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การศึกษาคุณภาพท้องฟ้าเวลากลางคืน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา 

The Quality of the Night Sky at Chachoengsao Regional Observatory for the 
Pubic  

(Light pollution) 
 

สุวนิตย ์ วุฒสังข์1*   
 

บทคัดย่อ  
 

 การศึกษาคุณภาพของท้องฟ้าในเวลากลางคืน ณ ช้ัน 2 ของอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  เป็นการศึกษาคุณภาพของท้องฟ้าตอนกลางคืนที่ถูกรบกวนจากมลภาวะทางแสง
รอบหอดูดาวว่ามีคุณภาพเพียงใด โดยการวัดค่าความสว่างของท้องฟ้าเบื้องต้นในช่วงเดือนมีนาคมและเดือน
พฤศจิกายน 2558 ด้วยเครื่อง Sky Quality Meter - L (SQM-L) ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า โชติมาตร (ค่า
ความสว่าง) ของท้องฟ้าในเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 จะมีค่าความสว่างอยู่ที่ 19.12 - 20.10 
mags/arcsec*2 เฉลี่ยเป็น 19.81 mags/arcsec*2 ซึ่งถือได้ว่าท้องฟ้ามีคุณภาพอยู่ในล าดับที่ 5 ซึ่งค่าโชติมาตรอยู่
ในระหว่าง 19.50-20.49 mags/arcsec*2 จะสามารถสังเกตเห็นทางช้างเผือกที่อยู่สูงจากขอบฟ้าประมาณ 75 
องศาขึ้นไป และจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าความสว่างของท้องฟ้ามีผลต่อการถ่ายภาพดาราศาสตร์และการเก็บ
ข้อมูลด้วย 
ค าส าคัญ: มลภาวะทางแสง , คุณภาพของท้องฟ้าในเวลากลางคืน 
 
Abstract 
 The quality of the night sky at Chachoengsao Regional Observatory for the Pubic was 
disturbed by light pollution around the Observatory. Measuring the brightness of the sky in March 
and in November 2015, with the Sky Quality Meter - L (SQM-L), showed that the magnitude of 
the skies in March and November 2015 were in the range of 19.12-20.10 mags/arcsec*2 and the 
average magnitude was 19.81 mags/arcsec*2. This value was considered as the 5th magnitude of 
sky quality which is between 19.50-20.49 mags/arcsec*2. This sky condition  will allow 
observation of the Milky Way washed out at around zenith. The tests showed that the brightness 
of the sky affects astronomy imaging and data collection. 
Keywords: light pollution , night sky brightness 
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บทน า  
 มลภาวะทางแสง (Light pollution) เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองหรือแม้กระทั่งไฟถนนที่มีปริมาณ
ของแสงที่มีมากเกินไป ส่งผลท าให้เหนือขอบฟ้า (Horizon) สว่างขึ้น แสงที่ส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าจะสะท้อนกับ
อนุภาคต่างๆ รวมถึงสารพิษจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในช้ันบรรยากาศกลับมายังพ้ืนโลกในรูปแบบของแสงบนท้องฟ้า
ซึ่งส่งผลท าให้เกิดมลภาวะทางแสงขึ้น มลภาวะทางแสงได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดารา
ศาสตร์ ทั้งนี ้แสงท่ีเรืองไปยังท้องฟ้าอันมีที่มาจากหลอดไฟฟ้าหรือแสงจากแหลง่ก าเนิดแสงอย่างอ่ืน ได้ส่องขึ้นไปบน
ท้องฟ้า  ท าให้บดบังทัศนียภาพในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์และลดทัศนวิสัยในการสังเกตด้วยตาเปล่าและ
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ (Science and Technology Committee, 2003, p. 6)  
 จากปญัหามลภาวะทางแสงดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยตอ้งการศึกษาคุณภาพของท้องฟ้าในเวลากลางคืนของหอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เพื่อจ าแนกคุณภาพของท้องฟ้าว่ามีทัศนวิสัยต่อการ
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ในล าดับใด  

 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้จะท าการเก็บข้อมูลค่าความสว่างท้องฟ้าในเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน  2558 
ระหว่างเวลา 20:00 น. - 4:00 น. ช้ัน 2 ของอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา โดยการเก็บข้อมูล 5 ต าแหน่ง บนท้องฟ้า คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก สูงจากขอบ
ฟ้าประมาณ 75 องศา และจุดจอมฟ้าของผู้สังเกต ด้วยเครื่อง Sky Quality Meter (SQMs) ซึ่งอุปกรณ์มีพื้นที่รับ
แสงสามารถตรวจวัดความสว่างเฉลี่ยเป็นมุม ~20 องศา ซึ่งท าให้จุดที่วัดต้องท ามุมสูงจากขอบฟ้าไม่น้อยกว่า 45 
องศา และเก็บข้อมูลความช้ืน อุณหภูมิ ความเร็วลม ความดันอากาศ ด้วยเครื่องวัดสภาพอากาศ Weather ควบคู่
กับการเก็บค่าความสว่างท้องฟ้าเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบ 
 ข้อมูลที่ไดจ้ะน ามาสรา้งกราฟค่าความสว่างท้องฟ้าในเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อน ามา
วิเคราะหค์ุณภาพท้องฟ้าตอนกลางคืน 
 
ผลการทดลองและการอภิปราย 
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บค่าความสว่างท้องฟ้าด้วยเครื่อง Sky Quality Meter (SQMs)  ในเดือนมีนาคม
และเดือนพฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 20:00 น. - 4:00 น. ช้ัน 2 ของอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โดยการเก็บข้อมูล 5 ต าแหน่ง บนท้องฟ้า คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศ
ตะวันตก สูงจากขอบฟ้าประมาณ 75 องศา และจุดจอมฟ้าของผู้สังเกต ทุกๆช่ัวโมง อุปกรณ์เก็บข้อมูลจะแสดงผล
เป็นค่าโชติมาตร น าข้อมูลที่ตรวจวัดได้มาสร้างกราฟความสว่างท้องฟ้าและหาค่าเฉลี่ยท้องฟ้าโดยไม่น าข้อมูล
ผลกระทบที่เกิดจากแสงของดวงจันทร์มาวิเคราะห์แล้วน าไปเปรียบเทียบความสว่างในตารางคุณภาพท้องฟ้าของ 
Sky Quality Meter (SQMs) 
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ภาพ กราฟแสดงค่าความสว่างท้องฟ้าในเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 20:00 น. - 
4:00 น. 
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ตาราง เปรียบเทียบคุณภาพท้องฟ้าของ Sky Quality Meter (SQMs) 

  

Bortle 
Scale 

Title NELM Mags / Arc 
second 

Description 

1 Excellent Dark Sky 
Site 

7.6-8.0 22.00-21.99 Zodiacal light visible ; M33 vision naked eye object ; 
Regions of the Milky Way cast obvious shadows on the 
ground ; surrounding basically invisible. 

2 Typical True Dark 
Sky Site 

7.1-7.5 21.99-21.89 Highly structured summer Milky Way ; distinctly 
yellowish zodiacal light bright enough to cast shadows 
at dusk and dawn. 

3 Rural Sky 6.6-7.0 21.89-21.69 Low light domes (10 to 15 degrees) on horizon. M33 
easy with averted vision. Milky way shows bulge. 

4 Rural/Suburban 
Transition 

6.2-6.5 21.69-21.25 Zodiacal light seen on best nights. Milky way shows 
much dark lane structure with beginnings of faint bulge. 
M33 difficult even when above 50 degrees 

4.5 Suburban Sky 5.9-6.2 21.25-20.49 Some dark lanes in Milky Way but no bulge. Washed out 
Milky Way visible near horizon. Zodiacal light very rare. 
Light domes up to 45 degrees. 

5 Bright Suburban Sky 5.6-5.9 20.49-19.50 Milky Way washed out at zenith and invisible at horizon. 
Many light domes. Clouds are brighter than sky. 

6-7 Suburban / Urban 
Transition or Full 
Moon 

5.0-5.5 19.50-18.38 Milky Way at best very faint at zenith. M31 difficult and 
indistinct. Sky is grey up to 35 degrees. 

8-9 City Sky 3.0-4.0 <18.38 Entire sky is grayish or brighter or brighter. Familiar 
constellations are missing stars. Most people don’t look 
up. 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 871 
 

 จากการวิเคราะห์กราฟความสว่างท้องฟ้าในเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 
20:00 น. - 4:00 น. ทิศเหนือ (North) มีค่าความสว่างเฉลี่ย 19.61 mags/arcsec ทิศใต้ (South) มีค่าความสว่าง
เฉลี่ย 19.53 mags/arcsec ทิศตะวันออก (East) มีค่าความสว่างเฉลี่ย 19.46 mags/arcsec ทิศตะวันตก (West) 
มีค่าความสว่างเฉลี่ย 19.48 mags/arcsec จุดจอมฟ้า (Zenith) มีค่าความสว่างเฉลี่ย 19.81 mags/arcsec เมื่อ
เทียบในตารางเปรียบเทียบคุณภาพท้องฟ้าของ Sky Quality Meter (SQMs) คุณภาพท้องฟ้าอยู่ในล าดับที่ 5 ซึ่งค่า
โชติมาตรอยู่ในระหว่าง 19.50-20.49 mags/arcsec ส่วนข้อมูลความสว่างที่มากกว่า 18.90 mags/arcsec เกิด
จากผลกระทบที่เกิดจากดวงจันทร์และการสะท้อนแสงจากเมฆ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์กราฟความสว่างท้องฟ้าของหอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ใน
เดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 ปรากฏว่าท้องฟ้ามีคณุภาพอยู่ในล าดับท่ี 5 ซึ่งค่าโชติมาตรอยู่ในระหว่าง 
19.50-20.49 mags/arcsec สามารถสังเกตเห็นทางช้างเผือกที่อยู่สงูจากขอบฟ้าประมาณ 75 องศาขึ้นไป  
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