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บทคัดยอ 

 การศึกษากราฟแสงของดาว EP Cnc ในคร้ังน้ีทําการเก็บขอมูลภาพถายดวยกลองซีซีดี โฟโตมิเตอร ผาน
แผนกรองแสงสีนํ้าเงิน และสีเหลือง ท่ีตอเขากับกลองโทรทรรศนสะทอนแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ของ
หอดูดาวเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
กราฟแสงท่ีสรางขึ้นพบวามีแนวโนมเปนเสนตรง ไมเหมือนกับกราฟแสงของดาวแปรแสง สันนิฐานไดวาดาว EP 
Cnc อาจเปนดาวฤกษปกติ และจากการคํานวณมีคาดัชนีสี เทากับ 0.199 มีอุณหภูมิยังผล 8,223.967 เคลวิน ซ่ึง
จัดอยูในชนิดสเปกตรัม A 
คําสําคัญ: กราฟแสง, ดาวแปรแสง, อีพี ซีเอ็นซี 

Abstract  
 This studies of EP Cnc light curves. The data were observed by CCD photometer in blue 
and visible bands via 0.5-m reflecting telescope of Regional Observatory for the Public Nakhon 
Ratchasima, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization). The EP 
Cnc light curves shown that the linear curve as star. Its not similar to variable star light curve. The 
calculate color index was 0.199 and effective temperature was 8,223.967 K. That shown the EP 
Can was spectrum type A. 
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บทนํา 
 EP Cnc (BD+ 20 2175, GSC 01395-02552, HD73819) เปนดาวแปรแสงภายในประเภทเดลตาสคูที
(Delta Scuti type)  มีตําแหนงในระบบพิกัดเสนศูนยสูตรทองฟา R.A. 8h 40m 56.229s  DEC. +19o 34’ 49.22” 
(Simbad Astronomycal Data Base)  จากการศึกษาของ Brian E. Martin และ Douglas P. Hube (1989) 
พบวาดาว EP Cnc เปนดาวแปรแสงภายในประเภทเดลตา สคูที (Delta scuti) ท่ีมีคาบการแปรแสงประมาณ   
4.12 ชั่วโมง และมีชนิดสเปกตรัมเปน A6  ตอมา M. Breger และคณะ (1994) ไดทําการศึกษาซึ่งผลแสดงใหเห็นวา
ดาว EP Cnc เปนดาวฤกษท่ีมีการแปรแสงท่ีมีแอมพลิจูด (Amplitude) ตั้งแต 2 ถึง 4 มิลลิโชติมาตรในชวงความ
ยาวคลื่นแสงสีเหลือง และหลังจากน้ันก็ไมพบการรายงานของดาว EP Cnc อีกเลย ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ในการศึกษากราฟแสงของดาว EP Cnc อีกคร้ัง  เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง และทําการศึกษาหาอุณหภูมิยัง
ผลของดาว EP Cnc  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษากราฟแสงของดาวแปรแสง EP Cnc ในชวงความยาวแสงสนํ้ีาเงิน(B) และสีเหลอืง(V) และ

คํานวณอุณหภูมยัิงผลของดาว EP Cnc 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 1.  ดาวแปรแสง (Variable) 

เปนดาวฤกษประเภทหน่ึงท่ีมีการเปลี่ยนคาความสวางตลอดเวลาอยางคงท่ี    แบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ ดาวแปรแสงแท (Intrinsic variables) และดาวแปรแสงไมแท (Extrinsic variables) (บุญรักษา สุนทรธรรมม, 
2532)  โดยดาวแปรแสงแทจะเกิดการแปรแสงจากกระบวนการภายในดาว น่ันคือเกิดการยุบตัว และขยายตัวของ
ดาว สงผลใหเกิดการแปรแสงขึ้น  ซึ่งการยุบตัวของดาวจะเกิดจากแรงโนมถวง  ขณะการขยายตัวจะเกิดจากแรงดัน
บริเวณใจกลาง  ถาแรงท้ัง 2 น้ีมีคาเทากันก็จะไมเกิดการยุบตัวและขยายตัว  จะสงผลใหไมเกิดการแปรแสงภายใน
ดาวได  แสงท่ีแผออกมาจะคงท่ีเหมือนดาวฤกษท่ัวไป 

 
 2. กราฟแสง 
 กราฟแสง (Light Curve) หมายถึง  กราฟท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความสวางปรากฏท่ีวัตถุ ท่ีสังเกต
เทียบกับเวลาซ่ึงกราฟแสงจะอาศัยขอมูลท่ีทําการสังเกตไดมาสรางเปนกราฟแสงโดยแกนตั้ง  ของกราฟคือโชติมาตร
และแกนนอนคือเวลา(t) หรือเฟส(phase)  (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 
 

 3.อุณหภูมิยังผล 
 อุณหภูมิยังผลของดาวฤกษเปนคาอุณหภูมิจากการปลดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ซึ่งถือเปนการแผรังสี
ของวัตถุดํา  โดยอุณหภูมิยังผลจะถือเปนอุณหภูมิพ้ืนผิวของดาวฤกษในทุกชวงความยาวคลื่น  สามารถคํานวณได
จากสมการ 

  
15 4(9.52307 10 ) (1.32488 10 )( )effT B V
          (1) 

 โดย Teff  คือ อุณหภูมิยังผล  ในหนวย เคลวิน 
  B-V คือ ดัชนีสี (รณกฤต รัตนมาลา และวันธนา ศิลปวิลาวัณย, 2557) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีผูวิจัยและคณะไดเก็บขอมูลท่ีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพระพรรษา 

นครราชสีมา โดยการถายภาพดาวแปรแสง EP Cnc ดวยกลองซีซีดี โฟโตมิเตอร (CCD Photometer) ผานแผน
กรองแสงชวงความยาวคลื่นสีนํ้าเงิน (B) และสีเหลือง (V) ท่ีตอเขากับกลองโทรทรรศนสะทอนแสง ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เมตร ซ่ึงภาพถายท่ีไดจะถูกนํามากําจัดสัญญาณรบกวน (Reduction) และวิเคราะหภาพดวย
โปรแกรม Maxim  โดยในภาพถายจะตองมีดาวฤกษขางเคียงอยางนอย 2 ดวง เพ่ือใชเปนดาวตรวจสอบ (C) และ
ดาวเปรียบเทียบ (R) ดังภาพท่ี 1 และขอมูลเบ้ืองตนของดาว EP Cnc ดาวตรวจสอบ และดาวเปรียบเทียบแสดงดัง
ตารางท่ี 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพถายดาว EP Cnc ดาวตรวจสอบ (C) และดาวเปรียบเทียบ (R) 
 
ตารางท่ี 1 ขอมลูเบ้ืองตนของดาวตรวจสอบ(C) และดาวเปรียบเทียบ(R) 
              (Simbad Astronomical Database, 2559) 

Star RA(2000) DEC(2000) Mag.V 
BD+202176 (ดาวตรวจสอบ) 08h 41m 10.024s +19o 30’ 32.22” 10.11 
42Cnc (ดาวเปรียบเทียบ) 08h 40m 43.206s +19o 43’ 6.84 
 
 เมื่อวัดแสงดวยโปรแกรม Maxim แลวขอมูลท่ีไดจะถูกนํามาสรางเปนกราฟแสงท้ัง 2 ชวงความยาวคลื่น 
ดังภาพท่ี 2  และจากการวิเคราะหกราฟแสงท่ีไดไมพบแนวโนมของกราฟแสงท่ีมีลักษณะของการแปรแสงท้ัง 2 ชวง
ความยาวคลื่น น้ันแสดงใหเห็นวาดาว EP Cnc อาจไมใชดาวแปรแสง  และเมื่อพิจารณาคาโชติมาตรปรากฏของ
กราฟแสงท่ีไดพบวาดาว EP Cnc มีโชติมาตรปรากฏในชวงความยาวคลื่นสีนํ้าเงินเฉลี่ย (b0) เทากับ 6.9114  และ
แสงสีเหลือง (v0) เทากับ 6.7181 
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ภาพท่ี 2 กราฟแสงของดาว EP Cnc 

 
 จากขอมูลท่ีไดเมื่อนํามาปรับคาใหเขาสูคามาตรฐานโดยจะอาศัยสมการการแปลงสูคามาตรฐานจาก
การศึกษาของรณกฤต รัตนมาลา และวันธนา ศิปลวิลาวัณย (2557) ดังสมการตอไปน้ี 
  0 ( 0.00641274 ) 0.06532854B b X        (2) 

  0 ( 0.01235737 ) 0.06518768V v X        (3) 

 
 เมื่อ B คือ โชตมิาตรปรากฏแทจริงในชวงความยาวคลื่นแสงสีนํ้าเงิน 
  V คือ โชติมาตรปรากฏแทจริงในชวงความยาวคลื่นแสงสีเหลือง 
  b0 คือ โชติมาตรปรากฏในชวงความยาวคลื่นแสงสีนํ้าเงินท่ีวัดได 
  v0 คือ โชติมาตรปรากฏในชวงความยาวคลื่นแสงสีเหลือง 
  X  คือ มวลอากาศ (ประมาณ 1) (รณกฤต รัตนมาลา และวันธนา ศิลปวิลาวัณย, 2557) 
 
 จากสมการท่ี 2 และ 3 สามารถคํานวณคาโชติมาตรปรากฏแทจริงในชวงความยาวคลื่นแสงสีนํ้าเงิน และ
แสงสีเหลือง  ไดเทากับ 6.8396 และ 6.6406 ตามลําดับ  จากคาท่ีไดสามารถคํานวณดัชนีสี (B-V)  เทากับ 0.199 
และจากสมการท่ี 1 สามารถคํานวณอุณหภูมิยังผลของดาว EP Cnc ได 8,223.967 เคลวิน ซ่ึงจัดเปนดาวฤกษชนิด
สเปกตรัม A 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษากราฟแสงของดาว EP Cnc พบวากราฟแสงมีแนวโนมเปนเสนตรงไมมีเปลี่ยนแปลงเหมือนกราฟ
แสงของดาวแปรแสง  และจากการวิเคราะหคาดัชนีสีพบวาดาว EP Cnc มีคาดัชนีสี 0.199 คํานวณอุณหภูมิยังผล 
ไดเทากับ 8,223.967 เคลวิน จัดอยูในชนิดสเปกตรัม A 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษากราฟแสงของดาว EP Cnc พบวากราฟแสงมีลักษณะท่ีเปนเสนตรง ซ่ึงไมสอดคลองกับกราฟ

แสงของ Brian E. Martin และ Douglas P. Hube ในป ค.ศ.1989 และ M. Breger และคณะ ในป ค.ศ. 1994 ซ่ึง

JD+2457404 

m 

mB 

mV 
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มีลักษณะคอนขางโคงเปนรูปคลื่น ซ่ึงอาจเกิดจากการวิวัฒนาการเปนดาวฤกษแลว  และจากการศึกษาพบวามีคา
ดัชนีสี 0.199 มีอุณหภูมิยังผล 8,223.967 เคลวิน และจัดอยูในชนิดสเปกตรัม A 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การศึกษากราฟแสงของดาว EP Cnc ในคร้ังน้ีพบวากราฟแสงมีลักษณะเปนเสนตรง ไมเหมือนกราฟแสง
ของดาวแปรแสงโดยท่ัวไป  อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาเทคนิคอื่น เชน เทคนิคสเปกโทรกราฟ หรือเก็บขอมูลโดย
พิจารณาจากสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน ไมมีแสงสวางรบกวน หรือเมฆฝน 
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