ 17๐ เหนือ) เก็บข้อมูลโดยการวัดเงาของเสา 3 ช่วงเวลา คือ 10.00 น., 12.00 น. และ 14.00 น. 
วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2565 รวม 30 วัน นำความยาวเงามาคำนวณหามุมแสงที่ทำกับแนวระดับ นำ
มุมท่ีได้มาคำนวณหามุมในการต้ังแผงเพ่ือให้ได้รับพลังงานมากท่ีสุด (แสงทำมุม 90๐ กับแผง) นำข้อมูลในแต่ละ
วัน มาหาค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน ผู้วิจัยนำมุมในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลาเดือนเมษายนที่เก็บข้อมูลจริง มา
คำนวณหาค่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมุมในแต่ละวัน ซึ่งเทียบเคียงกับค่า Declination ของดวงอาทิตย์จาก
โปรแกรม Stellarium ท้ังหมด 365 วัน หามุมเฉล่ียในแต่ละเดือน และค่าเฉล่ียตลอดท้ังปี จากการศึกษาพบว่า 
ใน 1 ปี ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากแกนโลกเอียง และการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ทำให้
แสงของดวงอาทิตย์ทำมุมตกกระทบเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษามุมในการตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สรุปได้ว่า การ
ตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื ่อให้ได้รับพลังงานมากที่สุดในแต่ละเดือนจะต้องตั้งเอียงแผงทางทิศใต้ ทำมุมดังน้ี 
มกราคม 41.83๐ กุมภาพันธ์ 35.15๐ มีนาคม 28.46๐ เมษายน 21.81๐ พฤษภาคม 14.37๐ มิถุนายน 8.08๐ 

กรกฎาคม 11.69๐ สิงหาคม 18.71๐ กันยายน  25.63๐ ตุลาคม 32.54๐ พฤศจิกายน 39.46๐  ธันวาคม 45.64๐ 

และมุมท่ีมีความเหมาะสมในการต้ังแผงตลอดท้ังปี คือ 26.95๐ ทางทิศใต้ 
 คำสำคัญ: การเปล่ียนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ มุมตกกระทบของแสง แผงโซลาร์เซลล์   

 

ความเป็นมา 

 โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5° จากแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจร ทำ
ให้ระนาบวงโคจรของโลก (สุริยวิถี) ทำมุมกับระนาบของเส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นมุม 23.5° ใน 1 คาบการโคจรของ
โลกตำแหน่งของเส้นสุริยวิถีจะมีการเปล่ียนตำแหน่งจากเส้นศูนย์สูตรฟ้าไปทางข้ัวฟ้าเหนือและข้ัวฟ้าใต้ ทำให้ผู้
สังเกตบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ข้ึน และตกเปล่ียนตำแหน่งไปใน 1 ปี   

 พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็น
พลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และมีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 

รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน 
โดยอาศัยวิธีการที่เรียกว่า โฟโต้โวลทาอิค (Photovoltaic หรือ Solar Photovoltaic) คือการเปลี่ยนแปลง
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พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ปัจจุบัน
เกษตรกรนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ความเข้มแสงของดวงอาทิตย์มีผลต่อ
การผลิตพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งแสงจะต้องทำมุม 90 องศากับแผงโซลาร์เซลล์จึงจะทำให้แผงได้รับ
ความเข้มแสงมากที่สุด และผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด จากที่มาข้างต้น ทำให้ผู ้วิจัยมีความสนใจใน
การศึกษาหามุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ได้รับความเข้มแสง และพลังงานมาก
ที่สุด ในแต่ละเดือน และใน 1 ปี โดยทำการศึกษาจากการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ เขตพื้นที่อำเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ละติจูดท่ี 17 องศาเหนือ)  
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ศึกษามุมที่แสงตกกระทบ และศึกษามุมที่มีความเหมาะสมใน
การต้ังเอียงแผงโซลาร์เซลล์ 

 

วิธีการศึกษา 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล         

  1.1 จัดตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลเงาของเสา จำนวน 3 ชุดอุปกรณ์   

  1.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลของเงาเสา 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 10.00 น., เวลา 12.00 น. และ    เวลา 
14.00 น. ต้ังแต่วันท่ี 1 – 30 เมษายน 2565 เป็นเวลา 30 วัน     

  1.3 บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล          

  1.4 ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีมุมที่แสงตกกระทบกับการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์วัน
ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.07 น. 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล          

  2.1 นำข้อมูลเงาของเสาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาคำนวณหามุมที ่แสงตกกระทบ และ
คำนวณหามุมท่ีเหมาะสมในการต้ังเอียงแผงเพ่ือให้ได้รับพลังงานมากท่ีสุด (แสงทำมุม 90๐ กับแผง) โดยใช้สูตร  

tan(θ) =
H
D

 

    เม่ือ   θ  =  มุมท่ีแสงกระทบกับแนวระดับ (องศา)    

      H   = ความสูงของเสา (cm)      

       D  = ความยาวของเงาเสา (cm)         

   

  2.2 นำข้อมูลมุมจากการคำนวณแต่ละช่วงเวลา (10.00 น., 12.00 น., 14.00 น.) มาหาค่าเฉล่ีย
ของแต่ละวัน             

  2.3 นำข้อมูลมุมแต่ละวันคำนวณหาค่าเฉล่ียมุมเดือนเมษายน    
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  2.4 นำข้อมูลมุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งแผงโซลาร์เซลล์แต่ละช่วงเวลา แต่ละวันของเดือน
เมษายน ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริงมาคำนวณหาค่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมุมในแต่ละวันซึ่งเทียบเคียงการ
เปล่ียนแปลงค่า Declination ของดวงอาทิตย์จากโปรแกรม Stellarium ท้ังหมด 365 วัน  

  2.5 หาค่าเฉลี่ยมุมที่มีความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงโซลาร์เซลล์ในแต่ละเดือน และตลอดปี
  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ศึกษามุมที่แสงตกกระทบ และศึกษามุมที่มีความ
เหมาะสมในการต้ังเอียงแผงโซลาร์เซลล์ ได้ผลดังน้ี 

แสงที่ตกกระทบเสาทำให้เกิดเงาของเสา เกิดมุมที่แสงตก
กระทบกับแนวระดับ (θ1) นำข้อมูลความสูงของเสา (H) และความ
ยาวของเงา (D) คำนวณหามุม (θ1) จากสูตร   

                tan (θ1) = H / D  

นำมุมที่แสงตกกระทบของแสงที่คำนวณได้ ไปคำนวณหามุมที่มี
ความเหมาะสมในการตั้งเอียงแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ได้พลังงาน
มากท่ีสุด (θ2) (แสงทำมุม 90๐ กับแผง) จากสูตร   

         θ2 =  90๐ -  θ1   

ตัวอย่างการคำนวณมุม วันท่ี 10 เมษายน 2565 

ความยาวเงาเสา (D) cm tan (θ1) = H / D มุม θ1 θ2 =  90 -  θ1 

10.00  12.00 14.00 10.00 12.00 14.00 10.00 12.00 14.00 10.00 12.00 14.00 
32.05 9.63 25.96 1.6069 5.3479 1.9838 58.0๐ 79.5๐ 63.5๐ 32.0๐ 10.5๐ 26.5๐ 

มุมที่เหมาะสมในการรับพลังงานมากที่สุดของวัน (32.0+10.5+26.5) / 3 = 23๐ ทางทิศใต้ 
ทิศทางการต้ังเอียงแผง    + = ทิศใต้     -  = ทิศเหนือ 
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ผลการศึกษามุมท่ีมีความเหมาะสมในการต้ังเอียงแผงโซลาร์เซลล์แต่ละเดือนใน 1 ปี ได้ผลดังตาราง 

เดือน 
มุมที่เหมาะสมเวลา (องศา) 

เฉลี่ย เดือน 
มุมที่เหมาะสมเวลา (องศา) 

เฉลี่ย 
10.00 12.00 14.00 10.00 12.00 14.00 

มกราคม 44.75 33.00 47.75 41.83 กรกฎาคม 24.80 -4.24 14.50 11.69 

กุมภาพันธ์ 40.33 24.74 40.38 35.15 สิงหาคม 29.45 4.44 22.25 18.71 

มีนาคม 35.90 16.48 33.00 28.46 กันยายน 34.03 12.98 29.88 25.63 

เมษายน 31.18 8.77 25.47 21.81 ตุลาคม 38.60 21.52 37.50 32.54 

พฤษภาคม 26.60 -0.98 17.50 14.37 พฤศจิกายน 43.18 30.06 45.13 39.46 

มิถุนายน 22.43 -8.73 10.55 8.08 ธันวาคม 47.27 37.70 51.94 45.64 

มุมที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการตั้งเอียงแผงเฉลี่ยตลอดทั้งปี คือ 26.95๐ ทางทิศใต้ 
ทิศทางการต้ังเอียงแผง    + = ทิศใต้     -  = ทิศเหนือ 

 

สรุปผล 

การศึกษาการเปล่ียนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ และมุมตกกระทบของแสง เพ่ือหามุมท่ีมีความเหมาะสม
ในการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า ใน 1 ปี ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยน
ตำแหน่งเนื่องจากแกนโลกเอียง และการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ทำให้แสงของดวงอาทิตย์ทำมุมตก
กระทบเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษามุมในการตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สรุปได้ว่า การตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้
ได้รับพลังงานมากที่สุดแต่ละเดือน ต้องตั้งเอียงแผงทางทิศใต้ ทำมุมดังนี้ มกราคม 41.83๐ กุมภาพันธ์ 35.15๐ 

มีนาคม 28.46๐ เมษายน 21.81๐ พฤษภาคม 14.37๐ มิถุนายน 8.08๐ กรกฎาคม 11.69๐ สิงหาคม 18.71๐ 

กันยายน 25.63๐ ตุลาคม 32.54๐ พฤศจิกายน 39.46๐  ธันวาคม 45.64๐ และมุมที่มีความเหมาะสมในการต้ัง
แผงตลอดทั้งปี คือ 26.95๐ ทางทิศใต้ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลเงาเสามากขึ้น เพื่อให้เกิดความ
แม่นยำมากย่ิงข้ึน  
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[P20] การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 

นายพีรณัฐ ศรีเจริญประมง 
ครูท่ีปรึกษา: นายสิทธิชัย สุวรรณศรี 

[โรงเรียนวัดป่าประดู่] 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
ได้แก่ มุมเงยของดวงอาทิตย์ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ความชื้นในอากาศและความเร็วลม โดยเก็บภาพถ่าย
สเปกตรัมของดวงอาทิตย์ ที่มีมุมเงยแตกต่างกัน ในวันที่ 21 เมษายน 22 เมษายน 24 เมษายน 25 เมษายน 
27 เมษายน และ 29 เมษายน 2565 โดยใช้กล้อง  Canon  EOS 750D ชนิดเลนส์ Canon EF-S 18-55mm 

f/3.5-5.6 IS STM ตั้งค่าการถ่ายภาพที่เหมือนกันคือ ISO 100, Aperture value 4.625, Exposure time 

1/4000, Focal length 44 mm, ISO speed, 100 และใช้แผ่นเกรตติ้งขนาด 13400 เส้น/นิ้ว และนำ
ภาพถ่ายที่ได้มาเข้าPhotoshopเพื่อใส่ภาพสเปกตรัมอ้างอิง จากนั้นนำภาพถ่ายสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ท่ี
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Tracker video ซ่ึงจะได้ค่าความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์มา 
 จากการศึกษาพบว่า เม่ือมีความช้ืนอากาศเพ่ิมข้ึน ความเข้มของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ก็จะเพ่ิมมาก
ข้ึนเช่นเดียวกันซ่ึงค่าความช้ืนและความเข้มของสเปกตรัมจะแปรผันตรงกัน เม่ือปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพ่ิมข้ึน ค่า
ความเข้มของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าปริมาณฝุ่นPM2.5และความเข้มของสเปกตรัมจะ
แปรผันตรงกัน เมื่อดวงอาทิตย์มีมุมเงยต่ำ ความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ก็จะต่ำด้วย ซึ่งค่ามุมเงย
ของดวงอาทิตย์และความเข้มของสเปกตรัมจะแปรผันตรงกัน และความเร็วลมไม่ส่งผลต่อความเข้มแสงของ
สเปกตรัมของดวงอาทิตย์  
คำสำคัญ: ความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์, มุมเงยของดวงอาทิตย์, PM 2.5,  

 

ความเป็นมา 

 ในแต่ละวันเราจะสังเกตเห็นว่าสีของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์
ของเรานั้นเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่มีการแผ่รังสีออกมาตรงกับสีขาวซึ่งประกอบด้วยแสงสีที่รวมกันเรียกว่า 
สเปกตรัม ประกอบด้วย7สี ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยสีม่วงจะมีพลังงานมากสุดและ
พลังงานจะลดลงเร่ือย ๆ ตามลำดับแต่ดวงอาทิตย์จะมีสีเปล่ียนไปเม่ือดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้า ซ่ึงเกิดจากเส้น
การทางเดินของแสงที่ต้องผ่านชั้นบรรยากาศของโลกและเกิดการกระเจิงออกไปจึงทำให้เราเห็นสีของดวง
อาทิตย์แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์แตกต่างกันด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
สนใจท่ีจะทำการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่น PM2.5 ท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเงยของดวงอาทิตย์ท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
 

วิธีการศึกษา 

 ตอนที่ 1 เก็บภาพถ่ายดวงอาทิตย์ ที่มุมเงยที่แตกต่างกัน ใน 1 วัน โดยใช้กล้อง Canon EOS 750D 

ชนิดเลนส์ Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM และตั้งค่าการถ่ายภาพที่เหมือนกัน ISO 100,  

Aperture value 4.625, Exposure time 1/4000, Focal length 44 mm, ISO speed, 100  และใช้แผ่น
เกรตติ้งขนาด 13400 เส้น/น้ิว โดยนำภาพถ่ายท่ีได้มาเข้า Photoshop เพ่ือใส่ภาพสเปกตรัมอ้างอิง จากนั้นนำ
ภาพถ่ายสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Tracker video ซึ่งจะได้ค่าความเข้มแสง
ของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์มา 
 ตอนที่ 2 เก็บภาพถ่ายดวงอาทิตย์ทุกมุมเงยในตอนท่ี 1 รวมทั้งหมด 6 วัน โดยใช้กล้อง Canon  EOS 

750D ชนิดเลนส์ Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM และตั้งค่าการถ่ายภาพที่เหมือนกัน ISO 100,  

Aperture value 4.625, Exposure time 1/4000, Focal length 44 mm, ISO speed, 100 เพื่อศึกษา
ความชื้น ความเร็วลม ค่าฝุ่น PM 2.5 และมุมเงยของดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อความเข้มแสงของ
สเปกตรัมของดวงอาทิตย์ โดยนำภาพถ่ายที่ได้มาเข้า Photoshop เพื่อใส่ภาพสเปกตรัมอ้างอิง จากนั้นนำ
ภาพถ่ายสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Tracker video ซึ่งจะได้ค่าความเข้มแสง
ของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์มา 
 

ผลการศึกษา 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
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จากการศึกษาพบว่า เมื่อความชื้นมีค่ามากขึ้น ความเข้มแสงของสเปกตรัมจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งค่าความช้ืน
และความเข้มของสเปกตรัมจะแปรผันตรงกัน ดังกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นที่ส่งผลต่อความเข้ม
แสงของสเปกตรัม 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 

 
 

จากการศึกษาพบว่า ความเร็วลมไม่ส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัม ดังกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วลมท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัม 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างPM2.5ท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 

 
 

จากการศึกษาพบว่า เมื่อค่า PM2.5 มีค่าต่ำ ความเข้มแสงของสเปกตรัมก็จะต่ำด้วย ซึ่งค่า PM2.5 

และความเข้มของสเปกตรัมจะแปรผันตรงกัน ดังกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5 ที่ส่งผลต่อความเข้ม
ของสเปกตรัม 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเงยของดวงอาทิตย์และความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากการศึกษาพบว่า เมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์ต่ำ ความเข้มแสงของสเปกตรัมก็จะต่ำด้วย ซึ่งค่ามุม
เงยของดวงอาทิตย์และความเข้มของสเปกตรัมจะแปรผันตรงกัน ดังกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างPM2.5 ท่ี
ส่งผลต่อความเข้มของสเปกตรัม 
 

สรุปผล 

 1. ความช้ืนส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
 2. ความเร็วลมไม่ส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
 3. ฝุ่น PM2.5 ส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
 4. มุมเงยของดวงอาทิตย์ส่งผลต่อความเข้มแสงของสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานน้ีสำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก คุณครูสิทธิชัย สุวรรณศรี คุณครูท่ีปรึกษาในการทำโครงงานท่ี
ได้ให้คำเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนโครงงานน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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[P21] การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 

นายปฏิภาณ ฤกษ์สำราญ 

ครูท่ีปรึกษา: นายณัฐพงศ์ นพโลหะ 
[โรงเรียนราชวินิต มัธยม] 

 

บทคัดย่อ 

ดวงอาทิตย์ถือเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะ โดยโลกได้รับประโยชน์อย่างมากจากดวงอาทิตย์ 
โดยเฉพาะพลังงานความร้อนที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีมายังโลก สิ่งมีชีวิตต่างๆ จึงได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชท่ีต้องใช้พลังงานแสงจากดวง
อาทิตย์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยพืชแต่ละชนิดมีความต้องความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่าง
กัน พืชบางชนิดต้องการความเข้มแสงสูงจึงสามารถสังเคราะห์แสงได้ดี แต่พืชบางชนิดกลับต้องการความเข้ม
แสงน้อยจึงสามารถสังเคราะห์แสงได้ดี ผู้จัดทำจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 
โดยมีปัจจัยที่ศึกษาทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่ มุมเงยของดวงอาทิตย์ , ระยะห่างของดวงอาทิตย์ถึงโลก , ค่า
อุณหภูมิและค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5  ผู้จัดทำเก็บข้อมูลค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์รวม 16 วัน ตั้งแต่วันท่ี 
10 – 25 เมษายน 2565 โดยแต่ละวันวัดค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุก 1 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นบันทึกค่ามุมเงยของดวงอาทิตย์และระยะห่างของดวงอาทิตย์ถึงโลก จากโปรแกรม Stellarium ใน
ส่วนค่าอุณหภูมิและค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 สืบค้นจากแหล่งข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ตามวันและเวลาท่ี
กำหนดไว้ โดยค่าปริมาณฝุ่นใช้ข้อมูลที่กรุงเทพมหานครและบุรีรัมย์ หลังจากนั้นนำค่าความเข้มแสงจากดวง
อาทิตย์ที่บันทึกได้มาหาความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ต้องการศึกษา ได้ผลดังนี้ 1. มุมเงยของดวงอาทิตย์พบว่า เม่ือ
มุมเงยของดวงอาทิตย์เพ่ิมขึ้นทำให้ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นด้วย 2. ระยะห่างของดวง
อาทิตย์ถึงโลกพบว่า ในช่วงที่เก็บข้อมูลระยะห่างของดวงอาทิตย์ถึงโลกมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึง
ทำให้ค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ไม่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นหากต้องการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวกับระยะห่าง
ของดวงอาทิตย์อาจจะต้องเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลานานกว่าน้ี เพ่ือให้ค่าของระยะห่างของดวงอาทิตย์มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 3. ค่าอุณหภูมิพบว่า เมื่ออุณหภูมิแตกต่างกันค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ไม่
แตกต่างกัน โดยอาจจะมาจากค่าอุณหภูมิของอากาศมีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างกัน และ 4. 

ค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบว่าพื้นที่ที่มีค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าจะมีค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์น้อย
กว่า อาจเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดอัตราส่วนสะท้อน (Albedo) ขึ้น จึงทำให้ความเข้มแสงจากดวง
อาทิตย์ท่ีส่องมาถึงโลกน้อยลงด้วย  
คำสำคัญ : ความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ ฝุ่น PM 2.5 มุมเงยของดวงอาทิตย์ 
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ท่ีมาและความสำคัญ 

 ดวงอาทิตย์ ถือเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ โดยมีดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงโคจรอยู่รอบดวง
อาทิตย์ ทั้งนี้ดาวเคราะห์แต่ละดวงจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโลกท่ี
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะได้รับประโยชน์จากพลังงานที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีมาถึง เช่น คนสัตว์ใช้พลังงานความร้อน
เพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือมีการเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนพืชถือเป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพืชต้องใช้พลังงานแสงจากดวง
อาทิตย์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะถือว่าพืชเป็นผู้ผลิตของระบบห่วงโซ่อาหาร ทั้งนี้พืชแต่ละชนิด
จะมีความต้องการพลังงานแสงแตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณการสังเคราะห์แสงด้วย ดังนั้นหากเกษตรกร
หรือผู้ท่ีปลูกพืชเพ่ือใช้ในกิจการต่างๆ หากต้องการให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี จึงควรคำนึงถึงปริมาณความเข้ม
แสงของดวงอาทิตย์ที่พืชจะได้รับด้วย คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแสงจาก
ดวงอาทิตย์ท่ีมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ ได้แก่ มุมเงย , ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ 
อุณหภูมิและปริมาณฝุ่น PM2.5 

วิธีการทดลอง 

ตอนท่ี 1:  การศึกษามุมเงยและระยะห่างจากของดวงอาทิตย์ท่ีมีผลต่อความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 

1. บันทึกข้อมูลเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในมุมเงยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 30 องศา , 45 องศา , 60 องศา และ 
80 องศา ตามลำดับ จากโปรแกรม stellarium  

2. บันทึกข้อมูลระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ จากโปรแกรม stellarium 

3. วัดค่าความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลาจากข้อที่ 1 เป็นข้อมูลความเข้มแสงของความแตกต่างมุมเงยดวง
อาทิตย์และวัดค่าความเข้มแสงทุกวันในเวลา 9.00 และ 15.00 น. เป็นข้อมูลความเข้มแสงของความ
แตกต่างระยะห่างของดวงอาทิตย์ โดยใช้ application Lux meter ในโทรศัพท์มือถือ 

ตอนท่ี 2:  การศึกษาค่าอุณหภูมิและปริมาณฝุ่น PM 2.5 ท่ีมีผลต่อความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 

1. บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  
2. บันทึกข้อมูลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ใน 2 พ้ืนท่ีได้แก่ กรุงเทพมหานครและบุรีรัมย์ในแต่ละวัน ต้ังแต่เวลา 

09.00 – 16.00 น.  
3. กำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและปริมาณฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 เมษายน 

2565 เป็นเวลา 7 วัน 
ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1: การศึกษาระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ท่ีมีผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 

 ในการเปรียบเทียบระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ ได้มีการ
หาค่าทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบว่า ค่าระยะทางที่ใช้ศึกษามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากจะมีผล
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ต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้น โดยเลือกใช้ค่าความเข้มแสงที่ 2 ช่วงเวลา คือ 12.00 น. และ
15.00 น. เน่ืองจากเป็น 2 ช่วงเวลาท่ีมีค่าความเข้มแสงไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ซ่ึงได้ผลดังน้ี 

ค่าเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ค่า SD 

ค่าระยะทาง 150.178 x 106 km 0.00124 

ค่าความเข้มแสงท่ีเวลา 12.00 น.  1260 Lux 0.0372 

ค่าความเข้มแสงท่ีเวลา 15.00 น.  796 Lux 0.0569 

ตอนท่ี 2: การศึกษามุมเงยท่ีมีผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 

 จากการเปรียบเทียบค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ในตำแหน่งมุมเงยท่ีแตกต่างกัน ได้ผลดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3: การศึกษาค่าอุณหภูมิท่ีมีผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 

 ในการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิท่ีมีผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ ได้มีการหาค่าทางสถิติเพ่ือ
เปรียบเทียบว่า ค่าอุณหภูมิท่ีใช้ศึกษามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เน่ืองจากจะมีผลต่อค่าความเข้มแสง
จากดวงอาทิตย์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงได้ผลดังน้ี 

ช่วงเวลา ค่าเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ค่า SD 

9.00 น. 
ค่าอุณหภูมิ 32.980C 0.0439 

ค่าความเข้มแสง 612 Lux 0.0256 

12.00 น. 
ค่าอุณหภูมิ 36.120C 0.0392 

ค่าความเข้มแสง 1260 Lux 0.0372 
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15.00 น. 
ค่าอุณหภูมิ 35.380C 0.0443 

ค่าความเข้มแสง 796 Lux 0.0569 

ตอนท่ี 4: การศึกษาปริมาณฝุ่น PM 2.5 ท่ีมีผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ 

 ในการศึกษาเราได้เปรียบเทียบค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 จาก 2 บริเวณ คือ กรุงเทพมหานคร (BKK) และ
จังหวัดบุรีรัมย์ (BUR) ซ่ึงได้ผลการศึกษาดังน้ี 
เปรียบเทียบค่าฝุ่น PM 2.5  

ค่าสถิติ Mean BKK Mean BUR Variance BKK Variance BUR df P-valuve  
t-Test: Paired 
Two Sample 
for Means 

42.8 34.675 105.138 71.7121 39 8.623 x 10-9 

เปรียบเทียบความเข้มแสง 

ค่าสถิติ Mean BKK Mean BUR Variance BKK Variance BUR df P-valuve  
t-Test: Paired 
Two Sample 
for Means 

950.769 1511.615 160374.359 204341.423 39 0.00556 

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ทั้ง 4 ปัจจัย ได้ข้อสรุปดังนี้ 1. มุมเงย
ของดวงอาทิตย์พบว่า เมื่อมุมเงยของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นทำให้ค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นด้วย 
2. ระยะห่างของดวงอาทิตย์ถึงโลกพบว่า ในช่วงที่เก็บข้อมูลระยะห่างของดวงอาทิตย์ถึงโลกมีค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้ค่าความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ไม่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นหากต้องการศึกษาปัจจัยท่ี
เกี่ยวกับระยะห่างของดวงอาทิตย์อาจจะต้องเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลานานกว่านี้ เพื่อให้ค่าของระยะห่างของ
ดวงอาทิตย์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 3. ค่าอุณหภูมิพบว่า เมื่ออุณหภูมิแตกต่างกันค่าความเข้มแสง
จากดวงอาทิตย์ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากค่าอุณหภูมิที่เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันที่มีปัจจัยต่างๆ คงท่ี
นั้น มีค่าไม่แตกต่างกันมาก เพราะระยะเวลาที่ใช้ศึกษายังไม่นานพอ จึงทำให้ยังไม่เห็นค่าความแตกต่างของ
อุณหภูมิ ดังนั้นหากต้องการศึกษาค่าความแตกต่างของอุณหภูมิจำเป็นจะต้องศึกษาในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกัน
ไปด้วย และ 4. ค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบว่าพื้นที่ที่มีค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าจะมีค่าความเข้มแสงจาก
ดวงอาทิตย์น้อยกว่า อาจเนื่องมาจากฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดอัตราส่วนสะท้อน (Albedo) ขึ้น จึงทำให้ความเข้ม
แสงจากดวงอาทิตย์ท่ีส่องมาถึงโลกน้อยลงด้วย  
 ทั้งนี้ยังมีหลายปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับค่าความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่งมาถึงโลก จึงจำเป็นท่ี
จะต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ให้ครอบคลุม เพื่อสามารถสรุปผลได้อย่างแม่นยำ และจะได้นำข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในเชิงเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืชต่างๆที่จำเป็นต้องใช้อัตราความเข้มแสงสูง 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมากตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป 
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[P22] ป+จจัยท่ีส0งผลต0อความเข;มแสงและสีของดวงจันทร@ในคืน Full moon 

  นางสาวกำไลแก;ว แก;วกัณหา 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวศศิธร อินทรยงค. 

[โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค.] 
 

บทคัดย0อ 

เมื่อสังเกตการณ.ดวงจันทร.พบว2าความเข;มแสงและสีมีความแตกต2างกันไปในแต2ละช2วงเวลาแม;ว2าจะ
เป\นคืนเดียวกัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค.เพ่ือหาป_จจัยท่ีส2งผลต2อความเข;มแสงและสีของดวงจันทร. ซ่ึงทำการ
เก็บข;อมูลในคืนที่ดวงจันทร.เต็มดวง (Full moon) ผ2านกล;องโทรทรรศน.ชนิดหักเหแสงต2อกับกล;อง DSLR โดย
ได;กำหนดถ2ายภาพดวงจันทร.ทุกมุมเงย 45 50 55 60 และ 65 องศา ทั้งทางทิศตะวันออกและตะวันตก 
จากนั้นทำการกำหนดจุดในภาพถ2ายเพื่อทำการวัดค2าจำนวน 9 จุด วิเคราะห.ค2าสี RGB ของดวงจันทร.แต2ละ
ภาพพร;อมวิเคราะห.หาค2าความเข;มแสง ผลการศึกษาพบว2ามุมเงยที่เพิ่มขึ้นส2งผลต2อค2าความเข;มแสงและค2าสี 
RGB จากการถ2ายภาพดวงจันทร.มีค2าสูงข้ึนด;วย 
คำสำคัญ: ความเข;มแสง มุมเงย RGB  

 

ความเปMนมา 

ดวงจันทร.เป\นดาวบริวารที่อยู2ใกล;โลกที่สุด เป\นดาวบริวารท่ีใหญ2ที่สุดอันดับ 5 ในระบบสุริยะ มีพื้นผิว
ที่เป\นของแข็งเต็มไปด;วยหลุมอุกกาบาตมากมาย และเป\นดินแดนนอกโลกแห2งเดียว ที่มนุษย.เดินทางไปสำรวจ
มาแล;ว แรงโน;มถ2วงต่ำราว 1 ใน 6 ของแรงโน;มถ2วงของโลก ซึ่งต่ำเกินกว2าจะรักษาบรรยากาศไว; ดวงจันทร.ไม2มี
แสงสว2างในตัวเอง และไม2มีอากาศห2อหุ;มอยู2 แสงจันทร.ท่ีสามารถมองเห็นนั้นเป\นแสงอาทิตย.ที่สะท;อนจาก
พื้นผิวดวงจันทร. ในขณะที่ดวงจันทร.โคจรรอบโลกเราจะมองเห็นดวงจันทร.ในลักษณะที่เปลี่ยนไป ตามปริมาณ
ของบริเวณท่ีได;รับแสงสะท;อนจากดวงอาทิตย. ดวงจันทร.วันข้ึน 7-8 ค่ำ จะตกลับขอบฟtาประมาณเท่ียงคืน ดวง
จันทร.เต็มดวง (Full moon) จะตรงกับขึ้น 15 ค่ำ พอดวงอาทิตย.ลับขอบฟtาทางตะวันตกดวงจันทร.เต็มดวงจะ
ขึ้นทางตะวันออก ดวงจันทร.เต็มดวงจึงอยู2บนฟtาตลอดทั้งคืนและสว2างที่สุด แต2เนื่องจากแสงมีความสว2างมาก
จึงรบการการดูดาวมาก จากการสังเกตดวงจันทร.ในช2วงเวลาต2าง ๆ ทำให;เกิดข;อสังเกตว2าดวงจันทร.ในคืน Full 
moon แต2ละช2วงเวลานั้นที่มีค2ามุมเงยเปลี่ยนไปส2งผลความเข;มแสงและสีของดวงจันทร.แตกต2างกันหรือไม2 จึง
เป\นท่ีมาของการทำโครงงานน้ี 

วัตถุประสงค@ 

1. เพ่ือหาความสัมพันธ.ระหว2างมุมเงยกับค2าความเข;มแสงและค2าสี RGB จากการถ2ายภาพดวงจันทร. 
2. ศึกษาป_จจัยท่ีส2งผลต2อความเข;มแสงและค2าสี RGB จากการถ2ายภาพดวงจันทร. 
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วิธีการศึกษา 

1. ถ2ายภาพดวงจันทร.โดยใช;กล;องดิจิตอล DSLR ยี่ห;อ Canon EOS 70D ต2อเข;ากับกล;องโทรทรรศน.ชนิดหัก
เหแสง ทำการปรับโฟกัสกล;องโทรทรรศน.เพื่อให;ได;ภาพดวงจันทร.คมชัดที่สุด โดยเลือกถ2ายภาพขณะท่ี
ดวงจันทร.มีค2ามุมเงย 45 50 55 60 และ 65 องศา ทาง
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จากนั้นบันทึกภาพดวง
จันทร.ไม2ต่ำกว2า 5 ภาพ พร;อมบันทึกวันและเวลาท่ี
ถ2ายภาพ ลงในตารางบันทึกผล 

2. กำหนดบริเวณเพื่อใช;ในการวิเคราะห.ข;อมูล โดยเลือก
หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร.จำนวน 9 จุด  

3.  หาค2าความเข;มแสง (Intensity) ของแต2ละบริเวณจาก
ภาพถ2ายดวงจันทร.ท่ีกำหนดไว; ด;วยโปรแกรม Iris 

4.  หาค2าสี RGB แต2ละบริเวณจากภาพถ2ายดวงจันทร.ท่ีกำหนดด;วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

 

     

 

 

 

          ก) หาคNาความเขUมแสงดUวยโปรแกรม Iris      ข) หาคNาสี RGB ดUวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รูปที่ 2 แสดงการวิเคราะหKขUอมูลเพื่อหาคNาความเขUมแสงและคNาสี RGB ดUวยการใชUโปรแกรม 

5.  นำข;อมูลท่ีได;ในข;อ 3-4 บันทึกผลลงในตาราง พร;อมเขียนกราฟแสดงความความสัมพันธ.ระหว2างมุมเงยกับ
ค2าความเข;มแสงและค2าสี RGB จากการถ2ายภาพดวงจันทร. 

6. คำนวณค2ามวลอากาศ (Air mass) เทียบกับ 
Zenith angles ของท;องฟtา 0 – 90 องศา 

 จากสูตร        

  โดยที่มุม  คือ ค2ามุมบนระนาบดิ่งที่วัดอ;างอิงกับ
เส;นโดยให;มุม 0 องศา อยู2เหนือศีรษะและมุม 90 

องศา อยู2ในแนวราบ  

7.  บันทึกผลลงในตารางพร;อมเขียนกราฟความความสัมพันธ.ระหว2างมุมเงยกับค2ามวลอากาศ 
 

 

รูปที1่ กำหนดบริเวณเพื่อใช0ในการวิเคราะห<ข0อมูล 

รูปที ่3 แสดงมวลอากาศเทียบกับมุม Zenith angles 
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ผลการศึกษา 

กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมเงยกับค่าความเข้มแสงแต่ละบริเวณจากการถ่ายภาพดวงจันทร์ 

  

  

  
 จากกราฟที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์พบว่าเมื่อมุมเงยมีค่าเพิ่มขึ้น ค่าความเข้มแสงเฉลี่ยมากที่สุด 
โดยบริเวณท่ีสว่างจะมีค่าความเข้มแสงเป็นค่าบวก และบริเวณท่ีมืดในภาพถ่ายจะมีค่าความเข้มแสงเป็นลบ 
 

กราฟท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมเงยกับค่าสี RGB แต่ละบริเวณจากการถ่ายภาพดวงจันทร์ 

   

   

   
จากกราฟที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์พบว่าเมื่อมุมเงยมีค่าเพิ่มขึ ้นทั้งทางทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันตก ค่าสี RGB จะมีค่าเพ่ิมข้ึน 
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กราฟท่ี 3 แสดงความสัมพันธ.ระหว2างมุมเงยกับค2ามวลอากาศ 

จากกราฟที ่ 3 การศึกษาความสัมพันธ.
พบว 2าเม ื ่อม ุมเงยม ีค 2าเพ ิ ่มข ึ ้นท ั ้ งทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก ค2ามวลอากาศจะมี
ค2าลดลง และเมื่อมุมเงยมีค2าลดลงทั้งทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก ค2ามวลอากาศจะมี
ค2าเพ่ิมข้ึน 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาป_จจัยที่ส2งผลต2อความเข;มแสงและสีของดวงจันทร.ในคืน Full moon ในวันที่ 17-18 
เมษายน 2565 โดยเลือกถ2ายภาพขณะที่ดวงจันทร.มีค2ามุมเงย 45 50 55 60 และ 65 องศา ทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก พบว2าความเข;มแสงและค2าสี RGB มีค2าเพิ่มขึ้นเมื่อมุมเงยมากขึ้น และเมื่อพิจารณาร2วมกับ
มวลอากาศมีค2ามากขึ้นจะส2งผลให;ความเข;มแสงและค2าสี RGB มีค2าลดลง ข;อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว2างการเก็บ
ข;อมูลคือสภาพอากาศมีความแปรปรวน ทำให;ไม2สามารถเก็บข;อมูลช2วงมุมเงยต่ำกว2า 45 องศาได; อีกทั้งเมื่อนำ
ข;อมูลบันทึกรูปกราฟไม2สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟเชิงเส;นได; ดังน้ันจึงควรมีการเก็บข;อมูลนานในวันท่ีสภาพ
อากาศเหมาะสมเพ่ือให;ได;ข;อมูลท่ีหลากหลายและแม2นยำ 

ข;อเสนอแนะจากผลการศึกษาแม;ว2ามุมเงยจะมีค2าใกล;เคียงกันในทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
ความเข;มแสงและค2าสี RGB กลับมีค2าที่ไม2ใกล;เคียงกัน ซึ่งควรต2อยอดการศึกษาข;อมูลความชื้นในอากาศขณะท่ี
ทำการถ2ายภาพดวงจันทร.เพ่ิมเติม  

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล2วงไปด;วยดีจากการช2วยเหลือ แนะนำ ตรวจสอบ ให;คำปรึกษาและการแก;ไข
ข;อผิดพลาดต2าง ๆ ในโครงงานจาก นางสาวศศิธร อินทรยงค. ครูที่ปรึกษาโครงงาน เจ;าหน;าที่สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร.แห2งชาติ (องค.การมหาชน) ทุกท2าน รวมไปถึงครอบครัวและเพ่ือน ๆ ท่ีให;กำลังใจในการดำเนินงาน 

 

เอกสารอ;างอิง 

กุลภัสสร. โชตแสง, 2564, “การศึกษาความสัมพันธ.ระหว2างมวลอากาศกับความเข;มแสงอาทิตย.”. การประชุม
วิชาการดาราศาสตร.แห2งประเทศไทย คร้ังท่ี 7 (สำหรับเยาวชน). หน;า 104-107 

ภัทรธิดา ปุญญฤทธ์ิ, 2561, “การเปรียบเทียบสีของดวงจันทร.ในเวลากลางวันและกลางคืนและในระดับมุมเงย
ที่แตกต2างกันในเวลากลางคืน”. การประชุมวิชาการดาราศาสตร.แห2งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (สำหรับ
เยาวชน). หน;า 43-45 
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[P23] การหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวลองจิจูดโดยใช้หลักการของ Eratosthenes 

นางสาวนฤมล ธงยศ  
ครูท่ีปรึกษา: นางไฝคำ เผือดผุด 

[โรงเรียนเรียนเรณูนครวิทยานุกูล] 
 

บทคัดย่อ 

การหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวลองติจูดโดยใช้หลักการของ Eratosthenes มีวัตถุประสงค์
เพื่อคำนวณหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวลองติจูด ,และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของผลต่างของละติจูด
ของผู้สังเกตกับร้อยละความคลาดเคลื่อน  ทำการศึกษาโดย วัดความสูงของเสาขนาด ยาว 51 เซนติเมตร และ
วัดความยาวของเงาท่ีส้ันท่ีสุด เทียบกับพ้ืนท่ีท่ีดวงอาทิตย์ต้ังฉากในประเทศไทยท้ังหมด 6 จังหวัด ,หาระยะห่าง
ตามลองติจูดเดียวกันจากโปรแกรม Google Map แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความยาวของเส้นรอบโลก รัศมี
ของโลก และค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน  จากการศึกษาพบว่า ความยาวรอบโลกตามแนวลองติจูดเท่ากับ 
33,876.06 กิโลเมตร ,รัศมีของโลกเท่ากับ 5,392.09 กิโลเมตร มีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 15.37 

และ เม่ือผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตเพ่ิมข้ึน พบว่าแนวโน้มของค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนลดลง 
คำสำคัญ: เงาส้ันท่ีสุด ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก ความสูงของเสา 

 

ความเป็นมา 

       ย้อนกลับไปเมื่อ 500 ปีก่อน มนุษย์ยังคงถกเถียงกันว่าโลกกลมหรือแบน แต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่า 
โลกกลมโดยอาศัยการสังเกตจากการโคจรของดาวอื่น ตลอดจนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดบนโลก แต่ใน
สมัยนั้นผู้คนมีความเชื่อด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการเชื่อว่าโลกแบน แต่ก่อนหน้านั้นนับ 2000 ปี ชาว
กรีกรู้อยู่แล้วว่าโลกกลม และยังสามารถหาความยาวรอบวงของโลกได้ โดย Eratosthenes ผ่านเงาท่ีปรากฏใน
บ่อน้ำ ซึ่งแตกต่างกับตำแหน่งอื่น แล้วนำผลต่างของมุมที่เกิดจากเงามาคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดย
เทียบระยะทางของเมือง Alexandria กับ Syene ประกอบกับมีดวงดวงอาทิตย์ต้ังฉากกับบางพื้นที่ของ
ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในปี 2565  ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในเรื่อง การหาความยาวเส้นรอบวงโลกตาม
แนวลองติจูดโดยใช้หลักการของ Eratosthenes  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวลองติจูด 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตกับร้อยละความคลาดเคล่ือน   
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วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การเก็บข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนท่ี/จังหวัดของไทยท่ีดวงอาทิตย์ต้ังฉาก 
2. กำหนดสถานท่ีและช่วงเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
3. วางเสาเหล็กให้ต้ังฉากกับพ้ืน สังเกตการณ์ในช่วงเวลา 11.50 – 12.10 น. แล้วบันทึกผลทุกๆ 1 

นาที 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วัดความสูงของเสาและเงาท่ีส้ันท่ีสุด(ขณะดวงอาทิตย์เคล่ือนท่ีผ่านเส้น meridian) 

2. คำนวณหามุมระหว่างความสูงของเสากับความยาวของเงาโดยใช้สมการ 
 

         !"#$ =
!
"               เม่ือ D   คือ ความยาวของเงาท่ีส้ันท่ีสุด 

                                                H   คือ  ความสูงของเสา 
 

3. วัดระยะห่างระหว่างตำแหน่งท่ีทำการเก็บข้อมูลกับพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีดวงอาทิตย์ต้ังฉากในแนว
ลองจิจูดเดียวกัน โดยใช้โปรแกรม Google map  

4. นำข้อมูลท่ีได้มาคำนวณเส้นรอบวงโลกโดยสมการ 
 

 ความยาวของเส้นรอบโลก =&#$' (360 
 
             เม่ือ   S   คือ ระยะห่างระหว่างเมือง (กม.) 
                   $   คือ มุมเงา 
 

5. หาผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตกับพ้ืนท่ีจังหวัดดวงอาทิตย์ต้ังฉาก 
6. หาค่าความคลาดเคล่ือนจากสูตร 

ร้อยละความคลาดเคล่ือน     =					 -ค่าจริง	&	ค่าท่ีคำนวณได้
ค่าจริง

- × 100% 

 

7. หาความสัมพันธ์ของผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตกับร้อยละความคลาดเคล่ือน   
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ความยาวรอบโลกตามแนวลองติจูดเท่ากับ 33,876.06 กิโลเมตร ,รัศมีของโลก
เท่ากับ 5,392.09 กิโลเมตร    มีค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 15.37  ตารางท่ี 1  

 

 
 

และ เม่ือผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตเพ่ิมข้ึน พบว่าแนวโน้มของค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนลดลง 
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ผลตZางละติจูด(องศา) 

ความสัมพันธ.ของผลต2างละติจูดของผู;สังเกตกับร;อยละความคลาดเคล่ือน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการหาความยาวเส้นรอบวงโลกตามแนวลองติจูดโดยใช้หลักการของEratosthenes 

พบว่า ความยาวรอบโลกตามแนวลองติจูดเท่ากับ 33,876.06 กิโลเมตร รัศมีของโลกเท่ากับ 5,392.09 

กิโลเมตร และมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 15.37 และ เมื่อผลต่างของละติจูดของผู้สังเกตเพิ่มขึ้น พบว่า
แนวโน้มของค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนลดลง  

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมาจาก การจับระดับของเสาทั้งแนวราบและแนวดิ่ง แนวราบอาจจะไม่ราบ 
0 องศาจริงๆ เช่นกัน ในแนวดิ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนไม่ได้ 90 องศาตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลต่อความยาวจริง
ของเงา  

 

กิตติกรรมประกาศ  

 โครงงานดาราศาสตร์นี้ สำเร็จลุล่วงด้วยความช่วยเหลือ แนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
โดย นาง ไฝคำ  เผือดผุด ครูที่ปรึกษา และขอขอบพระคุณ นาย อิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล ท่ีให้การสนับสนุนให้โครงงานน้ีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 

- https://th.wikipedia.org/wiki/เอราทอสเทนีส 
- https://www.narit.or.th 
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[P24] การหารัศมีของโลกจากทฤษฎีของ Eratosthenes 

นางสาวกนกรัตน์ ยอดใสย์ 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวนพรัตน์ นามเนาว์ 

[โรงเรียนบึงกาฬ] 

 

  บทคัดย่อ  

 การศึกษาการหารัศมีของโลกโดยวิธีการของ Eratosthenes มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารัศมีของโลก โดยใช้
วิธีการของ Eratosthenes เทียบกับระยะห่างจากจุดสังเกตถึงตำแหน่งที่ศึกษา โดยดำเนินการเก็บข้อมูล ใน
วันที่ 30 มีนาคม 2565  เวลา 11.30 น. – 13.30 น. ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวัดตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ขณะอยู่ในตำแหน่งเมอริเดียน โดยการวัดระยะความยาวเงาของเสาท่ีส้ัน
ที่สุด แล้วนำมาคำนวณหาขนาดของโลกในแนวดิ่ง จากความสัมพันธ์อัตราส่วนตรีโกณมิติ เทียบกับระยะห่าง
จากจุดสังเกตถึงตำแหน่งที่ศึกษา จากนั้นนำข้อมูลมาคำนวณหารัศมีของโลก จากผลการศึกษา พบว่า รัศมีของ
โลก    จากข้อมูล จุดที่1 โรงเรียนสีดาวิทยา รัศมี 4,553.37 มีค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ  88.96 จุดท่ี2  

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รัศมี  2,347.46 มีค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 63.28 จุดที3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รัศมี 7,789.44 มีค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 55.02  จุดที่4  โรงเรียนหนองขมารวิ
ทยาคม  รัศมี 5,283.84 มีค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 16.96 โดยเรียงจากค่าความคลาดเคล่ือนมากไปหาน้อย 
คำสำคัญ: การหารัศมีโลก 

ความเป็นมา 

 ย้อนกลับไปในช่วงห้าร้อยปีก่อน มนุษย์ยังคงถกเถียงกันว่าโลกกลมหรือแบน ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ต่างให้
คำอธิบายว่าโลกสัณฐานเป็นทรงกลม โดยได้จากการสังเกตการโคจรของดาวดวงอื่น และปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ และมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลาง แต่ในสมัยนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มักจะได้รับอิทธิพลจาก
ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งยังมีแนวคิดเร่ืองโลกมีสัณฐานแบน แม้จะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ  อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน ชาวกรีกต่างรู้อยู่แล้วว่าโลกสัณฐานเป็นทรง
กลม และยังสามารถวัดเส้นรอบวงของโลกได้  โดย Eratosthenes ผ่านการเงาท่ีปรากฏในบ่อน้ำซ่ึงแตกต่างกับ
ตำแหน่งอื่น ๆ แล้วนำผลต่างของมุมที่เกิดจากเงามาคำนวณเส้นรอบวงของโลกโดยเทียบกับระยะทางของเมือง 
Alexandria กับ Syene นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาหารัศมีของโลกได้ ดังนั้น ผู้จัดทำโครงงานจึงมี
ความสนใจในเร่ืองการหารัศมีโลกโดยใช้วิธี ของ Eratosthenes  
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือหารัศมีของโลก โดยใช้วิธีการของ Eratosthenes เทียบกับระยะห่างจากจุดสังเกตถึงตำแหน่งท่ี
ศึกษา 

วิธีการศึกษา 

 1. การเก็บข้อมูล  

1.1 กำหนดสถานที่และช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยทำการเก็บข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม
2565 ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 4 จุด ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์   Latitude 18° 

36' N  Longitude 103° 64' E  

1.2 วางเสาเหล็กบนกระดาษโดยให้เสาเหล็กตั้งฉากกับพื้น สังเกตการณ์ในช่วงเวลา 11.30น. 
– 13.30 น. และทำการบันทึกเงาของปลายเสาทุก ๆ 4 นาที 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ทำการวัดความสูงของเสา และเงาที ่สั ้นที ่สุด (ขณะที่ดวงอาทิตย์เคลื ่อนที่ผ่านเส้น
Meridian) และคำนวณหามุมระหว่างความสูงของเสากับความยาวของเงา โดยใช้สมการท่ี 1  

 

!"#$ = 	 ระยะเงาที่สั้นที่สุด
ความสูงของเสา

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

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การวัดระยะเพ่ือหามุมท่ีเกิดจากจากเงา 
2.2 กำหนดเมืองท่ีศึกษาโดยใช้โปรแกรม Google Eaeth โดยใช้  

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์ Latitude 15° 20' N Longitude 103° 00'E  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์ Latitude 7° 54' N Longitude 98° 23' E 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์ Latitude 17° 03' N Longitude 104° 70'    

โรงเรียสีดาวิทยา โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์ Latitude 15° 32' N Longitude 102° 32' E  

ทำการวัดระยะทางระหว่างเมือง จากโรงเรียนบึงกาฬถึงเมืองท่ีกำหนด 
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ภาพท่ี 2 การวัดระยะทางใน Google Earth 

   2.3 นำข้อมูลท่ีได้มาคำนวณเส้นรอบวงของโลก โดยใช้สมการท่ี 2 
 

เส้นรอบวงของโลก = &
ระยะทางระหว่างเมือง

ผลต่างมุมตกกระทบของดวงอาทิย์
' 	× 360 .................. (2) 

2.4 จากสมการ เส้นรอบวงกลม = 2πR เราสามารถคำนวณหารัศมีของโลก (r) ได้ 
 

  2.5 หาค่าความคลาดเคล่ือนจากสูตร โดยใช้สมการท่ี 3 

ร้อยละความคลาดเคล่ือน =	 (ค่าจริง	&ค่าประมาณ)
ค่าจริง

	× 100.................. (3) 
ผลการศึกษา 

จากการเก็บข้อมูล 4 จุด ในวันท่ี 30 มีนาคม  พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ   โดยความสูง
ของเสา 50 เซนติเมตร  ระยะเงา 14.5เซนติเมตร  1234 เท่ากับ 16.17 องศา  ได้ผลการศึกษา ดังน้ี 

จุดที ่ เมืองที่ศึกษา             ระยะห่างจาก

โรงเรียนบึง

กาฬถึงเมืองที่

ศึกษา (km) 

   
longitude 

ความสูงของ

เสา 
(cm) 

ระยะเงา 
(cm) 

เส้นรอบวง 
(km) 

รัศม ี
(km) 

%ความ
คาด

เคลื่อน 

1 โรงเรียนหนอง

ขมารวิทยาคม 
341 103.01 52.00 11.50 33,182.52 5,283.84 16.96% 

2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎภูเก็ต 

1,289 98.40 51.20 6.00 48,917.71 7,789.44 55.02% 

3 โรงเรียนเรณู

นครวิทยานุ

กูลล 

181 104.70 50.00 10.40 14,742.03 2,347.46 63.28% 

4 โรงเรียนสีดา

วิทยา 

333 102.54 107.00 22.7 28,595.18 4,553.37 88.96% 
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    สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการหารัศมีของโลกโดยวิธีการของ Eratosthenes โดยเก็บข้อมูล วันที่  30 มีนาคม 
2565 และนำข้อมูลมาคำนวณหาเส้นรอบวงของโลกในแนวดิ่งเพื่อคำนวณหารัศมีของโลก ผ่านการนำผลต่าง
ของมุมที่เกิดจากเงามาคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก โดยเทียบระยะห่างจากจุดสังเกตถึงตำแหน่งที่ศึกษา 4 

จุด จากนั้นนำข้อมูลมาคำนวณหารัศมีของโลก พบว่าจากข้อมูล จุดที่1 โรงเรียนสีดาวิทยา รัศมี 4,553.37 มีค่า
ความคาดเคลื่อนร้อยละ  88.96  จุดที่2  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รัศมี  2,347.46 มีค่าความคาดเคลื่อน
ร้อยละ 63.28 จุดที3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รัศมี 7,789.44 มีค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 
55.02  จุดที่4  โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม  รัศมี 5,283.84 มีค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 16.96   ทั้งน้ี 
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากLongitude ที่แตกต่างกัน  จากความรีของโลกที่ไม่ได้มีสัณฐานเป็น
ทรงกลมโดยสมบูรณ์  พื้นที่ที่เราวางกระดาษ รวมถึงปลายของเสาที่ใช้ทำการทดลอง  ซึ่งสร้างความแม่นยำใน
การคำนวณได้โดยกันวัดขนาดของโลกจากหลาย ๆ ตำแหน่งเพ่ือหารัศมีของโลก และใช้การวัดระดับน้ำเพื่อวาง
กระดาษและเสาให้มีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการนี้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี ขอขอบคุณ ดร. สุรสิทธ์ิ สิทธิอมร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬที่ให้
การสนับสนุน อีกทั้งสนับสนุน ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ คุณครู นพรัตน์ นามเนาว์ คุณครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้
คำแนะนำ ในการศึกษาค้นคว้า และบุคลากรจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความ
อนุเคราะห์บุคลากรในการให้ คำปรึกษาด้วยดีตลอดมา  และขอขอบพระคุณครอบครัวผู้ให้กำลังใจในการ
ดำเนินงานและให้โอกาสในการศึกษาตลอดมา 

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (2559). กิจกรรมดาราศาสตร์ ภาคปฏิบัติ. เชียงใหม่ : 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

ศักด์ิอนันต์ อนันตสุข. (2557). (ปฏิบัติการ ERATOSTHENES วัดโลกท้ังใบด้วยไม้แท่งเดียว วัดความยาว เส้น
รอบวงโลกท่ี อพวช.). สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564, เข้าถึงจากเว็บไซต์ 
http://www.astroeducation.com 
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[P25] ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์ 

นางสาวกรชนก พนมรัตน์ 
ครูท่ีปรึกษา: นายพินิจ โสบรรเทา 

[โรงเรียนชลกันยานุกูล] 
 

บทคัดย่อ 

       โครงงานดาราศาสตร ์ เร ื ่ องความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างโลกและดวงจ ันทร ์  ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เ พ่ือ  
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของโลกและดวงจันทร์ 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของโลกหากไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 
โดยที่ตอนที่ 1.ตัวแปรต้น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์กับโลก ตัวแปรตาม คือ  การเกิดน้ำขึ้น น้ำลง 
ความกดอากาศ อุณภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝน 2. ศึกษาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก พบว่าดวงจันทร์โคจร
รอบโลกในเวลาประมาณ 27.3 วันเมื่อเปรียบเทียบการแปรคาบโคจรตามมาตรภูมิศาสตร์ระหว่างโลก-ดวง
จันทร์-ดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเป็นเฟสของดวงจันทร์ ซึ่งจะซ้ำรอบทุกๆ ช่วง 29.5 วัน 3. ศึกษาแรงไทดัล พบว่า
เป็นแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ซึ่งส่งผลต่อปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความกดอากาศ 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก และรวมถึงปริมาณน้ำฝน 4. ศึกษาผลกระทบของโลกหากไม่มีดวงจันทร์ พบว่าโลกจะ
ขาดแรงเสียดทาน โลกแกว่งตัวอย่างรุนแรง อากาศบนโลกผันเปล่ียนและระบบนิเวศเปล่ียนแปลง 
คำสำคัญ: แรงไทดัล น้ำข้ึน – น้ำลง  
 

ความเป็นมา 

นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ยอมรับกันโดยท่ัวไปว่าดวงจันทร์เกิดข้ึนมาจากการชนคร้ังใหญ่ใน
อดีต เมื่อมีวัตถุขนาดเท่าดาวอังคารดวงหนึ่งพุ่งชนโลกวัตถุนั้นมีชื่อว่า“เทีย”ดวงจันทร์เป็นบริวารดวงเดียวของ
โลกโคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 27 วัน 8 ชั่วโมงพร้อมกับหมุนรอบตัวเองจนครบหนึ่งรอบ แรงโน้มถ่วงของ
ดวงจันทร์ทำให้เกิดแรงไทดัลซึ่งมีอิทธิพลในการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง ข้างขึ้น-
ข้างแรม ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองและไม่มีอากาศห่อหุ้มอยู่ใกล้โลกที่สุดในระบบสุริยะแต่ความใกล้ก็ยังไกล
ระยะสิบเท่าของเส้นรอบโลกยังไม่ยาวเท่าระยะของโลกกับดวงจันทร์ แสงจันทร์ที่เราเห็นในตอนกลางคืนเป็น
เพียงแสงท่ีสะท้อนมาจากดวงอาทิตย์  

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของโลกและดวงจันทร์ 
2.เพ่ือศึกษาผลกระทบของโลกหากไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 
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วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาต้นกำเนิดของดวงจันทร์ 
2. ศึกษาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก  
3. ศึกษาแรงไทดัล 

   4. ศึกษาผลกระทบของโลกหากไม่มีดวงจันทร์ 
 

ผลการศึกษา 

จากการที่ได้ศึกษา ผลของการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโบกแบะดวงจันทร์ได้ศึกษาหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเรื่อง การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก แรงไทดัล ผลกระทบของโลกหากไม่มีดวงจันทร์ 
และหาความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์ซ่ึงผลการศึกษาข้อมูลนำเสนอเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

1. ต้นกำเนิดของดวงจันทร์เรื่องต้นกำเนิดของดวงจันทร์เป็นที่ถกเถียงสันนิษฐา   
นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ดวงจันทร์เกิดขึ้นมาจากการชนครั้งใหญ่

ในอดีต เมื่อมีวัตถุขนาดเท่าดาวอังคารดวงหนึ่งพุ่งชนโลก แรงพุ่งชนสาดเศษเนื้อดาวของทั้งสองดวงออกไป
โดยรอบและโคจรรอบโลก ไอโซโทปของออกซิเจน ไทเนเนียม ซิลิคอน และธาตุอ่ืน วัตถุต่าง ๆ ในระบบสุริยะมี
อัตราส่วนเหล่านี้ต่างกันไป แต่กรณีของตัวโลกกับดวงจันทร์กลับมีตัวเลขใกล้เคียงกัน ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีซ่ึง
แสดงว่าดวงจันทร์เกิดข้ึนจากเน้ือด้ังเดิมของเทียเป็นส่วนใหญ่ 

2. การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก  
ดวงจันทร์หมุนรอบโลกแบบประสานเวลา ที่ว่างระหว่างที่สูงเปลือกโบราณสว่างและหลุมอุกกาบาตที่เห็นได้
ชัดเจน เมื่อสังเกตจากโลก เป็นเทห์ฟ้าที่เห็นได้เป็นประจำสว่างที่สุดอันดับสองในท้องฟ้าของโลกรองจากดวง
อาทิตย์ โดยมีการสะท้อนสูงกว่าแอสฟอลต์เสื่อมเล็กน้อย อิทธิพลความโน้มถ่วงของดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำข้ึน
ลงมหาสมุทร  และทำให้หนึ่งวันยาวขึ้นเล็กน้อย มีระยะห่างจากโลก เฉลี่ยนับจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
ประมาณ 384,403กิโลเมตร เทียบเท่ากับ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของรัศมีของโลก ดวงจันทร์โคจรรอบ
โลกในเวลาประมาณ 27.3 วันเมื่อเปรียบเทียบการแปรคาบโคจรตาม มาตรภูมิศาสตร์ระหว่างโลก-ดวงจันทร์-
ดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเป็นเฟสของดวงจันทร์ ซ่ึงจะซ้ำรอบทุกๆ ช่วง29.5วัน 
          3. แรงไทดัล 
   แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ทำให้เกิดแรงที่เรียกว่า แรงไทเดล   เป็นผลกระทบทุติยภูมิที่เกิดจากแรงโน้ม
ถ่วง  ซึ่งส่งผลต่อปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความกดอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก และ
รวมถึงปริมาณน้ำฝนด้วยดวงจันทร์มีผลต่อสภาพอากาศบนโลก 
 

 

 

 



  Poster Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 233 

4. ศึกษาผลกระทบของโลกหากไม่มีดวงจันทร์ 
     1. หากดวงจันทร์หายไป โลกจะขาดความเสียดทาน “ท่ีเรียกว่าความเสียดทานไทดัล” ซ่ึงจะส่งผล

ให้โลกหมุนรอบตัวเองเร็วข้ึน เเละ จะส่งผลให้ในเเต่ละวันน้ันผ่านไปเร็วข้ึน  
     2. โลกจะแกว่งตัวอย่างรุนแรง การวิเคราะห์ข้อมูลแรงดึงดูดของดวงจันทร์นั้นมีอิทธิพลต่อโลก

อย่างมาก ซ่ึงแกนโลกจะเปล่ียนแปลงจนเกิดการแกว่งตัวคร้ังใหญ่ 

     3. อากาศบนโลกผันเปลี่ยน ด้วยเเรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีอิทธิพลต่อโลก ซึ่งทำหน้าที่คอยถ่วง
แกนโลกให้เอียงอยู่ในระดับ 23.5 องศา ถ้าวันหนึ่งโลกนี้เกิดไม่มีดวงจันทร์ขึ้นมา เเละ ดวงอาทิตย์ก็จะไม่อยู่
เหนือศีรษะของประเทศท่ีอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรอีกต่อไป 

     4. ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ดังนั้นการที่โลกไม่มีดวง
จันทร์ แรงดึงดูดของกระแสน้ำก็จะไปข้ึนอยู่กับดวงอาทิตย์แทน และด้วยความท่ีดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมาก 
จึงทำให้กระแสน้ำที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะอ่อนกำลังลงเหลือเพียง 40% เท่าน้ัน 
เมื่อเทียบกับกระแสน้ำแบบเดิมที่ขึ้นอยู่กับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์รวมกัน จนทำให้น้ำทะเลที่กระจุกกันอยู่
ระดับสูงใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะกระจัดกระจายไปยังขั ้วโลก หมายความว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะ
เปลี่ยนไป และอาจส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ แรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์ทำให้เกิดกระแสน้ำบนโลก   

     5. ท้องฟ้ายามค่ำคืนจะมืดสนิท เมื่อไม่มีดวงจันทร์ ก็ไม่มีแสงจันทร์ ซึ่งนั่นหมายความว่าท้องฟ้า
ยามค่ำคืนจะมืดกว่าเดิมมาก บนท้องฟ้าจะไม่มีอะไรเหลือพอให้ส่องสว่างได้อีกเลย ตั 

     6. จะมีสัตว์ตาโปนมากขึ้น ท้องฟ้าที่มืดมิด จะทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มี “ดวงตา
โปน” มากขึ้นกว่าเดิม อ้างอิงจากนักดาราศาสตร์ นีล โคมินส์ ได้กล่าวเอาไว้ว่า สัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน
จะต้องพัฒนาดวงตาของพวกมันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้น เพื่อช่วยในนำทาง หาอาหาร 
และสืบพันธ์ุ ในเวลากลางคืน ซ่ึงภายใต้ท้องฟ้าท่ีมืดมิดไร้พระจันทร์ สัตว์เหล่าน้ีจะวิวัฒนาการให้ปรับตัวจนอาจ
มีสัตว์ท่ีสามารถมองเห็นกลางคืนได้ชัดเจนในอนาคต 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาว่าหากดวงจันทร์ไม่ได้เป็นบริวารของโลกจะเกิดผลกระทบกับโลกเป็นอย่างมาก พบว่า 
หากโลกไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารทำให้ไม่มีแรงไทดัลซึ่งเป็นแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และส่งผลกระทบกับโลก
หากดวงจันทร์หายไป โลกจะขาดความเสียดทาน ที่เรียกว่าความเสียดทานไทดัล จะส่งผลให้โลกหมุนรอบ
ตัวเองเร็วขึ้น เเละ จะส่งผลให้ในเเต่ละวันนั้นผ่านไปเร็วขึ้น โลกจะแกว่งตัวอย่างรุนแรง การวิเคราะห์ข้อมูลแรง
ดึงดูดของดวงจันทร์นั้นมีอิทธิพลต่อโลกอย่างมาก ซึ่งแกนโลกจะเปลี่ยนแปลงจนเกิดการแกว่งตัวครั้งใหญ่ 

อากาศบนโลกผันเปลี่ยนเเรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีอิทธิพลต่อโลก ซึ่งทำหน้าที่คอยถ่วงแกนโลกให้เอียงอยู่ใน
ระดับ 23.5 องศา นั่นจึงทำให้ประเทศที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเป็นเขตร้อน เพราะเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์
อยู่ตรงเหนือศีรษะพอดี เเต่ถ้าวันหนึ่งโลกนี้เกิดไม่มีดวงจันทร์ขึ้นมา โลกก็จะไม่ได้เอียงอยู่ในระดับ 23.5 องศา 
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เเละ ดวงอาทิตย์ก็จะไม่อยู่เหนือศีรษะของประเทศที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรอีกต่อไป ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงดวง
จันทร์มีอิทธิพลต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ดังนั้นการที่โลกไม่มีดวงจันทร์ แรงดึงดูดของกระแสน้ำก็จะไปขึ้นอยู่กับ
ดวงอาทิตย์แทน  ท้องฟ้ายามค่ำคืนจะมืดสนิทเมื่อไม่มีดวงจันทร์ ก็ไม่มีแสงจันทร์ ซึ่งนั่นหมายความว่าท้องฟ้า
ยามค่ำคืนจะมืดกว่าเดิมมาก บนท้องฟ้าจะไม่มีอะไรเหลือพอให้ส่องสว่างได้อีกเลย จะมีสัตว์ตาโปนมากข้ึน 
ท้องฟ้าที่มืดมิด  สัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนจะต้องพัฒนาดวงตาของพวกมันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมี
ประสาทสัมผัสท่ีดีข้ึน เพ่ือช่วยในนำทาง หาอาหาร และสืบพันธ์ุ ในเวลากลางคืน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานน้ีสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากคุณครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
คุณครูพินิจ โสบรรเทา ท่ีให้แนวทางแก้ปัญหาตลอดจนช่วยเหลือในการหาอุปกรณ์การทำโครงงาน ตลอดจนให้
คำปรึกษา คำแนะนำ ตรวจแก้ไขโครงงาน ให้ความเมตตา ให้กำลังใจในทุกด้านตลอดระยะเวลาการทำ
โครงงาน  

ขอขอบคุณเพ่ือนท่ีร่วมทำงานโครงงานประเภทดาราศาสตร์ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ให้แนะนำ 
ข้อมูลและตรวจสอบเน้ือหาข้อมูลโครงงาน 

ท้ายท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณเว็บไซต์ ท่ีเก่ียวกับข้อมูลทางดาราศาสตร์ท่ีนำมาใช้ในโครงงาน 
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[P26] การศึกษาอัตราการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีความสว่างของดวงจันทร์ 

นางสาวณิศวรา จันทร์ทับ นางสาวทิพย์รดา แนบกลาง และนางสาวปรียาดา ดิเรกศิลป์ 
ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม และนายพีรพัฒน์ สามัญ 

[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา] 
 

บทคัดย่อ 

           โครงงานอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ความสว่างของดวงจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพื้นที่ความ
สว่างของดวงจันทร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน 1 รอบการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ (Phases of the 

Moon) เนื่องด้วยใน 1 รอบการโคจรของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกนั้น ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 29.5 วัน ซึ่งทางคณะ
ผู้จัดทำได้รวบรวมภาพถ่ายดวงจันทร์ในรอบ 22 วัน จากกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสง Dobsonian ขนาด 4 

นิ้ว ความยาวโฟกัส 1,200 มม. เริ่มเก็บข้อมูลภาพถ่ายตั้งแต่ขึ้น 5 ค่ำ เดือน4 จนถึงแรม 10 ค่ำ เดือน4 รวม
แล้วเป็นระยะเวลาทั้งหมด 22 วัน หลังจากนั้นจึงนำมาคำนวณหาพื้นที่ โดยวิธีการคำนวณจากสูตรการหาพื้นท่ี
ของจากรูปจริงที ่ถ่ายได้ และนำมาคำนวณกับค่ารัศมีและพื้นที ่ทั ้งหมดของดวงจันทร์ที ่เป็นค่าจริง โดย
กำหนดให้วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (แรม 1 ค่ำ)เป็นค่าตั้งต้นในการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นแลดลง
ของพื้นที่ความสว่างของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน และผลลัพธ์ที่ได้มาคือค่าอัตราท่ี
เพิ่มขึ้นและลดลงของพื้นที่ความสว่างของดวงจันทร์ในรอบ 22 วันนั้น มีค่าเพิ่มอยู่ที่  408% เปอร์เซ็นต์จะ
เท่ากับ 4.08 เท่าในการเพ่ิมข้ึนแต่ละวัน และมีค่าลดลงอยู่ท่ี 542% จะเท่ากับ 5.42 เท่าในการลดลงแต่ละวัน   
 

 บทนำ 

           ดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งเดียวของโลกเรา ซึ่งใน1เดือนการเปลี่ยนแปลงเฟสของดวงจันทร์จะมีการ
เปลี่ยนเฟส1รอบ ซึ่งใช้ระยะเวลา29.5วัน ในแต่ละเฟสที่คำนวณออกมาได้ก็จะมีการเห็นพื้นที่ความสว่างของ
ดวงจันทร์ที่แตกต่างกันออกไป ผู้จัดทำจึงได้มีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ โดย
นำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการหาพ้ืนท่ีเฟสของดวงจันทร์ 
 

                                                           วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี1: การหาอัตราเฟสของดวงจันทร์ 

- ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์หาข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเฟสของดวงจันทร์ใน1รอบการโคจร 

- นำข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากการบันทึกมาทำการรวบรวม เพื่อคิดสูตรการหาพื้นที่ความสว่างของ
ดวงจันทร์ด้วยโปรแกรม Photos 

-  นำสูตรที่ได้มาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฟสของดวงจันทร์ ให้ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมารวบรวม
ข้อมูลทุกอย่าง สรุปผล 
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ผลการศึกษา 

ภาพท่ี 1 แสดงการนำภาพถ่ายดวงจันทร์มาหาจุดศูนย์กลางและรัศมีด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP 

 

L=2,950 px ดังน้ัน ดังน้ัน รัศมี(r) = 1,475 px และ a = 396.7 คือ ความยาวแกนโทของวงรีตามแนวเส้น
กลางคืนของดวงจันทร์ 

พ้ืนท่ีของวงรีตามเเนวเส้นกลางคืน = 	5(")(8) = 3.147(396.7)(1,475) 
																																																	= 1,841,786.5  

								พ้ืนท่ีของดวงจันทร์	 = 58) = 3.147(1,475)(1,475) 

				= 6,846,691.88 

พ้ืนท่ีกลางคืนของดวงจันทร์ = (58) −
5(")(8)

	)2 

						= 2,503,845.38 

                  พ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ = พ้ืนท่ีของดวงจันทร์− พ้ืนท่ีกลางคืนของดวงจันทร์ 
											= 4,342,846.5 

                  พ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์  = !,#!$,%!&.(
).%!*    

																								= 5,115,249.12	ตารางกิโลเมตร 
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ภาพท่ี 2 ภาพดวงจันทร์จากกล้องโทรทัศน์ นำมาลากเส้นเพ่ือหาระยะก่ึงแกนโท 

 

L= 818 px ดังน้ัน รัศมี(r) = 409 px และ a = 150 คือ ความยาวแกนโทของวงรีตามแนวเส้นกลางคืน

ของดวงจันทร์ 

                พ้ืนท่ีของวงรีตามเเนวเส้นกลางคืน = 5(")(8) = 3.147(150)(409)  
                                                             = 193,068.45 

               พ้ืนท่ีท้ังหมดของดวงจันทร์		BC* 	= 3.147(409)(409) 
																= 526,433.307 

พ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ = (BC* −
B(2)(C)

)/2 

																				= 166,682.428 
                     		พ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ = +,,,,.).0).	

1.)23  
                     		พ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ = 	709,286.93	ตารางกิโลเมตร 
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                                                            สรุปผล 

           จากการศึกษาอัตราการเปลี ่ยนแปลงเฟสของดวงจันทร์ในรอบ 22 วัน มีค่าเพิ ่มอยู ่ที ่ 408% 

เปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ 4.08 เท่าในการเพิ่มขึ้นแต่ละวัน และมีค่าลดลงอยู่ที่ 542% จะเท่ากับ 5.42 เท่าในการ
ลดลงแต่ละวัน   
 

                    อภิปราย 

           การศึกษาเร่ืองอัตราการเปล่ียนเฟสพ้ืนท่ีความสว่างของดวงจันทร์ในระยะเวลา 22 วัน ในโครงงานน้ีมี
การถ่ายภาพของดวงจันทร์ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่บันทึกย้อนหลัง อาจมีการคลาดเคลื่อนจากการถ่าย
ดวงจันทร์ในแต่ละวัน 
 

   กิตติกรรมประกาศ 

           โครงงานน้ีสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม และ อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ ท่ี
ให้คำปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และสมาชิกจากชมรมดาราศาสตร์ ซึ่งกรุณาเสียสละเวลาเพื่อมาให้
ความรู้และคำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำโครงงาน ทำให้โครงงานสำเร็จไปได้ด้วยดี 
 

                  เอกสารอ้างอิง 

เฟสของดวงจันทร์. (2563). เข้าถึงได้จาก: https://hmong.in.th/wiki/Lunar_phase (วันที่ค้นข้อมูล: 20

เมษายน 2565) 
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[P27] การศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับการคาดการณ์อายุดิถีของดวงจันทร์ 

เด็กหญิงปราณปรียา วงษ์วิทยานันท์ 
ครูท่ีปรึกษา: นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์ 

[โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา] 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับการคาดการณ์อายุดิถี
ของดวงจันทร์ในแต่ละวันจากภาพถ่าย ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ โดยการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR 

Canon 70D  ต่อกับกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง แบบนิวโทรเนียน ขนาด  10 น้ิว  วิธีการศึกษา สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium  และการสังเกตด้วยตาเปล่า และทำการ
ถ่ายภาพดวงจันทร์ตามวันที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นนำภาพดวงจันทร์ที่ถ่ายได้มาหาอัตราส่วนพื้นที่สว่างต่อพื้นท่ี
ทั้งหมดของดวงจันทร์ในแต่ละวัน โดยใช้แนวเส้นละติจูด ลองจิจูด (Grid) มาคิดอัตราส่วน นำผลการหา
อัตราส่วนพื้นที่สว่างต่อพื้นที่ทั้งหมดของดวงจันทร์ในแต่ละวันไปพล็อตกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุดิถี
ดวงจันทร์ตามปฏิทินกับอัตราส่วนสว่าง เพื่อนำแนวโน้มของชุดข้อมูลมาเป็นสูตรคำนวณหา อัตราส่วนสว่าง
ของดวงจันทร์ ในแต่ละวัน  แล้วนำผลการศึกษาที่ได้ไปเปรียบเทียบกับส่วนสว่างของดวงจันทร์ จากโปรแกรม 
Stellarium ผลการศึกษาพบว่า ส่วนสว่างของดวงจันทร์ที่ได้จากภาพถ่ายกับส่วนสว่างของดวงจันทร์ จาก
โปรแกรม Stellarium มีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนการศึกษาอายุดิถีของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับโปรแกรม 
Stellarium มีค่าใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกัน 
คำสำคัญ :   ส่วนสว่างของดวงจันทร์ อายุดิถีของดวงจันทร์ 

 

ความเป็นมา 

 ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการโคจรร่วมกันระหว่างดวงอาทิตย์ 
โลก และดวงจันทร์ โดยจะทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดวงจันทร์ในลักษณะเป็นเส้ียว ซ่ึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
วัน คาบการเกิด ข้างขึ้นข้างแรมนั้นมีค่าเท่ากับ 29.53059 วัน หรือ 29 วัน 12 ชั่วโมง 44 นาที 2.9 วินาที ทำ
ให้ปฏิทิน จันทรคติไทยน้ัน มี 30 วันในเดือนคู่ ประกอบไปด้วยข้างข้ึน 15 วัน ข้างแรม 15 วัน และมี 29 วันใน
เดือนค่ี ประกอบไปด้วยข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน ข้างขึ้นคือการที่เสี้ยวของดวงจันทร์จะค่อย ๆ เพิ่มข้ึน
โดยวันที่ดวงจันทร์มีเสี้ยวสว่างจนเต็มดวงจะเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ หรือที่คนไทยเรียกว่าวันเพ็ญ ส่วนข้างแรมเสี้ยว
สว่างของดวงจันทร์ค่อยๆ เล็กลงไปเรื่อยๆ โดยวันท่ี ดวงจันทร์มืดหมดทั้งดวงจะเป็นวันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ 
วันทางจันทรคติจะมีการนับวันใหม่ ในทางดาราศาสตร์อัตราส่วนของพื้นที่ด้านสว่างต่อพื้นที่ทั้งหมดของดวง 
จันทร์ถูกนิยามด้วยคำว่าดิถี  เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วข้างขึ้นจะเป็นวันที่ดิถีของดวงจันทร์มีค่าเพิ่มขึ้น ข้างแรม 
คือวันท่ีดวงจันทร์มีดิถีลดลง  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับการคาดการณ์อายุ
ดิถีของดวงจันทร์ เปรียบเทียบกับโปรแกรม Stellarium 



Poster Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 240 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการหาส่วนสว่างของดวงจันทร์ในแต่ละวันจากภาพถ่าย 
2. เพ่ือศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับส่วนสว่างของดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium 

3. เพ่ือศึกษาอายุดิถีของดวงจันทร์จากภาพถ่ายเทียบกับอายุดิถีของดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium 
 

วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ศึกษาวิธีการหาส่วนสว่างของดวงจันทร์ในแต่ละวันจากภาพถ่าย 

1. วางแผนเก็บข้อมูลในวันข้ึน 1 - 15 ค่ำ ตามปฏิทิน ด้วยกล้อง DSLR Canon 70D ต่อกับกล้อง
โทรทรรศน์สะท้อนแสง แบบนิวโทรเนียน ขนาด 10 น้ิว  ณ ละติจูดท่ี 16 องศา 

2. ถ่ายภาพดวงจันทร์ตามวันเวลาท่ีกำหนดโดยการถ่ายภาพต้องต้ังค่ากล้องให้ ค่า ISO 200-400  

และค่า speed shutter เปล่ียนตามเฟสของดวงจันทร์ 
3. นำภาพดวงจันทร์ท่ีถ่ายได้และมีความสมบูรณ์ จำนวน 12 ภาพ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แนวเส้น

พิกัดละติจูด ลองจิจูด (Grid) มาคิดอัตราส่วนพ้ืนท่ีสว่างต่อพ้ืนท่ีท้ังหมดของดวงจันทร์ ดังภาพ   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแนวเส้นพิกัดละติจูด ลองจิจูด (Grid) ภาพท่ี 2 แสดงการหาอัตราส่วนสว่างดวงจันทร์ 
4. การคิดอัตราส่วนพ้ืนท่ีสว่างต่อพ้ืนท่ีท้ังหมดของดวงจันทร์ คือ นับจำนวนช่องสว่างในแนวลองจิจูด

ต่อจำนวนช่องลองจิจูดท้ังหมด แล้วคูณด้วย 100 ก็จะส่วนสว่างจากภาพถ่าย ทำแบบเดียวกันจนครบทุกภาพ 
 

ตอนท่ี 2 ศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับส่วนสว่างของดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium 

1. จัดทำข้อมูลจำนวนช่องลองจิจูดที่เป็นส่วนสว่างในแต่ละภาพไปพล๊อตกราฟกับพื้นที่สว่างของดวง
จันทร์จากการคิดคำนวณในข้อที่ 4 ตอนที่ 1 เพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนช่องสเกลลองจิจูดกับ
อัตราส่วนสว่างดวงจันทร์ ซึ่งได้สมการแนวโน้มเป็น y=5.5556x  เมื่อ y คือ อัตราส่วนสว่างดวงจันทร์ และ x 
คือ จำนวนช่องสเกลลองจิจูด เพ่ือท่ีจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูล 
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2. พล๊อตกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุดิถีดวงจันทร์ตามปฏิทินกับอัตราส่วนสว่างของ ดวงจันทร์
จากข้อมูลในข้อที่ 4 ตอนที่ 1 ซึ่งได้สมการแนวโน้มเป็น y = 6.4592x + 2.0174 เมื่อ y คือ อัตราส่วนสว่าง
ดวงจันทร์ และ x คือ อายุดิถีดวงจันทร์ตามปฏิทิน และคำนวณหาส่วนสว่างจากสมการน้ี 

3. พล๊อตกราฟเพ่ือเปรียบเทียบส่วนสว่างจากการศึกษาคร้ังน้ีกับส่วนสว่างจากโปรแกรม Stellarium 

ตอนท่ี 3 ศึกษาอายุดิถีของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับอายุดิถีของดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium 

1. ศึกษาอายุดิถีดวงจันทร์จากภาพถ่ายโดยคิดจาก จำนวนช่องสเกลลองจิจูดที่สว่างต่อจำนวนช่อง
ทั้งหมดคูณด้วย 15 (กรณีเดือนมีข้างขึ้นถึง 15 ค่ำ) ก็จะได้สมการ ! = !

"#x15 เมื่อ D คือ อายุดิถี    ดวงจันทร์  
N คือ จำนวนช่องสเกลลองจิจูด  

2. พล๊อตกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวันตามปฏิทินกับอายุดิถีดวงจันทร์ท่ีศึกษาท่ีได้จากข้อ 
1 ซ่ึงได้สมการแนวโน้มเป็น y = 0.9805x + 0.0901 เม่ือ y คือ อายุดิถีดวงจันทร์จากการศึกษา และ x คือ 
อายุดิถีดวงจันทร์ตามปฏิทิน  

3. นำข้อมูลท่ีได้ไปพล๊อตกราฟเพ่ือเปรียบเทียบอายุดิถีดวงจันทร์จากการศึกษากับอายุดิถี   ดวงจันทร์
จากโปรแกรม Stellarium 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาวิธีการหาส่วนสว่างของดวงจันทร์ในแต่ละวันจากภาพถ่าย 
 

ดิถีดวงจันทร์
ตามปฏิทิน 

จำนวนช่อง
ลองจิจูด 

อัตราส่วน
พ้ืนท่ีสว่าง 

ดิถีดวงจันทร์
ตามปฏิทิน 

จำนวนช่อง
ลองจิจูด 

อัตราส่วน
พ้ืนท่ีสว่าง 

ข้ึน 1 ค่ำ - - ข้ึน 9 ค่ำ 11 61.11% 
ข้ึน 2 ค่ำ - - ข้ึน 10 ค่ำ 12 66.67% 
ข้ึน 3 ค่ำ 4 22.22% ข้ึน 11 ค่ำ - - 
ข้ึน 4 ค่ำ 5 27.78% ข้ึน 12 ค่ำ 14 77.78% 
ข้ึน 5 ค่ำ 6 33.33% ข้ึน 13 ค่ำ 15 83.33% 
ข้ึน 6 ค่ำ 7.3 40.56% ข้ึน 14 ค่ำ 17 94.44% 
ข้ึน 7 ค่ำ 8.5 47.22% ข้ึน 15 ค่ำ 18 100.00% 
ข้ึน 8 ค่ำ 9.8 54.44%    
ตอนท่ี 2 ศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับส่วนสว่างของดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium 
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ตอนท่ี 3 ศึกษาอายุดิถีของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับอายุดิถีของดวงจันทร์จากโปรแกรม Stellarium 
 

 
สรุปผล 

การศึกษาส่วนสว่างของดวงจันทร์จากภาพถ่ายกับการคาดการณ์อายุดิถีของดวงจันทร์ท่ีศึกษาในครั้งน้ี 
ผลการศึกษา ท้ังส่วนสว่างของดวงจันทร์กับอายุดิถีดวงจันทร์ท่ีศึกษา มีค่าใกล้เคียงกัน กับโปรแกรม Stellarium  

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานวิจัยน้ีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ท่ีให้การ
สนับสนุน รวมทั้งคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และความรู้ใหม่ๆ จากบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก
ท่าน นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ และขอขอบพระคุณทางสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ท่ีให้โอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเรียนรู้คร้ังน้ี 

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน). โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.narit.or.th/index.php/162-nso/astronomy/earth-sun-and-moon. 
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กราฟเปรียบเทียบระหวZางอายุดีถีดวงจันทร<จากการศึกษากับโปรแกรม 

Stellarium 

อายุดีถี จากการศึกษา 

อายุดีถี จากโปรแกรม 
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[P28] การศึกษาพ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ และการส่ายของดวงจันทร์ 

 เด็กหญิงชิตา สังขจันทร์ และเด็กชายบุณยกร วัฒนากร  
ครูท่ีปรึกษา: นายสราวุธ ก่ิงภาพ  

[โรงเรียนตะพานหิน] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงาน เร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์และพ้ืนท่ีส่วนสว่าง ในมุมมองบนโลก
และการส่ายของดวงจันทร์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการหาพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์กับเฟสของดวงจันทร์
แล้วแสดงผลในรูปของกราฟ แสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์มีการส่าย โดยแบ่งวิธีการศึกษาเป็นสองขั้นตอน ตอนท่ี 
1 ศึกษาพื้นที่ส่วนสว่างกันเฟสของดวงจันทร์ การเก็บข้อมูลของดวงจันทร์ในแต่ละวันและพิมพ์ภาพของดวง
จันทร์ในแต่ละวัน ให้ขนาดของภาพมีอัตราส่วนขยายเท่ากัน หาพื้นที่ส่วนสว่างโดยใช้สูตรการหาพื้นที่เซกเตอร์ 
เซกเมนต์ และสามเหลี่ยม จากนั้นบันทึกผลในตารางคิดเป็นจำนวนร้อยละกับพื้นที่ความสว่างของดวงจันทร์ท่ี
พิมพ์ออกมา นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์ในโปรแกรม Stellarium 

แสดงความสัมพันธ์ออกมาเป็นกราฟ ซึ่งกราฟพื้นที่ส่วนสว่างที่หาได้ที่ได้มีลักษณะเดียวกันกับกราฟที่ได้จาก
โปรแกรม Stellarium ตอนท่ี 2 ศึกษาการส่ายของดวงจันทร์ โดยนำข้อมูลภาพดวงจันทร์ชุดเดิม เลือกหลุมบน
ดวงจันทร์ 2 หลุม โดยเลือกใช้หลุมที่สังเกตเห็นได้ง่ายทั้งในช่วงข้างขึ้นและข้างแรม แล้ววัดระยะห่างจากขอบ
หลุมแต่ละหลุมไปยังขอบของดวงจันทร์เท่ียบออกมาเป็นแกน x  และ y  บันทึกข้อมูลและสร้างกราฟแสดงการ
ส่ายของดวงจันทร์ ซ่ึงทำให้ทราบว่าดวงจันทร์มีการส่ายไปมาในทิศข้ึนลง ซ้ายขวา เข้าหาและออกห่างโลก 

 

ความเป็นมา 

ดวงจันทร์ลูนาร์ เป็นดาวบริวารของโลกเพียงดวงเดียว ซึ่งเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์ที่สามารถสังเกตได้
ง่าย โดยปกติดวงจันทร์จะหันด้านเดียวเข้าหาโลก เนื่องจากดวงจันทร์มีคาบ sidereal ประมาณ 27.3 วัน โดย
ด้านที่หันหาโลกเรียกว่า  ด้านใกล้ และด้านตรงข้าม เรียกว่า ด้านไกล ซึ่งในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีพื้นที่ส่วน
สว่างที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนผิวดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมายังโลก มีค่าที่ไม่
เท่ากันในแต่ละวัน จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม หรือ เฟสของดวงจันทร์ คือปรากฏการณ์ที่มี 
ลักษณะเว้าแหว่งของดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและเปลี่ยนแปลงไป โดยการเปลี่ยนเฟสของดวงจันทร์จะใช้
เวลาประมาณ 29.5 วัน  และดวงจันทร์มีการส่าย  
         จากการศึกษาการส่ายของดวงจันทร์พบว่า ดวงจันทร์ มีการส่ายทั้งหมด 3 กรณี คือ การส่ายใน
ลองจิจูด คือการส่ายของดวงจันทร์จากหน้าไปหลัง การส่ายในละติจูด คือ การส่ายของดวงจันทร์ส่ายข้ึนแล้วลง 
และการส่ายประจำวัน คือ การเห็นส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ก่อนแล้วจึงเห็นอีกส่วนในภายหลัง และจาก
การศึกษาพบว่า การท่ีดวงจันทร์ส่ายทำเรามีโอกาส มองเห็นพ้ืนผิวดวงจันทร์มากกว่า 50% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
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        ทางผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และเครื่องมือวัดเพื่อศึกษาพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์และศึกษา
การส่ายของดวงจันทร์ระหว่างวันท่ี 28 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  

 

วัตถุประสงค์ 

       เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์และพื้นที่ความสว่างในรูปแบบของกราฟ และศึกษา
เก่ียวกับการส่ายของดวงจันทร์  

 

วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ศึกษาพ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ 
            ดำเนินการเก็บข้อมูลของดวงจันทร์ในแต่ละวัน ให้มีความละเอียดชัดเจนจากนั้นพิมพ์ภาพของดวง
จันทร์ในแต่ละวัน ให้ขนาดของภาพมีอัตราส่วนขยายเท่ากันและหาพื้นที่ส่วนสว่างโดยใช้สูตรการหาพื้นท่ี
เซกเตอร์ เซกเมนต์ และสามเหลี่ยมจึงบันทึกผลในตารางเป็นจำนวนร้อยละ โดยคิดเป็นร้อยละจากการเขียน
โปรแกรมในการคำนวณ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ run โค้ด มีชื่อว่า mu python จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในโปรแกรม Stellarium ขั้นตอนสุดท้ายคือนำข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ มาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีส่วนสว่างและเฟสดวงจันทร์ 
 

ตอนท่ี 2 ศึกษาการส่ายของดวงจันทร์ 
            ดำเนินการเก็บข้อมูลของดวงจันทร์ในแต่ละวัน ให้มีความละเอียดชัดเจนจากนั้นปรับความชัดเจน
ของภาพให้สามารถมองเห็นหลุมบนดวงจันทร์ได้จากโปรมแกรม lightroom แล้วจึงพิมพ์ภาพของดวงจันทร์ใน
แต่ละวัน ให้ขนาดของภาพมีอัตราส่วนขยายเท่ากัน จากนั้นเลือกหลุมบนดวงจันทร์ 2 หลุม โดยเลือกใช้หลุมท่ี
สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและอยู่ใกล้ขอบของดวงจันทร์ ในที่นี้ใช้หลุม Langrenus (ทิศตะวันออกของดวง
จันทร์) และหลุม Grimaldi (ทิศตะวันตกของดวงจันทร์) วัดระยะห่างจากขอบหลุมแต่ละหลุมไปยังขอบของ
ดวงจันทร์ ถ้าหากหลุมอยู่ทางทิศตะวันออก ให้วัดระยะห่างจากขอบหลุมด้านทิศตะวันออกไปยังขอบดวงจันทร์
ทางด้านทิศเหนือละขอบของดวงจันทร์ด้านทิศตะวันออก ถ้าหากหลุมอยู่ทางทิศตะวันตก ให้วัดระยะห่างจาก
ขอบหลุมด้านทิศตะวันตก ไปยังขอบของดวงจันทร์ทางทิศเหนือและขอบของดวงจันทร์ด้านทิศตะวันตก 
จากน้ันบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน และสร้างกราฟแสดงการส่ายของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 
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ผลการทดลอง 

ตอนท่ี 1 ศึกษาพ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ 

 
 

ตอนท่ี 2 ศึกษาการส่ายของดวงจันทร์ 
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ห่างหลมุ Langrenus (E) ห่างหลมุ Grimalid (W)
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สรุปผลการทดลอง 

ตอนท่ี 1 ศึกษาพ้ืนท่ีส่วนสว่างของดวงจันทร์ 
จากการศึกษาทำให้ทราบความสัมพันธ์ของพื้นที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์(เฟสดวงจันทร์) กับช่วงเวลา

ข้างขั้นข้างแรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกราฟพาราโบลาซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่ร้อยละความสว่างที่ได้จาก
การศึกษาดวงจันทร์โดยใช้โปรแกรม Stellarium ท่ีลักษณะของกราฟมีความคล้ายคลึงกัน 
ตอนท่ี 2 ศึกษาการส่ายของดวงจันทร์ 

จากการศึกษาพบว่ากราฟไม่คงที่ในแต่ละวัน ซึ่งกราฟมีลักษณะขึ้นลงแตกต่างกันในแต่ละจึงสรุปได้ว่า
ดวงจันทร์มีการส่ายท่ีไม่เท่ากันท้ังในแนวแกน x และในแนวแกน y  

 

อ้างอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ. (2564). สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565 จากhttps://www.narit.or.th/ 

images07 _% % /book s/2020/ Booklet_astronomical_phenomena_2021.pdf  

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (2559). การเกิดไลเบนชัน สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565                                                                                                  

                จาก https://www.facebook.com/NARITpage/posts/1279934885403456/ 
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[P29] การศึกษาความรีวงโคจรดวงจันทร์ 

นายภูวเดช ภูไชยแสง และนายชลชาติ ทำดี 
ครูท่ีปรึกษา: นพรัตน์ นามเนาว์ 

[โรงเรียนบึงกาฬ] 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความรีของวงโคจรดวงจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรีของวงโคจรของดวงจันทร์และ
ศึกษาความสัมพันธ์ของเวลาในการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผ่านจุดกำหนดกับระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ 
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพดวงจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 23 เมษายน 2565 ณ 

โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 15 วีดีโอ โดยบันทึกจากกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 800d 

คำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ คำนวณหาความรีของวงโคจรดวงจันทร์ พบว่า ดวงจันทร์มีการโคจร
เป็นวงรี ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์มากที่สุด คือ 388,000.40 กิโลเมตร และระยะทางน้อยที่สุด คือ 
354,170.71 กิโลเมตร มีความรีของวงโคจร 0.04558206261 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 16.97 ในหน่ึง
คาบการโคจร และความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผ่านจุดกำหนดกับระยะทางจากโลก
ถึงดวงจันทร์ ให้ค่าท่ีผกผันกันเม่ือใช้เวลาน้อยระยะทางจะมาก เม่ือใช้เวลามากระยะทางจะน้อย 
คำสำคัญ: ความรีของวงโคจรดวงจันทร์ 
 

ความเป็นมา 

 ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,474 กิโลเมตร มีมวลเป็น 1 ใน 8 ของโลก 
วิถีการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นวงรี โคจรรอบโลกแบบประสานเวลา ดวงจันทร์มีระยะทางห่างจากโลก 
โดยเฉลี่ยประมาณ 385,000 กิโลเมตร วิถีการโคจรของดวงจันทร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา วงของวงโคจรที่อยู่ 
ใกล้โลกมากที่สุด เรียกว่า Perigee มีระยะทางประมาณ 356,400 กิโลเมตร อัตราความเร็วของการโคจรของ 
ดวงจันทร์รอบโลกจะเร็วมากที่สุดเมื่อยู่ใกล้ตำแหน่ง Perigee ส่วนช่วงของวงโคจรที่ห่างจากโลกมากที่สุด 
เรียกว่า Apogee มีระยะทางประมาณ 406,700 กิโลเมตร อัตราความเร็วของการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 
จะช้าที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ตำแหน่ง Apogee ดังนั้น ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในศึกษาความรีของวงโคจรดวง
จันทร์ และศึกษาความสัมพันธ์ของความรีของวงโคจรดวงจันทร์ จากความสัมพันธ์ของเวลาในการเคลื่อนที่ของ
ดวงจันทร์ผ่านจุดกำหนดกับระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาความรีของวงโคจรของดวงจันทร์ และศึกษาความสัมพันธ์ของเวลาในการเคลื่อนที่ของดวง
จันทร์ผ่านจุดกำหนดกับระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ 
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วิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1 ดำเนินการถ่ายวีดีโอการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 22 เมษายน 
2565 

 1.2 สร้างจุดกำหนดในการจับเวลา 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1 ความเร็วการเคล่ือนท่ีของดวงจันทร์ผ่านจุดผ่านจุดท่ีกำหนด 
  2.1.1 สร้างจุดหนดของการเคล่ือนท่ีของดวงจันทร์เพ่ือจับเวลา 
  2.1.2 นำวีดีโอท่ีได้มาใส่ในแบบร่างกำหนดการเคล่ือนท่ีของดวงจันทร์ 
  2.1.3 จับเวลาท่ีดวงจันทร์เคล่ือนท่ีผ่านจุดท่ีกำหนดจากด้านไปอีกด้าน 
 2.2 ดวงจันทร์ 
  2.2.1 ทำการคำนวณหาขนาดปรากฏเชิงมุมของดวงจันทร์ โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์กับ
เวลาในการเคล่ือนท่ีผ่านจุดกำหนดของดวงจันทร์ 
  2.2.2 ทำการวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ โดยใช้สูตร 

!"# $∅2' =
)
2
*  

   เม่ือ  D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ มีค่า 3,474 กิโลเมตร 
     ∅ คือ ขนาดปรากฏเชิงมุมของดวงจันทร์ (องศา)  

R คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ (กิโลเมตร) 
 2.3 ทำการคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ในวันและเวลาต่าง ๆ 
 2.4 ทำการคำนวณความคาดเคลื่อนของระยะทางจริงระหว่างดวงจันทร์กับโลกเทียบกับข้อมูลท่ี
คำนวณได้ในข้อ 2.3 

2.5 บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล  
2.6 คำนวณหาความรีของวงโคจรดวงจันทร์  
 

ผลการศึกษา 

1. ศึกษาความรีของวงโคจรของดวงจันทร์ 

 จากการศึกษาข้อมูลการถ่ายภาพดวงจันทร์วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 23 เมษายน 2565 ทำการ 
คำนวณหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ ความคาดเคล่ือนของระยะทาง
จริงระหว่างดวงจันทร์กับโลกเทียบกับข้อมูลท่ีคำนวณได้ คำนวณหาความรีของวงโจร ได้ผลการศึกษา ดังน้ี 
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จากตาราง สามารถคำนวณหาค่าความรีของดวงจันทร์ได้ดังน้ี 

 หาค่าความรีของดวงจันทร์ =  
!$%&"!$'(
!$%&#!$'(

 = 
$%%&&&.("$)(*+&.+*
$%%&&&.(#$)(*+&.+*= 0.04558206261 

 

           หาค่าความคาดเคล่ือน      = 
&.)(,"&.&())%-&.-.*

&.)(, × 100 
                                                  = 16.97 
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของเวลาในการเคล่ือนท่ีของดวงจันทร์ผ่านจุดกำหนดกับระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ 
จากการศึกษาได้ข้อมูลดังน้ี  

 
 
 
 

 
 
 
2.1 ตารางแสดงข้อมูลระหว่างเวลาในการเคล่ือนท่ีของวงจันทร์ผ่านจุดกำหนดกับระยะทางจากโลกถึง

ดวงจันทร์ 
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2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเคล่ือนท่ีของวงจันทร์ผ่านจุดกำหนดกับระยะทางจาก
โลกถึงดวงจันทร์ 

สรุปผล 

 จากการศึกษาความรีของวงโคจรพบว่า ดวงจันทร์มีการโคจรเป็นวงรี เมื่อทำการคำนวณหาระยะทาง
จากโลกถึงดวงจันทร์ ระยะทางที ่มากที ่ส ุด คือ 388,000.40 กิโลเมตร และ ระยะทางน้อยที ่ส ุด คือ 
354,170.71 กิโลเมตร ทำการคำนวณหาความรีของวงโคจรดวงจันทร์มีค่า 0.0527 ซึ่งมีความคลาดคลื่อนร้อย
ละ 16.97 พบว่า มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์กับเวลาในการเคลื่อนที่ของดวง
จันทร์ผ่านจุดที่กำหนดมี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง ในลักษณะแปรผกผันกันใน 1 คาบการโคจร 
กล่าวคือเมื่อใช้ระยะเวลาน้อยในการคลื่อนที่ผ่านจุดกำหนดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จะมาก เมื่อใช้เวลา
ระยะเวลามากในการคลื่อนที่ผ่านจุดกำหนดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จะน้อย จากการศึกษายังมีความ
คลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ อาจเกิดจากการคำนวณระยะทาง จากโลกดถึงดวงจันทร์จะต้องใช้
ความแม่นยำในการจับเวลาการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผ่านจุดที่กำหนด ทำให้อาจมีการคลาดเคลื่อน ขณะทำ
การวัดได้ และการบันทึกวีดีโอดวงจันทร์ไม่สามารถถ่ายภาพในทุกวันได้ เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ซ่ึง
ทำให้ได้ข้อมูลไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ ข้อเสนอใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรบันทึกภาพดวงจันทร์ได้ครบทุกช่วงเวลา จับเวลาหลายๆรอบแล้วนำมาเฉลี่ยเพื่อให้
เกิดความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด และในการศึกษาความสัมพันธ์ของวงโคจร ของดวงจันทร์กับวีดีโอการเคล่ือนท่ี
ของดวงจันทร์ ควรศึกษาระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์มากขึ้น หรือควรศึกษาจากฐานข้อมูล 
อ่ืนร่วมด้วย เช่น ระดับน้ำข้ึน - น้ำลง เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ ดร. สุรสิทธ์ิ สิทธิอมร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬที่ให้
การสนับสนุน อีกทั้งสนับสนุน ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์จากบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ คุณครูนพรัตน์ นามเนาว์ คุณครูที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้
คำแนะนำ ในการศึกษาค้นคว้า และบุคลากรจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความ
อนุเคราะห์บุคลากรในการให้ คำปรึกษาด้วยดีตลอดมา  และขอขอบพระคุณครอบครัวผู้ให้กำลังใจในการ
ดำเนินงานและให้โอกาสในการศึกษาตลอดมา 

เอกสารอ้างอิง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา. (2561). ดวงจันทร์และปรากฎการณ์บนโลกอันเน่ืองมาจากดวง

จันทร์. (ออนไลน์). สืบค้นเม่ือ 20 เมษายน 2565. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.satit.up.ac.th/B8C07/AroundTheWorld/geo/99.htm.  

ภูริภัทร ธนชัยสินวงศ์ และ ธนภรณ์ ตันเจริญ. (2562). การใช้ภาพถ่ายดวงจันทร์ในการคำนวณหา

ขนาด เชิงมุม ขนาดปรากฎและระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร. 
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[P30] การหารัศมีของโลกด้วยเรขาคณิตเบ้ืองต้น 

นางสาวอารียา จัตุรัสตระกูล และนางสาวณัฐณิชา วัฒนากลาง 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน 

[โรงเรียนสุรนารีวิทยา] 
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานการหารัศมีของโลกโดยวิธีการของนักปราชญ์ชาวกรีก อีราโทสทีเนส มีวัตถุประสงค์เพื่อหาว่า 
ณ ตำแหน่งที่มีละติจูดและลองจิจูดที่แตกต่างกันมีผลต่อค่ารัศมีของโลกหรือไม่ โดยทางผู้จัดทำได้ใช้ไม้ตรงที่มี
ความสูงที่เท่ากันในการเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลในวันท่ี 24 มกราคม 2565 ผ่านจุดสังเกตและตำแหน่งอ้างอิง
ที่แตกต่างกันสามตำแหน่ง โดยใช้โปรแกรม GOOGLE MAP ในการหาพิกัดของจุดสังเกตบนโลกและระยะห่าง
ระหว่างจุดสังเกตุกับจุดอ้างอิง รวมทั้งใช้โปรแกรม STELLARIUM ในการคำนวณค่ามุม ผลการทดลองพบว่า
ตำแหน่งท่ีมีระยะห่างระหว่างจุดสังเกต 1,200 กิโลเมตรมีค่ารัศมีของโลกเท่ากับ 5,064 กิโลเมตร และตำแหน่ง
ท่ีมีระยะห่างระหว่างจุดสังเกต 400 กิโลเมตร มีค่ารัศมีของโลกเท่ากับ 2,634 กิโลเมตร  
คำสำคัญ: มุมเงย เส้นรอบวง รัศมีของโลก 
 

ความเป็นมา 

เนื ่องจากโลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีสภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต อีกทั้งโลกยังเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สาม ในอดีตผู้คนมีความเชื่อว่าโลกมี
ลักษณะแบน แต่โคเปอร์นิคัส นักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์เป็นคนแรกที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางของระบบจักรวาลและโลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม นอกจากน้ีนักปราชญ์ชาวกรีกอย่าง 
อีราโทสทีเนสก็สามารถประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกได้จากการสังเกตและการใช้เรขาคณิตอย่างง่าย 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการทำโครงงานดาราศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการหารัศมีของโลกด้วย
เรขาคณิตเบื้องต้นร่วมกับโปรแกรม STELLARIUM ในการหาค่ามุม โดยใช้ไม้ตรงที่มีความยาว 60 เซนติเมตร
เป็นวัตถุอ้างอิง จากน้ันวัดทางตรงหาระยะเงาท่ีส้ันท่ีสุดเพ่ือคำนวณหาค่ารัศมีของโลก 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เข้าใจวิธีการหารัศมีของโลกโดยใช้เรขาคณิตเบ้ืองต้น 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการวัดความสูงและเงาของแท่งไม้ ด้วยวิธีการวัดโดยตรง 
3. เพ่ือเปรียบเทียบว่าระยะห่างระหว่างจุดสังเกตและจุดอ้างอิงมีผลต่อการหาค่ารัศมีของโลกหรือไม่ 
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วิธีการศึกษา 

1. ข้ันตอนในการเตรียมอุปกรณ์  

-  นำไม้ตรงที่มีความยาว 60 เซนติเมตร ตั้งฉากยึดไว้กับฐานที่อยู่กระดาษที่วางบนพื้นราบในบริเวณท่ี
มีแดด เพ่ือใช้เป็นจุดอ้างอิงในการหามุม 
2. ข้ันตอนการบันทึกผล 

-  บันทึกตำแหน่งปลายเงาท่ีส้ันท่ีสุด 
-  หาความยาวของเงาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมริเดียน โดยวัดจากฐานของไม้ตรงไปยังบริเวณ

ปลายเงาท่ีส้ันท่ีสุดท่ีบันทึกได้ 
3. ข้ันตอนการแปรผล 

-  หาค่ามุมเงยของจุดสังเกต โดยใช้สูตร tan∝=
ความยาวเงาที่สั้นที่สุด
ความสูงของเสา

 และจะได้ว่า  

 	∝= arctan(
ความยาวเงาที่สั้นที่สุด
ความสูงของเสา

) 

-  ใช้โปรแกรม GOOGLE MAP (คลิกขวา วัดระยะทาง) ในการวัดระยะห่างระหว่างจุดสังเกต 
(กิโลเมตร) โดยวัดในแนวต้ังฉากและหาพิกัดจุด 

-  กรอกค่าพิกัดในโปรแกรม STELLARIUM และสังเกตท่ีค่า Alt หรือ ค่ามุมเงย 
 8. นำค่า Alt ที่ได้มาแปลงเป็นค่ามุม G นำค่ามุม G ที่ได้มาคำนวณหาค่ามุมเงยของพิกัดจุดอีก
ตำแหน่งท่ีต้องการศึกษา และผลต่างมุมเงย 

-  นำค่าท่ีได้มาหา เส้นของรอบวงของโลก 

 เส้นของรอบวงของโลก (กิโลเมตร) =  
ระยะห่างระหว่างจุดที่สังเกต	(กิโลเมตร)×%&'°

ผลต่างมุม)ของดวงอาทิตย์  

-  หาค่า รัศมี = 		
ระยะห่างระหว่างจุดสังเกต(กิโลเมตร)×2,1!

)5×$  
 

ผลการศึกษา 
สถานที ่ ความสูงของเสา

(เซนติเมตร) 

ความยาวของเงา

(เซนติเมตร) 

มุมเงยของดวงอาทิตย ์

เชียงใหม ่
(ดอยอินทนนท)์ 

60 51.53 40.65 

นครราชสีมา 
(โรงเรียนสุรนารีวิทยา) 

60 50.27 49.35 

 

จากตารางผลการทดลองท่ี 1 ท่ีระยะห่างของจุดอ้างอิงมีค่าเท่ากับ 400 กิโลเมตร เม่ือคำนวณค่ารัศมี
ของโลกจะได้เท่ากับ 2,634 กิโลเมตร 
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สถานที ่ ความสูงของเสา

(เซนติเมตร) 

ความยาวของเงา

(เซนติเมตร) 

มุมเงยของดวงอาทิตย ์

สงขลา 
 

60 51.76 40.78 

เชียงใหม ่
(ดอยอินทนนท)์ 

60 51.53 26.64 

 จากตารางผลการทดลองท่ี 2 ท่ีระยะห่างจุดอ้างอิงมีค่าเท่ากับ 1,200 กิโลเมตร เม่ือคำนวณค่ารัศมีของ
โลกจะได้เท่ากับ 5,064 กิโลเมตร 

สรุปผล 

1. จากการศึกษาหาค่ารัศมีของโลกด้วยใช้เรขาคณิตเบื้องต้นร่วมกับโปรแกรม STELLARIUM พบว่า
ตำแหน่งของจุดอ้างอิงที่แตกต่างกันและระยะห่างระหว่างจุดอ้างอิงมีผลต่อค่ารัศมีของโลก โดยระยะห่าง
ระหว่างจุดอ้างอิงท่ีมากกว่าจะให้ค่ารัศมีของโลกท่ีใกล้เคียงกว่า 

2.ผู้จัดทำหวังว่าจะมีการใช้ข้อมูลค่ารัศมีของโลกที่ได้จากการคำนวณโดยใช้เรขาคณิตเบื้องต้นไปต่อ
ยอดในการศึกษาหาค่ามวลของโลก 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานศึกษาเรื่องนี้สามารถประสบความสำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากความกรุณาอย่างสูงจากคุณครู
บุญฐกาญจน์ บุญเคน ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการ
ทางทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทำโครงงานศึกษาการหารัศมีของโลกตลอดจนปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่ นี้ อนึ่ง ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า 
โครงงานเล่มนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีให้แก่เหล่าครูอาจารย์ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำ
ให้ผลงานนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มี
พระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังคำเสนอแนะจากทุกท่าน
ท่ีเข้ามาศึกษางานวิจัยเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554) 

ได้ให้ความหมายและประวัติของตรีโกณมิติ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2560) 

ให้นิยามฟังก์ชันarctangent และตัวผกผันของฟังก์ชัน tangent 

Greelane (2562) ได้ให้นิยามความหมายของเส้นรอบวง และวิธีการหาเส้นรอบวงของวงกลม 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (ม.ป.ป.) 

ได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับทรงกลมฟ้าพิกัดขอบฟ้า และการวัดมุมในระบบพิกัดขอบฟ้า 
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (2564) 

 ศึกษาเก่ียวกับการหาระยะทางของวัตถุท้องฟ้า 
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[P31] ศึกษาเปรียบเทียบวิธีหาการหารัศมีวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลก คาบการโครจรของดวงจันทร์

รอบโลก โดยหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ท่ีสัมพันธ์กับอัตราการหมุนของโลก 

นายนรินทร์ เทพวงค์ และนางสาวนัสธิชา แก้วยศ 
ครูท่ีปรึกษา: นายเอกชัย จันทร์ตา 

[โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานดาราศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการหาค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึง
ดวงจันทร์และคาบเฉลี่ยการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกด้วยวิธีการหาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์และการ
หาหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ท่ีสัมพันธ์กับอัตราการหมุนของโลก หาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์
กับความคลาดเคลื่อนของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกในช่วงเวลา 6 

เมษายน – 16 เมษายน 2565 ด้วยวิธีที่ 1 การวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์จากถ่ายภาพดวงจันทร์ นำข้อมูล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์ที่ได้เทียบขนาดเชิงมุมดาวอ้างอิงที่ทราบค่า แล้วนำมาคำนวณหาระยะห่าง
จากโลกและคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก เปรียบเทียบกับวิธีที่ 2 หาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ท่ี
สัมพันธ์กับอัตราการหมุนของโลก โดยการถ่ายวีดีทัศน์การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์แล้วจับ
เวลาการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผ่านเส้นอ้างอิงมาวิเคราะห์และคำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ เพื่อหา
ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ผลการศึกษาพบว่า วิธีท่ี 1 ได้ระยะห่าง
เฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 393215.12 กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.24 คาบการโคจรของ
ดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ย 28.43 วัน มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.96 และวิธีที่ 2 ได้ระยะห่างเฉลี่ยจากโลก
ถึงดวงจันทร์เท่ากับ 332640.90 กิโลเมตร มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 15.56 คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบ
โลกเฉลี่ย 22.11 วัน มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 23.46นอกจากนี้ยังพบว่าระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับความ
คลาดเคลื่อนของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกของวิธีที่ 2 มีค่าสูงเม่ือ
เฟสของดวงจันทร์อยู่ในช่วงข้ึน 5 - 12 ค่ำ และมีค่าลดลงเม่ือเฟสของดวงจันทร์อยู่ในช่วง ข้ึน 14 - 15 ค่ำ 
คำสำคัญ: ขนาดเชิงมุม อัตราเร็วเชิงมุม  ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ คาบการโคจรของดวงจันทร์ 

ความเป็นมา 

ดวงจันทร์ เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มนุษย์สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าและอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุด ผู้ศึกษา
จึงสนใจศึกษาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ด้วยอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่จำกัด โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการศึกษา จากการสังเกตดวง
จันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์มีการเคล่ือนท่ีเน่ืองจากโลกหมุนรอบตัวเองและขนาดปรากฏมีขนาดแตกต่างกัน มา
วิเคราะห์และคำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ โดยสัมพันธ์กับอัตราการหมุนของโลก แล้วนำข้อมูลที่ได้
คำนวณหาระยะห่างจากโลกและคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก เปรียบเทียบกับวิธีการการวัดขนาด
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เชิงมุมของดวงจันทร์จากถ่ายภาพดวงจันทร์ นำข้อมูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์ที่ได้เทียบขนาดเชิงมุม
ดาวอ้างอิงท่ีทราบค่าและใช้ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากโปรแกรม stellarium  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการหาค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบเฉลี่ยการโคจรของดวง
จันทร์รอบโลกด้วยวิธีการหาจากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์และการหาหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ที่สัมพันธ์
กับอัตราการหมุนของโลก  
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับความคลาดเคลื่อนของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์และ
คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 

วิธีการศึกษา 

วิธีท่ี 1 การวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 

1. ถ่ายภาพดวงจันทร์ในแต่ละวัน ผ่านกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ขนาด 10 น้ิว ด้วยโทรศัพท์มือถือ บันทึกภาพ
อย่างน้อย 5 ภาพ (ในช่วงเวลาเดียวกัน) พร้อมบันทึกวัน เวลาและตำแหน่งพิกัดขอบฟ้าท่ีทำการถ่ายภาพ 
2. นำไฟล์ภาพถ่ายดวงจันทร์ที่ถ่ายได้ ปรับให้ขนาดภาพเป็นขนาดเดียวกัน ด้วย Microsoft PowerPoint เพ่ือ
หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของภาพดวงจันทร์ ด้วยวิธีลากเส้นคอร์ดหาจุดศูนย์กลางภาพดวงจันทร์ วัดรัศมีและ
บันทึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภาพดวงจันทร์ (d) ในหน่วยเซนติเมตร  
3. เลือกดาวอ้างอิง 2 ดวง โดยเลือกจากกลุ่มดาวท่ีปรากฏในท้องฟ้าคืนเดียวกับดวงจันทร์ (6 กุมภาพันธ์ 2565) 

ได้แก่ ดาว Baten Kaitos – HIP8645 และ ดาว X Cet – HiP8457 ทำการวัดระยะห่างของดาวทั้ง 2 ดวงได้ 
11.77 เซนติเมตร วัดระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิงสองดวงโดยใช้ข้อมูลโปรแกรม Stellarium ได้ 0.58277º  

4. นำข้อมูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภาพดวงจันทร์ที่วัดได้ (d) มาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กับระยะห่างเชิงมุมดาว
อ้างอิงท่ีเราทราบค่า เพ่ือเปล่ียนเป็นค่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ ดังสมการ 

∅ = &'ระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิง	2	ดวง
ระยะห่างของดาวอ้างอิง	2	ดวง 		เมื่อ	∅	คือ	ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร	์(องศา) 

5. นำค่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ในแต่ละวัน จากข้อ 4 มาคำนวณหาระยะห่างจากโลก (R) ดังสมการ 

จากรูปจะได้ tan	(∅-) = (
0
-)//        

ดังน้ันจะได้   /	= (
0
-)/tan	(∅- ) 

 
เม่ือ / คือ ระยะห่างของดวงจันทร์กับโลก     ∅ คือ ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์  
     0 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางเฉล่ียดวงจันทร์เท่ากับ 3,474.206 กิโลเมตร  
6. นำค่าระยะห่างของดวงจันทร์กับโลก (R) จากข้อ 5 มาคำนวณหาคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ตาม
กฎการโคจรข้อท่ี 3 ของเคปเลอร์ ดังสมการ  
1 คือ คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก              / คือ ระยะห่างของดวงจันทร์กับโลก  
2 คือ ค่าคงท่ีโน้มถ่วงสากล = 6.974x10-11 m3/kg.s2 3 คือ มวลของโลก = 5.97x1024 kg 

! = "(2%)2'3
)*  
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วิธีท่ี 2 การหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ท่ีสัมพันธ์กับอัตราการหมุนของโลก 
1. ถ่ายวีดีทัศน์การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ แล้วจับเวลาการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ผ่าน
เส้นอ้างอิงด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ปรับแนวเส้นอ้างอิงให้ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ดวงจันทร์ และเมื่อขอบดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนมาแตะเส้นอ้างอิงให้เริ่มจับเวลาจนกระทั่งจุดอ้างอิงบนดวงจันทร์
เคล่ือนผ่านเส้นอ้างอิงพอดี ให้หยุด และบันทึกเวลาทำการทดลองซ้ำเพ่ือหาค่าเฉล่ียเวลา  
2. นำเวลาเฉล่ีย มาวิเคราะห์และคำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ โดยสัมพันธ์กับอัตราการหมุนของโลก 
  $ คือ ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์  (องศา)  

H คือ อัตราการหมุนของโลก = 0.25 องศาต่อนาที 
1 คือ เวลาเฉล่ียท่ีดวงจันทร์เคล่ือนท่ีผ่านจุดอ้างอิง (นาที) 

3. นำค่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ มาคำนวณหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ (R) จากสมการเทียบเคียง 
เม่ือขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์มีค่าน้อยๆ เม่ือเทียบกับระยะห่าง ดังน้ี      
      

      4 คือ ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์  
      D คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดวงจันทร์มาตรฐาน  
   		4 คือ ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ (เรเดียน)  

4. คำนวณหาค่าคาบการโคจร (T) ของดวงจันทร์รอบโลก ด้วยสมการดังวิธีท่ี 1 ข้อ 6.  
5. วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หาค่าร้อยละความ
คลาดเคล่ือน ความสัมพันธ์ของข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ตารางแสดงค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์ คาบการโคจรเฉลี่ยของดวงจันทร์รอบโลก ด้วยวิธีที่ 1 และ
วิธีท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 6 - 16 เมษายน 2565 
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สรุปผล 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสามารถหาค่าระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวง
จันทร์รอบโลกได้ทั้ง 2 วิธี โดยวิธีที่ 1 ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 393215.12 กิโลเมตร มี
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.24 คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉลี่ยเท่ากับ 28.43 วัน มีความคลาด
เคลื ่อนร้อยละ 3.96 และวิธีที ่ 2 ระยะห่างเฉลี ่ยจากโลกถึงดวงจันทร์เท่ากับ 332640.90 กิโลเมตร มี
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 15.56 คาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเฉล่ีย 22.11 วัน มีความคลาดเคล่ือนร้อย
ละ 23.46 นอกจากนี้ยังพบว่าความสัพันธ์ระหว่างเฟสของดวงจันทร์กับความคลาดเคลื่อนของระยะทางจาก
โลกถึงดวงจันทร์และคาบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกของวิธีที่ 2 มีค่าสูงเมื่อเฟสของดวงจันทร์อยู่ในช่วงข้ึน 
5 - 12 ค่ำ และมีค่าลดลงเมื่อเฟสของดวงจันทร์อยู่ในช่วง ขึ้น 14 - 15 ค่ำ ดังนั้นวิธีที่ 2 เหมาะกับเฟสของดวง
จันทร์เกือบเต็มดวงจึงจะได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้น เพื่อความแม่นยำและถูกต้องควรหาวิธีการวัดขนาดเชิงมุมของ
ภาพถ่ายดวงจันทร์ และควรเก็บข้อมูลทำซ้ำหลายๆ เดือน  

เอกสารอ้างอิง 

มติพล ตั้งมติธรรม. [2563]. คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดารา
ศาสตร์. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).  
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). [2564]. แบบบันทึกกิจกรรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ โครงการ
อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ข้ันกลาง. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน).  

QR Code เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม ได้แก่  
วัดขนาดเชิงมุมจากภาพและวัดระยะเชิงมุมของดาวอ้างอิง  

การจับเวลาวิธีที ่2 

ตารางบันทึกผลวิธีที ่1 และ วิธีที ่2 

ข้อมูลความสัมพันธ์เฟสดวงจันทร์กับความคลาดเคลื่อน 
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[P32] การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์จากภาพถ่ายโดยใช้กล้อง DSLR 

เด็กหญิงกนกพร พันธ์กว้าง และเด็กชายการัณยภาส ผาสุกมหาวิโล 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวรุจิรา  แสนโท 

[โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์] 
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานการศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์จากภาพถ่ายโดยใช้กล้อง DSLR มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะการโคจรของดวงจันทร์จากภาพถ่าย โดยใช้กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) ยี่ห้อ Canon 

รุ่น EOS80D ต่อเข้ากับกล้องดอปโซเนียนแบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 น้ิว ถ่ายภาพดวงจันทร์
ในแต่ละวันระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2565 เป็นเวลา 39 วัน และถ่ายภาพดาว Antares และ
ดาว HIP80910 เป็นดาวอ้างอิง เพื่อหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ นำภาพถ่ายดวงจันทร์จำนวน 39 ภาพ 

คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ จากนั้นทำการพล็อตกราฟเพื่อวิเคราะห์ลักษณะวงโคจรของดวง
จันทร์ 
 การศึกษาวงโคจรของดวงจันทร์จากภาพถ่ายโดยใช้กล้อง DSLR พบว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี 
มีค่าความรีของวงโคจรเท่ากับ 0.0405 ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ในแต่ละวันที่ศึกษาอยู่ระหว่าง 367,025 

ถึง 407,539 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์เฉล่ีย 383,580 กิโลเมตร     
คำสำคัญ: วงโคจรของดวงจันทร์  
 

ความเป็นมา 
 

 ดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด และเป็นดาวบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลก มีความ
สว่างมากที่สุดในท้องฟ้าตอนกลางคืน แสงสว่างของดวงจันทร์เป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ที่กระทบพื้นผิวดวง
จันทร์แล้วสะท้อนมายังโลก โดยดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกทุกๆ 27 วัน 8 ชั่งโมง มีระยะห่างจากโลกเฉลี่ยนับ
จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางประมาณ 384,403 กิโลเมตร เทียบเท่ากับ 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลก มี
ขนาดปรากฏเชิงมุมและระยะห่างจากโลกในแต่ละวันไม่เท่ากัน หากเราทราบระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์ใน
แต่ละวันจะทำให้ทราบลักษณะการโคจรของดวงจันทร์ได้ 
 โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการโคจรของดวงจันทร์จากภาพถ่าย โดยใช้กล้อง 
DSLR (Digital Single Lens Reflex) ยี่ห้อCanon รุ่นEOS80D ต่อเข้ากับกล้องดอปโซเนียนแบบสะท้อนแสง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ถ่ายภาพดวงจันทร์ในแต่ละวัน เป็นเวลา 39 วัน และถ่ายภาพดาว Antares 

และดาว HIP80910 เป็นดาวอ้างอิง เพื่อหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ นำภาพถ่ายดวงจันทร์จำนวน 39 ภาพ 

คำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ จากนั้นทำการพล็อตกราฟเพื่อวิเคราะห์ลักษณะวงโคจรของดวง
จันทร์ 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจากภาพถ่ายดวงจันทร์ 
 2. เพ่ือศึกษาความรีวงโคจรของดวงจันทร์ 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากภาพถ่ายของดวงจันทร์ 

  

วิธีการศึกษา 

1. ถ่ายภาพดวงจันทร์โดยใช้กล้อง DSLR ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
10 น้ิว ถ่ายภาพดวงจันทร์ในแต่ละวัน เป็นเวลา 39 วัน 
2. ถ่ายภาพดาวAntares และดาวHIP80910 เป็นดาวอ้างอิงเพ่ือหาระยะเชิงมุม 
3. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์และระยะห่างของดาวอ้างอิงทั้งสองดวงโดยใช้โปรแกรม 
adobe photoshop  

4. คำนวณหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์จากการเปรียบเทียบกับระยะห่างของดาวอ้างอิงท่ีวัดได้จากภาพ
และระยะห่างเชิงมุมของดาวอ้างอิงจากโปรแกรม stellarium  

5. คำนวณระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ จากสมการ 
  

 

 เม่ือ R คือระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ (กิโลเมตร) 
  D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ (กิโลเมตร) 
  คือขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ (องศา) 

6. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์กับเวลา 
7. คำนวณค่าความรีวงโคจรของดวงจันทร์ 
8.วิเคราะห์ลักษณะการโคจรของดวงจันทร์ 

ผลการศึกษา 

 นำภาพถ่ายดวงจันทร์จำนวน 39 ภาพและภาพดาวอ้างอิงมาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าขนาดเชิงมุมของ
ดวงจันทร์ มีขนาด 0.495 ถึง 0.548 องศา มีขนาดเชิงมุมเฉลี่ย 0.519 องศา เมื่อคำนวณระยะทางจากโลกถึง
ดวงจันทร์ในแต่ละวันพบว่ามีระยะทางระหว่าง 367,025 ถึง 407,539 กิโลเมตร มีค่าเฉลี่ย 383,580 กิโลเมตร 
นำผลที่ได้สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์และระยะเวลา โดยให้แกน x 
แทนระยะเวลา และแกน y คือระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ จะได้กราฟดังต่อไปน้ี 
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กราฟท่ี 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์และระยะเวลา 
 

เมื่อนำระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ที่ระยะใกล้ที่สุดเฉลี่ยคือ 364,781 กิโลเมตรและระยะไกล
ที่สุดเฉลี่ยคือ 395,540 กิโลเมตร มาวิเคราะห์ค่าความรีของวงโคจร จะได้ค่าเท่ากับ 0.0405 และระยะทาง
เฉล่ียจากโลกถึงดวงจันทร์มีค่าเท่ากับ 383,580 กิโลเมตร 

 

สรุปผล 

 จากผลการศึกษาภาพถ่ายดวงจันทร์โดยใช้กล้อง DSLR ต่อเข้ากับกล้องดอปโซเนียน ถ่ายภาพดวง
จันทร์ในแต่ละวันเป็นเวลา 39 วัน พบว่าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร์ในแต่ละวันไม่เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
0.5159 องศา ระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์มีค่าเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันโดยมีค่าอยู่ระหว่าง367,025 ถึง 
407,539 กิโลเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 383,580 กิโลเมตร เมื่อวิเคราะห์ค่าความรีของวงโคจรมีค่าเท่ากับ 0.0405 
แสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกมีลักษณะเป็นวงรี 
 ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาระยะห่างจากโลกถึงดวงจันทร์พบว่าระยะห่างในแต่ละวันมีระยะที่ไม่
เท่ากัน โดยคำนวณระยะห่างเฉลี ่ยได้เท่ากับ 383,580 กิโลเมตร มีค่าความคลาดเคลื ่อนเท่ากับ 0.21 

เปอร์เซ็นต์ซ่ึงอาจเกิดจากการการวัด การคำนวณ ข้อมูลจากภาพถ่ายและปัจจัยอ่ืนๆ แต่จากการพิจารณากราฟ
จะเห็นว่าลักษณะกราฟมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แน่นอน ทำให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระยะทาง
จากโลกถึงดวงจันทร์เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงและสามารถอธิบายลักษณะวงโคจรได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานของ  
ครูรุจิรา แสนโท ครูที่ปรึกษาโครงงาน ขอขอบคุณครูอุลัยพร สิงห์ขัน ครูนาตยา ราชคำ ครูวีระพล ภาระเวช
และคณะครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม เป็นกำลังใจ ขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่คอยสนับสนุนให้
โครงงานน้ีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมชุมนุมผู้ช่วยเหลือการเก็บรวบรวมข้อมูลและทุกท่านท่ี
ยังไม่ได้กล่าวถึง ณ ท่ีน้ี ท่ีทำให้โครงงานประสบผลสำเร็จ 
 

เอกสารอ้างอิง 

มติพล ต้ังมติธรรม, คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ, สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศทาง 
ดาราศาสตร์, ตุลาคม 2563 

ระยะเชิงมุม(ออนไลน์) สืบค้นเม่ือ 24 เมษายน 2565 : http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-

sphere/horizon-coordinates/angular 

Lunar Perigee and Apogee(ออนไลน์) สืบค้นเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2565 : 

https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/lunar-perigee-apogee.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poster Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 262 

[P33] การศึกษา phase ของดวงจันทร์เพ่ือหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ 

  นางสาวจุฑามาศ ทองวิจิตร 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวศศิธร อินทรยงค์ 

[โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์] 
 

บทคัดย่อ 
 

 ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบโลก 1 รอบ เท่ากับที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง นั่นทำให้สามารถมองเห็น
ดวงจันทร์ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น และดวงจันทร์จะเปลี่ยนแปลงเสี้ยวสว่างหรือ phase ของดวงจันทร์ไม่
เหมือนกันในแต่ละคืน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษา phase ของดวงจันทร์ที่แตกต่างกันในแต่ละคืน
เพื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ (2) หาผลต่างระหว่างระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ที่ได้จากการ
คำนวณกับค่ามาตรฐาน ซึ่งทำการเก็บข้อมูลดวงจันทร์ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง จากน้ัน
บันทึกภาพดวงจันทร์ในแต่ละวันทั้งข้างขึ้นและข้างแรม หามุมที่กวาดจากเส้นแบ่งกึ่งกลางดวงจันทร์ถึง phase 

ของดวงจันทร์ (มุม ) เพื่อคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ผลการศึกษาเมื่อตรวจสอบการหามุม 
จากตรีโกณมิติ โดยการเปรียบเทียบจากมุม phase ที่คำนวณกับค่าจากโปรแกรม Stellarium ให้ผลลัพธ์ท่ี

ใกล้เคียงกันในทุก phase ที่ทำการวิเคราะห์ แต่เมื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ phase ของดวงจันทร์ 
7 ค่ำ ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานจากฐานข้อมูล NASA มากที่สุด ซึ่งเกิดจากการคำนวณที่มีความ
ซับซ้อนน้อยกว่า 
คำสำคัญ: โปรแกรม Stellarium / มุม / phase ของดวงจันทร์ 
 

ความเป็นมา 

 ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารดวงเดียวของโลก เป็นดาวบริวารขนาดใหญ่สุดเมื่อเทียบกับขนาดของดาว
เคราะห์ในวงโคจร ในหนึ่งเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเสี้ยวสว่างหรือเรียกว่า phase ของดวงจันทร์ คือลักษณะ
การเกิดวงแหวนของดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งเดือน เมื่อเปรียบเทียบการ
แปรคาบโคจรตามมาตรภูมิศาสตร์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ส่วนสว่างของดวงจันทร์ท่ีเกิดข้ึนจากแสง
ของดวงอาทิตย์ที่กระทบผิวของดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมายังโลก คาบการเปลี่ยนหนึ่ง phase และคาบการ
เปลี่ยน phase หนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ 29.5 วัน ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกครบหนึ่งรอบ จะมีจุดท่ี
ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุด และโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ จากความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงได้ศึกษา phase 

ของดวงจันทร์ในขณะท่ีโคจรรอบโลก เพ่ือหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษา phase ของดวงจันทร์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละคืนเพ่ือหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ 
2. หาผลต่างระหว่างระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ท่ีได้จากการคำนวณกับค่ามาตรฐาน  
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วิธีการศึกษา 
 

1. ถ่ายภาพของดวงจันทร์โดยใช้กล้องดิจิตอล DSLR ยี่ห้อ Canon EOS 70D ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ชนิด
หักเหแสง ทำการปรับโฟกัสกล้องโทรทรรศน์เพื่อให้ได้ภาพดวงจันทร์คมชัดที่สุด จากนั้นบันทึกภาพดวง
จันทร์ไม่ต่ำกว่า 5 ภาพ พร้อมบันทึกวันและเวลาท่ีถ่าย 

2. หา phase ของดวงจันทร์โดยใช้โปรเเกรม Microsoft PowerPoint  

1) สร้างวงกลมมา 1 รูป พร้อมสร้างแกน AB และ CD ให้ทับพอดี
ส่วนของดวงจันทร์ 

2) สร้างวงรีให้ทับส่วน phase ของดวงจันทร์  
3) วัดรัศมี ( ) และระยะจาก phase ถึง terminator ( ) 

4) หามุมที่กวาดจากเส้นแบ่งกึ่งกลางดวงจันทร์ถึง phase ของดวง
จันทร์ (มุม ) จากสมการ (1) 

                        (1) 

3. หาค่าความคลาดเคล่ือน phase angle จากโปรแกรม
Stellarium และการคำนวณจากสมการ (2) 

         (2) 

4. บันทึกค่า Elongation ของดวงจันทร์ และระยะทางจากโลก
ถึงดวงจันทร์ (Rm) จากโปรเเกรม Stellarium  

5. คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ จากสมการ (3) 
 

          (3) 

 
           ก) กรณีดวงจันทร์ครึ่งดวง                   ข) กรณ ีphase ของดวงจันทร์ต่าง ๆ   

รูปที่ 2 แสดงวิธีการของ Aristarchus โดยสร้างรูปสามเหลี่ยมระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 

6. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ระหว่างการศึกษาจากภาพถ่ายกับค่ามาตรฐานที่ได้จาก
ฐานข้อมูล NASA บันทึกค่าลงในตาราง 

 

 

รูปที่ 1 การวิเคราะห<ภาพถZายดวงจันทร<  

รูปที่ 2 การหามุม จากตรีโกณมิติ 
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ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ศึกษา phase ของดวงจันทร์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละคืนเพ่ือหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ 
ข้างข้ึน/
ข้างแรม 

มุม  
phase angle 

elongation (km) (x106km) คำนวณ Stellarium %Error 

ข้ึน 4 ค่ำ 50.35 140.4 139.55 0.98 34 385,424 245.9 

ข้ึน 5 ค่ำ 31.33 121.3 119.55 1.96 39 402,189 101.0 

ข้ึน 6 ค่ำ 11.54 101.5 101.41 0.53 70 401,021 262.3 

ข้ึน 7 ค่ำ 0.57 90.6 90.27 0.63 81 398,871 149.2 

ข้ึน 8 ค่ำ 4.59 85.4 86.37 0.69 89 396,151 165.8 

ข้ึน 9 ค่ำ 11.54 78.5 78.05 0.59 91 400,101 178.1 

ข้ึน 10 ค่ำ 14.48 75.5 67.08 3.75 101 398,468 89.7 

ข้ึน 12 ค่ำ 36.87 53.1 54.21 1.61 113 398,318 37.0 

เเรม 4 ค่ำ 32.68 122.7 121.0 1.39 155 380,750 32.4 

เเรม 6 ค่ำ 14.48 104.5 103.0 1.44 142 376,965 39.7 

เเรม 7 ค่ำ 5.74 95.7 92.96 2.95 103 367,869 115.5 

เเรม 8 ค่ำ 8.05 82.0 80.04 2.44 89 366,368 294.9 

เเรม 9 ค่ำ 26.1 63.9 62.99 1.43 93 365,276 66.9 

เเรม 11 ค่ำ 44.43 34.4 33.58 2.42 63 365,741 87.1 

เเรม 12 ค่ำ 51.26 38.7 36.68 5.51 36 366,691 45.9 

เเรม 13 ค่ำ 62.87 27.2 26.48 2.75 28 377,340 86.0 

ค่าเฉล่ีย 1.94   124.8 
 

     

กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุม กับ
ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ (  ) โดย
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานจากฐานข้อมูล 
NASA 

 

 

ตารางที่ 2 ผลต่างระหว่างระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ที่ได้จากการคำนวณกับค่ามาตรฐานจากฐานข้อมูล 
NASA 

 

มุม  

ค$ามาตรฐานจาก 

ฐานข.อมูล NASA 
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ท่ีมาข้อมูล 

ค่าเฉล่ียระยะทางจาก

โลกถึงดวงอาทิตย์ 

(x106 km) 

ผลต่างของระยะทาง

จากโลกถึงดวงอาทิตย์

เทียบกับค่ามาตรฐาน

จาก NASA (x106 km) 

ค่าความคลาดเคล่ือน 

(%) 

1. ฐานข้อมูล NASA 149.6  

2. การศึกษาจากภาพถ่าย 124.8 24.8 16.58 

 

สรุปผล 

 จากการศึกษา phase ของดวงจันทร์เพื่อหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ ซึ่งทำการถ่ายภาพดวง
จันทร์ในวันต่าง ๆ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม พบว่าการศึกษาจากภาพถ่าย phase ของดวงจันทร์ในแต่ละวันมี
ค่าเฉลี่ยระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เท่ากับ 124.6x106 กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล NASA มี
ค่า 149.6 x106 กิโลเมตร ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 16.58 โดยพบว่า เมื่อมุม มีค่าน้อยจะทำให้การ
คำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าใกล้เคียงค่าจากฐานข้อมูลมากที่สุด เนื่องจากการคำนวณที่มี
ความซับซ้อนน้อยกว่า ซึ่งตรงกับช่วงของการถ่ายภาพดวงจันทร์ในคืน 7-9 ค่ำ ปัญหาและอุปสรรคจากสภาพ
ท้องฟ้าในช่วงที่เก็บข้อมูล phase ของดวงจันทร์ในแต่ละวัน ความคมชัดของภาพถ่ายระหว่างรอยต่อส่วนมืด
กับส่วนสว่างท่ีส่งผลทำให้การวัดค่า r เกิดความคลาดเคล่ือน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูศศิธร อินทรยงค์ ที่ได้ให้
คำปรึกษา แนะนำแนวคิด และตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆที่ค่อยให้การ
สนับสนุน พร้อมเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การ
มหาชน) ท่ีได้มอบโอกาสในการจัดทำโครงงานในคร้ังน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 

สมเกียรต์ิ ลอเลาะ, 2559, “การศึกษาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย์และระยะห่างจากโลกของดวงอาทิตย์”. การ
ประชุมดาราศาสตร์เเห่งประเทศไทย คร้ังท่ี3 (สำหรับเยาวชน). หน้า5-8. 

F. Momeni, H. Papei, R. Jamshidzadeh, et. al., (2016), “Determination of Sun’s and Moon’s sizes 

and distances: Revisiting Aristarchus’ method”. American Association of Physics 

Teachers. : 207-215. 
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[P34] ความสัมพันธ์ของเฟสดวงจันทร์และแรงไทดัลท่ีมีต่อระดับน้ำข้ึนน้ำลงของจังหวัดภูเก็ต 

โดยใช้ข้อมูลจากสถานีน้ำ Digital  

นางสาวนภัสกร ภูผา 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวนิสา พันละภะ 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเฟสดวงจันทร์ที่มีต่อระดับน้ำขึ้นน้ำลงของจังหวัด
ภูเก็ตโดยใช้ข้อมูลในปี 2565 จากสถานีวัดระดับน้ำ Digital แบบ Near Realtime ที่เกาะตะเภาน้อย ซึ่งเป็น
สถานีเพื่อการเตือนภัยฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อเปรียบเทียบเฟสดวงจันทร์จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง DSLR ต่อกับ
กล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน โดยใช้โปรแกรม SkethUp for Schools วัดระยะและคำนวณเฟส เทียบกับเฟส
ที่ได้จากโปรแกรม Stellarium พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อนำค่าระดับน้ำทะเลปานกลางในรอบของเฟสดวง
จันทร์ที่ศึกษามาสร้างกราฟความสัมพันธ์ พบว่าในวันที่เฟสมีค่าใกล้เคียง 50% ระดับน้ำทะเลปานกลางจะมี
ค่าสูงสุด แต่วันที่เฟสมีค่าใกล้เคียง 0% และ 100% ระดับน้ำทะเลปานกลางจะมีค่าน้อยที่สุด จากนั้นเลือก
วันที ่ดวงจันทร์มีเฟสใกล้เคียง 0% 50% และ 100% ทำการบันทึกระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลก 
(Distance from moon) และระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก (Distance from sun) ของวันที่เลือกจาก
โปรแกรม Stellarium แล้วนำมาคำนวณขนาดของแรงไทดัล แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเล
ปานกลางและแรงไทดัล พบว่าทั้งเฟสดวงจันทร์ มุมห่าง และแรงไทดัลต่างมีความสัมพันธ์กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง
ของจังหวัดภูเก็ต 
คำสำคัญ: เฟสดวงจันทร์ แรงไทดัล ระดับน้ำทะเลปานกลาง 
 

ความเป็นมา 

จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะวางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็น
ภูเขาและร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลน
และป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทราย วิถีชีวิตของประชากรมีความสัมพันธ์กับ
ทะเลทั้งด้านการท่องเที่ยว การประมง แต่บ่อยครั้งที่มีข่าวการแจ้งเตือนระดับน้ำทะเลหนุนซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำรงชีวิต ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อน้ำทะเลหนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ปรากฏการณ์ “น้ำข้ึน น้ำลง” น่ันเอง 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของเฟสดวงจันทร์และแรงไทดัลท่ีมีต่อระดับน้ำข้ึนน้ำลงของจังหวัดภูเก็ตโดย
ใช้ข้อมูลในปี 2565 จากสถานีวัดระดับน้ำ Digital แบบ Near Realtime ท่ีเกาะตะเภาน้อย  
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วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบเฟสดวงจันทร์ท่ีวิเคราะห์จากภาพถ่ายและข้อมูลจากโปรแกรม Stellarium 

 วิเคราะห์เฟสดวงจันทร์ระหว่างวันท่ี 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2565 จากภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง DSLR 

ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน โดยใช้โปรแกรม SkethUp for Schools วัดระยะและคำนวณเฟส เทียบ
กับเฟสท่ีได้จากโปรแกรม Stellarium      

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลปานกลางกับเฟสดวงจันทร์ 

 หาค่าระดับน้ำทะเลปานกลางจากสถานีวัดระดับน้ำ Digital แบบ Near Realtime ที่เกาะตะเภาน้อย 
จาก http://203.147.59.19/Tsunami2011/ViewStation.aspx?RowID=6 แล้วนำมาสร้างกราฟแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลปานกลางกับเฟสของดวงจันทร์ ในโปรแกรม Microsoft Excel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงการใช้ SkethUp for Schools  ภาพท่ี 2  แสดงสถานีวัดระดับน้ำ Digital  

  ในการวัดระยะและคำนวณหาเฟส    แบบ Near Realtime 
 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงไทดัลกับปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง 

 เลือกวันที่ดวงจันทร์มีเฟสใกล้เคียง 0% 50% และ100% แล้วบันทึกระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับ
โลก (Distance from moon) และระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก (Distance from sun) จากโปรแกรม 
Stellarium แล้วนำมาคำนวณขนาดของแรงไทดัลจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จาก +! = ("#$%&! )('&) 

 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบเฟสดวงจันทร์ท่ีวิเคราะห์จากภาพถ่ายและข้อมูลจากโปรแกรม Stellarium 

วันท่ี เวลา 
เฟส 

วันท่ี เวลา 
เฟส 

วันท่ี เวลา 
เฟส 

คำนวณ Stellarium คำนวณ Stellarium คำนวณ Stellarium 
25 มี.ค. 18.42 น. 34% 47% 5 เม.ย. 3.01 น. 11% 12% 15 เม.ย. 23.29  น. 100% 98% 
26 มี.ค. 19.44 น. 33% 35% 7 เม.ย. 4.38  น. 28% 28% 17 เม.ย. 0.18  น. 100% 100% 
27 มี.ค. 20.43 น. 25% 25% 8 เม.ย. 5.28  น. 36% 38% 18 เม.ย. 1.08  น. 100% 99% 
28 มี.ค. 21.38 น. 19% 15% 9 เม.ย. 18.45  น. 55% 52% 19 เม.ย. 2.03  น. 95% 95% 
29 มี.ค. 22.29 น. 12% 8% 10 เม.ย. 19.35  น. 62% 62% 20 เม.ย. 3.02  น. 88% 88% 
30 มี.ค. 23.17 น. 3% 3% 11 เม.ย. 20.23  น. 70% 71% 21 เม.ย. 4.04  น. 80% 79% 
2 เม.ย. 0.47 น. 0% 0% 12 เม.ย. 21.11  น. 79% 80% 22 เม.ย. 5.07  น. 70% 68% 
3 เม.ย. 1.31 น. 2% 2% 13 เม.ย. 21.57  น. 91% 88% 23 เม.ย. 18.38  น. 50% 50% 
4 เม.ย. 2.16 น. 5% 7% 14 เม.ย. 22.43  น. 97% 94%     
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ภาพท่ี 3 กราฟเปรียบเทียบเฟสดวงจันทร์ท่ีวิเคราะห์จากภาพถ่ายและจากโปรแกรม Stellarium 

 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลปานกลางกับเฟสดวงจันทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลกับเฟสดวงจันทร์ 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงไทดัลกับปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง 

วันที ่ เฟส 

ระดับน้ำทะเล

ปานกลาง 

(m) 

Distance 

from moon 

(km) 

Distance from 

sun (km) 
มุมห่าง ผลของแรงไทดัล 

2  

เม.ย. 

0% 2.56 387,008.264 149,127,000 10° 47’ 45.7” แรงไทดัลจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

เสริมกัน ระดับน้ำทะเลปานกลางสูง 

9  

เม.ย. 

55% 0.64 397,160.823 149,851,000 92° 47’ 15.6” แรงไทดัลจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

หักล้างกัน ระดับน้ำทะเลปานกลางน้อย 

17 

เม.ย. 

100% 2.54 365,900.073 150,501,000 178° 37’ 24.6” แรงไทดัลจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

เสริมกัน ระดับน้ำทะเลปานกลางสูง 

23 

เม.ย. 

50% 0.86 377,983.783 150,412,000 90° 35’ 34’0” แรงไทดัลจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

หักล้างกัน ระดับน้ำทะเลปานกลาง

น้อย 
 

สรุปผล 

เฟสดวงจันทร์จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง DSLR ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ที่ใช้โปรแกรม 
SkethUp for Schools วัดระยะและคำนวณเฟส กับเฟสที่ได้จากโปรแกรม Stellarium มีค่าใกล้เคียงกัน 
ระดับน้ำทะเลปานกลางมีความสัมพันธ์กับเฟส ระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งหาจากผลต่างของระดับน้ำทะเล
สูงสุดเฉลี่ยกับระดับน้ำทะเลต่ำสุดเฉลี่ยจะมีค่าสูงสุดเมื่อเฟสมีค่าใกล้เคียง 50% แต่วันที่เฟสมีค่าใกล้เคียง 0% 

และ 100% ระดับน้ำทะเลปานกลางจะมีค่าน้อยท่ีสุด ท้ังเฟสดวงจันทร์ มุมห่าง ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับ
โลก (Distance from moon) และระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก (Distance from sun) และแรงไทดัล
ต่างมีความสัมพันธ์กับระดับน้ำข้ึนน้ำลงของจังหวัดภูเก็ต 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานนี้สามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การสนับสนุนจากนายปัญญา  หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และการให้
คำปรึกษาจากคุณครูนิสา  พันละภะ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 

กษิกา วรรณศิริ และบุญส่ง เห็นงาม. (2558). การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จากระดับ
น้ำข้ึน - น้ำลง. การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งไทย คร้ังท่ี 2 (สำหรับเยาวชน).  

http://203.147.59.19/Tsunami2011/ViewStation.aspx?RowID=6 [พฤษภาคม 2565] 
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[P35] การศึกษาเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา 

นางสาวบุญสิตา บุญดวง  
ครูท่ีปรึกษา: นายสัจจะ รุณวุฒิ 

 [โรงเรียนนาน้อย]  
 

บทคัดย่อ 

       โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา
และสุริยุปราคาภายใต้แบบจำลองอย่างง่ายที่กำหนดให้วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และวงโคจรของดวง
จันทร์รอบโลกเป็นวงกลม พบว่าความน่าจะเป็นในการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบ
โลก 1 รอบเมื ่อเทียบกับดวงอาทิตย์เท่ากับ 0.185 และ 0.185 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าโอกาสการเกิด
จันทรุปราคาและสุริยุปราคามีโอกาสการเกิดเท่ากัน จากความน่าจะเป็นดังกล่าวสามารถคำนวณหาโอกาสการ
เกิดใน 100 ปี พบว่ามีโอกาสเกิดจันทรุปราคา 229 ครั้ง และสุริยุปราคา 229 ครั้ง หากเปรียบเทียบกับข้อมูล
การเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาที่เกิดมาแล้วและที่ทำนายไว้เป็นเวลา 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2099 

พบว่าจันทรุปราคาเกิดขึ้น 226 ครั้ง และการเกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้น 226 ครั้ง ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับโอกาสการ
เกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาท่ีคำนวณได้จากวิธีการหาความน่าจะเป็นภายใต้แบบจำลองอย่างง่ายท่ีกำหนด
ข้ึน 

คำสำคัญ: ความน่าจะเป็น โอกาสการเกิด จันทรุปราคา สุริยุปราคา 
 

ความเป็นมา 

จันทรุปราคาและสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ี ปัจจุบันนักดาราศาสตร์สามารถ
ทำนายล่วงหน้าได้นับร้อยปี จากการศึกษาความถี่ในรอบ 100 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 พบว่าความถี่ของการเกิด
จันทรุปราคาและสุริยุปราคามีจำนวนการเกิดเท่ากัน เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโครงงานนี้จึงสนใจ
ที่จะศึกษาโอกาสในการเกิดของปรากฏของปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคาโดยการหาความน่าจะ
เป็นของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาภายใต้แบบจำลองอย่างง่ายท่ีกำหนดข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. คำนวณความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคา 
2. เปรียบเทียบความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคา 
3. คำนวณโอกาสการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาในรอบ 100 ปี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000-2099  
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วิธีการศึกษา 

       1. กำหนดเง่ือนไขของแบบจำลองอย่างง่ายของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา 

           กำหนดเงื่อนไขของแบบจำลองอย่างง่ายของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา โดย โลก ดวง
จันทร์ และดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นทรงกลม วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงกลม วงโคจร
ของดวงจันทร์รอบโลกมีลักษณะเป็นวงกลม อัตราเร็วของโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ และอัตราเร็วของดวงจันทร์
โคจรรอบโลกมีค่าคงท่ี 

2. การคำนวณความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา 

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดข้ึนขณะดวงจันทร์มีเฟสเต็มดวง โดยท่ีตำแหน่งของดวงจันทร์จะต้อง
สัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในเงามัวและเงามืดของโลก แสดงดังรูปท่ี 1 โดย   HL  คือรัศมีเงามัวของโลก 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพการเกิดจันทรุปราคา แสดงตำแหน่งดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุปราคา 

โดยท่ีรัศมีเงามัว (HL) สามารถหาได้จากสมการ HL=
RE(  XL+ SM)

6 XL2 -  RE2 
 และ XL=

RE SE

 RS+ RE
  

โดยที่  XL คือ ระยะห่างจากจุดตัดถึงโลก    RM คือ รัศมีของดวงจันทร์  RE คือ รัศมีของโลก  RS คือ รัศมีของ
ดวงอาทิตย์  SE คือ ระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ SM คือ ระยะห่างจากดวงจันทร์ถึงโลก 
        วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำมุมกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นมุม 5.145 

องศา ตำแหน่งของดวงจันทร์เฟสเต็มดวงท่ีอยู่ในขอบเขต 2HL+2RM

sin 5.145
	มีโอกาสเกิดจันทรุปราคา ดังรูปท่ี 2 

  
รูปท่ี 2 วงโคจรของดวงจันทร์แสดงขอบเขตตำแหน่งของดวงจันทร์ท่ีสามารถเกิดจันทรุปราคา 

           จากรูปท่ี 2 จึงสามารถคำนวณความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดจันทรุปราคาได้ดังน้ี 

ความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
เวลาขณะที่ดวงจันทร์โคจรในขอบเขตการเกิดจันทรุปราคา

เวลาขณะที่ดวงจันทร์โคจรใน 1 รอบ 
 

 

ความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
ความยาวส่วนโค้งวงโคจรของดวงจันทร์ในขอบเขตการเกิดจันทรุปราคา×อัตราเร็วของดวงจันทร์

เส้นรอบวงโคจรของดวงจันทร์×อัตราเร็วของดวงจันทร์
 

 

ความนา่จะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
ความยาวส่วนโค้งวงโคจรของดวงจันทร์ในขอบเขตการเกิดจันทรุปราคา

เส้นรอบวงโคจรของดวงจันทร์
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ความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคา = 
2SM ϑ

2πSM
= 

 ϑ

π
 

  

  โดย   1- = sin"* 2HL+2RM
2SMsin 5.145

     ดังน้ัน    7= 2sin"* 2HL+2RM
2SMsin 5.145

 

           3. การคำนวณความน่าจะเป็นของการเกิดสุริยุปราคา 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นขณะดวงจันทร์มีเฟสมืด โดยที่ตำแหน่งของดวงจันทร์ทำให้เกิดเงามัว
หรือเงามืดของดวงจันทร์สัมผัสผิวโลกหรือทับตกกระทบบนโลก ดังแสดงดังรูปที่ 4 โดย Hs คือรัศมีเงามัวของ
ดวงจันทร์ 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพการเกิดเงามืดและเงามัวของดวงจันทร์ 

โดยรัศมีเงามัวของดวงจันทร์ (Hs) หาได้จากสมการ Hs=
RM(  XS+ SM)

6 XS2 -  RM2 
	และ XS=

RM (SE&SM)
 RS+ RM

  

โดยท่ี  XS คือ ระยะห่างจากจุดตัดถึงดวงจันทร์ 
 เนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกทำมุมกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นมุม 

5.145 องศา ตำแหน่งของดวงจันทร์เฟสมืดท่ีอยู่ในขอบเขต 
2HS+2RE
sin 5.145

	มีโอกาสเกิดสุริยุปราคาดังรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 วงโคจรของดวงจันทร์ขอบเขตตำแหน่งของดวงจันทร์ท่ีสามารถเกิดสุริยุปราคา 

           จากรูปท่ี 4 ดังน้ันจึงสามารถคำนวณความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดสุริยุปราคาได้ดังน้ี 

ความน่าจะเป็นของการเกิดสุริยุปราคา = 
เวลาขณะที่ดวงจันทร์โคจรในขอบเขตการเกิดสุริยุปราคา

เวลาขณะที่ดวงจันทร์โคจรใน 1 รอบ 
 

 

ความน่าจะเป็นของการเกิดสุริยุปราคา = 
ความยาวส่วนโค้งวงโคจรของดวงจันทร์ในขอบเขตการเกิดสุริยุปราคา×อัตราเร็วของดวงจันทร์

เส้นรอบวงโคจรของดวงจันทร์×อัตราเร็วของดวงจันทร์
 

 

ความน่าจะเป็นของการเกิดสุริยุปราคา = 
ความยาวส่วนโค้งวงโคจรของดวงจันทร์ในขอบเขตการเกิดสุริยุปราคา

เส้นรอบวงโคจรของดวงจันทร์
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ความน่าจะเป็นของการเกิดสุริยุปราคา = 
2SM ∅
2πSM

= 
∅
π

 

 

 โดย   ∅" = sin)* 2HS+2RE
2SM sin5.145	  ดังน้ัน ∅=2sin)* 2HS+2RE

2SM sin5.145	 
 

ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 การหาความน่าจะเป็นในการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาจากแบบจำลอง 

ข้อมูล จันทรุปราคา สุริยุปราคา 

ความน่าจะเป็นในการเกิดในรอบ 1 เดือน 0.185 0.185 

โอกาสการเกิดในรอบ 100 ปี (คร้ัง) 229 229 

จากการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาพบว่ามีค่าเท่ากัน 

ตารางท่ี 2 การหาความถ่ีในการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาระหว่าง ค.ศ. 2000-2099 

ข้อมูล จันทรุปราคา สุริยุปราคา 

ความถ่ีการเกิดในรอบ 100 ปี (คร้ัง) 226 226 

จากการเปรียบเทียบโอกาสการเกิดในรอบ100 ปีของปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคาซ่ึง
คำนวณได้จากแบบจำลอง และความถี่ในการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาในรอบ 100 ปี พบว่ามีค่า
ใกล้เคียงกัน 

สรุปผล 

จากการหาความน่าจะเป็นในการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาจากแบบจำลองอย่างง่าย พบว่าการ
เกิดจันทรุปราคาในรอบ 1 เดือนเท่ากับ 0.185 และการเกิดสุริยุปราคาในรอบ 1 เดือนเท่ากับ 0.185 ซึ่งมีค่า
เท่ากัน 

จากข้อมูลความถี่ของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาในรอบ 100 ปีต้ังแต่ปี ค.ศ.2000-2099 

พบว่าการเกิดจันทรุปราคามีความถี่ 226 ครั้ง และการเกิดสุริยุปราคาความถี่ 226 ครั้ง หากนำมาเปรียบเทียบ
กับโอกาสการเกิดในรอบ 100 ปีของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาที่คำนวณได้จากแบบจำลองพบว่ามี
ค่าใกล้เคียงกัน  

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี “การเกิดสุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา” เว็บไซต์ ออนไลน์ 15 มีนาคม 2565. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7Li4umORr0&ab_channel=CompulsoryScienceIPST  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี “ความน่าจะเป็น” คณิตศาสตร์ ม.3 

เล่ม 2 บทท่ี 4 กันยายน 2564. 
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[P36] การคำนวณหาอัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนท่ีผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 

นายภควัตร ศรีไชย และเด็กหญิงชรินรัตน์ แลโค้ง  
ครูท่ีปรึกษา: นายสัจจะ  รุณวุฒิ 

 [โรงเรียนนาน้อย] 
 

 บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาอัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนท่ีผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 
โดยการวิเคราะห์จากภาพต่อเนื่องขณะที่สถานีอวกาศนานาชาติเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ในวันที่ 22 

เมษายน 2565 ณ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สามารถคำนวณอัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติได้เท่ากับ 
7.0 กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งมีความใกล้เคียงกับอัตราเร็วเฉลี่ยในการโคจรรอบโลกของสถานีอวกาศนานาชาติซ่ึง
เท่ากับ 7.7 กิโลเมตรต่อวินาที 

คำสำคัญ: การถ่ายภาพ การหาอัตราเร็ว สถานีอวกาศนานาชาติ ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 
 

ความเป็นมา 

สถานีอวกาศนานาชาติเป็นวัตถุท้องฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนาม
ฟุตบอล โดยมีความยาว 109 เมตร โคจรรอบโลกอยู่วงโคจรต่ำ ทำให้สามารถมองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติ
ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลก นอกจากนี้ยังเคล่ือนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 7.7 กิโลเมตรต่อวินาที โดยโคจรรอบโลก
เฉลี่ย 15.77 รอบต่อวัน จึงทำให้สามารถสังเกตเห็นสถานีอวกาศนานาชาติได้หลายครั้งในหนึ่งคืนและมีโอกาส
บ่อยครั้งที่สถานีอวกาศนานาชาติจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ผู้ทำโครงงานนี้จึงสนใจท่ีจะ
ถ่ายภาพสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เพื่อที่จะคำนวณหาอัตราเร็วของสถานี
อวกาศ 

วัตถุประสงค์ 

1.ถ่ายภาพของสถานีอวกาศขณะเคล่ือนท่ีผ่านดวงอาทิตย์ 
2.วิเคราะห์ภาพถ่ายเพ่ือหาอัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนท่ีผ่านหน้าดวงอาทิตย์  
 

วิธีการศึกษา 

1. หาข้อมูลการเคล่ือนท่ีของสถานีอวกาศขณะเคล่ือนท่ีผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 

เข้าเว็บไซต์ https://transit-finder.com กรอกข้อมูลตำแหน่งท่ีต้ัง (latitude, longitude, elevation) 
ช่วงเวลา เพื่อหาวันเวลาที่สถานีอวกาศเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ ตำแหน่งใกล้เคียงในรัศมีไม่เกิน 150 

กิโลเมตร พบว่าวันท่ี 22 เมษายน 2565 สถานีอวกาศนานาชาติจะเคล่ือนท่ีผ่านหน้าดวงอาทิตย์เวลา 14:21:09 

น. บริเวณ อำเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่ 
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ภาพท่ี 1 แสดงรายละเอียดของสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนท่ีผ่านดวงอาทิตย์ 

2. เลือกสถานท่ีในการถ่ายภาพสถานีอวกาศนานาชาติ  

เลือกสถานที่ที่สถานีอวกาศเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ โดยคำนึงถึง ระยะทาง ความสะดวกในการ
เดินทาง มีทัศนวิสัยท่ีสามารถถ่ายภาพดวงอาทิตย์ได้ ซ่ึงได้เลือกวัดม่วงเกษม ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่  เป็น
สถานท่ีในการถ่ายภาพ 

3. ถ่ายภาพสถานีอวกาศนานาชาติ  

ถ่ายภาพสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ โดยใช้กล้องถ่ายภาพ Panasonic 

Lumix G95 ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ แบบดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว โดยใช้ค่า iso 200 

Shutter speed 1/4000 s ถ่ายแบบต่อเน่ือง ขณะท่ีสถานีอวกาศนานาชาติเคล่ือนท่ีผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 
4. จัดการถ่ายภาพสถานีอวกาศนานาชาติ 

นำภาพถ่ายสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนท่่ีผ่านหน้าดวงอาทิตย์จำนวน 6 ภาพ นำมาซ้อนกันโดย
ใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้ตำแหน่งดวงอาทิตย์ในแต่ละภาพอยู่ตำแหน่งเดียวกัน ดังภาพ 

 
ภาพท่ี 2 สถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนท่ีผ่านดวงอาทิตย์ 
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5. วิเคราะห์ภาพเพ่ือหาอัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 

ในการหาอัตราเร็วสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคล่ือนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ จะใช้สมการ  

อัตราเร็ว	 = 	
ระยะทาง
เวลา

 

ซึ ่งระยะทางสามารถวัดได้ในหน่วยพิกเซลจากการวัดระยะทางของสถานีอวกาศนานาชาติจาก
ตำแหน่งเริ่มต้น ถึง ตำแหน่่งสุดท้าย จากนั้นแปลงค่าระยะทางในหน่วยพิกเซลให้อยู่ในหน่วยเมตร โดย เทียบ
กับขนาดความยาวของสถานีอวกาศ ซ่ึง มีความยาวเท่ากับ 109 เมตร 

นอกจากน้ีการหาเวลาในการเคล่ือนท่ีชองสถานีอวกาศนานาชาติ สามารถหาได้จากความถ่ีของการ
ถ่ายภาพต่อเน่ือง จากการทดสอบพบว่า กล้องถ่ายภาพสามารถถ่ายต่อเน่ืองได้ 9 ภาพต่อเวลา 1วินาที 

ผลการศึกษา 

ความยาวของสถานีอวกาศนานาชาติ (pixel) 79 

ระยะทางสถานีอวกาศจากตำแหน่งแรกถึงตำแหน่งสุดท้าย (pixel) 3003 

ระยะทางสถานีอวกาศจากตำแหน่งแรกถึงตำแหน่งสุดท้าย (m) 4132 

เวลาในการเคล่ือนท่ีจากการถ่ายภาพต่อเน่ืองจำนวน 6 ภาพ (s) 0.59 

อัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติ (m/s) 7000 

อัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติ (km/s) 7.0 

สรุปผล 

จากผลการศึกษาสามารถหาอัตราเร็วของสถานีอวกาศนานาชาติขณะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์มี
ค่าเท่ากับ 7.0 km/s ซึ่งมีความใกล้เคียงกับอัตราเร็วเฉลี่ยในการโคจรรอบโลกของสถานีอวกาศนานาชาติซ่ึง
เท่ากับ 7.7 km/s 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ให้โอกาสได้นำเสนอโครงงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสา ที่ให้ยืมกล้องโทรทรรศน์มาใช้ในการทำโครงงาน และขอขอบคุณ
ครูสัจจะ  รุณวุฒิท่ีปรึกษาโครงงานท่ีคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทุกๆด้าน 

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี “การเคล่ือนท่ี” วิทยาศาสตร์ ม.2 

เล่ม 1 บทท่ี 4 กันยายน 2564. 

National Aeronautics and Space Administration “International Space Station Facts and 

Figures” Last Updated: Nov 5, 2021 https://www.nasa.gov/feature/facts-and-figures  
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[P37] การหาละติจูดผู้สังเกตจากความยาวเงาของเสา 

นางสาวพุทธรักษา ไกรกลาง 
ครูท่ีปรึกษา: นายศรัณย์ ยอดมงคล 

[โรงเรียนสีดาวิทยา] 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการหาละติจูดของผู้สังเกตจากความยาวเงาของเสาที่สั้นที่สุด ทำการศึกษา
ในช่วงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการศึกษา
ในช่วงวันที่สามารถเก็บข้อมูลได้ โดยมีละติจูดผู้สังเกตอยู่ที่ 15.52 N คำนวณหาละติจูดโดยใช้สมการ ค่า
ละติจูด = ค่ามุม Declination + (90° - ค่าความสูงของดวงอาทิตย์ Altitude) คำนวณหาค่ามุม Declination 

โดยใช้สมการ  โดยค่า d คือลำดับที่ของวันในปีนั้น ๆ 
เมื่อกำหนดให้ลำดับที่ 1 คือวันที่ 1 มกราคม และคำนวณหาค่าความสูงของดวงอาทิตย์ Altitude โดยใช้
สมการ ค่าความสูงของดวงอาทิตย์ Altitude= arctan(ความสูงของเสา/ความยาวเงาที่สั ้นที่สุด) จากผล
การศึกษาพบว่า เมื่อค่ามุม Declination เพิ่มขึ้น ความคลาดเคลื่อนของค่าละติจูดที่คำนวณได้จะมากขึ้นกว่า
ละติจูดจริง โดยค่าละติจูดที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด คือค่าที่วัดในวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีค่ามุม 
Declination เท่ากับ 3.12 คำนวณค่าละติจูดได้ 15.1 และค่าละติจูดที่วัดได้แตกต่างกับค่าจริงมากที่สุด คือ
ค่าท่ีวัดในวันท่ี 29 เมษายน 2565 โดยมีค่ามุม Declination เท่ากับ 14.19 คำนวณค่าละติจูดได้ 26.42 

คำสำคัญ: ละติจูด ความยาวเงา เสา 
ความเป็นมา 

การหาตำแหน่งที่ตั้งสามารถหาโดยใช้พิกัดละติจูด ลองติจูด ได้ GPS หรือการสังเกตดวงดาว เช่น มุม
เงยของดาวเหนือ ผู้วิจัยจึงสืบค้นข้อมูลว่ายังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ พบว่า การสำรวจรังวัดตำแหน่งดวงอาทิตย์ใน
เวลาเท่ียงวันหรือตำแหน่งท่ีดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งท่ีสูงท่ีสุด เป็นวิธีการหาค่าละติจูด โดยการสำรวจรังวัดค่า
ผลต่างทางมุม (เงย) ระหว่างตำแหน่งดวงอาทิตย์ และเส้นขอบฟ้า เรียกว่า ค่าความสูงของดวงอาทิตย์ 
(Altitude) ผู้ศึกษาจึงได้ทดลองทำการศึกษาเพื่อหาว่าวิธีการดังกล่าวสามารถนำมาใช้หาละติจูดได้หรือไม่ และ
มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเท่าใด โดยใช้พ้ืนท่ีในการศึกษา คือ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ละติจูดผู้สังเกตอยู่ท่ี 15.52 N 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายของการศึกษางานวิจัยน้ี เพ่ือหาละติจูดจากความยาวเงาของเสา 
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วิธีการศึกษา 

1) นำเสาหรือวัตถุที่มีความยาวตามที่ต้องการและกระดาษสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 1 แผ่นเพื่อเตรียม
สำหรับการทดลอง 

2) นำกระดาษสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 1 แผ่นตั้งกลางกลางแจ้งที่มีแดดและนำวัตถุที่มีน้ำหนักมาทับตาม
ขอบของกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษปลิวหรือขยับและนำเสาที่เราเตรียมไว้มาตั้งในทิศตะวันออกที่เราตั้งคือ
ด้านมุมขวาล่างของกระดาษโดยท่ีเสาห้ามขยับไปทางทิศอ่ืน 
          3) หาละติจูดจริงก่อนทำการเก็บข้อมูล ณ ตำแหน่งท่ีต้ังเสา 

4) เก็บข้อมูลในวันท่ีมีแดดโดยเร่ิมเก็บข้อมูลก่อน 12:00 และระยะเวลาท่ีเก็บข้อมูลใช้ช่วงเวลาเท่า ๆ กัน 
5) ทำการบันทึกผลลงในตาราง 
6) นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาละติจูด โดยใช้สมการ ค่าละติจูด = ค่ามุม Declination + (90° - ค่า

ค ว า ม ส ู ง ข อ ง ด ว ง อ า ท ิ ต ย์  A l t i t u d e )  ค ำน วณห าค ่ า ม ุ ม  D e c l i n a t i o n  โ ด ย ใช ้ ส ม ก า ร 
 โดยค่า d คือลำดับท่ีของวันในปีน้ัน ๆ เม่ือกำหนดให้

ลำดับที่ 1 คือวันที่ 1 มกราคม และคำนวณหาค่าความสูงของดวงอาทิตย์ Altitude โดยใช้สมการ ค่าความสูง
ของดวงอาทิตย์ Altitude= arctan(ความสูงของเสา/ความยาวเงาท่ีส้ันท่ีสุด) 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ผลการเก็บข้อมูลความยาวเงาในวันท่ี 30 มีนาคม 2565 ความสูงเสา 107 เซนติเมตร 
เวลาขณะเก็บข้อมูล ความยาวเงา (เซนติเมตร) ค่าความสูงของดวงอาทิตย์ 

11:58 23.9 77.4088 

12:02 23 77.8686 

12:06 22.7 78.0223 

12:10 22.9 77.9198 

12:14 22.9 77.9189 

12:18 23 77.8686 

12:22 23.1 77.8175 

12:26 23.9 77.4088 

12:30 24.1 77.3068 
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ตารางท่ี 2 ผลการเก็บข้อมูลความยาวเงาในวันท่ี 5 เมษายน 2565 ความสูงเสา 66.5 เซนติเมตร 
เวลาขณะเก็บข้อมูล ความยาวเงา (เซนติเมตร) ค่าความสูงของดวงอาทิตย์ 

8:30 97 34.4332 

9:00 75 41.5623 

9:30 85.5 37.8749 

10:00 44.5 56.2106 

10:30 34 62.9203 

11:00 24.5 69.7751 

11:30 17 75.6600 

12:00 11 80.6075 

12:30 11.7 80.0215 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเก็บข้อมูลความยาวเงาในวันท่ี 29 เมษายน 2565 ความสูงเสา 59.5 เซนติเมตร 
เวลาขณะเก็บข้อมูล ความยาวเงา (เซนติเมตร) ค่าความสูงของดวงอาทิตย์ 

11:00 20.5 70.9892 

11:15 17.7 73.4333 

11:30 12.9 77.7672 

11:45 12.11 78.4957 

12:00 13.8 76.9421 

12:15 14 76.7594 

12:30 16.5 74.5007 

12:45 19.7 71.6806 

13:00 15.9 75.0386 

 

สรุปผล 

เมื่อค่ามุม Declination เพิ่มขึ้น ความคลาดเคลื่อนของค่าละติจูดที่คำนวณได้จะมากขึ้นกว่าละติจูด
จริง โดยค่าละติจูดที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด คือค่าที่วัดในวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีค่ามุม 
Declination เท่ากับ 3.12 คำนวณค่าละติจูดได้ 15.1 และค่าละติจูดที่วัดได้แตกต่างกับค่าจริงมากที่สุด คือ
ค่าที่วัดในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีค่ามุม Declination เท่ากับ 14.19 คำนวณค่าละติจูดได้ 26.42 จาก
การสืบค้นข้อมูลพบว่าในวันที่ 30 มีนาคม 2565 มีค่าละติจูดที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด อาจ
เนื่องจากเพิ่งผ่านวันที่ 20 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันวสันตวิษุวัตมีเหตุการณ์กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ดวง
อาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ซึ่งถ้าเตรียมการทดลองและได้หาความยาวในวันท่ี
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มีเหตุการณ์กลางวันยาวเท่ากับกลางคืนจะทำให้หาละติจูดได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งในปี 2565 สามารถ
ตรวจสอบและทำการทดลองอีกคร้ังในช่วงวันท่ี 23 กันยายน 2565 ซ่ึงเป็นวันศารทวิษุวัต 

 

กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้จะสำเร็จและเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความกรุณาช่วยเหลือให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ด้วยความเอาใจใส่จากผู้มีพระคุณหลายๆท่าน อาทิ เช่น คุณครูศรัณย์ ยอดมงคล ผู้ที่สอน
ในรายวิชาดาราศาสตร์  ผู้คอยสนับสนุนให้กำลังใจในการทำวิจัยและให้โอกาสในการทำวิจัยในครั้งนี้  ผู้จัดทำ
หวังว่างานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ เร่ืองการหาละติจูดจากความยาวเงาของเสา 

 

เอกสารอ้างอิง 

การสำรวจรังวัดค่า Latitude และค่า Longitude จากทางดาราศาสตร์ เพ่ือกำหนดตำแหน่งภูมิศาสตร์  

ให้กับหมุดหลักฐานฯ. สืบค้นเม่ือ 27 มีนาคม 2565,  

จาก http://geomatics-tech.blogspot.com/2013/09/latitude-longitude.html#ixzz7VpLzqPSZ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). หนังสือเรียนรายวิชา 

เพ่ิมเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ สกสค. 
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[P38] การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในบ้านเทียบกับการวางแนวของสันหลังคาบ้าน 

ในช่วงเวลาท่ีรับแสงจากดวงอาทิตย์ 

นางสาว จริยา สมาคม 
ครูท่ีปรึกษา: นายศรัณย์  ยอดมงคล 

[โรงเรียนสีดาวิทยา] 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิของการวางแนวหลังคาบ้าน  โดยสังเกตจากการวางหลังคาบ้านหัน
ไปทิศทางไหนอุณหภูมิจะสูงกว่า ประกอบร่วมกับความเชื่อของชุมชน  ทดลองโดย เอาโมเดลบ้าน 2 หลังที่ทำ
จากวัสดุที่เหมือนกัน ขนาดเท่ากัน ติดเทอร์มอมิเตอร์ หลังละ 3 ตัวเท่ากัน วางนอกบ้าน 1 ตัวเพื่อดูอุณหภูมิ 
ภายในบ้านและนอกบ้าน จากนั้น นำบ้านไปวางที่โล่งแจ้ง โดยวางหลังคาบ้านวางไปคนละทาง และได้มีการใช้
ที่วัดระดับน้ำ  วัดระดับพื้นก่อนจะนำโมเดลบ้านไปวาง  เริ่มเก็บข้อมูล วันที่ 20 เมษายน 2565 ถึง วันที่  8 

พฤษภาคม 2565 พบว่า วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บ้านที่วางไปทางทิศตะวันออกมีอุณหภูมิในบ้านทั้งวันเฉล่ีย  
35.2°C บ้านท่ีวางไปทางทิศเหนือ มีอุณหภูมิในบ้านท้ังวันเฉล่ีย 35.4°C  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ช่วง 12:00 

น. ถึง 13:15น. บ้านที่วางไปทางทิศตะวันออกมีอุณหภูมิในบ้านทั้งวันเฉลี่ย 41.8 °Cบ้านที่วางไปทางทิศเหนือ 
มีอุณหภูมิในบ้านทั้งวันเฉลี่ย  42.7°C วันที่ 7 พฤษภาคม 2565  ช่วง 15:15น.ถึง16:00น.บ้านที่วางไปทางทิศ
ตะวันออกมีอุณหภูมิในบ้านท้ังวันเฉลี่ย 37.2°C บ้านท่ีวางไปทางทิศเหนือ มีอุณหภูมิในบ้านท้ังวันเฉลี่ย 39.4°C 

สรุปได้ว่า  ในช่วงเวลา12:00 ถึง ช่วง 15:00 อุณหภูมิจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยบ้านที่วางไปทางทิศ
เหนือ-ใต้อุณหภูมิจะสูงกว่า บ้านที่วางไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก โดย ตำแหน่งที่ทดลอง ณ บ้านถนนหัก 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา   ละติจูด 15.5842240 ลองจิจูด 102.5776720 

ความสำคัญ: การวางแนวสันหลังคา แสงดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ 
 

ท่ีมาและความสำคัญ 

การวางแนวหลังคาบ้านในสมัยก่อนนิยมวางไปทางทิศตะวันออก,ทิศตะวันตก ในชุมชนมีความเชื่อว่า 
บ้านท่ีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะมีความเช่ือว่า จะทำให้บ้านมีแต่ส่ิงดี ๆ เข้ามารับพลังดี ๆ เข้าบ้าน และจะ
ทำให้  อากาศถ่ายเทอากาศได้ดีทำให้บ้านไม่ร้อนจนเกินไป  การหันสันหลังคาไปทางทิศเหนือ-ใต้ จึงไม่นิยมใน
การสร้างบ้าน  เมื่อลองศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของการวางแนวหลังคาบ้านและหลักอุณหภูมิแล้วพบว่าการ
ทดลองอาจจะขัดแย้งกับหลังความเช่ือหรือไม่ก็ได้  จากความยากของหลักดาราศาสตร์ และหลักศาสตร์ความ
เชื่อที่ไม่รู้ว่าจะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันได้หรือไม่ในเรื่องนี้   ด้วยสิ่งที่น่าสนใจเหล้านี้ทำให้ผู้ศึกษาสนใจการ
วางแนวหลังคาบ้าน       
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วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในตัวบ้าน 
2.เพ่ือหาการวางแนวของสันหลังคา 
 

วิธีการศึกษา 

1.  ทำโมเดลบ้าน โดยให้มีขนาดเท่ากัน และใช้วัสดุท่ีเหมือนกันท้ัง2หลัง 
2.  ติดต้ังเทอร์มอมิเตอร์ในตัวบ้านหลังละ3ตัว และนอกตัวบ้านหลังละ1ตัว 

 
 

3.  นำบ้านไปวางไว้ที่กลางแจ้ง ไม่มีร่มเงาของสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ ก่อนวางทำการวัดระดับพื้นให้
เท่ากันโดยใช้ท่ีวัดระดับน้ำในการวัด พร้อมท้ังควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ, สัตว์รบกวน 

 
4.  ทำการสังเกตอุณหภูมิภายในบ้านต้ังแต่ 06:00น.-18:00 น.ว่าในแต่ละช่วงเวลาอุณหภูมิมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้างและแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน 
5.  ทำการบันทึกลงในตางรางบันทึกผล พร้อมท้ังสอบถามพราหมณ์ในหมู่บ้านเร่ืองความเช่ือของการ
สร้างบ้านวางแนวหลังคา 
6.  ทำการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมใน google maps การวางแนวหลังคาบ้านของแต่ละชมชุน แต่ละ
ท้องถ่ินมีแนวโน้มความเช่ือเดียวกันหรือไม่ 

7.  เปรียบเทียบผลการทดลองกับความเช่ือของชุมชนว่ามีความคล้ายและความเป็นจริงมากน้อยเท่าใด 
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ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 แสดงการเก็บข้อมูล วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565   ช่วงเวลา 06:00น.-18:00น. 
การวางแนว

ของสัน

หลังคาบ้าน 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 1 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 2 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 3 

ค่าเฉล่ียรวม เทอร์มอมิเตอร์

ตัวนอกบ้าน 

ตะวันออก 
-ตะวันตก 

35.0°C 35.0°C 35.4°C 35.1°C 34.4°C 

เหนือ-ใต้ 35.9°C 35.0°C 38.8°C 36.3°C 33.5°C 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการเก็บข้อมูล วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565   ช่วงเวลา 12:00น.-13:15น. 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการเก็บข้อมูล วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565   ช่วงเวลา 15:15 น.- 16:00 น. 
การวางแนว

ของสัน

หลังคาบ้าน 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 1 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 2 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 3 

ค่าเฉล่ียรวม เทอร์มอมิเตอร์

ตัวนอกบ้าน 

ตะวันออก 
-ตะวันตก 

37.6°C 37.3°C 36.6°C 
37.1°C 38.5°C 

เหนือ-ใต้ 40.5°C 38.7°C 38.8°C 39.9°C 39.15°C 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแนว

ของสัน

หลังคาบ้าน 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 1 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 2 

เทอร์มอมิเตอร์

ตัวท่ี 3 

ค่าเฉล่ียรวม เทอร์มอมิเตอร์

ตัวนอกบ้าน 

ตะวันออก 
-ตะวันตก 

41.4°C 42.3°C 41.6°C 

41.7°C 

38.8°C 

เหนือ-ใต้ 42.9°C 42.1°C 42.6°C 42.5°C 38.9°C 
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สรุปและอภิปรายผล 

เมื่อศึกษาการวางแนวหลังคาบ้านและทำการเปรียบเที่ยบอุณหภูมิกับความเชื่อของชุมชน วิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆที่เก็บรวบรวมไว้ พบว่า  ในช่วงเวลา 12:00 น. ถึง ช่วง 15:00 น. อุณหภูมิจะแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน โดยบ้านที่วางไปทางทิศเหนืออุณหภูมิจะสูงกว่า บ้านที่วางไปทางทิศตะวันออก  และเมื่อนำมา
เปรียบเทียบกับความเชื่อของหมู่บ้านที่บอกว่า บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะมีความเชื่อว่า จะทำให้
บ้านมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามารับพลังดี ๆ เข้าบ้าน และจะทำให้อากาศถ่ายเทอากาศได้ดีทำให้บ้านไม่ร้อนจนเกินไป 
การหันสันหลังคาไปทางทิศเหนือ-ใต้ จึงไม่นิยมในการสร้างบ้าน ทำให้รู้ว่าจากการทดลองและความเชื่อของคน
ในชุมชนมีความเป็นไปในทางเดียวกัน 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายโดย ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษา 
ตรวจสอบ และ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างย่ิงจากผู้มีพระคุณหลายท่าน อาทิ  
นายศรัณย์  ยอดมงคล ครูผู้สอนในรายวิชาดาราศาสตร์ ช้ีแนะแนวทาง ให้คำแนะนำในการทำงาน คอย
ช่วยเหลือในระหว่างการทำงาน และคอยเป็นกำลังใจให้จนกระท่ังงานน้ีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงบิดามารดา 
และ เพ่ือนๆ อันเป็นท่ีรัก ท่ีคอยให้กำลังใจ และ ให้โอกาสได้ทำงานวิจัยในคร้ังน้ี ผู้จัดทำหวังว่างานวิจัยฉบับน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจในเร่ืองเปรียบเทียบอุณหภูมิของการวาง
แนวหลังคาบ้านทุกท่าน 

เอกสารอ้างอิง 

แนะนำเคร่ืองวัดอุณหภูมิอากาศ.(2565). สืบค้นเม่ือ 27 พ.ค 2565,  

จาก https://www.tools.in.th/temperature/air-thermometer/ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). หนังสือเรียนรายวิชา 

เพ่ิมเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 3. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ สกสค. 
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[P39] การคำนวณสัณฐานของคานของดาราจักร NGC4394 จากการสังเกตการณ์เชิงแสง 

นางสาววรินยุพา ย่ิงสุมล 
ครูท่ีปรึกษา: นายมานะ อินทรสว่าง 

[โรงเรียนศึกษานารี] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานเรื่องการคำนวณสัณฐานของคานของดาราจักร NGC4394 จากการสังเกตการณ์เชิงแสง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการคำนวณหาสัณฐานของคานของดาราจักร NGC4394 และศึกษาสัณฐานของคาน
ของดาราจักรดังกล่าว จากการสังเกตการณ์เชิงแสง โดยการใช้ทฤษฎีการจำแนกดาราจักรของฮับเบิล และการ
คำนวณสัณฐานจากฟังก์ชันวงรีในรูปทั่วไป (generalized ellipse formula) โดยการสังเกตการเชิงแสงได้
อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์ความสว่างแต่ละ pixel ในช่วงที่ตามองเห็นที่ได้จากโปรแกรม Fv ออกมาเป็นไฟล์ Excel 

แล้วนำมาเปรียบเทียบกับภาพของดาราจักร NGC 4394 ในสเกลเดียวกับฐานข้อมูล กำหนดจุดที่มีความสว่าง
สูงสุดในศูนย์กลางและคานของดาราจักรลงบนกระดาษ กำหนดขอบเขตระหว่างการหาค่าต่างๆที่ต้องการ
นำมาคำนวณกับจุดที่มีความสว่างสูงสุดลงบนกระดาษ เพื ่อให้ได้ค่าที ่ต้องการ แล้วนำมาแทนค่าในสูตร 

ซึ่งสามารถนำไปอธิบายถึงลักษณะของสัณฐานของคานของดาราจักร NGC4394 ต่อไปได้ เช่น เป็น

รูปร่างสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด   รูปวงรี หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปรูปร่างของสัณฐานของ
คานของดาราจักร NGC4394 ได้ 

 

ความเป็นมา 

ในศตวรรษที่ 20 เอ็ดวิน พาเวลส์ ฮับเบิล นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้ศึกษาดาวฤกษ์ที่อยู่ในดารา
จักรที่อยู่ใกล้โลก พบว่ามีดาราจักรอื่นอีกจำนวนมาก และได้จำแนกรูปร่างของดาราจักรออกเป็น 3  แบบ คือ 
ดาราจักรรี (Elliptical Galaxy), ดาราจักรกังหัน (Spirals) และ ดาราจักรไร้รูปร่าง (Irregular Galaxy) โดย
ดาราจักรที่คณะผู้จัดทำศึกษา คือ ดาราจักร NGC 4394 เป็นดาราจักรกังหันแบบมีคาน ซึ่งเป็นหนึ่งในดารา
จักรกังหัน โดยมีคานพาดผ่านแนวกลางของดาราจักร และมีแขนลักษณะโค้งเหมือนกังหันต่อจากปลายคาน ซ่ึง
สามารถศึกษาสัณฐานของคานได้จากฟังก์ชันวงรีในรูปท่ัวไป (generalized ellipse formula) โดยการ
สังเกตการณ์เชิงแสง คือ สังเกตการณ์ในช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นที่ตามองเห็นและคลื่นอัลตราไวโอเลต และ
ระบุขอบเขตของคานได้โดยดูจากค่าความสว่างในแนวระนาบนั้น โดยการสังเกตการณ์เชิงแสงได้อ้างอิงข้อมูล
จากไฟล์ความสว่างแต่ละ pixel ในช่วงที่ตามองเห็นที่ได้มาจากไฟล์มาตรฐาน Flexible Image Transport 

System (FITS) ซ่ึงผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลด้วยโปรแกรม FV 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการคำนวณหาสัณฐานของคานของดาราจักร NGC 4394 

2. เพ่ือศึกษาสัณฐานของคานของดาราจักร NGC 4394 จากการสังเกตการณ์เชิงแสง 
 

วิธีการศึกษา 

1. นำข้อมูลจากไฟล์ความสว่างแต่ละ pixel ในช่วงท่ีตามองเห็น ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1  ฐานข้อมูลท่ีแสดงค่าความสว่างในแนวแกนสองมิติของดาราจักร NGC 4394  

2. หา pixel ท่ีสว่างท่ีสุดท่ีอยู่ในแนวคานหรือตรงกลาง ดังแสดงในรูปท่ี 2 โดยจุดท่ีได้ เรียกว่า Imax 

โดยเทียบจากไฟล์ความสว่าง 

 
                รูปท่ี 2  ภาพของดาราจักร NGC 4394 ในสเกลเดียวกับฐานข้อมูล 

3. เลือก pixel ท่ีอยู่ในแนวคานและตรงกลาง โดยใช้ค่าระหว่าง Imax ถึงค่าบนคาน  ได้แก่        
0.08Imax - Imax, 0.09Imax - Imax และ 0.1Imax - Imax  

4. พล็อตจุดต่างๆ ลงกระดาษกราฟ เพ่ือหาค่าต่างๆ 
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5. แทนค่าลงในสูตร      สำหรับการคำนวณหาสัณฐานของคานของดาราจักร 

6. เปรียบเทียบค่าท่ีคำนวณได้ว่าสัณฐานของคานของดาราจักร NGC 4394 มีลักษณะอย่างไร 
7. สรุปผลจากการคำนวณ 

ผลการศึกษา 

 เม่ือทำการแทนค่าลงในสูตรสำหรับคำนวณหาสัณฐานของคานดาราจักร ได้ผลดังตาราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการจัดทำโครงงานพบว่าการคำนวณหาสัณฐานของคานของดาราจักร NGC 4394 สามารถ
คำนวณได้จาก ฟังก์ชันวงรีในรูปทั่วไป (generalized ellipse formula) และจากการศึกษาแทนค่าลงในสูตร
ดังกล่าว ทำให้สรุปได้ว่า สัณฐานของคานของดาราจักร NGC 4394 มีลักษณะคล้ายวงรี และส่ีเหล่ียมข้าวหลาม
ตัด 

เอกสารอ้างอิง 

James Binney and Scott Tremaine (2008). Galactic Dynamics Second Edition. United 

Stage. Princeton University Press. pp.27-28, 528-531 

Judy Schmidt. (2016). Hubble spies NGC 4394. [online].  Available from: 

https://www.spacetelescope.org/images/potw1618a/ [สืบค้นเม่ือ 1 มี.ค. 2565]. 

กาแล็กซีประเภทต่างๆ. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. ได้จาก : 

http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/galaxies [สืบค้นเม่ือ 25 พ.ค. 2565]. 
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[P40] โปรแกรมหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง  

นายธนบดี โชติรัตนะพงศ์  
ครูท่ีปรึกษา: นายทวีรักษ์ ทูลพุทธา 

[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
 

บทคัดย่อ  

ดาวยักษ์แดง (Red Giant) เป็นช่วงหนึ่งในชีวิตของดาวฤกษ์ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากไฮโดรเจนในดาว
เหลือน้อยลงจนกระทั่งไม่สามารถคงสภาพเดิมในลำดับหลักได้อีกต่อไป จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการส้ิน
อายุขัยของดาวฤกษ์ โดยแกนกลางของดาวจะหดตัวลง แต่ผิวดาวภายนอกจะขยายตัวออกไป จึงทำให้ผิวดาว
รอบนอกเย็นลงและเห็นเป็นสีแดงส้ม การศึกษาน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ (1) สร้างโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาว
ฤกษ์เมื่อกลายเป็นดาวยักษ์แดง และ (2) เพื่อทำนายขนาดของดาวฤกษ์เมื่อกลายเป็นดาวยักษ์แดงและสร้าง
แบบจำลองภาพเคลื่อนไหว (Animation) เมื่อกลายเป็นดาวยักษ์แดง การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python 3 โดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ตัวอย่างในการสร้างแบบจำลอง และ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลองกับแหล่งอ้างอิง แล้วสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ดาวฤกษ์ท่ีมีสมบัติทางกายภาพท่ีแตกต่าง จากดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักจนกลายเป็นดาวยักษ์แดง     
คำสำคัญ: Red Giant, Python 

 

ความเป็นมา  

ดาวยักษ์แดงเป็นดาวฤกษ์มวลน้อยหรือมวลปานกลางขนาดยักษ์ที่ส่องสว่างมาก (มวลโดยประมาณ  

0.5-10 เท่าของมวลดวงอาทิตย์) ซ่ึงอยู่ในช่วงท้ายของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ บรรยากาศรอบนอกของดาวจะ
ลอยตัวและบางมาก ทำให้รัศมีของดาวขยายใหญ่ขึ้นมาก และอุณหภูมิพื้นผิวต่ำลง การหาขนาดของดาวฤกษ์
เมื่อกลายเป็นยักษ์แดงมีความซับซ้อนในการคำนวณ ดังนั้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ี
จะสามารถคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการคำนวณขนาดของดาวฤกษ์เมื่อกลายเป็นดาวยักษ์แดงและจำลอง 
การขยายตัวในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation) ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยออกแบบ
โปรแกรมให้ต้องเพียงข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบจำลอง ได้แก่ มวล อุณหภูมิพื้นผิว อายุขัย ร้อยละของ
ฮีเลียมและไฮโดรเจนของดาว เพ่ือความสะดวกของผู้เข้าใช้โปรแกรม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง 
2. เพ่ือสร้างโปรแกรมทำนายขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง 
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วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การสร้างโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง 

1. ศึกษาการใช้โปรแกรม Visual Studio Code (VSC) ร่วมกับภาษา Python โดนใช้ library ได้แก่ 
matplotlib 

Numpy และสมการต่าง ๆ ท่ีใช้สร้างแบบจำลอง ดังน้ี 
1.1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เพ่ือใช้ในการคำนวณพลังงานท้ังหมดท่ีมีอยู่ในดาวฤกษ์   

! = #$! (1) 
1.2. สมการคำนวนหารัศมีดาว (เกิดจากการย้ายตัวแปรของสมการกำลังส่องสว่างพื ้นผิวดาว) 
เพ่ือใช้ในการหากำลังส่องสว่าง  

$ = % &
4()*) (2) 

1.3. เว็บไซต์ calculate life span of star reachonline เพ่ือคำนวณหาอายุขัยของดาว 
1.4. ปฏิกิริยาห่วงโซ่โปรตรอน-โปรตรอน (p-p chain) เพ่ือใช้อัตราส่วนในการนับจำนวนคร้ังการเกิด 

ปฏิกิริยา  
2. สร้างโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง แสดงผลดังรูปผังงาน (Flowchart)  

 
รูปท่ี 1 ผังงานแสดงการทำงานของโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง 
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ตอนท่ี 2 การสร้างโปรแกรมทำนายขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง  

สร้างโปรแกรมทำนายของดาวฤกษ์เมื ่อกลายเป็นดาวยักษ์แดง โดยแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสร้างโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง 

ผลการศึกษาการสร้างโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดงแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่ารัศมีท่ีคำนวณได้จากโปรแกรมและแหล่งอ้างอิง ดังตาราง 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบค่ารัศมีท่ีคำนวณได้จากโปรแกรมและแหล่งอ้างอิง 

รัศมีท่ีได้จากการจำลอง (km) รัศมีท่ีได้จากแหล่งอ้างอิง (km) 

1.66 x 109 1.06 x 1010 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการสร้างโปรแกรมทำนายขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง  

ผลการศึกษาการสร้างโปรแกรมทำนายขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 2 แสดงการเปล่ียนแปลงของแบบจำลองภาพเคล่ือนไหวการขยายตัวของดาวยักษ์แดง 

 

สรุปผล 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการสร้างโปรแกรมคำนวณหาขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง 

ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถคำนวณหาขนาดดาวฤกษ์เมื่อกลายเป็นดาวยักษ์แดงได้ 
แต่ย ังขาดความแม่นยำ เน ื ่องจากข้อมูลมีความแตกต่างก ันค่อนข้างมากและข้อมูลที ่นำมาใช้ น้ัน 
เป็นเพียงแค่ค่าประมาณ 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการสร้างโปรแกรมทำนายขนาดของดาวฤกษ์เม่ือกลายเป็นดาวยักษ์แดง  

ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถทำนายขนาดดาวฤกษ์เมื่อกลายเป็นดาวยักษ์แดงได้ 
โดยโปรแกรมจะแสดงขนาดและสีที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากอุณภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์ในรูปภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานนี้ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านผู้จัดทำขอขอบคุณในความกรุณาของทุก ๆ ท่าน 
และขอขอบคุณครูทวีรักษ์ ทูลพุทธา ครูท่ีปรึกษาโครงงาน นางสาวบุณยาพร คำสินธุ ์ ครูท่ีปรึกษาโครงงานร่วม
และนางสาวพิมพ์ชนก เกษร ที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดการทำงาน สุดท้ายนี ้ขอขอบคุณ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีให้โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 

Jürgen Kummer. (2003). Calculate Lifespan of a Star. Reachner online 

https://rechneronline.de/planets/lifespan-star.php [18 April 2022] 

Sphinx. (___). Drawing geomatric shapes and Fractals Python doing math.  

https://high-python-ext-1-doing-math.readthedocs.io/en/latest/chapter6.html  

[18 April 2022] 

ศูนย์การเรียนรู้โลกและวิทยาศาสตร์.(2019). การคำนวณระยะห่างจากกำลังส่องสว่าง. คุณสมบัติดาวฤกษ์. 

https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/3/nature_ligth/star_properties/star_

properties.html  
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[P41] มุมมองของกลุ่มดาวต่างๆเม่ือสังเกตจากดาวอ่ืน 

นางสาวภานุมาส นาคะเสถียร และนายกิตติภูมิฐ์ กรจิระเกษมศานต์ิ 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาววิชุดา งามแว่น 

[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม] 
บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองต่างๆจากการมองกลุ่มดาว บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆว่ากลุ่ม
ดาวนั้นๆมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาจะจัดทำแบบจำลองโดยให้ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวฤกษ์อยู่ในหน่วยเท่ากำลังส่องสว่างของดวงอาทิตย์ (L☉) และระยะทาง
ทั้งหมดเป็นหน่วย พาร์เซก (pc) โดยให้กลุ่มดาวนายพราน (Orion) ใน Epoch2000 (JD00001) เป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา 

ความเป็นมา 

 เน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษาในห้องเรียนเก่ียวกับกลุ่มดาวต่างๆแล้วจึงเกิดคำถามว่าถ้าผู้สังเกตอยู่บนดาว
อังคารแล้วเรายังจะเห็นกลุ่มดาวมีรูปแบบเหมือนมองจากบนโลกหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือศึกษาลักษณะของกลุ่มดาวตัวอย่าง(กลุ่มดาวนายพราน)ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเม่ือสังเกตจากดาวอ่ืน 
 

วิธีการศึกษา 

1. หาข้อมูลเก่ียวกับดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวนายพราน 
2. สร้างแบบจำลองกลุ่มดาวนายพรานโดยใช้กำลังส่องสว่างเป็นขนาดของดาวในแบบจำลอง โดยใช้
สมการ L = 4πR2 σT4 

3. คำนวณขนาดของดาวฤกษ์ให้เหมาะสมกับแบบจำลองโดยใช้ขนาดของดาวฤกษ์ในหน่วยเท่าของกำลัง
ส่องสว่างของดวงอาทิตย์ L☉ = 3.828 x 1026  และ ระยะทางในหน่วยพาร์เซก(pc) 

 

ช่ือดาว ขนาด ระยะทาง 

Alnilam 537,000 L☉   412.07 parsecs 

Alnitak 32,000 L☉   386.93 parsecs 

Bellatrix 9,211 L☉   76.65 parsecs 

Betelgeuse 120,000 L☉   196.99 parsecs 
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Meissa 165,000 L☉   338.79 parsecs 

Mintaka 190,000 L☉   379.87 parsecs 

Rigel 101,540 L☉   264.90 parsecs 

Saiph 56,881 L☉   220.75 parsecs 

  

4. สร้างแบบจำลอง3มิติของกลุ่มดาวฤกษ์ผ่านซอฟต์แวร์ “Unity” โดยเทียบจากขนาดจริงท่ีคำนวณ 

5. เปล่ียนตำแหน่งของผู้สังเกตและศึกษาลักษณะรูปร่างการเรียงตัวของดาวต่างๆในกลุ่มดาว 
 

ผลการศึกษา 
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สรุปผล 

 จากผลการทดลองพบว่าหากผู ้สังเกตอยู ่บนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจะเห็นรูปแบบกลุ ่มดาว
นายพรานคล้ายกับแบบที่สังเกตบนโลกแต่เมื่อผู้สังเกตเปลี่ยนตำแหน่งไปสังเกตบนดาวเคราะห์นอกระบบจะ
เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกลุ่มดาวนายพรานในทุกๆ20พาร์เซกโดยสังเกตได้ว่าในทุกๆ19.826

พาร์เซกในซอฟต์แวร์รูปร่างของกลุ่มดาวจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและหลักการนี้อาจจะส่งผลแบบเดียวกับกลุ่ม
ดาวอ่ืนๆ ด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานนี้ สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก คุณครูวิชุดา งามแว่น ที่ได้สละ
เวลาอันมีค่าแก่คณะผู้วิจัย เพ่ือให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอา
ใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนโครงงานฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดีคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ท่ีน้ี จากใจจริง 
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 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจที่ดี
เสมอมา 
 สุดท้ายนี้ขอขอบใจสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันผ่านปัญหาต่างๆให้
ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำ จนทำให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. Star walk 2, Orion. https://starwalk.space/en . 2022. แหล่งท่ีมา 
: https://starwalk.space/en ค้นเม่ือ 19 พฤษภาคม,2022. 

2. Csaba Gyulai, Orion Constellation. https://dribbble.com . 2017. แหล่งท่ีมา 

: https://dribbble.com/shots/3861241-Constellations-Orion ค้นเม่ือ 22 พฤษภาคม,2022. 

3. Orion (Constellation). https://en.wikipedia.org . 2022. แหล่งท่ีมา 

: https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_(constellation) ค้นเม่ือ 22 พฤษภาคม,2022. 

4. โปรแกรมในการทำแบบจำลอง : https://unity.com/ 
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[P42] การคำนวณปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก 

จากสมการDeclinationของดวงอาทิตย์ในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป  

นายรักษิต ซอนะ และนางสาวสิริกร แซ่หู 
ครูท่ีปรึกษา: นายอภิรัก อภิวงค์งาม  

[โรงเรียนแกน้อยศึกษา] 
 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ซึ่งทำให้เงานั้นตกตรงเท้าของผู้สังเกตพอดี 
ท่ีเรียกว่า Zero Shadow ซ่ึงมีเวลาการเกิดไม่พร้อมกันในแต่ละตำแหน่งละติจูดของผู้สังเกต ซ่ึงปรากฏการณ์น้ี
จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเอียงของ
แกนหมุนของโลก 23.45 องศา ซึ่งจากปัญหาที่ผู้วิจัยได้เล็งเห็น นั่นคือ ไม่มีแหล่งข้อมูลที่หาได้ง่ายๆ สำหรับ
การหาวันและเวลาของการเกิดดวงอาทิตย์ต้ังฉากในแต่ละตำแหน่งละติจูด ท่ีไม่ใช่เมืองสำคัญๆ หากจำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลส่วนนี้อาจต้องคำนวณยุ่งยาก หรืออาจจะใช้โปรแกรม Stellarium ช่วยหา ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้วิจัยคิด
แก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแปลผลออกมาในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูปได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว  โดยที่เราได้
น ำ ส ม ก า รDeclination ข อ ง ด ว ง อ า ท ิ ต ย ์ ม า พ ิ จ า รณ า เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ  2  ส ม ก า ร  ค ื อ  1* =
23.45 × 78# 9+,-+,. × ()):  และ 1" = −23.45 × <=7 9+,-+,. × (> + 10):    โดยกำหนดให้ Declination แทน
ละติจูด ทำการปรับปรุงเพื่อให้มีความแม่นยำตรงวันมากที่สุด  ส่วนการคำนวณเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ซึ่งก็คือ
เวลาที ่ดวงอาทิตย์ผ่านเมอร์ริเดียน จะพิจารณาเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั ้น โดยใช้ตำแหน่งลองกิจูดผู้
สังเกต  คำนวณ apparent time = mean time + equation of time  โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสำหรับประเทศไทย ในปี 2565 น้ี   สำหรับการแปลผลในรูปแบบโปรแกรม
สำเร็จรูปนั้น เราใช้โปรแกรม MIT App Inventor ในการออกแบบและประมวลผล  ซึ่งจากการเขียนโปรแกรม
ในระยะเริ่มต้น  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยที่สมการสูตรท่ี 1 ให้ผลที่มีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยในระดับ 
1-2 วัน ใกล้เคียงกับข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์มากกว่า สมการสูตรท่ี 2  ที่มีความคลาดเคลื่อนใน
ระดับ 2-3 วัน ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับหลายตัวแปล เช่น การโคจรเป็นวงรีของโลก
รอบดวงอาทิตย์ เป็นต้น ซ่ึงผู้วิจัยจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
คำสำคัญ: ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก  Zero Shadow Declinationของดวงอาทิตย์ Equation of time 

Apparent time 

ความเป็นมา 

การศึกษาเรื่องของดวงอาทิตย์ตั้งฉากนั้น มีมาตั้งแต่ในยุคของ Eratosthenes ผู้ซึ่งวัดรัศมีของโลกจาก
เงาของเสาต้ังตรงได้ โดยเทียบกับตำแหน่งบนโลกอีกท่ีหน่ึง ท่ีเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก หรือวันไร้เงา
นั่นเอง  หรืออาจประยุกต์ใช้หลักของEratosthenes วัดความยาวเงาสั้นสุดท่ี 2 ตำแหน่งบนโลก ก็สามารถวัด
ขนาดของโลกได้เช่นกัน  ปรากฏการณ์ดวงอทิตย์ต้ังฉากน้ีมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนตำแหน่งการข้ึน-ตกของ
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ดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเอียงของแกนหมุนของโลก 23.45 องศา  รวมถึงตำแหน่ง
ละติจูดของผู้สังเกตด้วย   ซึ่งจากปัญหาที่ผู้วิจัยได้เล็งเห็น นั่นคือ ไม่มีแหล่งข้อมูลที่หาได้ง่ายๆ สำหรับการหา
วันและเวลาของการเกิดดวงอาทิตย์ตั้งฉากในแต่ละตำแหน่งละติจูด ที่ไม่ใช่เมืองสำคัญๆ และอาจต้องคำนวณ
ยุ่งยาก ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้วิจัยคิดแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแปลผลออกมาในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว   โดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมการวัดขนาดของโลกตามแบบ Eratosthenesนั้น เราจะ
สามารถวัดเงาสั้นสุดได้โดยทำการวัดเงาสั้นสุดที่ตำแหน่งเดียวได้เลย โดยเทียบกับอีก 1 ตำแหน่ง ที่เป็นวันไร้
เงาในวันนั้นๆ ซึ่งตรงกับวันทำกิจกรรมวัดเงา โดยที่เราได้เลือกนำสมการ Declination ของดวงอาทิตย์มา
พิจารณาเปรียบเทียบด้วยกัน 2 สมการ ซ่ึงเป็นสมการท่ีค่อยซับซ้อน  
  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ ื ่อสร ้างโปรแกรมสำเร ็จร ูปในร ูปแบบแอปพลิเคช ั ่น โดยใช ้โปรแกรม MIT App Inventor 

เพ่ือคำนวณวันการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก จากสมการ declination ของดวงอาทิตย์ 2    

     ส ม ก า ร  I+ = 23.45 × JK# L
2,1
2,3 × (M)N  แ ล ะ  I) = −23.45 ×

OPJ L
2,1
2,3 × (Q + 10)N  และคำนวณ เวลาจาก apparent time = meantime + equation of 

time (เฉพาะท่ีประเทศไทยเท่าน้ัน)  
2. เพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของสมการ declination ทั้ง 2 สมการ กับข้อมูลจากสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติสำหรับประเทศไทย ในปี 2565 น้ี 
 

วิธีการศึกษา 

1.  ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉาก และหาสมการ Declinationของดวงอาทิตย์ท่ีเหมาะสม โดย

เลือก2 สมการคือ I+ = 23.45 × JK# L
2,1
2,3 × (M)N  และ I) = −23.45 ×

OPJ L
2,1
2,3 × (Q + 10)N โดยท่ี D คือจำนวนวัน นับจากวันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox)ในปี

น้ันๆ   และ d  คือจำนวนวัน นับจากปีใหม่ (วันท่ี 1 ม.ค.  แทน d = 1) โดยกำหนดให้ Declination  ของดวง
อาทิตย์แทนด้วยละติจูดท่ีสังเกตการณ์ จะสามารถหาค่า D และ d ได้      
2. นำสมการ Declinationท้ังสอง และสมการเวลา มาทำการสร้างอัลกอลทึม และออกแบบสร้างแอปพลิเคช่ัน 
โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor เป็นโปรแกรมสร้างโดยสามารถกรอกค่าตำแหน่งละติจูดผู้สังเกตลงไปได้ 
เลือกได้ท้ังซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ (S/N) โดยมีเง่ือนไขของค่าละติจูดต้องไม่เกิน 23.45 องศา 
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3. ทำการปรับตัวเลขค่าเร่ิมต้น D และ d ท่ีตำแหน่ง equinox เล็กน้อย เพ่ือสร้างอัลกอลิทึม ครอบคลุมสำหรับ
การหาค่าวันท่ีดวงอาทิตย์ต้ังฉาก คร้ังท่ี 2 ในรอบ 1 ปี เพ่ือท่ีให้ได้ผลลัพธ์ท่ีลงตัวมากท่ีสุด 
4. หาเวลาการเกิดดวงอาทิตย์ตั้งฉาก apparent time ซึ่งก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านเมอร์ริเดียน ในที่นี้จะ
พิจารณาเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยเริ่มจากการหา mean time โดยใช้ตำแหน่งลองกิจูดผู้สังเกต (S ) 

คำนวณจาก TU"#	!KTU = 12: 00ℎ ± [105 − S](4T)…… . (1)  

5. จากน้ันคำนวณ    apparent time = meantime + equation of time …………(2)   

6. จาก ข้อ 5. ทำการแก้ไข โดยใช้ equation of time (Geocentric Ephemeris for Sun: 2022) จากเว็บไซต์ 
http://astropixels.com  

ผลการศึกษา 

1. กราฟแสดงวันท่ีเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉากในแต่ละตำแหน่งละติจูด เปรียบเทียบท้ัง 2 สมการ 

 
รูปท่ี 1  แสดงวันท่ีเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ังฉากในแต่ละตำแหน่งละติจูด  

โดยท่ี a) เร่ิมนับต้ังแต่วันวสันตวิษุวัติเป็นต้นไป   b) เร่ิมนับต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. เป็นต้นไป 
2. ตารางแสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบ ผลจากแอพพลิเคช่ัน เทียบกับข้อมูลจาก สดร.ปี 2565 (คร้ังท่ี 1) 

 
จังหวัด 

ละติจูด /ลองกิจูด ครั้งที ่1 จากแอพพลิเคชั่นสูตร1 จากแอพพลิเคชั่น สูตร2 
วันที ่ เวลา วันที ่ เวลา วันที ่ เวลา 

ยะลา(เบตง) 5.77N / 101.06E 4 เม.ย. 12:19  4 เม.ย. 12:12:37.6 6 เม.ย. 12:13:12 

ภูเก็ต 7.97N / 98.35E 10 เม.ย. 12:28 10 เม.ย. 12:25:8.9 12 เม.ย. 12:25:40.7 

กรุงเทพฯ 13.73N / 100.49E 27 เม.ย. 12:16 26 เม.ย. 12:20:9.4 28 เม.ย. 12:20:28.1 

อุบลราชธาณี 15.17N / 105.00E 1 พ.ค. 11:58 30 เม.ย. 12:02:42.4 3 พ.ค. 12:03:3.4 

นครสวรรค์ 15.70N / 100.08E 3 พ.ค. 12:16 2 พ.ค. 12:07:51.1 4 พ.ค. 12:08:4.5 

เชียงใหม ่ 18.79N / 98.99E 15 พ.ค. 12:21 13 พ.ค. 12:09:38.5 16 พ.ค. 12:09:38.1 

เชียงราย(แม่สาย) 20.43N / 99.88E 22 พ.ค. 12:17 21 พ.ค. 12:08:37.2 23 พ.ค. 12:08:24 

รูปท่ี 2  ตารางแสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบผลจากแอพพลิเคช่ัน กับข้อมูลจาก สดร.ปี2565 (คร้ังท่ี 1) 
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1. ตัวอย่างแอพพลิเคช่ัน และฟังก์ช่ันการใช้งานท่ีออกแบบสร้างจากโปรแกรม MIT App Inventor  

     
 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ตำแหน่งละติจูดที่จะเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ต้องไม่เกิน 23.45 

องศา ทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ สูตรสมการ Declination ของดวงอาทิตย์ ที่นำมาคำนวณหาวันที่เกิด
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากได้ดี ที่ให้ผลใกล้เคียงกับข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์มากกว่า คือ สูตรท่ี 

1    I+ = 23.45 × JK# L
2,1
2,3 × (M)N โดยที่สมการสูตรที่ 1 ให้ผลที่มีความคลาดเคลื่อนเพียง

เล็กน้อยในระดับ 1-2 วัน ใกล้เคียงกับข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์มากกว่า สมการสูตรที่ 2 ที่มีความ
คลาดเคลื่อนในระดับ 2-3 วัน  ส่วนสมการเวลาสามารถหาออกมาได้ค่าเดียวกัน ทั้งนี้ หากการแปลผลเริ่มต้น
นั้นเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์ตรงกัน   สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อหาวันที่เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ต้ัง
ฉากนั้น  หากต้องการให้สามารถแปลผลออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อาจต้องพิจารณาสมการ Declination 

ของดวงอาทิตย์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าน้ี  เช่น สมการที่เพิ่มการพิจารณาวงโคจรเป็นวงรีของโลกรอบดวง
อาทิตย์ หรืออาจให้ความสำคัญกับนัยสำคัญของตัวเลขค่าคงที่ต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น ค่าความเอียงของแกนหมุน
ของโลก  เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยดาราศาสตร์น้ี ได้รับการผลักดันและพัฒนาต่อเน่ือง ภายใต้กิจกรรมของชมรมยุวชนดารา
ศาสตร์โรงเรียนแกน้อยศึกษาเร่ือยมา โดยได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจาก ครูท่ีปรึกษาชมรม คุณครูอภิรัก 
อภิวงค์งาม ท่ีคอยสนับสนุน ตลอดจนเพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆ ชมรมยุวชนดาราศาสตร์ทุกคน 

เอกสารอ้างอิง 

- http://www.reuk.co.uk/wordpress/solar/solar-declination/ 

- ดวงอาทิตย์ต้ังฉากในประเทศไทย ปี 2565 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
- http://astropixels.com/: equation of time (Geocentric Ephemeris for Sun : 2022)  
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[P43] Giant sundial in Lanscape 

นางสาวณปภัช สุทธิผล และนางสาว สโรชา ยมาพัตน์ 
นางสาวพิมพ์ลภัส พันลูกท้าว 
ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 

[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาลัยบูรพา] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานการประดิษฐ์ Giant sundial in Landscape นาฬิกาแดดขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ 
analemma sundial ติดตั้งไว้บนสวนหน้าห้องดาราศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องนาฬิกา
แดดและคนท่ีผ่านไปผ่านมาสามารถทดลองใช้ได้ ผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ตัวนาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตรขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 เมตร การออกแบบและคํานวณปริมาณต่างๆของนาฬิกาแดดบนพื้นที่ละติจูด 13.27 องศา 
ลองจิจูด 100.92 องศา โดยใช้ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุท่ีจะใช้สร้างนาฬิกาแดด เน่ืองจากมีความทนทานต่อแสงแดด
และน้ำฝน เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง ซึ่ง ทางผู้จัดทําจะได้ทําการสังเกตการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมสภาพ
ของตัววัสดุท่ีนำมาใช้เพ่ือนำไปปรับปรุง หรือพัฒนาต่อไปในระยะยาว 
คำสำคัญ Analemmatic Sundial 

 

ความเป็นมา 

เมื่อ 3,500 ปีก่อนมนุษย์ได้เริ่มประดิษฐ์นาฬิกาแดดขึ้นที่อียิปต์ ซึ่งนับว่าเป็นนาฬิกาแดดเรือนแรกของ
โลก นาฬิกาแดดอาศัยการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ในอดีตการดูช่วงเวลาใน1วันจะอาศัยจากการทอดเงาของ
วัตถุใดวัตถุหนึ่งในท้องถิ่นนั้นๆ แต่เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของการบอกเวลา มนุษย์จึงนิยมนำมาเป็น
อุปกรณ์บอกเวลาอย่างง่าย  
 ดังนั้นผู้จัดทำจึงสร้างนาฬิกาแดดข้างหน้าห้องดาราศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ 
โดยเลือกใช้วัสดุท่ีมีความทนทานต่อสภาพอากาศ 
 

วัตถุประสงค์ 

           1.เพ่ือสร้างนาฬิกาแดดแบบ analemma ท่ีใช้สำหรับสถานท่ี ท่ีมีละติจูด 13.27 องศาเหนือ 
 

วิธีการทดลอง 

           1. ศึกษาหาละติจูดและลองติจูดในพ้ืนท่ี ท่ีจะจัดวางและประดิษฐ์นาฬิกาแดด 
           2. คำนวณตำแหน่งของพิกัดตัวเลขต่างๆเวลาในแต่ละช่ัวโมง 
           3. ใช้ปูนซีเมนต์มาหล่อ เป็นแท่นสำหรับยืน ขนาด 0.5เมตร*1.5เมตร และแท่นสเกลเวลา 

 4. จัดต้ังแท่นสำหรับยืนและแท่นตัวเลขต่างๆตามพิกัดท่ีวางไว้ 
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ผลการศึกษา 

จากผลการดำเนินงาน Giant sundial in Landscape ได้นาฬิกาแดดท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร 
ได้พิกัดตำแหน่งท่ีจัดต้ังเวลาในแต่ละช่ัวโมงคือ สามารถดูเวลาได้ต้ังแต่ 8:00 น. - 17:00 น. บริเวณท่ีสามารถใช้
งาน Giant sundial in Landscape อยู่ท่ี ละติจูด 13.27 องศาเหนือ ตำแหน่งการยืนในแต่ละเดือนจะ

แตกต่างกัน เน่ืองจากเวลาในการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์มีเวลาท่ีแตกต่างกันในแต่ละเดือน 
ภาพท่ี 1 กราฟแสดงพิกัดตำแหน่งท่ีจัดต้ังแท่นสเกลเวลาในแต่ละช่ัวโมง 

ภาพท่ี 2 แสดงตำแหน่งการวางสันเกิดเงาในแต่ละช่วงเวลาในรอบปี 
 

                                           สรุปและอภิปรายผล 

 จากการทำโครงงานการสร้างนาฬิกาแดดแบบ analemma ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร สามารถดู
เวลาได้จริงและแม่นยำในตำแหน่งพ้ืนท่ี ละติจูด 13.27 องศาเหนือ เม่ือกำหนดตำแหน่งของเดือน พบว่ามีพ้ืนท่ี
ไม่เพียงพอต่อการที่จะให้คนมายืนบนนาฬิกาแดดเพราะพิกัดตำแหน่งของแต่ละเดือนมีความถี่จนเกินไป คนจึง
ไม่สามารถยืนบนนาฬิกาแดดได้ คณะผู้จัดทำได้แก้ไขปัญหาโดยการสร้างสันเกิดเงาขึ้นมาเพื่อที่สามารถดูเวลา
ได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและสมาชิกชมรมดาราศาสตร์ ซ่ึง
ได้สละเวลา ให้ความรู้และคำแนะนำตลอดการทำโครงงานนี้ จึงทำให้โครงงานประดิษฐ์ Giant sundial in 

Landscape สำเร็จไปได้ด้วยดี 
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่สนับสนุน และสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความร่วมมื่อเป็นอย่างดีในการ

ทำโครงงานน้ีจนกระท่ังประสบความสำเร็จ 
 

เอกสารอ้างอิง 

การสร้างและคำนวณพิกัดนาฬิกาแดดแบบ analemma https://plus.maths.org/content/analemmatic-

sundials-how-build-one-and-why-they-work 

รูปแบบการสร้างนาฬิกาแดดแบบ analemma: https://hmong.in.th/wiki/Analemmatic_sundial 
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[P44] การพัฒนาเคร่ืองมือติดตามตำแหน่งดวงดาวสำหรับการถ่ายทางดาราศาสตร์ 

ด้วย Smartphone 

นางสาวสุนิสา มะโนเจริญ และนางสาวอรอนงค์ สอนดี 
ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 

[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานการพัฒนาเครื ่องมือติดตามตำแหน่งดวงดาวสำหรับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ด้วย 
Smartphone มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือติดตามตำแหน่งดวงดาว (Star tracker) สำหรับการถ่ายภาพ
ทางดาราศาสตร์ด้วย Smartphone ซึ่งเข้าถึงกลุ่มคนที่ชอบเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ด้วยโทรศัพท์ 
Smartphone ได้ง่ายขึ้น โดยทำการออกแบบเครื่องมือตามดาว(Star tracker) ให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ท่ี
สามารถพกพาได้สะดวก ทำการออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม Solid works ใช้บอร์ด Arduino ควบคุม
ความเร็วของสเต็ปมอร์เตอร์ให้เท่ากับอัตราการหมุนของโลก และใช้แหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์จาก Power Bank 

ทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการพิจารณาอัตราการหมุนและการถ่ายภาพดวงดาว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
เครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้งานในการถ่ายภาพได้จริง โดยสามารถถ่ายภาพดาวได้โดยที่ดาวยังคงเป็น
วงกลมได้นาน 90 วินาที ซ่ึงความคลาดเคล่ือนอาจะมีผลมาจากการทำ Polar Align ท่ีไม่แม่นยำ 
คำสำคัญ : เคร่ืองมือติดตามตำแหน่งดวงดาว, การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ด้วย Smartphone 

 

ความเป็นมา 

เครื่องมือตามดาว(Star tracker) คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สำหรับการถ่ายภาพดวงดาวแบบ ติดตามวัตถุ
ท้องฟ้า โดยการใช้งานเพียงติดตั้งอุปกรณ์ตามดาวบนขาตั้งกล้อง ร่วมกับกล้องถ่ายภาพ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์
ตามดาวจะไม่สามารถตามดาวได้ หากผู้ใช้ไม่เข้าใจการปรับมุมองศาให้อุปกรณ์ตามดาวชี้ไปยังเข้าทิศเหนือของ
ท้องฟ้าได้ถูกต้อง ตามกฎการเคล่ือนท่ีตามของทรงกลมท้องฟ้า 

เครื่องมือตามดาวเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมสำหรับคนชอบถ่ายรูปท้องฟ้าเป็นอย่างมากแต่ เครื่องมือ
ตามดาวมีราคาท่ีค่อนข้างสูง และมีน้ำหนักท่ีค่อนข้างมากจึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงในกลุ่มคนบางกลุ่มได้ 

ดังนั ้นผู ้จัดทำจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาและประดิษฐ์เครื ่องมือตามดาว (Star tracker) โดยจะ
ประดิษฐ์ให้เครื่องมือตามดาวมีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้
และมีราคาย่อมเยามากข้ึนเพ่ือให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและหลากหลายกลุ่มมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างอุปกรณ์ตามดาวท่ีสามารถใช้กับโทรศัพท์ ซ่ึงออกแบบให้มีขนาดท่ีเล็กและน้ำหนักท่ีเบา 
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วิธีการศึกษา 

1.หาข้อมูลเก่ียวกับระบบของเคร่ืองมือตามดาว (Star tracker)  

2.วางแผนและออกแบบตัวของเคร่ืองมือตามดาว (Star tracker) ทำการเขียนแบบตัวโครงสร้างด้วย 
   โปรแกรม Solids Work  

3.เขียนโค้ดคำส่ังลงบอร์ด Arduino 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการต่อ Step Motor เข้ากับ Aduino Board 

 

4. ประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 
5. ทดสอบการทำงานของเคร่ืองมือตามดาว (Star tracker) 

 

ผลการศึกษา 

จากการออกแบบและศึกษาพบว่าเคร่ืองมือตามดาว (Star tracker) มีขนาด 8x14 เซนติเมตร และมี
ความเร็วในการหมุน 1 องศาใช้เวลา 4 นาที และจากการทดสอบการถ่ายรูปท้องฟ้าในเวลากลางคืนดวงดาวมี
ภาพเป็นจุดเล็กๆ 
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ภาพท่ี 1 แสดงช้ินโครงสร้างของอุปกรณ์ 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงผลการทดสอบการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ 

 
สรุปผล 

จากการศึกษาและออกแบบพบว่าเคร่ืองมือติดตามตำแหน่งดวงดาว(Star tracker) สามารถท่ีจะใช้
งานในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ได้จริง 
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กิตติกรรมประกาศ 

การทำโครงงานดาราศาสตร์ เร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือติดตามตำแหน่งดวงดาวสำหรับการถ่ายทาง
ดาราศาสตร์ด้วย Smartphone คร้ังน้ี สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก 
อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม  อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และพ่ีผู้ให้คำปรึกษาพิเศษท่ีกรุณาสละเวลามาให้ 
คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ต้ังแต่ต้นจนสำเร็จ ผู้จัดทำขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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[P45] การระบุพิกัดผู้สังเกตจากเสากำเนิดเงา 

นายณัฐกิตต์ิ นามชู และนายสุรวุฒิ วันเมืองเก่า 
ครูท่ีปรึกษา: นายนิวัฒน์ วรสาร 

[โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานเรื่องการระบุพิกัดผู้สังเกตจากเสากำเนิดเงา มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุพิกัดผู้สังเกตโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างเงาของวัตถุและการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 
ในการทำโครงงานครั้งนี้ ใช้เสากำเนิดเงาเป็นเสาไฟสูง 6.53 เมตร ซึ่งต้ังตรงในแนวดิ่ง ใช้เข็มทิศในการระบุทิศ
ของเงา จากการสังเกตการณ์ ณ ตำแหน่งผู้สังเกตท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พิกัด
ละติจูด 16.54 องศาเหนือ และลองจิจูด 104.72 องศาตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ค่าละติจูดเท่ากับ 
16.6178 องศาเหนือ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.0778 องศา คิดเป็นความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.47  

และค่าลองจิจูดเท่ากับ 98.85 องศาตะวันออก ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  5.87 องศา คิดเป็นความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5.61  

คำสำคัญ: เสากำเนิดเงา เงาของวัตถุ ละติจูด ลองจิจูด 
 

บทนำ 

ในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดนั้น การระบุพิกัดของผู้สังเกต ทำให้เราทราบถึง
ตำแหน่งของผู้สังเกตบนโลก ซึ่งการทราบถึงตำแหน่งนี้ ทำให้มนุษย์สามารถวางแผนและออกแบบการเดินทาง
ได้ โดยการระบุพิกัดของผู้สังเกตน้ันจำเป็นอย่างมากต่อการคมนาคมขนส่งและโลจิสติก ซ่ึงพิกัดของผู้สังเกตน้ัน 
จะเป็นพิกัดภูมิศาสตร์โลก ได้แก่ ละติจูด ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเส้นที่วางตัวตามแนวนอนของโลก และลองจิจูด 
ซ่ึงถูกกำหนดให้เป็นเส้นท่ีวางตัวตามแนวแกนต้ังของโลก 
 จากความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเงาของเสากำเนิดเงา การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ และการ
หมุนรอบตัวเองของโลก ทำให้เราสามารถคำนวณหาค่าพิกัดละติจูดและค่าลองจิจูดได้ ดังน้ี 
 1. การคำนวณหาค่าละติจูดจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเงาของเสากำเนิดเงาและการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ โดยมีเงื่อนไขว่า เวลาที่ทำการสังเกตต้องเป็นเวลาเที่ยงวันสุริยะปรากฏเท่าน้ัน 
ซึ่งเงาจะทอดยาวในแนวเหนือใต้พอดี เมื่อทำการวัดค่าความยาวของเงาได้แล้ว จะนำไปคำนวณหามุมเงยของ
ดวงอาทิตย์โดยใช้ตรีโกณมิติ จากน้ันนำค่ามุมเงยของดวงอาทิตย์ไปคำนวณพิกัดละติจูดของผู้สังเกตต่อไป 
 2. การคำนวณค่าพิกัดลองจิจูดจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเงาของเสากำเนิดเงาและ
การหมุนรอบตัวเองของโลก 

โดย  โลกใช้เวลา 24 ช่ัวโมงในการหมุนไป 360 องศา 
ดังน้ัน โลกจะใช้เวลา 1 ช่ัวโมงในการหมุนไป 15 องศา 
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จากความสัมพันธ์นี้ ทำให้ทราบว่า ถ้าตำแหน่งบนโลก 2 ตำแหน่ง มีพิกัดลองจิจูดต่างกัน 15 องศา 
เวลาของทั้งสองสถานที่นั้น จะต่างกัน 1 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้หาความแตกต่างของเวลา ณ จุดสังเกต 
เทียบกับเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ เนื่องจาก ที่เมืองกรีนิชนั้นมีค่าลองจิจูดเป็น 0 องศา ซึ่งจะทำให้สามารถ
คำนวณหาค่าลองจิจูดของผู้สังเกตได้ 

วิธีการดำเนินการ 

1. การวัดความยาวเงาของเสากำเนิดเงา (เสาไฟ) และวัดเวลาเที่ยงวันสุริยะปรากฏ (ดวงอาทิตย์อยู่ตรง
ตำแหน่งเมอริเดียนของวันพอดี) 
 1.1 ใช้เข็มทิศ หาแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ 
 1.2 วัดความยาวของเงาเม่ือเงาทอดยาวไปในแนวเหนือ-ใต้พอดี 
 1.3 บันทึกเวลาจากนาฬิกาท่ีผ่านการปรับมาตรฐานเวลาของสถานท่ีน้ัน ๆ แล้ว ขณะท่ีเงาวางตัวใน
แนวเหนือ-ใต้ 
2. การคำนวณหาค่าละติจูด 
 

   

2.1) นำค่าความยาวของเงาท่ีได้ ไปคำนวณหาค่ามุมเงยของดวงอาทิตย์ จากสูตร 

มุมเงยของดวงอาทิตย์ = 	arctan
ความสูงของเสากำเนิดเงา
ความยาวเงาของเสากำเนิดเงา

 

 2.2) นำค่ามุมเงยของดวงอาทิตย์ไปหาค่าพิกัดละติจูด โดยในการคำนวณหาค่าละติจูดน้ัน จะคำนวณ
ได้จะต้องมีเง่ือนไข 4 ข้อต่อไปน้ี 
  2.2.1) ผู้สังเกตอยู่ทางซีกฟ้าเหนือ และเงาทอดยาวไปทางทิศเหนือ คำนวณละติจูดได้จากสูตร 

ละติจูด = เดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ + (90 – มุมเงยของดวงอาทิตย์) 
  2.2.2) ผู้สังเกตอยู่ทางซีกฟ้าเหนือ และเงาทอดยาวไปทางทิศใต้ คำนวณละติจูดได้จากสูตร  

ละติจูด = เดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ - (90 – มุมเงยของดวงอาทิตย์) 
  2.2.3) ผู้สังเกตอยู่ทางซีกฟ้าใต้ และเงาทอดยาวไปทางเหนือ คำนวณละติจูดได้จากสูตร 

ละติจูด = เดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ - (90 – มุมเงยของดวงอาทิตย์) 
  2.2.4) ผู้สังเกตอยู่ทางซีกฟ้าใต้ และเงาทอดยาวไปทางทิศใต้ คำนวณละติจูดได้จากสูตร 

ละติจูด = เดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ + (90 – มุมเงยของดวงอาทิตย์) 
3. การคำนวณหาค่าลองจิจูด 
 3.1) คำนวณหาเวลาท้องถ่ินท่ีกรีนิช (UT) เม่ือเวลาเท่ียงวันสุริยะปรากฏท้องถ่ินท่ี จภ.ม. ขณะท่ีทำการ
สังเกต จากสูตร 
เวลาท้องถ่ินท่ีกรีนิช (UT) เม่ือเวลาเท่ียงวันสุริยะปรากฏท้องถ่ินท่ี จภ.ม. = เวลาเท่ียงวันสุริยะปรากฏท้องถ่ินท่ี 

จภ.ม. – เขตเวลามาตรฐาน 
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 3.2) คำนวณหาค่าลองจิจูด จากสูตร 
ลองจิจูด = 15 x ความแตกต่างของเวลา 

ความแตกต่างของเวลา = เวลาเท่ียงวันท้องถ่ินท่ีกรีนิช - เวลาท้องถ่ินท่ีกรีนิช (UT) เม่ือเวลาเท่ียงวันสุริยะ
ปรากฏท้องถ่ินท่ี จภ.ม.  

4. ตรวจสอบความแม่นยำและค่าคลาดเคล่ือน 
 4.1) หาค่าเฉล่ียของพิกัดท่ีคำนวณได้ในแต่ละวัน จากสูตร 

Xb = 	
∑ x78
79+
N

 

โดย  Xb คือ ค่าเฉล่ีย 
   N คือ จำนวนของข้อมูลท้ังหมด 
 4.2) หาค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนของพิกัดท่ีคำนวณได้ จากสูตร 

ร้อยละความคลาดเคล่ือน =	
|Xb − 	xₐ| × 100

xₐ
 

โดย  Xb  =  ค่าเฉล่ีย 
xₐ =  ค่าจริง 

ผลการศึกษา 

 จากการทดลองใช้ความยาวของเงาหาค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดของผู ้ส ังเกต ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่วันท่ี 7-9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 สามารถคำนวณหาค่า
ละติจูดและค่าลองจิจูด ได้ดังน้ี 
4.1 การคำนวณหาค่าละติจูด 

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความยาวของเงา มุมเงยของดวงอาทิตย์ และพิกัดละติจูด 
วันท่ีทำการทดลอง ความยาวของเงา 

(เซนติเมตร) 
มุมเงยของดวงอาทิตย์ 

(องศา) 
พิกัดละติจูด 

(องศา) 
7 มิถุนายน 2565 71.0 83.7946 16.5440 

8 มิถุนายน 2565 72.6 83.6559 16.4987 

9 มิถุนายน 2565 70.0 83.8814 16.8108 

  ค่าเฉล่ีย 16.6178 

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ค่าละติจูดที่ทำการคำนวณได้นั้น มีค่าใกล้เคียงกันในระยะเวลา 3 วันที่ทำการ
ทดลองวัดค่าละติจูด ซึ่งได้ค่าละติจูดอยู่ระหว่าง 16.4987 – 16.8108 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.6178 นั่นคือ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารอยู่บนพิกัดละติจูดท่ี 16.6178 องศาเหนือ 
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4.2 การคำนวณหาค่าลองจิจูด 

 ตารางท่ี 2 แสดงค่าเวลาเท่ียงวันสุริยะปรากฏท้องถ่ิน เวลาเท่ียงวันสุริยะปรากฏท่ีกรีนิช เวลาท่ีเมือง
กรีนิช และค่าลองจิจูด 
วันที่ทำการทดลอง เที่ยงวันท้องถิ่นที่

กรีนิช (UT) 

เวลาท้องถิ่นที่กรีนิช (UT) เมื่อเวลา

เที่ยงวันสุริยะปรากฏท้องถิ่นที่ จภ.ม. 

ความแตกต่างของ

เวลา 

(ชั่วโมง) 

ลองจิจูด 

(องศา) 

7 มิถุนายน 2565 11.59 5.00 6.59 98.85 

8 มิถุนายน 2565 11.59 5.00 6.59 98.85 

9 มิถุนายน 2565 11.59 5.00 6.59 98.85 

   ค่าเฉลี่ย 98.85 

จากตารางท่ี 2 แสดงว่า ค่าลองจิจูดท่ีคำนวณได้น้ัน มีค่าเท่ากันในระยะเวลา 3 วันท่ีทำการทดลองวัด
ค่าลองจิจูด ซ่ึงได้ค่าลองจิจูดเท่ากับ 98.85 น่ันคือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารอยู่บน
พิกัดลองจิจูดท่ี 98.85 องศาตะวันออก 

สรุปผลการทดลอง 

 1. ค่าละติจูดท่ีคำนวณได้จากการทดลอง มีค่าเท่ากับ 16.6178 องศาเหนือ ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนจากค่า
จริง คือ 16.54 องศาเหนือ อยู่ 0.0778 องศา คิดเป็นความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.47 ทั้งนี้ ความคลาดเคลื่อนท่ี
เกิดข้ึนอาจมีสาเหตุมาจากเคร่ืองมือวัดความสูงของเสาและความยาวของเงายังมีความละเอียดไม่เพียงพอ 
 2. ค่าลองจิจูดที่คำนวณได้จากการทดลอง มีค่าเท่ากับ 98.85 องศาตะวันออก ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน
จากค่าจริง คือ 104.72 องศาตะวันออก อยู ่ 5.87 องศา คิดเป็นความคลาดเคลื ่อนร้อยละ 5.61 ทั้งน้ี 

ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนอาจมีสาเหตุมาจากค่าเวลาท่ีใช้ในการคำนวณยังมีความละเอียดไม่เพียงพอ 
กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่าน
ผู้อำนวยการศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ครูนิวัฒน์ วรสาร 
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดจนคณะครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะ
ผู้จัดทำโครงงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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[P46] การศึกษาการสร้างกล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC และ Solar filter จากซองขนมขบเค้ียว 

นายณดล วิไลรัตน์ และนางสาวณัฐนรี การเก่ง                                                                                          
ครูท่ีปรึกษา: นายศิวดล กุลฤทธิกร 

[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานการศึกษาการสร้างกล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC และ Solar filter จากซองขนมขบเคี้ยว     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างกล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลด
ความฟุ้งแสงของฟิลเตอร์กรองแสงอาทิตย์จากซองขนมขบเคี้ยวในแต่ละยี่ห้อกับฟิลเตอร์กรองแสงอาทิตย์
มาตรฐาน โดยมีการใช้ท่อ PVC มาเป็นส่วนของลำกล้องและใช้ซองขนมขบเคี้ยวมาเป็นส่วนของฟิลเตอร์ 
ส่วนประกอบที่ใช้ในการทำงานของกล้องโทรทรรศน์คือ กล้อง Mirrorless ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนเลนส์ใกล้ตา 
และ Achromatic Lens จะทำหน้าที่เป็นเลนส์ใกล้วัตถุ โดยรวมแสงเพื่อให้เกิดการรับภาพที่เซนเซอร์บนกล้อง 
Mirrorless ในส่วนของการถ่ายภาพดวงอาทิตย์นั้น Solar filter จากซองขนมขบเคี้ยวจะทำหน้าที่ในการกรอง
แสงอาทิตย์ออกไปจำนวนหนึ่ง โดยสามารถเรียงลำดับฟิลเตอร์จากซองขนมที่มีประสิทธิภาพในการลดความฟุ้ง
แสงจากมากไปน้อยซึ่งใช้ค่า K จากระบบสี CMYK เป็นเกณฑ์ โดยเทียบกับฟิลเตอร์มาตรฐานท่ี 100% ได้ดังน้ี 
1.บอลโอบอล (71.795%) 2.เลย์โดริโทส (71.282%) 3.ป๊อกกี้ (55.385%) 4.โคอาล่ามาร์ช (54.872%) และ 
5.เลย์โนริสาหร่าย (42.535%) 

คำสำคัญ: กล้องโทรทรรศน์ Solar filter Mirrorless 

บทนำ 

ในปัจจุบันกิจกรรมทางดาราศาสตร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการถ่ายภาพทางดารา
ศาสตร์ การถ่ายภาพดวงอาทิตย์นั้นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางดาราศาสตร์ที่ได้รับความนิยม เช่น การถ่ายภาพ
ดวงอาทิตย์ในช่วงการเกิดสุริยุปราคา เป็นต้น โดยการถ่ายภาพดวงอาทิตย์นั้น จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น กล้องโทรทรรศน์ กล้องถ่ายภาพ รวมไปถึง Solar filter 

จากข้อความข้างต้น ผู้จัดทำมีความสนใจในการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ โดยประดิษฐ์และดัดแปลง
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ คือกล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC โดยใช้เซนเซอร์ไฟฟ้าชนิด APS-C จากกล้อง
Mirrorless เป็นตัวรับภาพแทนเลนส์ใกล้ตา ฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์จากซองขนมขบเคี ้ยว และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความฟุ้งแสงจากการใช้ฟิลเตอร์กรองแสงอาทิตย์จากซองขนมขบเคี้ยวใน
แต่ละย่ีห้อเทียบกับฟิลเตอร์กรองแสงอาทิตย์มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างกล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC  

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความฟุ้งแสงของฟิลเตอร์กรองแสงอาทิตย์จากซองขนมขบเคี้ยว 
   ในแต่ละย่ีห้อกับฟิลเตอร์กรองแสงอาทิตย์มาตรฐาน 
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วิธีการศึกษา 

1.สร้างช้ินงาน 
  1.1 หาความยาวโฟกัสของเลนส์โดยการนำมาส่องกับแสงแดดแล้วทำการวัดระยะระหว่างเลนส์และฉาก 
       รับแสงท่ีเกิดการรวมแสงท่ีเป็นจุดท่ีเล็กท่ีสุด ซ่ึงได้ความยาวโฟกัสเท่ากับ 70 cm. 

  1.2 เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 
      1.2.1 เตรียมกล้องโทรทรรศน์ 
 

 

ภาพท่ี 1 ส่วนประกอบของตัวลำกล้องโทรทรรศน์จากท่อ PVC 

              - เลนส์ Achromatic เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 cm ความยาวโฟกัส 70 cm   

              - ข้อลดจาก 3 น้ิว ไป 1 น้ิว 
              - ท่อ PVC 3 น้ิว ความยาว 40 cm. 

              - ข้อต่อตรง 3 น้ิว ความยาว 16 cm. 

              - ท่อ PVC 3 น้ิว ความยาว 5 cm. (สำหรับใส่เลนส์) 
              

 

 

ภาพท่ี 2 กล้อง Mirrorless และ Adapter T-ring 

              - ท่อ PVC 1 น้ิว ยาว 12 cm. 

              - ข้อต่อตรง 1 น้ิว ยาว 1.5 cm. 

              - Adapter T-ring 

              - กล้อง Mirrorless (FujiX-A2) 

      1.2.2 เตรียมฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์ (Solar filter) 

 

             

 

ภาพท่ี 3 ชุดอุปกรณ์สำหรับฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์ 
             - ข้อต่อตรง 3 น้ิว ความยาว 8 cm. 

             - ท่อ PVC 3 น้ิว ความยาว 5 cm. 

             - ซองขนมขบเค้ียว 5 ย่ีห้อ คือ เลย์โนริสาหร่าย, เลย์โดริโทส, ป๊อกก้ี, บอลโอบอล, โคอาล่ามาร์ช 
 1.3 ประกอบโครงสร้างส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
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2. ทดสอบกล้องโทรทรรศน์จากท่อPVC โดยส่องกับดวงอาทิตย์ที่ใช้ฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์มาตรฐาน                     
3. นำฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์จากซองขนมขบเคี้ยวที่คัดเลือกมา ส่องกับกล้องโทรทรรศน์จากท่อPVC    

   และถ่ายภาพ 

4. เปรียบเทียบความฟุ้งแสง (แสงขาว) ของภาพโดยกำหนดว่า หากภาพนั้นมีค่า K (ร้อยละของเฉดสีดำ)  
   มาก ฟิลเตอร์ตัวนั้นจะมีการกรองแสงขาวออกที่น้อย ประสิทธิภาพในการลดความฟุ้งแสงต่ำ ภาพที่ได้จึง 
   มีความฟุ้งแสงท่ีมาก  
  4.1 นำภาพแต่ละภาพท่ีได้ มาหาเฉดสี ท้ังหมด 9 เฉดสี โดยใช้เว็บไซต์ Color Palette Extractor  

  4.2 นำเฉดสีทั ้ง 9 มาหาค่า K (เฉดสีดำ) จากระบบสี CMYK และนำค่า K ในแต่ละเฉดสีมาหาค่าเฉล่ีย  
       มัชฌิมเลขคณิต และบันทึกผล 
  4.3 นำค่าท่ีได้จากการบันทึกผลมาสร้างกราฟแสดงค่า K ของภาพจากซองขนมในแต่ละย่ีห้อ 
  4.4 นำค่า K ที่ได้จากการบันทึกผลมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของค่า K เมื่อเทียบกับ Solar filter มาตรฐาน  
       โดยกำหนดขอบเขตของการศึกษาว่าค่า K ของ Solar filter มาตรฐานที่มีค่า 65% จะมีประสิทธิภาพ 

       ในการลดความฟุ้งแสงได้เท่ากับ 100% 

ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบภาพถ่ายดวงอาทิตย์ท่ีใช้ฟิลเตอร์จากซองขนมขบเค้ียวในแต่ละย่ีห้อ 

 

ผลิตภัณฑ ์ ค่าK (%) ภาพถ่ายดวงอาทิตย ์ ประสิทธิภาพในการลดการฟุ้งแสงเทียบกับมาตรฐาน (%) 
 

Solar filter มาตรฐาน 
 

 
65.000 

  
100.000 

 
เลย์ โนริสาหร่าย 

 

 
27.778 

 
 

 
42.535 

 
ป๊อกกี ้

 

 
36.000 

  
55.385 

 
โคอาล่ามาร์ช 
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54.872 

 
เลย์ โดริโทส 

 

 
46.333 

  
71.282 

 
บอลโอบอล 

 
46.667 

 

 
 

 
71.795 
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สรุปผล 

 จากการศึกษานั้นสามารถใช้ลำกล้องจากท่อ PVC ที่มี Achromatic Lens ในการรวมแสงเพื่อให้เกิด
การรับภาพที่เซนเซอร์บนกล้อง Mirrorless ได้ และเรียงลำดับฟิลเตอร์จากซองขนมที่มีประสิทธิภาพในการลด
ความฟุ้งแสงจากมากไปน้อยซึ่งใช้ค่า K จากระบบสี CMYK เป็นเกณฑ์ โดยเทียบกับฟิลเตอร์มาตรฐานท่ี 100% 

ได้ดังน้ี 1.บอลโอบอล (71.795%) 2.เลย์โดริโทส (71.282%) 3.ป๊อกก้ี (55.385%) 4.โคอาล่ามาร์ช (54.872%) 

และ 5.เลย์โนริสาหร่าย (42.535%) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ คุณครูศ ิวดล กุลฤทธิกร ครูท ี ่ปร ึกษาโครงงานที ่คอยช่วยชี ้แนะแนวทาง                  
ในการทำโครงงานน้ีให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณ คุณครูอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ ท่ีคอยให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 
รวมไปถึงขอขอบคุณกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และ อุปกรณ์เครื่องมือในการทำ
โครงงานน้ีจนประสบความสำเร็จ 
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เข้าได้ถึงจาก: 
https://www.pw.ac.th/emedia/media/science/lesa/2/sun/sun_notice/sun_notice.html (วันท่ีค้น
ข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2565) 

Bangkokgis. [ออนไลน์]. กล้อง Mirrorless. เข้าได้ถึงจาก: 
http://www.bangkokgis.com/bangkokgis_2008//system_file/-t1570087326.pdf (วันท่ีค้นข้อมูล : 
15 พฤษภาคม 2565) 
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[P47] การศึกษารูปแบบการพับเก็บของแผงเซลล์สุริยะสำหรับงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

นายนนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ 
ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 

[โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา] 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานการศึกษารูปแบบการพับเก็บของแผงเซลล์สุริยะ (SOLAR CELL) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการพับเก็บของแผงเซลล์สุริยะในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับใช้ในงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ มีขอบเขต
การศึกษาคือ ทำการออกแบบแผงเซลล์สุริยะให้เมื่อพับเก็บจะต้องมีขนาดเล็กที่สุด และเมื่อคลี่ออกจะต้องได้
พื้นที่มากที่สุด และใช้จำนวนมอเตอร์ในการขับเคลื่อนน้อยที่สุด โดยเริ่มต้นศึกษาจากอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
ที่เคยนำเทคนิคการพับกระดาษไปใช้งานจริง ทดลองพับกระดาษด้วยรูปแบบต่าง ๆ และนำรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด นำมาสร้างแบบจำลองและจำลองลักษณะการคล่ีในอวกาศด้วยการนำไปทดลองในน้ำ 
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของการออกแบบแผงเซลล์สุริยะมีทั้งหมด 4 แบบหลัก ได้แก่ รูปแบบ
เหลี่ยมสลับ รูปแบบพัด รูปแบบม้วนเข้าศูนย์กลาง และรูปแบบพับทุกส่วนเท่ากัน ซึ่งรูปแบบที่ได้พื้นที่ท่ี
เหมาะสมและใช้จำนวนมอเตอร์ในการคลี่ออกน้อยที่สุด คือ รูปแบบเหลี่ยมสลับ และความแข็งแรงของ
โครงสร้างรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับองศาในการพับ ซึ่งรูปแบบที่ได้เมื่อพับเก็บมีพื้นที่เล็กที่สุด และมีพื้นที่เมื่อคลี่ออก
มากท่ีสุด คือ รูปแบบม้วนเข้าศูนย์กลาง แต่รูปแบบน้ีต้องใช้แขนเพ่ือคล่ีออกหลายแขนกว่าแบบอ่ืนมาก รูปแบบ
ที่มักพบเห็นได้มากที่สุด คือ รูปแบบพับทุกส่วนเท่ากัน เนื่องจากออกแบบและพับเก็บได้ง่าย รูปแบบพัดถึงแม้
จะไม่ได้พื้นที่มากที่สุดและไม่ได้คลี่ออกง่ายที่สุด แต่เป็นรูปแบบที่สมดุลกว่าแบบอ่ืน โดยหลักการออกแบบแผง
เซลล์สุริยะและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้วิธีการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (origami) ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว สามารถ
ปรับเปล่ียนการออกแบบได้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน 
คำสำคัญ : เซลล์สุริยะ พับ คล่ี origami 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นหรือโอริกามิ (origami) เป็นวิธีการพับกระดาษของญี่ปุ่นที่มีมานานหลาย
ร้อยปี โดยในอดีตชาวญี่ปุ่นจะใช้การพับกระดาษในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจากกระดาษมีราคา
แพง จนกระทั่งสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) กระดาษเริ่มมีราคาถูกลง โอริกามิจึงเริ่มแพร่หลายในหมู่คน
ทั่วไป เมื่อเวลาผ่านไปการพับกระดาษมีความซับซ้อนขึ้น ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การออกแบบของใช้ภายในบ้านที่ให้ประหยัดพื้นที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นเล็ก ๆ รวมไปถึง
เทคโนโลยีเก่ียวกับอวกาศด้วย 
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โดยอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ดาวเทียม ยานสำรวจ ล้วนต้องขนส่งออกไปนอกโลกทั้งสิ้น ซึ่งใน
การขนส่งชิ้นส่วนไปอวกาศแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หากอุปกรณ์มีหลายชิ้นอาจต้องขนส่ง
หลายรอบ แต่ถ้าเราสามารถลดขนาดบรรจุของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้ จะสามารถช่วยประหยัดงบประมาณและ
ขนส่งง่ายข้ึนด้วย  

เนื่องจากอุปกรณ์ทดลองทางดาราศาสตร์ต้องการใช้พลังงาน ดังนั้นในการสร้างอุปกรณ์กรแต่ละช้ิน
ต้องนำส่วนประกอบที่สามารถผลิตพลังงานติดไปด้วย และหนึ่งในนั้นคือเซลล์สุริยะหรือโซล่าเซลล์ โดยแผง
เซลล์สุริยะแต่ละแผงต้องมีพื้นที่รับแสงมากที่สุดเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก
นำแผงเซลล์สุริยะขึ้นไปทั้งชิ้นจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ จึงมีการนำเทคนิคการพับแบบดังกล่าว
มาใช้ออกแบบ นอกจากเซลล์สุริยะแล้วยังมีการนำเทคนิคน้ีไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ของอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ด้วย
 ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจศึกษาการพับเก็บของแผงเซลล์สุริยะในรูปแบบต่าง ๆ โดยรวบรวมจาก
เทคโนโลยีอวกาศที่เคยมีการนำไปใช้งานจริง และนำมาพัฒนาเพื่อหารูปแบบใหม่ ๆ สำหรับนำไปใช้ในงานด้าน
เทคโนโลยีอวกาศต่อไป         

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษารูปแบบการพับเก็บของแผงเซลล์สุริยะในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ขอบเขตการศึกษา 

ออกแบบแผงเซลล์สุริยะให้ เม่ือพับเก็บต้องมีขนาดเล็กท่ีสุด โดยเม่ือคล่ีออกจะต้องมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
และใช้การขับเคล่ือนระบบคล่ีด้วยมอเตอร์เพียงตัวเดียว 

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษารวบรวมเทคนิคการพับกระดาษแบบญ่ีปุ่น (origami) ท่ีเคยใช้ในเทคโนโลยีอวกาศ 
2. ทดลองพับกระดาษรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเม่ือพับเก็บจะมีขนาดเล็กท่ีสุด และเม่ือคล่ีออกจะต้องมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
3. นำรูปแบบการพับท่ีได้มาดูลักษณะการขับเคล่ือน จำลองการคล่ีแผงเซลล์สุริยะในอวกาศ 
4. เลือกรูปแบบท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนำมาสร้างแบบจำลองขนาด 1 ตารางเมตร ด้วยแผ่นอะคริลิก 
5. นำแบบจำลองท่ีได้มาทดสอบการคล่ีออก โดยทดสอบในน้ำเพ่ือจำลองการคล่ีในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการพับส่วนใหญ่ของแผงเซลล์สุริยะสามารถแบ่งได้ท้ังหมด 4 รูปแบบ ดังน้ี 
1. รูปแบบเหลี่ยมสลับ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดกัน สามารถพับได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่
กับองศาในการพับ (ภาพซ้ายมีมุมในการพับท่ีแหลมกว่าภาพขวา) 

                 
                   ภาพที่ 1 การพับรูปแบบเหลี่ยมสลับมุมแหลม   ภาพที่ 2 การพับรูปแบบเหลี่ยมสลับใกล้มุมฉาก 

2. รูปแบบพัด มีวิธีการพับคล้ายพัดญ่ีปุ่น โดยลักษณะเป็นรูปหน้าตัดทรงกรวยหันปลายแหลมเข้าหากัน 

 
ภาพที่ 3 การพับรูปแบบพัด 

3. รูปแบบม้วนเข้าศูนย์กลาง การพับลักษณะน้ีเม่ือพับเก็บ ทุกด้านจะพับม้วนเข้าหาศูนย์กลางเท่า ๆ กันเป็นขด
ก้นหอย 

 
ภาพที่ 4 การพับรูปแบบม้วนเข้าศูนย์กลาง 

4. รูปแบบพับทุกส่วนเท่ากัน การพับวิธีนี้จะเป็นการพับทบไปทบมา ซึ่งทุกส่วนจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมและมี
ขนาดเท่ากัน 

 
ภาพที่ 5 การพับรูปแบบพับทุกส่วนเท่ากัน 

 

 

 



Poster Presentation 
 

The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 318 

สรุปผล 
 จากการศึกษารูปแบบการพับของแผงเซลล์สุริยะสำหรับเทคโนโลยีอวกาศพบว่า รูปแบบทั้ง 4 รูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบเหลี่ยมสลับ รูปแบบพัด รูปแบบม้วนเข้าศูนย์กลาง และรูปแบบพับทุกส่วนเท่ากัน มีจุดเด่นและ
จุดด้อย ดังน้ี 

การพับรูปแบบเหลี่ยมสลับ สามารถคลี่ออกและพับเก็บได้ง่ายท่ีสุด โดยความแข็งแรงของโครงสร้าง
การพับแบบนี้ขึ้นอยู่กับองศาของมุมที่พับ หากมุมที่พับยิ่งเข้าใกล้มุม 90 องศา มากเท่าใด ความแข็งแรงก็ย่ิง
ลดลง ในทางตรงข้ามหากมุมที่พับยิ่งแหลม ตัวโครงสร้างยิ่งมีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งการพับรูปแบบนี้เมื่อคล่ี
สามารถใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวในการคล่ีได้ดีท่ีสุด 

การพับรูปแบบพัด เป็นการพับที่มีความสมดุลที่สุดเนื่องจากเป็นวงกลม และสามารถใช้มอเตอร์เพียง
ตัวเดียวอยู่บริวเณจุดศูนย์กลางในการคล่ีได้ แต่ต้องการแขนย่ืนออกไปเพ่ือช่วยดึงขณะคล่ีออก 

การพับรูปแบบม้วนเข้าศูนย์กลาง มีข้อดีคือ เมื่อพับเก็บมีพื้นที่เล็กที่สุด และเมื่อคลี่ออกจะมีพื้นที่มาก
ท่ีสุด แต่การพับวิธีน้ีเม่ือคล่ีออกจะต้องออกแรงดึงอย่างน้อย 3 ด้านจึงจะสามารถคล่ีออกเป็นแผ่นได้ 

การพับรูปแบบพับทุกส่วนเท่ากัน มีข้อดีคือเป็นรูปแบบที่สามารถออกแบบระบบและพับได้ง่ายที่สุด 
โดยเม่ือคล่ีจะต้องมีแขนดึงท้ังสองด้าน จึงจะกางออกได้ 

จากข้อมุลข้างต้นรูปแบบแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ซึ่งการออกแบบวิธีการพับแบบโอริกามิไม่มี
รูปแบบตายตัว ข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้งาน 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานการศึกษารูปแบบการพับเก็บของแผงเซลล์สุริยะ ฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยความ
ช่วยเหลือ จากอาจารย์บุญส่ง เห็นงาม ที่ปรึกษาโครงงานที่กรุณาให้ความรู้และคำปรึกษา แนะแนวทางท่ี
ถูกต้องและ เสียสละเวลาคอยช่วยตลอดทั้งโครงงาน ตลอดจนข้อบกพร่องต่าง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณบิดามารดา พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในชมรมดาราศาสตร์ของโรงเรียนที่คอยให้
กำลังใจและคำปรึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงญาติ พี่น้อง ที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอมาจนทำให้
โครงงานน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

เอกสารอ้างอิง 

 Seeker.  (26 May 2022).  How NASA Engineers Use Origami To Design Future Spacecraft 

[Video file].  สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=Ly3hMBD4h5E 

 James Randolph.  (26 May 2022). Origami Herringbone Tessellation | Tutorial  

[Video file]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=nw5RLvN7fYA 
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[P48] การศึกษาการวางตัวของปราสาทขอม วัดกำแพงแลง อำเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรีกับตำแหน่งการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ 

นางสาวจิรัชยา แสงสุด และนางสาวเพชรรัตน์ งามศรีขำ 
ครูท่ีปรึกษา: นางสาวศลิดดา จุติเวช 

[โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี] 
 

บทคัดย่อ 

การทำโครงงานน้ีได้ทำการศึกษาลักษณะการวางตัวของปราสาทขอมท่ีเป็นองค์ประธานตรงกลาง ของ
วัดกำแพงแลง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และปรากฏการณ์ที่แสงอาทิตย์ส่องมากระทบที่องค์
พระพุทธรูป (หลวงพ่อเพชร) ที่อยู่ในปราสาทโดยดำเนินการทดลองจากการศึกษาตำแหน่งและการวางตัวของ
ปราสาทขอมแล้วศึกษาลักษณะการขึ ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันประกอบกับการใช้ข้อมูลจาก 
โปรแกรม stellarium  

จากผลการศึกษาพบว่า ตัวปราสาทตั้งอยู่ที่พิกัด 13.104891 N, 99.955917 E ตัวปราสาทวางตัวใน 
แนวทิศตะวันออก - ตะวันตก โดยด้านหน้าของปราสาทหันหน้าเฉียงไปทางทิศเหนือวัดจากทิศเหนือเป็นมุม 
(Azimuth) 83 องศา ประตูของปราสาทมีความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร 

จากการศึกษาตำแหน่งขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ พบว่าวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและแสงจากดวงอาทิตย์จะ
ส่องเข้ามาที่ประตูทิศตะวันออกตรงกับวันที่ 11 - 13 เมษายน และ วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน และวันท่ี 
ดวงอาทิตย์ตกและจะมีแสงส่องเข้ามาทางทิศตะวันตก ตรงกับวันที่ 5 - 7 ตุลาคม และ วันที่ 8 - 10 มีนาคม 
โดยดวงอาทิตย์มีมุมเงย (Altitude) 11 องศา ซึ่งโอกาสในการเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาทางประตูของ 
ปราสาทจะมีระยะเวลาประมาณ 3 - 4 วัน  
คำสำคัญ: วัดกำแพงแลง การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ 
 

ความเป็นมา 

 ปราสาทขอมส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อบูชาดวงอาทิตย์ตามความเชื่อของชาวขอมโบราณโดยส่วนมาก 
ปราสาทขอมมักจะสร้างให้ปราสาทวางตัวในแนวตะวันออกและตะวันตกซ่ึงตรงกับตำแหน่งข้ึนและตกของ ดวง
อาทิตย์ ปราสาทขอมส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้าหากลุ่มดาวราศีเมษ  

วัดกำแพงแลงหรือวัดเทพปราสาทศิลาแลง ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด 
เพชรบุรี ภายในวัดมีปราสาทขอมจำนวน 4 หลัง ปราสาทขอมที่เป็นองค์ประธานตรงกลางประดิษฐาน 
พระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรอยู่ภายใน ลักษณะปราสาทวางตัวในแนวทิศหลักทั้ง 4 ทิศ ผู้จัดทำโครงงานได้เข้าไป 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สังเกตเห็นภาพถ่ายหลวงพ่อเพชรมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาที่องค์พระพอดีจึงมี 
คำถามขึ้นมาว่าภาพถ่ายนี้ถ่ายขึ้นเมื่อใดแต่ไม่สามารถหาคำตอบจากบุคคลต่างๆ ได้ จึงพยายามหาคำตอบโดย 
ใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยดำเนินการทดลองจากการศึกษาตำแหน่งและการวางตัวของปราสาทขอมแล้ว 
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ศึกษาลักษณะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันจากข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ และจากโปรแกรม 
stellarium เพื่ออธิบายและคำนวณหาวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงกับประตูปราสาทขอมแล้วทำให้แสง 
อาทิตย์ส่องกระทบหลวงพ่อเพชรได้พอดี 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาตำแหน่งการข้ึนตกของดวงอาทิตย์กับการวางตัวของปราสาทขอม 
2. คำนวณหาวันท่ีดวงอาทิตย์ข้ึนและตกตรงกับประตูปราสาทขอม เพ่ือสังเกตเห็นปรากฏการณ์ท่ีแสงอาทิตย์
ตกกระทบองค์หลวงพ่อเพชร 

วิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1: การศึกษาการวางตัวขององค์ปราสาทขอมและขนาดของประตูปราสาทขอม  
1. ผู้จัดทำโครงงานวางเข็มทิศจริงและแอพลิเคชั่นเข็มทิศในโทรศัพท์มือถือให้ขนานกับขอบประตูของ 

ปราสาท เพ่ือหามุมในการวางตัวของปราสาทขอม วัดกำแพงแลง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
2. วัดขนาดความกว้างและความสูงของประตูปราสาท  

ตอนท่ี 2: การศึกษาเวลาและมุมในการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์และการคำนวณช่วงเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์ 
จะเข้าตรงกับประตูปราสาทขอม  

1. ผู้จัดทำโครงงาน ศึกษาข้อมูลเวลาขึ้น - ตก และข้อมูลมุมทิศในการขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์จาก 
เว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย (http://thaiastro.nectec.or.th) ข้อมูลจากโปรแกรม stellarium และ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ myhora (www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx?2022-04-P39) โดยอ้างอิง 
ตำแหน่ง จ.เพชรบุรี ท่ีละติจูดท่ี 12° 58' 0" N และลองจิจูดท่ี 99° 34' 60" E 

2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เพื่อหาว่าภาพถ่ายที่สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ผ่านประตูและมีแสงส่อง 
กระทบองค์พระหลวงพ่อเพชรตรงกับวันใด  

3. ดูข้อมูลวันและเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกับแนวการวางตัวของปราสาททิศตะวันออกและข้อมูลวัน 
และเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกตรงกับแนวการวางตัวของปราสาททิศตะวันตก 4. นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูล พร้อมกับลงพื้นที่วัดกำแพงแลง รวมถึงการสืบค้นจาก ภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆ จากการสืบค้น เพื่อหา
ว่าวันใดในรอบปี ท่ีจะเกิดปรากฏการณ์ท่ีแสงอาทิตย์ส่อง กระทบองค์หลวงพ่อเพชรพอดี 

 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1: การศึกษาการวางตัวขององค์ปราสาทขอมและขนาดของประตูปราสาทขอม  
จากการศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมพบว่าองค์ปราสาทขอมวัดกำแพงแลงวางตัวอยู่ในแนวทิศ 

ตะวันออก - ตะวันตก โดยด้านหน้าของปราสาทหันหน้าเฉียงไปทางทิศเหนือเป็นมุม (Azimuth) 83 องศาและ 
ด้านหลังของปราสาทหันไปทางมุมทิศ (Azimuth) 263 องศา โดยประตูของปราสาทมีความกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 2.50 เมตร  
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ตอนท่ี 2: การศึกษาเวลาและมุมในการข้ึน-ตกของดวงอาทิตย์และการคำนวณช่วงเวลาท่ีแสงของดวงอาทิตย์ 
จะเข้าตรงกับประตูปราสาทขอม  

จากการศึกษาตำแหน่งการข้ึน–ตกของดวงอาทิตย์ พบว่าวันท่ีดวงอาทิตย์ข้ึนและแสงจากดวงอาทิตย์ 
จะส่องเข้ามาท่ีประตูทิศตะวันออก และส่องลงมาท่ีองค์หลวงพ่อเพชรพอดีตรงกับวันท่ี 11 – 13 เมษายน และ 
วันท่ี 30 สิงหาคม – 1 กันยายน และวันท่ีดวงอาทิตย์ตกจะมีแสงส่องเข้ามาทางด้านหลังของหลวงพ่อเพชร ทาง
ทิศตะวันตก ตรงกับวันท่ี 5 – 7 ตุลาคม และ วันท่ี 8 – 10 มีนาคม โดยดวงอาทิตย์มีมุมเงย (Altitude) 11 องศา 
โอกาสในการเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาทางประตูของปราสาทมีระยะเวลาประมาณ 3- 4 วัน 
ตัวอย่างตารางข้อมูลเวลาดวงทิตย์ ข้ึน - ตก และมุมทิศ 

สรุปผลการศึกษา 

ภาพที่ 1 การหาทิศการวางตัว 
ของปราสาท 

ภาพที่ 2 การวัดขนาดประตู 
ของปราสาท 

N 

ภาพที่ 3 การวางแนวของปราสาท 

วันที่ 
เวลาดวงอาทิตย<ขึ้น มุมทิศ เวลาดวงอาทิตย<ตก มุมทิศ 

สมาคมฯ My hora สมาคมฯ My hora Stellrium สมาคมฯ My hora สมาคมฯ My hora Stellrium 

6/3/65 6:34 6:34 96° 96 93 18:30 18:30 264° 264 265 

7/3/65 6:33 6:33 95° 95 93 18:30 18:30 265° 265 265 

8/3/65 6:32 6:32 95° 95 93 18:30 18:30 265° 265 266 

9/3/65 6:32 6:32 95° 95 92 18:30 18:30 266° 266 266 

10/3/65 6:31 6:31 94° 94 92 18:30 18:30 266° 266 266 

11/3/65 6:30 6:30 94° 94 92 18:30 18:30 266° 266 267 

12/3/65 6:30 6:30 93° 93 91 18:30 18:30 267° 267 267 

9/4/65 6:11 6:11 82° 82 81 18:32 18:32 278° 278 278 

10/4/65 6:11 6:11 82° 82 81 18:33 18:33 278° 278 279 

11/4/65 6:10 6:10 81° 81 80 18:33 18:33 279° 279 279 

12/4/65 6:10 6:10 81° 81 80 18:33 18:33 279° 279 279 

13/4/65 6:09 6:09 81° 81 80 18:33 18:33 280° 280 280 

14/4/65 6:08 6:08 80° 80 79 18:33 18:33 280° 280 280 

15/4/65 6:08 6:08 80° 80 79 18:33 18:33 280° 280 281 
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จากการศึกษาการวางตัวของปราสาทขอมพบว่า ตัวปราสาทวางตัวในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก 
โดยหน้าปราสาทหันหน้าเฉียงไปทางทิศเหนือวัดจากทิศเหนือเป็นมุม (Azimuth) 83 องศาและหลังปราสาท 
หันไปทางมุมทิศ (Azimuth) 263 องศา จากผลของทิศทางการวางตัวขอปราสาทขอมนี้ ทำให้ไม่สามารถเห็น 
ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกผ่านประตูทั้ง 2 ทิศได้ในวันเดียวกัน เนื่องจากด้านหน้าของปราสาทวางตัวในทิศตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ และด้านหลังของปราสาทวางตัวในทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบว่าช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและแสงจาก 
ดวงอาทิตย์จะส่องเข้ามาที่ประตูทิศตะวันออก ตรงกับวันที่ 11 – 13 เมษายน และ วันที่ 30 สิงหาคม – 1 

กันยายน และวันที่ดวงอาทิตย์ตกและมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางประตูทางทิศตะวันตก ตรงกับวันที่ 5 

– 7 ตุลาคม และ วันท่ี 8 – 10 มีนาคม โดยรวมท้ังหมด 4 คร้ังต่อปี 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคุณครูที่ปรึกษานางสาวศลิดดา จุติเวชและนายธวัชชัย สุวรรณวงศ์และผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องที่ให้ความกรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนของการทำโครงงาน 
และขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีได้ให้โอกาสในการนำเสนอโครงงานน้ี 

 

เอกสารอ้างอิง 

จิรัชยา ดิลกธำรงกูล. (2559). การศึกษาโครงสร้างและการวางตัวของปราสาทหินพนมรุ้งเพ่ืออธิบายแสง              
ปรากฏการณ์แสงทะลุประตู 15 ช่อง. การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 3. 

ศรันย์ ทองปาน. (2559). สุริยัน จันทรา และราหูท่ีปราสาทพนมรุ้ง. (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://                      

www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/25-09-2021-astronomy/776-d          

2010-04-26-16-46-07.html : 21 พฤษภาคม 2565 

เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ข้ึน-ตก พ.ศ. 2565 – จังหวัดเพชรบุรี. (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://             

www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx?2022-04-P39: 21 พฤษภาคม 256 

ภาพที่ 4 การหาวันที่แสงอาทิตย.ส2องตรง 
   องค.หลวงพ2อเพชรทางทิศตะวันออก 

ภาพที่ 5 การหาวันที่แสงอาทิตย.ส2องตรง 
   องค.หลวงพ2อเพชรทางทิศตะวันตก 
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[P49] การศึกษาโครงสร้างการวางตัวของเสาชิงช้าเพ่ืออธิบายความสอดคล้องทางดาราศาสตร์ 

ในพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย 

นางสาวญาณนันท์ สงสม และนางสาวฐิติมา ทรัพย์ถาวร 
ครูท่ีปรึกษา: นายบุญส่ง เห็นงาม 

[โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา] 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและของเสาชิงช้า กรุงเทพมหานครฯ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างวัฒนธรรมประเพณีและดาราศาสตร์ โดยทำการศึกษาวัดการวางตัวของเสาชิงช้าโดย
ใช้วิธีการถ่ายภาพด้วยแอปพลิเคชัน geo camera และนำรูปมาจาก google earth จากนั้นนำสิ่งที ่ได้มา
คำนวนหามุมทิศ จากผลศึกษาพบว่า เสาชิงช้ามีการวางตัวของเสาสองต้นในแนวเหนือใต้ ทำให้ทิศของแนว 
การโล้ชิงช้าจะอยู่ที่ตะวันออกกับตะวันตก ซึ่งจากการค้นคว้าพบว่าพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย มีที่มาจากศาสนา
ฮินดูและการโล้ชิงช้าเป็นการทำพิธีเพ่ือรับเสด็จพระอิศวร ซ่ึงตามความเช่ือในศาสนาพระอิศวรเป็นเทพแห่งดวง
อาทิตย์ จึงสันนิษฐานว่าทำการวางโครงสร้างของการโล้ชิงช้าในทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเพื่อให้
สอดคล้องกับการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ 
คำสำคัญ: เสาชิงช้า พิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย ดวงอาทิตย์ 
 

ความเป็นมา 

 ปัจจุบันเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครฯถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาตและเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี
สำคัญ ของกรุงเทพมหานครฯ อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างวัฒนธรรม ประเพณีและดาราศาสตร์ เสา
ชิงช้านั้นสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีโล้ชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดย
พิธีตรียัมปวายเป็นพิธีพราหมณ์กระทำเพื่อต้อนรับพระอิศวร เรียกอย่างสามัญว่า พิธีโล้ชิงช้า การโล้ชิงช้าจะ
กระทำในวัน ๗ ค่ำ ตอนเช้า และวันข้ึน ๙ ค่ำ ตอนเย็นของเดือนย่ี  
           ส่วนพิธีตรีปวายเป็นพิธีพราหมณ์กระทำเพื่อต้อนรับพระนารายณ์เรียกอย่างสามัญว่าพิธีแห่พระ
นารายณ์ กระทำกันในวันแรม ๑ ค่ำ ถึงวันแรม ๕ ค่ำ เดือนย่ี การศึกษาเสาชิงช้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือ
เรียนรู้ ถึงวิธีการสร้างสิ่งก่อสร้างในอดีตการหาทิศในการสร้างเสาชิงช้าเพ่ือให้สอดคล้องกับการขึ้นตกของดวง
อาทิตย์ โดยการหันเสาชิงช้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อเป็นการรับพระอิศวรที่เสด็จมาจากสวรรค์ยึดตามหลัก
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูู 
 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาโครงการวางตัวและลักษณะของเสาชิงช้าท่ีสอดคล้องทางดาราศาสตร์ในพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย  
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วิธีการศึกษา 

ศึกษาโดยใช้วิธีการถ่ายภาพ จากการสังเกตในภาพจะเห็นได้ว่า ระหว่างเสาทั้งสองเสา กระเบื้องจะ
สมมาตรกันทั้งสองฝั่ง ทำให้มีเส้นที่ตรงกลางระหว่างเสาพอดี และที่เสาต้นกลางจะมีเส้นกระเบื้องที่เชื่อมกันท้ัง
สองด้าน จุดที่เส้นสองเส้นมาตัดกัน จะทำให้ทราบจุดกึ่งกลางของเสาชิงช้า จากนั้นผู้จัดทำได้นำ เสาไปวางท่ี
ด้านหน้า และด้านหลังที่เส้นตรงกลางของเสาชิงช้า และได้ใช้แอพพลิเคชั่น geo camera ในการถ่ายภาพเสา
ทั้งสองต้น ให้ตรงกันจนเห็นเป็นเสาต้นเดียว จากนั้นได้ทำการถ่ายรูปแบบเดิมทั้งหมด 4 ภาพ โดยแต่ละภาพมี
ระยะห่างและทิศทางที่ต่างกัน และศึกษาด้วยวิธี GPS จากแอปพลิเคชัน google earth โดยไปนำภาพที่ได้มา
วัดมุม 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาโครงสร้างการวางตัวของเสาชิงช้าเพื่ออธิบายความสอดคล้องทางดาราศาสตร์ใน พิธี
ตรียัมปวาย-ตรีปวาย สำหรับการติดตามผลลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือวัดองศาการโล้ชิงช้า และละติจูด 
ลองจิจูด ด้วยแอปพลิเคชัน Geo-camera โดยจะวัดท้ังหมด 5 คร้ัง ท่ีทิศทางและระยะทางต่างกัน (จากตาราง) 
จากนั้นจะนำละติจูดและลองจิจูดไปคำณวนหามุมทิศ และวัดองศาการโล้ชิงช้าด้วยวิธีการนำรูปถ่ายมุมสูงจาก 
google earth โดยนำภาพท่ีได้มาวัดองศาการแกว่งของเสาชิงช้า (จากภาพ) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงวิธีการวัดการวางตัวของเสาชิงช้าจากการวัดด้วระบบ GPS 
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คร้ังท่ี 1 2 3 4 5 

มุมทิศ 82.6 91.9 87.5 91.2 87.1 

ละติจูด 13.75183 13.75184 13.75182 13.75182 13.75178 

ลองจิจูด 100.50122 100.50154 100.50136 100.50098 100.5007 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการวัดองศาการแกว่งของเสาชิงช้าด้วยวิธีการใช้แอป Geo-camera 

 

         จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวัดองศาการแกว่งของเสาชิงช้าด้วยวิธีการใช้แอป Geo-camera         

นำละติจูดและลองจิจูดมาคำนวณหามุมด้วยตรีโกณมิติ ได้ 80 องศา 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงผลการวัดองศาการแกว่งของเสาชิงช้าด้วยวิธีนำรูปมุมสูงจาก google earth 

 

         จากภาพท่ี 2 แสดงถึงภาพมุมสูงของเสาชิงช้าจากเว็บไซต์ google earth และนำภาพท่ีได้มาวัดมุม 
พบว่าองศาการแกว่งของเสาชิงช้า คือ 81.5 องศา 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาลักษณะของเสาชิงช้าพบว่า เสาชิงช้ามีความสูงจากฐานกลมถึงยอดลายกระจังไม้
ประมาณ 21.15 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางฐานกลมประมาณ 10.50 เมตร ฐานกลมก่อด้วยหินสีขาว พื้นบนปู
กระเบ้ืองดินเผาสีแดง มีบันได 2 ชั้น ทั้ง 2 ด้าน เสาชิงช้าเป็นสถานท่ีสำหรับทำพิธีโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
พระราชพิธีตรียัมปวาย ตรียัมปวาย เป็นการต้อนรับพระอิศวรซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู เชื่อกันว่าพระอิศวรจะเสด็จลงสู่โลกในวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนยี่ จึงทำให้เสาชิงช้ามีทิศทางการโล้ชิงช้าไปทาง
ทิศตะวันออก-ตะวันตก เนื่องจากเป็นพระราชพิธีต้อนรับพระอิศวรที่เสด็จลงมาจากดวงอาทิตย์ จากการ
สันนิษฐานเสาชิงช้าได้มีการย้ายจากลานด้านเหนือของวัดสุทัศน์มายังที่ตั้งปัจจุบันบริเวณหน้าวัดสุทัศน์ โดยมี
การอ้างอิงดวงอาทิตย์ ช่วงปลายเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2412-2453 จึงมีการคลาดเคลื่อนของมุมทิศตะวันออก 
จากท่ีสันนิษฐานไว้ว่า เสาชิงช้าจะมีทิศทางการโล้อยู่ท่ี 90 องศา แต่จากการศึกษาพบว่าเสาชิงช้าหันหน้าทำมุม 
80 องศากับทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานเรื่อง การศึกษาโครงสร้างการวางตัวของเสาชิงช้าเพื่ออธิบายความสอดคล้องทางดาราศาสตร์
ในพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ที่ได้กรุณา
เอื้อเฟื้อสถานที่ในการศึกษา และทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษา 
นายบุญส่ง เห็นงาม ท่ีได้ให้คำแนะนำ ในการทำโครงงาน ตลอดจนเอกสาร ตำราต่าง ๆ  
ท่ีให้ประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้สนับสนุน ที่ให้โอกาสดี 
ๆ ในการทำโครงงานที่มีค่าครั้งน้ี และได้ร่วมแสดงผลงานในงานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (สำหรับเยาวชน) คร้ังท่ี 8 
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