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บทที่ 3
เครื่องมือพื้นฐานทางดาราศาสตร
3.1 ความนํา
กอนศตวรรษที่ 17 การสังเกตทางดาราศาสตรอาศัยตาเปลา และเครื่องกลชวยในการวัด
มุม ตอมาในประเทศฮอลแลนดไดมีผูประดิษฐกลองสองทางไกลขึ้น จากนั้นในป ค.ศ.1609 กา
ลิเลโอ กาลิเลอี ไดสรางกลองโทรทรรศนที่ใชดูดาวขึ้นเปนครั้งแรก นับเปนการเปลี่ยนแปลง
วงการดาราศาสตรที่สําคัญยิ่ง จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 19 ภาพวัตถุทองฟาจากกลองโทรทรรศน
จึงถูกบันทึกไดบนกระจกอาบน้ํายาถายภาพ
และเพียงไมกี่สิบปมานี้เองที่เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกสเขามาแทนที่ฟล ม ปจจุบนั ดวยกลองถายภาพระบบดิจิตัลที่มีอยูทั่วไปในทองตลาด
ชวยใหการถายภาพจากกลองโทรทรรศนสะดวกมากขึน้ ทุกวันนีน้ ักดาราศาสตรไดขยายขอบเขต
ของการสังเกตไปสูความยาวคลื่นอื่น ๆ ของคลื่นแมเหล็กไฟฟานับตั้งแตความยาวคลื่นที่สั้นทีส่ ุด
ยานรังสีแกมมาถึงชวงที่ยาวที่สุดของคลื่นวิทยุ

3.2 หลักการกลองโทรทรรศน ทั้งชนิดหักเห และสะทอนแสง
3.2.1 หนาที่ของกลองโทรทรรศน
สําหรับผูสังเกตบนโลกคลื่นแมเหล็กไฟฟายานแสงที่เห็นไดดวยตาเปลาสะดวกที่จะศึกษา
ดวยกลองโทรทรรศนที่ใชอุปกรณทัศนศาสตร โดยทําหนาที่ที่สําคัญ 3 อยาง คือ
ก. สะสมแสงจากวัตถุทองฟา เพื่อใหศึกษาแหลงกําเนิดคลื่นที่มีแสงนอยได
ข. ทําหนาที่เพิ่มขนาดปรากฏเชิงมุมของวัตถุ และเพิ่มกําลังแยกภาพ
ค. ใชวัดตําแหนงของวัตถุทองฟา
พื้นที่ผิวของกลองโทรทรรศนที่ใชในการรวบรวมแสงมีทั้งที่เปนเลนสและกระจก ทําให
แบงชนิดของกลองโทรทรรศนไดเปนสองชนิดคือ กลองหักเหแสง (refractors) และ กลอง
สะทอนแสง (reflectors)
กลองโทรทรรศนทั้งสองชนิดนี้มีหลักการของทางเดินแสงเชนเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่
3-1 คือ มีเลนสใกลวัตถุทําหนาที่รับแสงดาวแลวรวมแสงนั้นใหเกิดภาพที่ระนาบโฟกัส เลนสนี้
จะเปนเลนสนนู ในกลองหักเหแสง แตจะเปนกระจกเวาในกลองสะทอนแสง
ภาพทีเ่ กิดขึน้
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โดยที่ระยะระหวางเลนสใกลตาและระนาบ

ภาพที่ 3-1 แสดงทางเดินแสงผานระบบทัศนูปกรณของกลองโทรทรรศน
3.2.2 คุณสมบัติของกลองโทรทรรศนที่ควรรู
(1) คา f / n โดยที่ n คืออัตราสวนระหวางความยาวโฟกัสของกลอง ตอขนาดของ
เสนผานศูนยกลางของกลองนั้น
อัตราสวนนี้บงถึงความไวในการสะสมแสงของกลอง
โทรทรรศน ถาคาอัตราสวนมีคานอย เชน f / 1…f / 3 จะเรียกวาเปนกลองที่มคี วามไวแสงสูง
แตโดยทัว่ ไปกลองมักจะมีความไวแสงต่าํ กวานีเ้ ชน f / 8…f / 15 เปนตน
(2) ขนาดของภาพ (I) ที่เกิดตรงระนาบโฟกัสของเลนสใกลวัตถุ
จะมีคาเทากับ
ftanu โดยที่ f คือความยาวโฟกัสของเลนสใกลวัตถุ u คือขนาดปรากฏเชิงมุมของวัตถุ
ทองฟา ขนาดของภาพที่ปรากฏตรงระนาบโฟกัสนี้สามารถบันทึกไดดวยกลองถายภาพ และถานํา
เลนสใกลตามาขยายก็จะเห็นภาพมีขนาดใหญขึ้น เชนขณะที่ใชสองดูดาวดวงจันทร หรือดาว
เคราะห แตสําหรับกรณีดาวฤกษ ขนาดปรากฏเชิงมุมของดาวฤกษมีขนาดเล็กเกินไปที่จะขยายให
เห็นใหญขึ้นมาได (หมายเหตุ: ขนาดปรากฏเชิงมุม ไมใชขนาดจริงของวัตถุที่เห็น แตเปนเพียง
ขนาดที่ปรากฏตอสายตา หรือภาพถาย วัดออกมาในหนวยคาของมุม เชน ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของดวงจันทรมีคาประมาณครึ่งองศา หรือ 30 ลิปดา ตัวอยางเชนทดลองวัดโดยการยืดแขนไป
จนสุด แลวใชนิ้วชี้ยกขึ้นบังดวงจันทร จะพบวาขนาดความกวางของนิ้วชี้สามารถบังดวงจันทรได
ถึงสองดวง เนื่องจากขนาดความกวางของนิ้วชี้เมื่อมองหางที่ระยะหนึ่งชวงแขนของแตละคนจะ
ทํามุมไดถึงหนึ่งองศาโดยเฉลี่ย)
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ภาพที่ 3-3 แสดงทางเดินแสงและขนาดปรากฏเชิงมุมของวัตถุทองฟา
(3) กําลังขยายของภาพเมื่อสองผานกลองโทรทรรศน มีคาเทากับ ความยาวโฟกัสของ
เลนสใกลวัตถุ หารดวย ความยาวโฟกัสของเลนสใกลตา
ดังนั้นจะเห็นวาสามารถเปลี่ยน
กําลังขยายไดถาเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนสใกลตา แตในทางปฏิบัติ กําลังขยายที่จะให
รายละเอียดของภาพไดเต็มที่คือมีคาประมาณเทากับคาของเสนผานศูนยกลางหนากลองในหนวย
มิลลิเมตร เชนกลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 มิลลิเมตร กําลังขยายสูงสุดที่ดีคือ 60 เทา ถา
มากกวานี้ก็ใชไดแตจะไมชวยใหเห็นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น และผลของบรรยากาศก็จะทําให
คุณภาพของภาพที่เห็นดอยลงได
3.2.3 ความคลาดของอุปกรณทัศนศาสตร ที่สําคัญ
(1) ความคลาดทรงกลม (spherical aberration) ในกรณีเลนสใกลวตั ถุมผี วิ โคง
เปนทรงกลม จะทําใหแสงที่มาตกกระทบบริเวณขอบกลองจะมีจุดโฟกัสตางไปจากจุดโฟกัสของ
แสงที่ตกบริเวณกลางกลอง ทําใหภาพที่เห็นไมคมชัด วิธีแกไขคือเพิ่มความยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับ
ขนาดหนากลอง หรือ ทําใหคา f /n มากขึ้น
(2) ความคลาดรงค (chromatic aberration) จะเกิดขึ้นกับกลองระบบหักเห
แสง เนื่องจากแสงสีขาวประกอบดวยคลื่นแสงสีตาง ๆ การหักเหของคลื่นเหลานี้ผานเลนสจะมีคา
ตางกันทําใหจุดโฟกัสของแตละสีเปนคนละตําแหนง ผลลัพธที่ไดจะทําใหภาพเกิดสีรุง วิธีแกไขจะ
ทําไดยาก แตอาจปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นโดยการใชเลนสประกอบมากกวาหนึ่งชิ้นขึ้นไป ทําจาก
เนื้อแกวตางชนิดกันเพื่อใหตําแหนงสุดทายของลําแสงทุกสีมารวมกันที่จุดเดียว

3.2.4 กลองโทรทรรศนชนิดตางๆ
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กลองหักเหแสง ใชเลนสเปนที่รวบรวมแสง กลองขนาดเล็กจะเปนระบบนี้ แมจะใชเลนส
ประกอบ แตกย็ ังคงมีผลของความคลาดรงคสูง สวนกลองขนาดใหญและคุณภาพดีจะมีราคาแพงมาก

ภาพที่ 3-3 รูปแสดงโครงสรางภายในกลองหักเหแสง
กลองสะทอนแสง ใชกระจกเปนตัวรวมแสง กอนสะทอนออกสูเลนสใกลตาทางดานขาง
หรือดานทายกลอง การใชกระจกทําใหไมมีผลของความคลาดรงค กลองขนาดใหญสรางไดใน
ราคาถูกกวากลองหักเหแสงแตเนื่องจากมีกระจกเล็กใชสะทอนแสงบังหนากลองบางสวนทําให
ภาพลดความคมชัดไดบาง

ภาพที่ 3-4 รูปแสดงโครงสรางภายในกลองสะทอนแสง
นอกจากนี้ยังมีกลองสะทอนแสงที่มีการนําเลนสแกความคลาดเคลื่อนมาใช เพื่อการใช
งานที่สะดวกขึ้นและทําใหไดคุณภาพของภาพที่ดี แมเรื่องความคมชัดยังคงดอยกวากลองหักเหแสง
ที่คุณภาพดีที่สุดอยู แตก็ไดรบั ความนิยมสูงดวยคุณภาพโดยรวมที่ดแี ละราคาปานกลาง

ภาพที่ 3-5 รูปแสดงโครงสรางภายในกลองที่ใชหลักการหักเหแสงและสะทอนแสง เขาดวยกัน
3.2.5 ฐานกลองโทรทรรศน
อุปกรณทางทัศนศาสตรของกลองโทรทรรศนเปนสวนสําคัญของกลองโทรทรรศน แตสิ่ง
สําคัญอีกสวนหนึ่งคือ ฐานตัง้ กลอง เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหดาวมีการเคลื่อนที่
อยูตลอดเวลา ผูสังเกตตองอาศัยฐานตั้งกลองตามดาวที่สงั เกตนั้น ฐานตั้งกลองแบงไดสองชนิดคือ
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(1) ฐานระบบขอบฟา มีแกนหมุนไดในแนวนอนและแนวตั้งตามระบบพิกัดขอบฟา งาย
ต อ การสร า งแต ร ะบบควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ จ ะซั บ ซ อ นถ า ต อ งการตามดาวให พ อดี ต ลอดเวลา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนตําแหนงทั้งสองแกน ดวยอัตราที่ไมคงที่

ภาพที่ 3-6 แสดงฐานระบบขอบฟา และแนวการหมุน
(2) ฐานระบบศูนยสูตร มีแกนหมุนสองแกนตามระบบพิกัดศูนยสูตร ทําใหหมุนกลอง
เลียนแบบการขึ้นตกของดาวจริงในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเปนแกนของคาไรทแอสเซน
ชัน แกนนี้จะหมุนตามดาวดวยอัตราเทากับการหมุนรอบตัวเองของโลก สวนอีกแกนใชสําหรับชี้
ตําแหนงดาวที่มีคาเดคลิเนชัน(ในแนวทิศเหนือ-ใต)ที่ตองการเทานั้น เมื่อชี้ดาวไดแลวแกนนี้ไม
จําเปนตองหมุนจนกวาจะเปลี่ยนชี้ที่ดาวดวงใหม ทําใหฐานระบบศูนยสูตรไมยุงยากในระบบ
ควบคุมการเคลื่อนที่เพราะมีการหมุนตลอดเวลาแกนเดียว แตกอนใชงานตอง ตั้งแกนไรทแอสเซน
ชันใหขนานกับแกนหมุนของทองฟากอนเพื่อใหสอดคลองกับทิศตะวันออก-ตะวันตก

ภาพที่ 3-7 แสดงฐานระบบศูนยสูตร และแนวการหมุน

3.3 ฝกตั้งกลองและประกอบกลองโทรทรรศน
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กลองโทรทรรศนโดยทั่วไปในสวนที่เปนอุปกรณทางทัศนศาสตรเมื่อถูกผลิตขึ้นมาแลว ถา
ไมมีการกระทบกระเทือนจนกระทั่งแนวทางเดินของแสงเปลี่ยนไปก็ไมจําตองปรับแตงใดๆ เมื่อ
ประกอบเขากับฐานสามารถนําไปใชงานไดทันที

กิจกรรม 3.1 ฝกตั้งกลองและประกอบกลองโทรทรรศน
ศึกษาการหมุนของแกนทั้งสองของฐานกลองโทรทรรศน และอุปกรณควบคุมการหมุน
รวมทั้งอุปกรณการปรับระดับหรือการวางตัวอื่นๆของฐานกลองตั้งกลองโทรทรรศนพรอมใชงาน
ภาคสนามในเวลากลางคืน ในกรณีฐานแบบขอบฟาควรตั้งฐานใหไดระดับไมเอนเอียง และศึกษา
ทิศตาง ๆ ตรงบริเวณที่ทําการสังเกตแตในกรณีฐานแบบศูนยสูตรตองตั้งแกนตะวันออกตะวันตก
ใหขนานกับแกนหมุนของโลก การตั้งแกนอยางงายทีส่ ุดคืออาศัยดาวเหนือ ควรใชกําลังขยายนอย
ที่สุดในการเล็ง หรือใชกลองเล็งขนาดเล็กที่อาจติดอยูขาง ๆ กลองใหญ (ในกรณีมกี ลองเล็งขนาด
เล็ก ตองทําการปรับกลองเล็งใหขนานกับกลองใหญกอนตามวิธีที่เขียนไวในหมายเหตุทายหัวขอนี้)
จากนั้นตั้งขาตั้งใหไดระดับ หมุนแกนเหนือใตใหกลองชี้ไปทางทิศเหนือแลวปรับความเอียงของ
สวนบนของฐานใหไดมุมเงยเทากับคาเสนรุงของตําบลที่ทําการสังเกต เมื่อสองผานเลนสใกลตา
ของกลองเล็งควรจะเห็นดาวเหนือปรากฏอยูที่ใดทีห่ นึ่งในชองมองภาพนั้น จากนั้นปรับใหสวนบน
ของฐานหมุนไปทางซายหรือขวาขนานกับพื้นดิน และปรับมุมเงยของสวนบนของฐานนี้ดว ยถา
จําเปน เพื่อใหภาพดาวเหนือมาปรากฏอยูบริเวณกลางชองมองภาพของกลองเล็ง วิธีนี้เปนวิธีปรับ
แบบพอใชงานได จากนีก้ ส็ ามารถชี้ดาวที่ตองการ และปรับแกนตะวันออกตะวันตกใหหมุนตาม
ดาวไดอยางสอดคลองกับการหมุนของโลก
หมายเหตุ : การปรับกลองเล็งใหขนานกับกลองใหญ เริ่มจากเล็งกลองใหญไปที่วัตถุที่เห็นไดงาย
เชนดวงจันทร หรือยอดสิ่งกอสรางที่อยูระยะไกล เลือกตําแหนงวัตถุใหแนนอน เชนหลุมบนดวง
จันทร หรือยอดเสาอากาศเปนตน จากนั้นปรับปุมบังคับตัวกลองเล็กใหชี้ไปที่เดียวกับกลองใหญ
ทําใหกลองเล็งพรอมใชงานสําหรับเล็งวัตถุอื่นๆกอนใชกลองใหญ
คําถาม
หรือไม?

ฐานกลองที่เปนระบบขอบฟาจะปรับใหใชงานเปนฐานระบบศูนยสูตรได

3.4 สรางกลองโทรทรรศนอยางงาย
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กลองโทรทรรศนแบบงายที่สุดประกอบจากเลนสใกลวัตถุ 1 ชิ้น และเลนสใกลตา 1 ชิ้น
คุณภาพของเลนสจะขึ้นกับราคา กระบอกที่ใชประกอบเลนสทําไดจากทั้งทอประปาสําเร็จรูป และ
ทอโลหะ ควรเลือกใหเหมาะสมกับราคาและคุณภาพของเลนส

กิจกรรม 3.2 สรางกลองโทรทรรศนอยางงาย
ตอนที่ 1
(1.1) กอนลงมือทําตัวกระบอกกลองควรตรวจสอบความยาวโฟกัสทุก
ครั้ง อาจวัดในหองโดยการวัดระยะวัตถุและระยะภาพแลวคํานวณหาความยาว โฟกัส หรือวัดดวย
ภาพดวงอาทิตยซึ่งจะเห็นระยะโฟกัสไดชัดเจน โดยการนําไปรับภาพดวงอาทิตยซึ่งถือวาเปนแสง
ขนานเขาสูเลนส ภาพจุดสวางที่ตกบนฉากรับภาพ (หามใชตาเปลาสองดวงอาทิตยโดยตรง) เมื่อ
ไดขนาดเล็กที่สุดจะเปนตําแหนงของระนาบโฟกัสที่ตองการ
(1.2) จากนั้นประกอบเลนสเขากับทอที่ตัดตามความยาวโฟกัส ในสวน
ของเลนสใกลตาใหอยูในทอขนาดเล็กที่สามารถเลื่อนเขาออกจากระยะโฟกัสของ เลนสใกลวัตถุได
(1.3) สรางฐานที่มั่นคงเพื่อยึดกลองโทรทรรศนที่สรางขึ้น ฐานแบบ
ระบบขอบฟาจะ สรางไดงาย
(1.4) ทดสอบผลของความคลาดทรงกลม จัดเครื่องมือดังรูป เพื่อใช
กลองสองสเกลที่เขียนบนกระดานดําตัดกระดาษรูปวงแหวน ที่มีรูตรงกลางหลายขนาด จากนั้น
นํามาบังหนาเลนสทีละอัน สังเกตผลที่เกิดขึ้น อันใดเหมาะสมที่สุด สําหรับความชัดเจนของภาพ
และความสวางที่ยอมรับได

ภาพที่ 3-8 การจัดเครื่องมือเพื่อดูผลความคลาดทรงกลม
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ตอนที่ 2 สังเกตวัตถุทองฟาจริง เชนดวงจันทร
(2.1) เล็งกลองไปที่ดวงจันทร แลวถอดเลนสใกลตาออก นํากระดาษขาวมา
เปนฉากรับภาพของดวงจันทร เลื่อนกระดาษเขาออกตามแนวกลองจนไดภาพคมชัดที่สุด แลววัด
ขนาดที่ปรากฏเทียบกับคาที่คํานวณไดจากขอ 2.2 (ถาเปนวันที่ดวงจันทรเต็มดวงจะเห็นได
ชัดเจน) ถาเปลี่ยนฉากรับภาพเปนกลองถายภาพก็จะสามารถบันทึกภาพดวงจันทรได
(2.2) ใสเลนสใกลตาแลวปรับโฟกัสใหชัด สังเกตขนาดของดวง
จันทรที่ใหญขึ้นเปนกี่เทาเมื่อเทียบกับขนาดของภาพดวงจันทรบนกระดาษ ภาพที่ขยายนี้เปนผล
จากกําลังขยายของเลนสใกลตาและถาเทียบกับขนาดของดวงจันทรที่มองดวยตาเปลา จะตางกันกี่
เทา ซึ่งจะเปนผลของกําลังขยายของกลองโทรทรรศนทั้งระบบ
(2.3) เสนผานศูนยกลางของดวงจันทรที่สองผานกลองเปนกี่สวน
ของมุมมองทั้งหมดที่เห็นไดจากกลองโทรทรรศนนี้ ผลที่ไดใชคํานวณหามุมมองของกลอง
โทรทรรศน เนื่องจากขนาดเสนผานศูนยกลางปรากฏของดวงจันทรมีคาประมาณ 30 ลิปดา
(2.4) วาดภาพดวงจันทรที่เห็นไดจากกลองโทรทรรศน เนน
รายละเอียดของหลุมบนดวงจันทรที่เล็กที่สุดที่เห็นได
นําไปเทียบกับแผนที่ดวงจันทรเพื่อ
คํานวณหาขนาดของหลุมที่เล็กที่สุดที่เห็นไดในหนวยกิโลเมตร
(ดวงจันทรขึ้นกี่ค่ําจะเห็น
รายละเอียดของหลุมไดดีที่สุด)
(2.5) ในกรณีที่มีกลองสองตา ลองทําการสังเกตเชนเดียวกับการใชกลอง
โทรทรรศน และสังเกตวากลองสองตาใหความแตกตางจากกลองโทรทรรศนอยางไรบาง ซึ่งมี
ทั้งขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบ
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