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ถ้าจะลดไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน...
ทำได้อย่างไร

ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ 
เทคนิคเบื้องต้นสำหรับเปลี่ยนแปลงตัวละคร Scratch
ดาวชุมนุมกับดาวร่วมทิศ (Conjunction)
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ย้อนกลับไปในสมัยก่อน ในยุคที่ยังไม่มีการประดิษฐ์
กล้องโทรทรรศน์ นักดาราศาสตร์ก็ใช ้การสังเกตการณ์
ดวงดาวบนท้องฟ้าด ้วยตาเปล่าเหมือนกับคนธรรมดา 
อย่างเรานี่แหละ ตัวอย่างเช่น ฮิปปาร์คัส (Hipparchus) 
นักดาราศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก
ในยุคเฮเลนิสติก (Hellenistic) สังเกตพบว่าดาวแต่ละดวง
ปรากฏสว่างมากน้อยไม่เท่ากัน เขาจึงก�าหนดเป็นอันดับ
ความสว่าง (โชติมาตร) ของดวงดาวตามท่ีเราได้เรียนรู ้กัน
ในบทเรียน และยังจัดท�าแคตตาล็อกดาวฉบับแรกของโลก
ตะวันตกซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับดาว 850 ดวงขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อวงการดาราศาสตร์อย่างมาก

ใครท่ีอยู่ต่างจังหวัด ตึกรามบ้านช่องมีไม่มากนัก รวมถึงไม่ค่อยมีแสงไฟจากถนนมารบกวน ก็คงได้เต็มอิ่มกับการนอน
ดู “ดาวล้านดวง” บนท้องฟ้าได้ทุกวัน  ผิดกับคนในเมืองท่ีบางคืน “ดาวสักดวง” ก็ไม่ยอมโผล่มาให้เห็น  คนในเมือง 
จึงมักจะจินตนาการกันไม่ออกว่าบนท้องฟ้าของเรามีดาวมากมายขนาดไหน  คุณผู้อ่านมีวิธีไหนบ้างท่ีจะช่วยคนเมือง 
ผู ้น่าสงสารเหล่าน้ี?

บนท้องฟ้ามีดาวกี่ดวง

รูปที่ 1 ฮิปปาร์คัส

ที่มา http://www.nmspacemuseum.org/halloffame/images.

php?image_

สุภัคสรณ์  รุ่งศรี 
ผู้ช�ำนำญ สำขำโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ  สสวท. / e-mail: srung@ipst.ac.th
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กลับมาที่เราจะช่วยให้คนเมืองจินตนาการถึงดวงดาวที่
มากมายบนท้องฟ้าได้อย่างไร  คุณผู้อ่านเห็นตรงที่ขีดเส้น
ใต้ไว้ไหม “สังเกตการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า”  
น่ีแหละคือวิธีง ่าย ๆ ท่ีจะสามารถช่วยให้เราหรือคนเมือง
เหล่านั้นรู ้ได้ว ่า แท้จริงแล้วบนท้องฟ้าที่เรามองเห็นนั้นมี
ดาว (ประมาณ) ก่ีดวง  นั่นก็คือ เราจะใช้ “ตาเปล่า” กับ
อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์เองได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. น�ากระดาษแข็งขนาด 25 cm X 25 cm มาเจาะช่อง
ตรงกลางออกให้มีขนาดประมาณ 15 cm X 15 cm ช่องว่าง
ที่คล้ายหน้าต่างน้ีจะใช้เป็นช่องส�าหรับส่องเพื่อนับดาว

2. วัดความยาวจากปลายแผ ่นไม ้ เข ้ามาเป ็นระยะ  
1 0  cm  แล ้ ว ขี ด เ ส ้ น เพื่ อ ท� า เ ค รื่ อ งหมายต� า แหน ่ ง 
ดังกล่าวลงบนแผ่นไม้  

3. ง้างปลายลวดหนีบกระดาษด้านหนึ่งให้เปิดออก และ
งอลวดหนีบกระดาษให้เป็นมุมฉาก (90 องศา) ใช้เทปกาว
ปิดทับปลายลวดด้านหนึ่งเข้ากับแผ่นไม้ที่ระยะ 10 cm  
และปิดเทปกาวกับปลายลวดอีกด้านหนึ่งเข้ากับกระดาษแข็ง 
จะได้อุปกรณ์ส�าหรับส่องเพื่อนับดาวดังรูปที่ 2

4 .  น� าอุปกรณ ์ที่ประดิษฐ ์ ได ้ ไปใช ้ สั ง เกตดาว โดย
พยายามเลือกบริเวณท่ีไม่มีแสงไฟจากถนนหรือบ้านเรือน
รบกวน  เมื่อปรับสายตาให้ชินกับความมืดแล้ว ให้ถือปลายไม้
ชิดกับดวงตาข้างหนึ่งแล้วสังเกตดาวผ่านช่องหน้าต่างที่
เจาะไว้  นับดวงดาวท่ีสังเกตได้ภายในช่องหน้าต่าง บันทึก
ไว้ 

5. เลือกบริเวณท่ีจะนับดาวบริเวณอื่นอีก 2 แห่ง ท�าเช่น
เดียวกับข้อ 4. แล้วบันทึกจ�านวนดาวท่ีสังเกตได้  ซึ่งท่าน
จะได้ข้อมูลจ�านวนดาวรวมท้ังหมด 3 บริเวณ 

6. น�าค่าของจ�านวนดาวที่บันทึกได้ทั้ง 3 แห่งมาหา 
ค่าเฉล่ีย  แล้วน�าค่าเฉล่ียมาคูณด้วย 70*  ก็จะได้จ�านวน
ของดวงดาวโดยประมาณทีเ่ราสามารถมองเหน็บนท้องฟ้าได้ใน
ยามค�่าคืน

พื้ น ท่ีทั้ งหมดบนท ้องฟ ้ ารอบตั ว เรามีลั กษณะเป ็น 
ทรงกลม เมื่อเราใช้อุปกรณ์ส�าหรับส่องเพื่อนับดาว (ตามรูปที่ 2)
นั่นหมายถึงเราส ่องดูแค ่ส ่วนหนึ่ งของทรงกลมเท ่านั้น  
ดังรูปท่ี 3

1. กระดาษแข็ง  ขนาด 25 cm X 25 cm
2. แผ่นไม้        ขนาด  4  cm X 60 cm
3. ไม้บรรทัด
4. กรรไกร
5. ลวดหนีบกระดาษ
6. เทปกาว

อุปกรณ์

วิธีท�า

รูปที่ 2  อุปกรณ์ส�าหรับส่องเพื่อนับดาว

รูปที่ 3  พื้นที่ทรงกลมฟ้ากับพื้นที่อุปกรณ์ส่องดาว

 
*ตัวเลข 70 มาจากไหน
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ถ้าให้ความยาวของแผ่นไม้เป็นรัศมี (R) ของทรงกลมท่ีเราจะสามารถมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้ท้ังหมด 
ดังน้ัน พื้นที่ผิวทรงกลม                      =  4  R =                          31,429 ตารางเซนติเมตร
พ้ืนที่ของช่องหน้าต่างที่เราใช้ส่องดาว      =  15 X 15  =  225                       ตารางเซนติเมตร
ดังน้ัน  ต้องใช้อุปกรณ์ส่องดาวจ�านวนประมาณ            140 อัน จึงจะส่องดาวได้เต็มพ้ืนท่ีผิวทรงกลม 
แต่เราสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เพียงครึ่งทรงกลม(อีกครึ่งหน่ึงอยู่ใต้เท้า ไม่สามารถเห็นได้) ดังน้ัน จึงต้อง 
ใช้อุปกรณ์ส่องดาวจ�านวน 140 = 70 อัน จึงจะเห็นดาวท้ังคร่ึงทรงกลมได้

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราใช้อุปกรณ์ส่องดาวตามที่ประดิษฐ์ได้ จึงต้องน�าจ�านวนดาวเฉลี่ยมาคูณด้วย 70 จึง
จะเทียบเท่ากับจ�านวนดาวบนท้องฟ้า (โดยประมาณ) ท่ีเรามองเห็นได้

น�าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าของเพื่อน  หากค่าที่ได้แตกต่างกัน ท่านจะให้
เหตุผลเพื่ออธิบายว่าอย่างไร?
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