
บนท้องฟ้ามีดาวกีด่วง 

สุภัคสรณ์  รุ่งศรี  ผูช้  านาญ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  สสวท. / e-mail: srung@ipst.ac.th 
 
ใครที่อยูต่่างจงัหวดั ตึกรามบา้นช่องมีไม่มากนกั รวมถึงไม่ค่อยมีแสงไฟจากถนนมารบกวน ก็คงไดเ้ตม็อ่ิม
กบัการนอนดู “ดาวลา้นดวง” บนทอ้งฟ้าไดทุ้กวนั  ผดิกบัคนในเมืองที่บางคืน “ดาวสกัดวง” ก็ไม่ยอมโผล่
มาใหเ้ห็น  คนในเมืองจึงมกัจะจินตนาการกนัไม่ออกวา่บนทอ้งฟ้าของเรามีดาวมากมายขนาดไหน  คุณ
ผูอ่้านมีวธีิไหนบา้งที่จะช่วยคนเมืองผูน่้าสงสารเหล่าน้ี? 
 
ยอ้นกลบัไปในสมยัก่อน ในยคุที่ยงัไม่มีการประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน์ นกัดาราศาสตร์ก็ใชก้ารสงัเกตการณ์
ดวงดาวบนทอ้งฟ้าดว้ยตาเปล่าเหมือนกบัคนธรรมดาอยา่งเราน่ีแหละ ตวัอยา่งเช่น ฮิปปาร์คสั (Hipparchus) 
นกัดาราศาสตร์ นกัภูมิศาสตร์ และนกัคณิตศาสตร์ชาวกรีก ในยคุเฮเลนิสติก (Hellenistic) สงัเกตพบวา่ดาว
แต่ละดวงปรากฏสวา่งมากนอ้ยไม่เท่ากนั เขาจึงก าหนดเป็นอนัดบัความสวา่ง (โชติมาตร) ของดวงดาวตามที่
เราไดเ้รียนรู้กนัในบทเรียน และยงัจดัท าแคตตาล็อก ดาวฉบบัแรกของโลกตะวนัตก ซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัดาว 
850 ดวงขึ้นอีกดว้ย  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อวงการดาราศาสตร์อยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1.1 ฮิปปาร์คสั 
ที่มา  http://www.nmspacemuseum.org/halloffame/images.php?image_id=152 

 
 
 



กลบัมาที่เราจะช่วยใหค้นเมืองจินตนาการถึงดวงดาวที่มากมายบนทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งไร  คุณผูอ่้านเห็นตรงที่ขีด
เสน้ใตไ้วไ้หม “สงัเกตการณ์ดวงดาวบนทอ้งฟ้าดว้ยตาเปล่า”  น่ีแหละคือวธีิง่าย ๆ ที่จะสามารถช่วยใหเ้รา
หรือคนเมืองเหล่านั้นรู้ไดว้า่ แทจ้ริงแลว้บนทอ้งฟ้าที่เรามองเห็นนั้นมีดาว (ประมาณ) ก่ีดวง  นัน่ก็คือ เราจะ
ใช ้“ตาเปล่า” กบัอุปกรณ์ที่ประดิษฐเ์องไดง่้าย ๆ ดงัน้ี 
 
วัสด-ุอุปกรณ์ 

1. กระดาษแขง็ ขนาด 25 ซม.  25 ซม. 
2. แผน่ไม ้ขนาด กวา้ง 4 ซม.  ยาว 60 ซม. 
3. ไมบ้รรทดั 

4. กรรไกร 
5. ลวดหนีบกระดาษ 
6. เทปกาวใส 

 
วิธีท า 

1. น ากระดาษแขง็ขนาด 25 ซม.  25 ซม. มาเจาะช่องตรงกลางออกใหมี้ขนาดประมาณ 15 ซม.  15 
ซม.  ช่องวา่งที่คลา้ยหนา้ต่างน้ีจะใชเ้ป็นช่องส าหรับส่องเพือ่นบัดาว 

2. วดัความยาวจากปลายแผน่ไมเ้ขา้มาเป็นระยะ 10 เซนติเมตร  แลว้ขีดเสน้เพือ่ท  าเคร่ืองหมาย
ต าแหน่งดงักล่าวลงบนแผน่ไม ้  

3. งา้งปลายลวดหนีบกระดาษดา้นหน่ึงใหเ้ปิดออก และงอลวดหนีบกระดาษใหเ้ป็นมุมฉาก (90 องศา)  
ใชเ้ทปใสปิดทบัปลายลวดดา้นหน่ึงเขา้กบัแผน่ไมท้ี่ระยะ 10 เซนติเมตร และปิดเทปใสกบัปลาย
ลวดอีกดา้นหน่ึงเขา้กบักระดาษแขง็ จะไดอุ้ปกรณ์ส าหรับส่องเพือ่นบัดาว ดงัรูป 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1.2  อุปกรณ์ส าหรับส่องเพือ่นบัดาว 

เจาะช่องหนา้ต่าง 
15 ซม.15 ซม. 

เทปกาวใส 

ลวดหนีบกระดาษ 

แผน่ไม ้



4. น าอุปกรณ์ที่ประดิษฐไ์ดไ้ปใชส้งัเกตดาว โดยพยายามเลือกบริเวณที่ไม่มีแสงไฟจากถนนหรือ
บา้นเรือนรบกวน  เม่ือปรับสายตาใหชิ้นกบัความมืดแลว้ ใหถื้อปลายไมชิ้ดกบัดวงตาขา้งหน่ึงแลว้
สงัเกตดาวผา่นช่องหนา้ต่างที่เจาะไว ้ นบัดวงดาวที่สงัเกตไดภ้ายในช่องหนา้ต่าง บนัทึกไว ้ 

5. เลือกบริเวณที่จะนบัดาวบริเวณอ่ืนอีก 2 แห่ง ท าเช่นเดียวกบัขอ้ 4. แลว้บนัทึกจ านวนดาวที่สงัเกต
ได ้ ซ่ึงท่านจะไดข้อ้มูลจ านวนดาวรวมทั้งหมด 3 บริเวณ  

6. น าค่าของจ านวนดาวที่บนัทึกไดท้ั้ง 3 แห่งมาหาค่าเฉล่ีย  แลว้น าค่าเฉล่ียมาคูณดว้ย 70*  ก็จะได้
จ  านวนของดวงดาวโดยประมาณที่เราสามารถมองเห็นบนทอ้งฟ้าไดใ้นยามค ่าคืน 

 
*ตัวเลข 70 มาจากไหน 
 พื้นที่ทั้งหมดบนทอ้งฟ้ารอบตวัเรามีลกัษณะเป็นทรงกลม  เม่ือเราใชอุ้ปกรณ์ส าหรับส่องเพือ่นบั
ดาว (ตามรูป 1.2) นัน่หมายถึงเราส่องดูแค่ส่วนหน่ึงของทรงกลมเท่านั้น ดงัรูป 1.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1.3  พื้นที่ทรงกลมฟ้ากบัพื้นที่อุปกรณ์ส่องดาว 
 
ถา้ใหค้วามยาวของแผน่ไมเ้ป็นรัศมี (R) ของทรงกลมที่เราจะสามารถมองเห็นดาวบนทอ้งฟ้าไดท้ั้งหมด  

ดงันั้น พื้นที่ผวิทรงกลม  =  4R2  =  429,315050
7
22

4    ตารางเซนติเมตร 

พื้นที่ของช่องหนา้ต่างที่เราใชส่้องดาว  =  15  15  =  225  ตารางเซนติเมตร 

ดงันั้น  ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ส่องดาวจ านวนประมาณ  140
225

429,31
  อนั  จึงจะส่องดาวไดเ้ตม็พื้นที่ผวิทรง

กลม 



แต่เราสามารถมองเห็นทอ้งฟ้าไดเ้พยีงคร่ึงทรงกลม (อีกคร่ึงหน่ึงอยูใ่ตเ้ทา้ ไม่สามารถเห็นได)้  ดงันั้น จึงตอ้ง

ใชอุ้ปกรณ์ส่องดาวจ านวน  70
2

140
  อนั  จึงจะเห็นดาวทั้งคร่ึงทรงกลมได ้

 ดว้ยเหตุน้ี เม่ือเราใชอุ้ปกรณ์ส่องดาวตามที่ประดิษฐไ์ด ้จึงตอ้งน าจ  านวนดาวเฉล่ียมาคูณดว้ย 70 จึง
จะเทียบเท่ากบัจ านวนดาวบนทอ้งฟ้า (โดยประมาณ) ที่เรามองเห็นได ้
 
น่าคดิ 

- น าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่าของเพือ่น  หากค่าที่ไดแ้ตกต่างกนั ท่านจะใหเ้หตุผลเพือ่อธิบายวา่
อยา่งไร? 

 
……………………………………………………………………………………….. 
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