การดูดาว
1 ความนํา
มนุษยใหความสนใจตอวัตถุทองฟาและปรากฏการณบนฟากฟามาเปนเวลาชานานแลว สิ่งเหลานี้กระตุนให
มนุษยสนใจคนควาหาความจริงในธรรมชาติของสิ่งเหลานั้น ดวยความคิดอันเปนระบบของมนุษย ทําใหมนุษย
พยายามจัดแบงดาวที่มีจํานวนมากมายมหาศาลบนทองฟาออกเปนกลุม ๆ
เพื่อความสะดวกในการคนหาและ
สังเกตการณ กลุมดาวทั้งหมดบนทองฟาจึงถูกแบงออกทั้งหมดเปน 88 กลุม โดยแตละกลุมกําหนดไวในรูปของ
ตัวบุคคล เครื่องมือสัตวตาง ๆ ในเทพนิยาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเทพนิยายกรีก ซึ่งเปนนิยายปรัมปราที่มีการเลาขาน
สืบตอมาตั้งแตครั้งอดีตกาล และยังเปนทีร่ ูจักกันดีในปจจุบัน การกําหนดเชนนี้ทาํ ใหการจดจํากลุมดาวตาง ๆ งาย
ขึ้นเปนอยางมาก อีกยังทําใหการดูดาวมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในชวงฤดูหนาวตอนหัวค่ํา เราอาจสังเกตกลุมดาวนายพราน (Orion) กลุมดาวมาปก (Pegasus)
กลุมดาวสารถี (Auriga) และกลุมดาววัว (Taurus) เปนตน สวนในชวงฤดูรอนตอนหัวค่ํา เราอาจสังเกต
กลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major) กลุมดาวสิงโต (Leo) เปนตน นอกจากนีย้ ังอาจเห็นดาวเคราะห
(Planets) บางดวงปรากฏอยูในกลุมดาวจักราศี (Zodiac) อีกดวย และดวยความชางสังเกตของมนุษย ทํา
ใหมนุษยทราบวาการขึ้น – ตกของดาวตาง ๆ รวมทั้งดวงอาทิตยและดวงจันทรนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการหมุนรอบ
ตัวเองของโลกในแตละวัน และนอกจากจะสังเกตเห็นวา ดาวฤกษบนทองฟามีความสวางแตกตางกันแลว ยังพบวา
ดาวฤกษแตละดวงยังมีสีหลากหลายแตกตางกันไป บางก็เปนสีน้ําเงิน บางก็เปนสีขาว บางก็เปนสีแดง ซึ่งนักดารา
ศาสตรก็ไดขอสรุปในภายหลังวาสีของดาวนั้นขึน้ กับอุณหภูมิของดาวแตละดวงนัน่ เอง ถาดาวรอนมากสีทปี่ รากฏจะ
เปนสีน้ําเงิน ถารอนนอยลงก็จะเริ่มกลายเปนสีขาว และถาไมรอนมากก็จะกลายเปนสีสมหรือสีแดง
เมื่อมีการสรางกลองโทรทรรศนหรือกลองดูดาวขึน้ มาในครั้งแรกตั้งแตสมัยกาลิเลโอ (Galileo) โลก
ทัศนทางดาราศาสตรและความลี้ลับตาง ๆ ของเอกภพก็มีความชัดเจนขึ้น นักดาราศาสตรพบวาในเอกภพมีดาวฤกษ
และวัตถุทองฟาอื่น ๆ จํานวนมากมายมหาศาลที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และดวยอํานาจการรวมแสง
การแยกภาพและกําลังขยายของกลองโทรทรรศน นักดาราศาสตรพบวาบางบริเวณบนทองฟา มีดาวฤกษอยูร วมกัน
เปนกระจุก (Cluster) ดาวฤกษแตละดวงที่เปนสมาชิกของกระจุกดาวมีแรงดึงดูดระหวางกัน บางกลุมก็มี
สมาชิกเปนจํานวนมาก บางกลุมก็มีสมาชิกเปนจํานวนนอยแตกตางกันไป นักดาราศาสตรแบงกระจุกดาวออกเปน
2 ชนิด คือ กระจุกดาวทรงกลมหรือกระจุกดาวปด (Globular Cluster) ตัวอยางเชน กระจุกดาวในกลุม

ดาวเฮอรคิวลีส(Hercules Cluster) เปนตน และกระจุกดาวกาแลกติก หรือ กระจุกดาวเปด (Galactic
Cluster หรือ Open - Cluster) ตัวอยางเชน กระจุกดาวลูกไก (Pleiades) เปนตน
ดาวฤกษจํานวนนับแสนลานดวงอาจมาอยูร วมกัน ภายใตแรงโนมถวงระหวางกัน เปนอาณาจักรดาวฤกษ
ขนาดใหญ เรียกวา “ดาราจักร (Galaxy)” ดาราจักรมีขนาดและรูปรางแตกตางกันไป บางก็เปนทรงรี
(Elliptical) บางก็เปนกนหอย (Spiral) และบางก็ไรรปู ราง (Irregular) ระบบสุริยะของเราเปน
สมาชิกในดาราจักรที่มีชื่อเรียกวา “ทางชางเผือก (Milky Way)” มีรูปรางเปนกนหอย ดาราจักรเพื่อนบาน
ของเราที่มีรูปรางคลายดาราจักรทางชางเผือก มีชื่อวาดาราจักร “แอนโดรเมดา (Andromeda) อยูหางจากเรา
ประมาณ 2.2 ลานปแสง
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาสงกลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope)
นักดาราศาสตรพบวา มีดาราจักรจํานวนมากมายมหาศาล จนไมอาจนับจํานวนไดครบ แสดงถึงความกวางใหญ
ของเอกภพทีไ่ มสามารถกําหนดขอบเขตได
การศึกษาดาราศาสตรเบื้องตนนั้น เราควรเริ่มจากความคุนเคยกับกลุมดาวตาง ๆ รูจักระบบพิกัดที่ใชระบุ
ตําแหนงของดาวฤกษ และวัตถุทองฟาอืน่ ๆ ตลอดจนความคุนเคยกับอันดับความสวาง และสีของฤกษแตละดวง
ที่มีความแตกตางกัน ซึ่งอุปกรณเบื้องตนที่จะชวยใหเราดูดาวเปน ไดแกแผนที่ดาว

2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : รูจักทองฟา
เมื่อเรายืนอยูในที่โลงแจง เชน ทุงโลงหรือชายทะเล และสังเกตทองฟาเราจะเห็นวาทองฟารูปครึ่งทรงกลม
ครอบเราอยู เรียกวา “ทรงกลมทองฟา (Celestial Sphere)” โดยเราจะอยูที่จุดศูนยกลางเสนอพื้นดินที่เรา
ยืนอยู เปนระนาบขนาดใหญ ที่เราเรียกวา “ระนาบขอบฟา (Horizontal Plane)” เสนขอบฟา
(Horizontal line) จะเปนเสนรอบวงที่ลอมรอบผูสังเกตที่อยูไกลลิบ มองเห็นเปนรอยตอระหวางทรงกลม
ทองฟากับพื้นดิน นอกจากนี้ยังมีตําแหนงสําคัญบนทรงกลมทองฟา ที่เราควรรูจัก คือ “จุดเหนือศีรษะ
(Zenith)” ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทรงกลมทองฟาและระนาบขอบฟาโดยมีผูสังเกตการณอยูท ี่จุดศูนยกลางเสมอ
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการสังเกตการณทางดาราศาสตร ก็คือ การรูจักทิศบนโลก เราใช
หลักเกณฑอยางใดในการกําหนดทิศบนโลก พรอมใหเหตุผลประกอบ
การที่โลกหมุนรอบตัวเองไปทางทิศเดียวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย นักวิทยาศาสตรจึงไดกําหนดใหทิศที่
โลกหมุนไปเปนทิศตะวันออก
สวนทิศที่อยูตรงขามกับการหมุนของโลกเปนทิศตะวันตก
ดังนั้นขณะที่โลก
หมุนรอบตัวเองทิศจึงติดไปกับโลกตลอดเวลา ภาพที่ 2 แสดงทิศเมื่อเทียบกับผูส ังเกต ณ ตําแหนงตาง ๆ

ภาพที่ 2 ทิศเมื่อเทียบกับผูสังเกต ณ ตําแหนงตาง ๆ

จงตอบคําถามตอไปนี้
♥ เมื่อโลกหมุนพาสังเกตไปอยู ณ ตําแหนง 1 และ 3 ผูสังเกตจะเห็นดวงอาทิตย อยู
ทิศเดียวกันหรือไม เพราะเหตุใด
♥ เมื่อผูสังเกตมาอยู ณ ตําแหนงที่ 1 2 3 และ 4 จะเปนเวลาประมาณเทาใด
♥ เราจะบอกทิศเหนือ และทิศใตไดอยางไร
เมื่อเรามีความเขาใจในเรื่องทรงกลมทองฟา และระนาบขอบฟา รวมทั้งหลักเกณฑการกําหนดทิศบนโลก
แลว ใหเรากําหนด เหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตก ณ ตําแหนงทีเ่ รายืนอยู จากนี้ ใหเราสังเกตการเคลื่อนที่ของ
วัตถุทองฟา เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตาง ๆ เปนตน
♥ วัตถุทองฟามีการเคลื่อนที่อยางไร ทําไมเราจึงสังเกตเห็นวัตถุทอ งฟามีการเคลื่อนที่
ในแตละวัน
♥ ทําไมเราจึงมองไมเห็นดาวในเวลากลางวัน
ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย โลกหมุนรอบตัวเองดวย โดยแกนหมุนของโลกเอียงทํามุมประมาณ
23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย นอกจากนี้ นักดาราศาสตรยังพบวา แกน
ของโลกมีการสายอยางชา ๆ ไปทางทิศตะวันตก โดยใชเวลาในการสายครบ 1 รอบประมาณ 26,000 ป
ลองสรางมโนภาพวา เราตอแกนหมุนของโลกออกไปทั้ง 2 ขางจนไปตัดกับทรงกลมทองฟา ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 แกนหมุนของโลกจะตัดกับทรงกลมทองฟาที่ “ขั้วทองฟาเหนือ ( North Celestial Pole ,
NCP ) ” และ “ขั้วทองฟาใต (South Celestial Pole , SCP ) ” และถาขยายระนาบศูนยสูตร
ของโลกออกไปจนตัดกับทรงกลมทองฟา ก็จะได “ ระนาบศูนยสูตรทองฟา ( Celestial Equator )”

ภาพที่ 3 ระนาบศูนยสูตรทองฟา ขั้วทองฟาเหนือและขั้วทองฟาใต
การหมุนรอบตัวเองของโลก ทําใหผูสังเกตบนโลกมองเห็นดาวตาง ๆ เคลื่อนที่บนทรงกลมทองฟา รอบ
แกนหมุนของทองฟา ดังนัน้ ถาหากมีดาวอยูที่ขั้วทองฟาเหนือหรือขัว้ ทองฟาใต ผูสังเกตจะเห็นวาดาวดังกลาวจะไม
มีการเคลื่อนที่
♥ ดาวเหนือ (Polaris) เปนดาวที่อยูบริเวณขั้วทองฟาเหนือพอดี ถาเราสังเกตดาวเหนือตลอดคืน เรา
จะเห็นดาวเหนือเคลื่อนที่อยางไร ผูสังเกตบนโลกที่อยูในซีกโลกเหนือจะเห็นเหนือมีมุมเงยเทากับละติจดู
(Latitude, φ) ณ ตําแหนงที่สังเกตการณพอดี กลาวคือ มุมเงยของขั้วทองฟาเหนือ สามารถบอกคาละติจูด
ของผูสังเกตที่อยูในซีกโลกเหนือได ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แกนหมุนของทองฟาและมุมเงยของขั้วทองฟาเหนือ

♥ ผูสังเกตที่หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วัดคามุมเงยของดาวเหนือมีคาประมาณ 18.5
องศา คาละติจูดของตําแหนงที่ตั้งหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคาเทาใด

♥ ลองใชแบบจําลองทรงกลมทองฟาศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวทีอ่ ยูบนทรงกลมทองฟารอบแกนหมุนของ
ทองฟา
♥ เราสังเกตเห็นหรือไมวา มีดาวบางดวงบนทรงกลมทองฟา ไมเคยตกลับขอบฟาเลย และดาวบางดวง
บนทรงกลมทองฟา ไมเคยขึ้นเหนือขอบฟาเลย
♥ ถาผูสังเกตอยูที่บริเวณขัว้ โลกเหนือ ผูสังเกตจะเห็นดาวเคลื่อนทีอยางไรและถา
ผูสังเกตอยูบริเวณศูนยสูตร ผูสังเกตจะเห็นดาวเคลื่อนทีอยางไร

กิจกรรมที่ 2: ระบบพิกัดของวัตถุทองฟา
ตําแหนงของวัตถุทองฟาทําใหเราทราบวา ณ เวลาใด ๆ วัตถุทองฟาที่เราตองการสังเกตอยูที่ไหนบน
ทองฟา การบอกตําแหนงของวัตถุทองฟา กําหนดในรูปของ “พิกัด” ระบบพิกัดของวัตถุทอ งฟามีหลายแบบ แต
ที่นิยมใชทวั่ ไปมี 2 แบบ คือ
(1) ระบบแนวขอบฟา (Horizontal System)
(2) ระบบศูนยสูตรทองฟา (Equatorial System)
ระบบแนวขอบฟา กําหนดโดยปริมาณ 2 ปริมาณคือ มุมเงย (Altitude) และมุมอาซิมุท
(Azimuth) ของวัตถุ ภาพที่ 5 แสดงพิกัดของดาว ในระบบแนวขอบฟา ซึ่งคามุมเงยของดาวเปนคามุม ที่
วัดจากแนวขอบฟาถึงดาวตามแนววงกลมตั้งซึ่งผานดาว มุมเงยของดาวมีชวงตั้งแต 0 ถึง 90 องศาสําหรับดาวที่
อยูทางซีกบนของทรงกลมทองฟาและมีชวงตั้งแต 0 ถึง -90 องศาสําหรับดาวที่อยูท างซีกลางของทรงกลม
ทองฟา
มุมจากจุดเซนิทถึงดาวตามแนววงกลมตั้งแตที่ผานดาว เรียกวา “ระยะเซนิท (Zenith Distance)”
โดยมีความสัมพันธกับมุมเงยดังนี้
ระยะเซนิท

= 900- มุมเงย

สวนคามุมอาซิมุทของดาวคือ มุมซึ่งเริ่มวัดจากทิศเหนือไปทางตะวันออก ตามแนวขอบฟาถึงวงกลมตั้งซึ่ง
ผานดาว มีชวงตั้งแต 0 ถึง 360 องศา

ภาพที่ 5 ระบบแนวขอบฟา
♥ ในการบอกตําแหนงของวัตถุดวยคาละติจูดและลองจิจูดนัน้ เราใชบอกตําแหนงของวัตถุที่อยูบนพื้น
โลกเทานั้น แตในกรณีทวี่ ตั ถุอยูสูงกวาระดับพืน้ โลก เชน ยอดเขา ยอดเสาธง เปนตน เราจะบอกตําแหนงของ
วัตถุเหลานี้อยางไร
♥ ถาดาวอยูที่จุดเซนิทพอดี คามุมเงยและคาระยะเซนิทของดาวมีคาเทาใด
♥ ขณะทีด่ าวตกทางทิศตะวันตกพอดี คามุมอาซิมุทของดาวมีคาเทาใด
การบอกตําแหนงวัตถุทองฟาในระบบแนวขอบฟา เราอาจใชเครื่องมือที่เรียกวา “เครื่องแอสโตรเลบ
(Astrolabe)” เครื่องมือดังกลาวประกอบดวยสวนตาง ๆ 2 สวนคือสวนทีเ่ ปนเครื่องวัดมุมเงย และเครื่องวัด
มุมอาซิมุท ดังแสดงในภาพที่ 6
เครื่องวัดมุมเงย ประกอบดวย
ก. กลองเล็งวัตถุทองฟา
ข. มาตราสวนสําหรับคามุมเงยเปนองศาติดกับกลองเล็ง
ค. เข็มโลหะสําหรับชี้อานคามุมเงย
ง. แกนซึ่งหมุนไดรอบตัว ตั้งบนฐานและติดกับกลองเล็ง
เครื่องวัดมุมอาซิมุท ประกอบดวย
จ. เข็มที่ติดกับแกนหมุนทีฐ่ าน
ฉ. ฐานที่ตั้งมีมาตราสวนสําหรับวัดคามุมอาซิมุทเปนองศาและบอกทิศดวย

ภาพที่ 6 เครื่องแอสโตรเลป
♥ ในการใชเครื่องแอสโตรเลบ ในการวัดคามุมเงยและมุมอาซิมุท เราจะตั้งเครื่องมือดังกลาว ในแนว
เหนือ – ใต ไดอยางไร
♥ ลองหาดาวสวางบนทองฟา แลววัดคามุมเงยและมุมอาซิมุทของดาว ณ เวลา ตางกันประมาณครึ่ง
ชั่วโมง คามุมเงยและมุมอาซิมุทของดาว ณ เวลาตางกันมีคาเทากับหรือไม จงใหเหตุผลประกอบ
คามุมเงยและมุมอาซิมุท จะมีคาเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป ดังนั้นคามุมในระบบแนวขอบฟาดังกลาวจึง
ใชบอกคาพิกดั ของดาว ณ เวลาขณะใด ๆ เทานั้น และดวยเหตุนจี้ ึงจําเปนตองหาระบบพิกัดใหมที่ไมเปลีย่ นแปลง
ตามเวลา ในการสังเกตการณแตละคืน ระบบพิกดั ดังกลาวนี้ มีชื่อเรียกวา “ระบบศูนยสูตรทองฟา”
ระบบศูนยสูตรทองฟา กําหนดโดยปริมาณ 2 ปริมาณคือ เดคลิเนชัน (Declination) และไรท
แอสเซนชัน (Right Ascension)
ลองนึกมโนภาพวา ระนาบอิเควเตอรของโลก สามารถขยายใหใหญออกไปจนตัดกับทรงกลมทองฟา เรา
จะไดระนาบกลมใหญที่ตั้งฉากกับแกนหมุนของทองฟา ที่เรียกวา “ระนาบศูนยสูตรทองฟา (Celestial
Equator)” ดังแสดงแลวในภาพที่ 3 เราอาจกําหนดคาเคคริเนชัน ของดาว โดยใชระนาบศูนยสูตรทองฟาเปน
หลักวาเปนมุมที่วัดจากระนาบศูนยสูตรทองฟา ถึงตําแหนงของดาวตามแนววงกลมใหญ เมื่อสังเกตจากจุด O ซึ่ง
ก็คือมุม AOS ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ระบบศูนยสูตรทองฟา
สําหรับคาไรท แอสเซนชัน นั้นกําหนดวา เปนคามุมที่วัดจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนทองฟา ที่อยูบ นระนาบ
ศูนยสูตร ทองฟาที่เรียกวาจุด “ วสันตวิษวุ ัต ( Vernal Equinox , γ)” จนถึงจุดตัดของวงกลมใหญกบั เสน
ศูนยสูตรทองฟา (จุด A) เมื่อสังเกตจากจุด 0 ซึ่งก็คือมุม γOA อยางไรก็ตาม นักดาราศาสตรนิยมบอกคา
ไรท แอสเซนชันเปน “ชั่วโมง นาที วินาที” มากกวา “องศา ลิปดา ฟลิปดา” โดยมีความสัมพันธดังนี้
1 ชั่วโมง
=
15 องศา
1 นาที
=
15 ลิปดา
1 วินาที
=
15 ฟลิปดา
ตัวอยางเชน ถาวัดคามุม γOA ได 30 องศา คาไรท แอสเซนชันจะมีคา 2 ชั่วโมง เปนตน
♥ ดาวดวงหนึ่งอยูที่ตําแหนงกึ่งกลางระหวางขัว้ เหนือทองฟา (NCP) และระนาบศูนยสูตรทองฟา ดาว
ดวงนี้คาเดคลิเนชันกี่องศา
♥ ถาจุดวสันตวิษวุ ัต หางจากวงกลมใหญที่ผานดาวตามระนาบศูนยสูตรทองฟาเปนมุม 45 องศา คา
ไรท แอสเซนชันมีคาเทาใด ในหนวยชัว่ โมง นาที วินาที
แอสเซนชัน
นิยมใชบอกตําแหนงของดาวบนทองฟาและบนแผนที่ดาว
คาพิกัดเดคลิเนชันและไรท
เนื่องจากคาพิกัดทั้ง 2 คานี้ไมเปลี่ยนแปลงในการสังเกตการณแตละคืน อยางไรก็ตาม เนื่องจากแกนหมุนของ
โลกมีการสาย ประมาณรอบละ 26000 ป เมื่อเวลาผานไปนาน ๆ คาเดคลิเนชันและไรท แอสเซนชันของดาว
จะเปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมที่ 3:

การอานแผนที่ดาว

การอานแผนที่ดาวเปน จะทําใหเราดูดาวหรือกลุมดาวที่ปรากฏบนทองฟา ณ วัน – เวลาใดไดอยางถูกตอง
กอนอานแผนที่ดาวเพื่อเปรียบเทียบกับดาวที่ปรากฏบนทองฟา ผูสังเกตตองรูทิศเหนือ – ใต ตะวันออก – ตะวันตก
ของที่นั้น ๆ กอน
♥ ใหลองคะเน มุมเงยและมุมอาซิมุทของดาวเหนือ
♥ เราทราบหรือไม อยางไรวา อาจหาดาวเหนือไดโดยอาศัยกลุมดาวหมีใหญ (Ursa Major) หรือ
กลุมดาวคางคาว (Cassiopeia)
แผนที่ดาวที่นยิ มใชกนั ในปจจุบัน จะเปนแผนที่ดาวแบบหมุน โดยเปนกระดาษแข็ง 2 แผนตรึงติดกัน
ตรงกลาง โดยแผนหนึ่งจะเปนภาพของกลุมดาวและดาวสวาง เขียนอยูในวงกลม โดยที่ขอบของวงกลมจะระบุ
“วัน – เดือน” ไวโดยรอบ สายแผนติดอยูดานบน จะระบุ “เวลา” ไวโดยรอบ การใชแผนทีด่ าวก็เพียงแตหมุน
วัน – เดือนของแผนลางใหตรงกับเวลา ที่ตองการสังเกตการณของแผนบน กลุมดาวที่ปรากฏบนแผนที่ดาวจะเปน
กลุมดาวจริงทีป่ รากฏจริงบนทองฟา ณ ขณะนัน้ ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แผนที่ดาว

การใชแผนทีด่ าว ณ สถานที่สังเกตการณจริง ใหเราหันหนาไปทางทิศเหนือ แลวยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือ
ศีรษะ โดยใหทิศในแผนทีด่ าว ตรงกับทิศจริง โดยที่แผนที่ดาวดังกลาวหมุนวัน – เดือน ใหตรงกับ เวลา ณ
ขณะนัน้
♥ ในแผนทีด่ าวมีการบอกตําแหนงดวงจันทรและดาวเคราะหหรือไม เพราะเหตุใด
♥ ใหสังเกตกลุมดาวตาง ๆ ที่ปรากฏบนทองฟา โดยใชแผนที่ดาว แลวระบุวาเห็นกลุมดาวอะไรบางอยู
ทางซีกฟาดานตะวันออก ตะวันตก กลางศีรษะและมีกลุมดาวในจักราศีกลุมใดบางปรากฏบนทองฟา ณ ขณะนั้น

กิจกรรมที่ 4 : ความสวางและสีของดาว
เมื่อเราสังเกตดาวบนทองฟา นอกจากกลุมดาวแลว สิ่งที่นาสังเกตและนาสนใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือ เราจะเห็น
วาดาวแตละดวงมีความสวางและสีไมเหมือนกัน ตัวอยางเชน ดาวซิริอุส (Sirius) ในกลุมดาวสุนัขใหญ
(Canis Major) เปนดาวฤกษที่เราเห็นวามีความสวางที่สุดบนทองฟาในตอนกลางคืนและมีสีขาว สวนดาว
เหนือ (Polaris) ในกลุมดาวหมีเล็ก (Ursa Minor) เปนดาวฤกษทไี่ มคอยสวาง และมีสีเหลืองแกมเขียว
เปนตน
ความสวางของดาวฤกษบนทองฟา เปนความสวางปรากฏแกตาของเรา ความจริงแลว ดาวที่ปรากฏไม
สวางมาก อาจมีความจริงมากก็ได แตเนื่องจากดาวดังกลาวอยูไกลจากเรามากจึงปรากฏไมคอยสวาง ดังนั้นถาจะ
เปรียบเทียบความสวางของดาวฤกษกันจริง ๆ แลว จะตองเปรียบเทียบดาวที่ระยะทางเดียวกันหมด
นักดาราศาสตรนิยมกําหนดความสวางของดาวในเทอมของ “โชติมาตร (Magnitude)” ซึ่งเปนคา
ระดับความสวาง โดยกําหนดวา ดาวที่มีโชติมาตร 1 จะมีความสวางปรากฏมากกวาดาวที่มีโชติมาตร 6
ประมาณ 100 เทา และดาวที่มีโชติมาตร 6 จะเปนดาวทีม่ ีความสวางปรากฏที่นอยทีส่ ุดที่ตาของคนปกติ
สามารถมองเห็นได โดยไมใชกลองสองตาหรือกลองดูดาวชวย จากขอกําหนดดังกลาว จึงพบวาถาดาว 2 ดวงมี
คาโชติมาตรตางกัน 1 แลวความสวางของดาวทั้ง 2 ดวงนี้จะตางกัน 2.512 เทา ตัวอยางเชน ดาวโชติ
มาตร 2 จะสวางกวาดาวโชติมาตร 3 ประมาณ 2.512 เทา เปนตน
♥ ดาววีกา (Vega) ซึ่งเปนดาวที่มีคาโชติมาตร 0 จะสวางกวา ดาวเหนือ ซึ่งเปนดาวทีม่ ีโชติมาตร
2 กี่เทา
ถาจะเปรียบเทียบความสวางที่แทจริงของดาวแลว จะตองพิจารณาเปรียบเทียบดาวทุกดวงที่ระยะทางเทากัน
หมด
นักดาราศาสตรพิจารณาคาความสวางหรือโชติมาตรที่แทจริงของดาวโดยจะพิจารณาดาวทุดดวงอยูท ี่ระยะ
มาตรฐาน 10 พารเซค (Parsec) โดยระยะทาง 1 พารเซค มีคาเทากับ 3.26 ปแสง หรือประมาณ
30 ลานลานกิโลเมตร และเรียกคาโชติมาตรของดาว เมื่อพิจารณาระยะ 10 พารเซค นี้วา “โชติมาตร

สัมบูรณ (Absolute Magnitude , m) สวนคาโชติมาตรของดาว ณ ระยะทางที่แทจริง (d) ของดาว
เรียกวา “โชติมาตรปรากฏ (Apparent Magnitude , m) โดยคาทั้ง 3 สัมพันธกับตามสมการตอไปนี้
M = m – 5 log d + 5
โดยระยะทาง d มีหนวยเปนพารเซค
♥ดาวฤกษดวงหนึ่งมีคาโชติมาตรสัมบูรณ เทากับ 0 อยูหางจากโลก 100 พารเซคเราสามารถ
มองเห็นดาวฤกษดวงนี้ไดดว ยตาเปลาหรือไม จงใหเหตุผลประกอบ
เมื่อถายภาพดาวฤกษ พบวา ดาวฤกษแตละดวงจะมีขนาดแตกตางกันไป ขนาดของดาวฤกษที่ปรากฏอยู
บนภาพถายจะสัมพันธกับความสวางของดาวฤกษ
เราอาจถายภาพของดาวฤกษไดโดยใชกลองถายภาพแบบเลนส
เดี่ยวธรรมดาหรือกลองถายภาพ ซี ซี ดี ติดเขากับกลองดูดาว จากภาพถายของดาวฤกษจะเห็นวาดาวสวางจะมี
ขนาดใหญ และดาวหรี่จะมีขนาดเล็ก ภาพที่ 9 แสดงภาพของกระจุกดาวฮายเอเดส (Hyades) ซึ่งเปน
กระจุกดาวที่อยูในกลุมดาวราศีพฤษภ (Taurus) และภาพที่ 10 แสดงภาพวาดของกระจุดดาวฮายเอเดส ซึ่ง
วงกลมแตละวงจะมีขนาดเทากับดาวแตละดวงในภาพที่ 9 และในภาพดังกลาวจะมีดาวมาตรฐาน (Standard
Stars) ที่เราทราบคาโชติมาตรปรากฏที่แนนอน ดังแสดงในตารางที่ 2-1
ชื่อดาว
α Tau
ε Tau
ρ Tau
58 Tau
48 Tau

คาโชติมาตรปรากฏ
(m)
+ 2.39
+ 4.56
+ 4.90
+ 5.48
+ 6.72

ตารางที่ 2-1 คาโชติมาตรปรากฏของดาวฤกษบางดวงในกระจุกดาวฮายเอเดสที่ใชเปน
ดาวมาตรฐาน

ภาพที่ 9 กระจุกดาวฮายเอเดสในกลุมดาวราศีพฤษภ

ภาพที่ 10 ภาพวาดของกระจุกดาวฮายเอเดส
♥ จากภาพที่ 10 ลองวัดขนาดเสนผานศูนยกลาง (d) ของดาวมาตรฐานทุกดวงที่ระบุในตารางที่ 1
โดยขนาดเสนผานศูนยกลางของดาวจะแปรผันโดยตรงกับคาความสวาง (L) ของดาวนัน้ อยางไรก็ตามนักดารา
ศาสตรพบวาคาโชติมาตรปรากฏ (m) จะแปรผันกับคาลอการิทึมของคาความสวางของดาว กลาวคือ

ดังนั้น

m
m

α
α

log L
log d

จากความสัมพันธดังกลาวขางตน ถาเขียนกราฟความสัมพันธระหวางคาโชติมาตรปรากฏในตารางที่ 2-1
กับขนาดเสนผานศูนยกลางของดาวแตละดวง ก็จะไดกราฟเสนตรงและกราฟเสนตรงดังกลาวจะใชเปน กราฟ
มาตรฐานที่จะใชหาคาโชติมาตรปรากฏของดาวดวงอื่น ๆ ที่อยูในภาพที่ 10 ได
จงเลือกดาวในภาพที่ 10 จํานวนหนึง่ แลววัดเสนผานศูนยกลางของดาวเหลานั้นและหาคาโชติมาตร
ปรากฏของดาวดังกลาว โดยใชกราฟมาตรฐานที่สรางจากดาวมาตรฐาน
ดังไดเคยกลาวมาแลววา ดาวฤกษแตละดวงมีสีแตกตางกันไป ดาวฤกษอาจมีสีน้ําเงิน สีขาว สีเหลือง สี
สม หรือสีแดง สีของดาวฤกษจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของดาวฤกษ
♥ สังเกตเปลวไฟสีน้ําเงิน และเปลวไฟสีแดง เราพอคาดคะเนไดหรือไมวาเปลวไฟสีใดมีอณ
ุ หภูมิสูงกวา
กัน จงใหเหตุผลประกอบ
นักดาราศาสตร วิเคราะหคา อุณหภูมิผิวของดาว สัมพันธกับสีของดาวดังตารางตอไปนี้
สีของดาว
น้ําเงิน
น้ําเงิน – ขาว
ขาว
เหลือง
สม
แดง

ชวงอุณหภูมิผวิ ของดาว
(เคลวิน)
11,000 – 40,000
7,500 – 11,000
6,000 – 7,500
5,000 – 6,000
3,500 – 5,000
3,000 – 3,500

♥ สังเกตดาวฤกษสวางตาง ๆ เชน ไรเจล วีกา ซิริอุส โปรซิออน คาเพลลา อารคตูรุส แอนทารีส
บีเทลจูล เปนตนแลวลองประมาณคาอุณหภูมิของดาวฤกษเหลานี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

