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ไฮเพอร์ โบลา...

พาสร้างสรรค์

“ภาคตัดกรวย” ได้มาจากการ “ตัดกรวย” จริง กล่าวคือ ถ้าต่อ
กรวยกลมตรงสองชิ้นโดยหันจุดยอดเข้าหากัน แล้วตัดกรวยในแนว
ต่าง ๆ ด้วยระนาบ รอยตัดที่ได้จะแตกต่างกันไปดังรูปที่ 1 ดังนั้น
ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) ในทางคณิตศาสตร์
จึงหมายถึงเส้นโค้งที่ได้จากการตัดกรวยกลมตรงด้วยระนาบที่ไม่ผา่ น
จุดยอดของกรวย เรียกเส้นโค้งที่ได้จากการตัดว่า วงกลม วงรี
พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา

รูปที่ 1 แสดงภาคตัดกรวย
(ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การศึกษาเกีย่ วกับภาคตัดกรวยเริม่ มานานแล้ว โดยเส้นโค้งที่
เกิ ด ขึ้ น ไม่ เ พี ย งให้ ค วามสวยงามเท่ า นั้ น แต่ ส ามารถน� ำ ไปใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใน พ.ศ. 2133 (ค.ศ. 1590) กาลิเลโอ
พบว่ า ขี ป นาวุ ธ ที่ ยิ ง ขึ้ น จากพื้ น ดิ น ด้ ว ยมุ ม ที่ ก� ำ หนดมี วิ ถี ก าร
เคลือ่ นทีเ่ ป็นพาราโบลา ใน พ.ศ. 2152 (ค.ศ. 1609) โยฮันส์ เคปเลอร์
พบว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีด
วงอาทิตย์เป็นโฟกัสจุดหนึง่ ปัจจุบนั จึงได้มกี ารศึกษาและน�ำสมบัติ
ต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริงเพิม่ มากขึน้ เช่น
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มกี ารออกแบบล้อของยานพาหนะเป็น
วงกลมทีม่ ผี ลต่อการเคลือ่ นทีข่ องยานพาหนะ การออกแบบตัวถัง
หรือส่วนประกอบของยานพาหนะให้มีหน้าตัดเป็นวงรีเพื่อลด
ระดั บ จุ ด ศู น ย์ ถ ่ ว งลงและลดความเสี่ ย งในการพลิ ก คว�่ ำ หรื อ
การกระแทกซึง่ ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุตามมา หรือการออกแบบไฟหน้า
ของยานพาหนะทีต่ อ้ งอาศัยความรูเ้ รือ่ งพาราโบลา ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการน�ำสมบัติของภาคตัดกรวยมาใช้ออกแบบด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ (ที่มา: http://www.autoyim.com/260646, http://img.tarad.com/
shop/a/asiatrailer/img-lib/spd_20100215145724_b.jpg และ http://www.
myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=88460)

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าสามารถน�ำ
สมบัตขิ องไฮเพอร์โบลาไปใช้ประโยชน์ดงั เช่นกรณีของวงกลม วงรี
หรือพาราโบลาได้หรือไม่ ดังนั้นในบทความนี้จะขอพูดถึงการน�ำ
สมบัติของไฮเพอร์โบลาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการออกแบบเฟืองท้าย (differential)
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท�ำให้ล้อด้านซ้ายและล้อด้านขวาของรถหมุนไป
ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันในขณะเข้าโค้งโดยเฉพาะรถยนต์ที่ขับ
เคลื่อนล้อหลัง เฟืองท้ายจะมีเฟืองวงแหวนหรือเฟืองบายศรีและ
เฟืองขับเป็นส่วนประกอบซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับไฮเพอร์โบ
ลาในการออกแบบการหมุนของเฟืองท้าย และจัดเฟืองขับให้วาง
เยื้องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองบายศรี ท�ำให้เฟืองมีอัตรา
การขบที่มากกว่า จึงมีเสียงเงียบ เรียกการจัดเฟืองท้ายแบบนี้ว่า
ไฮปอยด์บีเวล (hypoid bevel gear)

รูปที่ 3 แสดงต�ำแหน่งการจัดวางของเฟืองขับและเฟืองบายศรีแบบไฮปอยด์บีเวล
(ทีม่ า: http://www.tatc.ac.th/files/09021213134814_11052619190547.pdf)
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นอกจากนี้ ในวิชาทัศนศาสตร์ซงึ่ เป็นแขนงหนึง่ ของวิชาฟิสกิ ส์
ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับแสงและการมองเห็นก็มกี ารใช้สมบัตกิ ารสะท้อนของ
ไฮเพอร์โบลาได้อย่างน่าสนใจ โดยแสงที่พุ่งไปที่โฟกัสจุดหนึ่งของ
กระจกทีม่ ภี าคตัดขวางเป็นไฮเพอร์โบลาหรือทีเ่ รียกว่า กระจกเงา
ไฮเพอร์โบลา จะกระทบกับกระจกเงาซึ่งท�ำหน้าที่สะท้อนแสง
ไปยังโฟกัสอีกจุดหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.1 หลักการดังกล่าว
สามารถน�ำไปใช้สร้างกล้องโทรทรรศน์ได้โดยน�ำกระจกเงาไฮเพอร์
โบลาวางในล�ำกล้องเพื่อท�ำหน้าที่สะท้อนแสงจากกระจกเงา
พาราโบลาที่เข้ามาจากภายนอก แสงที่สะท้อนจากกระจกเงา
พาราโบลาจะพุง่ ไปยังโฟกัสจุดหนึง่ (F1) ของกระจกเงาไฮเพอร์โบลา
และกระจกเงาไฮเพอร์โบลาจะสะท้อนแสงกลับไปยังโฟกัสอีกจุด
หนึ่งที่อยู่ในต�ำแหน่งของนัยน์ตา (F2) ดังแสดงในรูปที่ 4.2

4.1 แสดงสมบัตกิ ารสะท้อนของไฮเพอร์โบลา

4.2 แสดงหลักการท�ำงานของกล้องโทรทรรศน์
รูปที่ 4 การใช้ความรูเ้ รือ่ งไฮเพอร์โบลาในวิชาทัศนศาสตร์
(ทีม่ า : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=88461 และ
http://platonicrealms.com/encyclopedia/conics)

คาสสิเกรน (Guillaume Cassegrain) ได้คดิ ค้นและดัดแปลง
กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง โดยอาศัยหลักการเกีย่ วกับพารา
โบลาและไฮเพอร์ โ บลาจนได้ ก ล้ อ งสะท้ อ นแสงคาสสิ เ กรน
(Cassegrain Reflector) ซึ่งใช้กระจกไพรมารี่ (Primary Mirror)
ทีเ่ ป็นกระจกเว้าและมีความโค้งเป็นแบบพาราโบลาในการรวบรวม
แสงขนานและสะท้อนแสงย้อนไปหน้ากล้อง จากนั้นใช้กระจก
ชิ้นที่สองซึ่งเป็นกระจกนูนและมีความโค้งไฮเพอร์โบลาท�ำหน้าที่
สะท้อนแสงครัง้ ทีส่ อง เพือ่ ให้ตำ� แหน่งโฟกัสกลับไปตกทีท่ า้ ยกล้อง
เรียกโฟกัสแบบนี้ว่า โฟกัสคาสสิเกรน (Cassegrain Focus)
นิตยสาร สสวท.

กระจกชิ้นที่สอง กระจกนูน
ที่มีความโค้งไฮเพอร์ โบลา

โฟกัสไพร
(Prime focus)

กระจกชิ้นที่สอง กระจกนูน
ที่มีความโค้งไฮเพอร์ โบลา

โฟกัสคาสิเกรน
(Cassegrain focus)

เลนส์ ใกล้ตา

รูปที่ 5 ภาพวาดแสดงทางเดินแสงของกล้องสะท้อนแสงคาสสิเกรน (Cassegrain
Reflector) (ที่มา: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/278/cosmos/35.htm)

ปัจจุบนั มนุษย์ได้นำ� ความรูแ้ ละหลักการเรือ่ งไฮเพอร์โบลาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหว การคมนาคม หรือ
ค้นหาต�ำแหน่งวัตถุด้วยคลื่นวิทยุ เรียกระบบนี้ว่า LORAN (Long
Range Navigation)
LORAN เป็นระบบค้นหาต�ำแหน่งของวัตถุ ซึ่งประกอบด้วย
สถานีสง่ สัญญาณคลืน่ วิทยุภาคพืน้ ดินทีร่ ตู้ ำ� แหน่งแน่นอนอย่างน้อย
สองสถานี หนึง่ ในนัน้ ก�ำหนดให้เป็น MASTER และเรียกสถานีอนื่ ๆ
ว่า SECONDARY หรือ SLAVE มีหลักการท�ำงานคือ สถานี MASTER
จะส่งคลื่นสัญญาณเป็นวงกลมถึงสถานี SLAVE จากนั้น สถานี
SLAVE ก็ จ ะส่ ง คลื่ น สั ญ ญาณเป็ น วงกลมความถี่ เ ดิ ม ไปยั ง
ตัวรับสัญญาณที่เคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 6.1 การมาถึงของ
สัญญาณ ณ จุดใด ๆ เช่น จุด P ในรูปที่ 6.1 จะมีเวลาทีต่ า่ งกัน
ขึน้ อยูก่ บั ระยะทาง เวลาในการปล่อยสัญญาณ และต�ำแหน่งของ
ตัวรับสัญญาณ ซึง่ ตัวรับสัญญาณ LORAN จะวัดความแตกต่างของ
เวลาที่สัญญาณมาถึงจากสถานีต่าง ๆ ซึ่งความแตกต่างจากสถานี
คู่ส่งนี้เป็นเส้นโค้งไฮเพอร์โบลา ดังแสดงในรูปที่ 6.2

รูปที่ 6.1 แสดงการท�ำงาน
ของระบบ LORAN

รูปที่ 6.2 แสดงความแตกต่างค่าคงตัวของ
เวลาทีม่ าถึงของสัญญาณ

รูปที่ 6 ระบบ LORAN (ทีม่ า: http://www.hnsa.org/doc/missile/
part2.htm และ http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbconics.htm)
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ระบบ LORAN นอกจากใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหว
ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตันดัลเลส ในรัฐเวอร์จเิ นีย เป็น
การคมนาคมทางอากาศ ดังรูปที่ 7.1 แล้ว ระบบนี้สามารถน�ำไป ท่าอากาศยานหลักของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ และเป็นศูนย์กลางทีส่ ำ� คัญ
ใช้กับการคมนาคมทางน�้ำได้อีกด้วย เช่น การหาต�ำแหน่งของเรือ ส�ำหรับการเดินทางทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศ
เดินสมุทร ดังรูปที่ 7.2 หรือการหาต�ำแหน่งของวัตถุในระยะไกล มีรูปทรงแบบ hyperboloid ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Eero
Saarinen

รูปที่ 7.1 แสดงการใช้งานระบบ LORAN ส�ำหรับการคมนาคมทางอากาศ

รูปที่ 9 รูป Washington Dulles International Airport
(ทีม่ า: http://www.pleacher.com/mp/mlessons/calculus/apphyper.html)

รูปที่ 7.2 แสดงการใช้งานระบบ LORAN ส�ำหรับการคมนาคมทางน�ำ้
รูปที่ 7 การท�ำงานของระบบ LORAN
(ทีม่ า: http://timeandnavigation.si.edu/multimedia-asset/loran-c-longrange-navigation และ http://math-project-athsfuj.weebly.com/part1-parabola-problems.html)

หอหล่อเย็นของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทเี่ ยอรมนี
เป็นอาคารระบายความร้อนที่ใช้กันทั่วไปในทุกโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้ อ น โดยปล่ อ ยไอน�้ ำ จากส่ ว นของกั ง หั น ไอน�้ ำ ที่ ไ ม่ มี
กั ม มั น ตรั ง สี อ อกสู ่ สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอก ซึ่ ง มี รู ป ทรงแบบ
hyperboloid ที่ทนต่อแรงลมและใช้วัสดุน้อยชิ้นในการสร้าง

นอกจากนี้ มีการน�ำความรูเ้ รือ่ งไฮเพอร์โบลาไปประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณลักษณะ
โดดเด่นด้านความงามในเรื่องของรูปทรงหรือองค์ประกอบ เช่น
Le planétarium James S. McDonnell เป็นอาคารรวม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละท้ อ งฟ้ า จ� ำ ลอง ตั้ ง อยู ่ ใ นศู น ย์
วิทยาศาสตร์เซนต์หลุยส์ (The Saint Louis Science Center)
เป็นสถานทีท่ นี่ า่ จดจ�ำของนักท่องเทีย่ วเป็นอย่างมากกับโครงสร้าง
ของอาคารแบบ hyperboloid ทีไ่ ด้รบั การออกแบบโดยสถาปนิก
Gyo Obata และสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1963
รูปที่ 10 รูปหอหล่อเย็นของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
(ทีม่ า : http://th.wikipedia.org/)
รูปที่ 8 รูป Le planétarium
James S. McDonnell
(ทีม่ า : http://fr.wikipdia.org/
wikiPlan%C3%A9tarium_
James_S._McDonnell)
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Kobe Port Tower ตั้งอยู่ในสวน Meriken ประเทศญี่ปุ่น
เป็นหอชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
ของเมืองโกเบ ซึง่ เป็นอาคารทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ และ
ได้รบั รางวัลด้านสถาปัตยกรรมหลายรางวัล มีรปู ทรงแบบ hyperboloid
และสูง 108 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1963 โดยมีแรงบันดาล
ใจจากกลองดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีรูปร่างเหมือนนาฬิกาทราย

นอกจากนี้ คนทัว่ ไปมักเข้าใจว่าวงโคจรของดาวในระบบสุรยิ ะ
เป็นวงรีเท่านั้น เช่น วงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ดังแสดงในรูปที่ 13.1 วงโคจรของดาวเทียมส�ำรวจสนามแม่เหล็กโลก
ดังแสดงในรูปที่ 13.2 แต่ในความเป็นจริง วงโคจรมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ดาวหางแบบปรากฏครั้งเดียว (Single-apparition
comets) มีการโคจรแบบพาราโบลาหรือไฮเพอร์โบลา หรือดาวหาง
ไม่มคี าบ (Non-periodic comets) จะมีวงโคจรเป็นพาราโบลาหรือ
ไฮเพอร์โบลาในกรณีทใี่ ช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์มากกว่า 200 ปี
นอกจากนีม้ ดี าวหางอีกชนิดหนึง่ ทีม่ วี งโคจรเป็นไฮเพอร์โบลาและ
โคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุด แต่ผ่านมาให้ชาวโลกได้ชมเพียงครั้ง
เดียวในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ก่อนจะจากไปตลอดกาล
คือ ดาวหาง C/2009 R1 หรือดาวหางแมคนอต (McNaught)
ดังแสดงในรูปที่ 13.3
Kuiper betl

Pluto

Neptune
Uranus

Mercuty
Venus
Jupiter

รูปที่ 11 รูป Kobe Port Tower
ทีม่ า : http://muza-chan.net/japan/index.php/blog/
japanese-architecture-kobe-port-tower

Corporation Street Bridge เป็นสะพานข้ามถนนคอร์ปอเรชัน
ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเชื่อมอาคาร Marks & Spencer /
Selfridges กับอาคาร The Manchester Arndale มีรปู ทรงแบบ
hyperboloid โดยมี Hodder และ Partners เป็นสถาปนิกที่
ชนะการออกแบบในปี ค.ศ. 1997 ซึ่ ง การก่ อ สร้ า งเกิ ด ขึ้ น
อย่างรวดเร็วและเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้งานในปี ค.ศ. 1999

Earth

Satern
Trojan Asteroids

Mars
Main Asteroid Belt

13.1 แสดงวงโคจรของดาวเคราะห์
รอบดวงอาทิตย์ทเี่ ป็นวงรี

13.2 แสดงวงโคจรของดาวเทียมส�ำรวจ
สนามแม่เหล็กโลกทีเ่ ป็นวงรี

วงโคจรดาว

ศุกร์

วงโคจรโลก
วงโคจรดาว

พฤหัสบดี

อต

แมกน

วหาง
จรดา

วงโค

13.3 แสดงวงโคจรของดาวหาง C/2009 R1 หรือดาวหางแมคนอต
(McNaught) ทีเ่ ป็นไฮเพอร์โบลา

รูปที่ 12 รูป Corporation Street Bridge
(ทีม่ า : http://en.wikipedia.org/wiki/Corporation_Street_Bridge)

นิตยสาร สสวท.

รูปที่ 13 วงโคจรของดาวในระบบสุรยิ ะ
(ทีม่ า: http://www.lesa.biz/space-technology/satellite/orbits
http://www.manager.co.th/Science/ViewNewsaspx?News
ID=9530000081180
และ http://www.sunflowercosmos.org/cosmology/cosmology_main/
scale_universe%20_1.html)
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จะเห็นได้วา่ ความรูเ้ กีย่ วกับไฮเพอร์โบลาและภาคตัดกรวยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาหรือประดิษฐ์ คิดค้น และสร้าง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนด้วย เพื่อ
ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาคณิตศาสตร์จากชีวติ จริง ซึง่ จะช่วยให้เกิดความตระหนัก มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
อย่างแท้จริง อีกทัง้ ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ และเตรียมความพร้อมส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต
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