หลักสูตรค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ปรับปรุงตามมติท่ปี ระชุมกรรมการสาขาวิชาดาราศาสตร์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ณ มูลนิ ธิ สอวน.

***************
ภาคทฤษฎี

1. ฟิ สิกส์และคณิ ตศาสตร์เบื้องต้นสําหรับดาราศาสตร์
1.1 ตรีโกณมิติ ลอการิทมึ เรขาคณิต ฟังก์ชนั ต่างๆ พีชคณิต เลขนัยสําคัญ
1.2 เวกเตอร์ กฎการเคลือ่ นที่ของนิวตัน งานและพลังงาน
1.3 คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า สเปกตรัม
1.4 ความร้อนและกฎของก๊าซ

2. ทรงกลมท้องฟ้ า และพิกดั
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

มิตขิ องเอกภพ สเกลเวลา สเกลระยะทาง
ระบบพิกดั เส้นขอบฟ้ า (Horizon system) และทิศ
การหมุนของโลกรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์และเส้นสุริยะวิถAี nalemmaสมการเวลา
ระบบเส้นศูนย์สูตรฟ้ า (Equatorial system)
ระบบเส้นสุริยวิถี (Ecliptic system)
ระบบกาแลกติก (Galactic system)

3. เวลาและปฏิทนิ
3.1 เวลาท้องถิน่ (Local time) LT ได้แก่ Apparent local time และ Local mean time
3.2 เวลามาตราฐานสากล (Greenwich mean time) GMT
3.3 เวลาดาราคติ (Sidereal time) ST
3.4 เวลาอิเฟมเมอริส (Ephemeris time) ET
3.5 การเปลีย่ นเวลาจาก LT เป็ น GMT
3.6 การเปลีย่ นเวลา GMT เป็ น LT
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3.7 การเปลีย่ นเวลาจาก ST เป็ น GMT และ GMT เป็ น ST
3.8 ปฏิทนิ จูเลียน (Julian calendar)
3.9 ปฏิทนิ เกรกอเรียน (Gregorian calendar)
3.10 การเปลีย่ นจํานวนวันจูเลียนเป็ นวันทีป่ ฏิทนิ
3.11 การเปลีย่ นชัว่ โมง นาที วินาที เป็ นทศนิยมชัว่ โมง
4. ชนิดของวัตถุทอ้ งฟ้ า และสมบัติจากการสังเกตการณ์
4.1 ความแตกต่างของตําแหน่งปรากฏของวัตถุในระบบสุรยิ ะ และนอกระบบสุรยิ ะ : การเปลีย่ นตําแหน่งของวัตถุ กลุ่มดาว
88 กลุม่
4.2 ชนิดของวัตถุทอ้ งฟ้ า: ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ กระจุกดาว กาแล็กซี สสารระหว่างดาวฤกษ์
4.3 พารัลแลกซ์และระยะทาง ความสว่าง ความเร็ว ของวัตถุทอ้ งฟ้ า
5. ระบบสุริยะ
5.1 คํานวณการโคจรของดวงจันทร์และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ :คํานวณการเคลือ่ นทีป่ รากฏของดาวเคราะห์บนท้องฟ้ า
อย่างง่าย direct motion อุปราคา
5.2 Elongation ของดาวเคราะห์ retrograde motion
5.3 การโคจรของดาวเคราะห์นอ้ ยและดาวหาง
5.4 ดวงอาทิตย์ :สมบัตขิ องดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ในบรรยากาศของดวงอาทิตย์การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์
5.5 ระบบดาวฤกษ์-ดาวเคราะห์อ่นื ทีค่ ล้ายระบบสุริยะ และการสังเกตการณ์
6. ดาวฤกษ์
6.1 แมกนิจูด สีและการเคลือ่ นทีข่ องดาวฤกษ์
6.2 HR diagram และวิวฒั นาการของดาวฤกษ์ :ดาวฤกษ์ก่อนแถบกระบวนหลัก ดาวฤกษ์ในแถบกระบวนหลัก ดาวยักษ์
ซุปเปอร์โนวา ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน หลุมดํา
6.3 กระบวนการทางนิวเคลียร์ภายในดาวฤกษ์ พลังงานและอนุ ภาคจากดาวฤกษ์ และดวงอาทิตย์
6.4 ระบบดาวคู่และการสังเกตการณ์
7. เอกภพวิทยา
7.1 กาแล็กซี
7.2 กฎของฮับเบิลcosmologicalredshift
7.3 การกําเนิดของเอกภพ การระเบิดใหญ่ และรังสีคอสมิกไมโครเวฟเบื้องหลัง
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8. เครื่องมือทางดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ
8.1 กล้องโทรทรรศน์แบบต่าง ๆ :หลักการของกล้องโทรทรรศน์ กําลังขยาย กําลังแยก และความสว่างปรากฏ อุปกรณ์
บันทึกภาพดาวแบบต่างๆ สเปกโตรกราฟ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
8.2การส่งยานอวกาศ วงโคจรของดาวเทียม

ภาคปฏิบตั กิ าร
1. ภาคสังเกตการณ์
1.1 ฝึ กการใช้แผนทีด่ าวอย่างละเอียด เพือ่ หาวัตถุทอ้ งฟ้ า และรูจ้ กั ชื่อของวัตถุทอ้ งฟ้ า อาทิ ดาวฤกษ์ เนบิวลา กระจุกดาว
กาแลกซี ฯลฯ
1.2 ฝึ กการตัง้ กล้องโทรทรรศน์ และการใช้กล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆและคํานวณค่าต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
1.3 ฝึ กการสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
2. ภาควิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 คาดคะเนความผิดพลาด ความไม่แน่นอนในการวัด
2.2 ใช้การวิเคราะห์เชิงกราฟได้ ในรูปแบบต่างๆ
2.3 ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิตจิ ากการประมาณความไม่แน่นอนในการวัด
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หลักสูตรค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิ ก
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปรับปรุงตามมติท่ปี ระชุมกรรมการสาขาวิชาดาราศาสตร์เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ภาคทฤษฎี

***************

1. ฟิ สิกส์และแคลคูลสั เบื้องต้นสําหรับดาราศาสตร์
หัวข้อ
เนื้ อหา
หลักพื้นฐานของวิชาแคลลูลสั
การหาอนุ พนั ธ์ การหาปริพนั ธ์ และการใช้ผลเฉลย (solution )ของการแก้สมการ
อนุ พนั ธ์เบื้องต้น
กลศาสตร์

กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน กฎของเคปเลอร์ กฎการอนุ รกั ษ์พลังงาน การ
เคลือ่ นทีเ่ ป็ นวงกลม การเคลือ่ นทีแ่ บบซิมเปิ ลฮาร์มอนิก
ทฤษฎี แ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าและฟิ สิ ก ส์ สเปกตรัม ของคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า,กฎการแผ่ ร ัง สี การแผ่ ร ัง สี ข องวัต ถุ ด ํา
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของแสงหลักการพื้นฐานทางไฟฟ้ าและแม่เหล็ก
ควอนตัม
ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
สัจพจน์ (postulates) ของทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษและทัว่ ไป และผลทีต่ ามมา
อุณหพลศาสตร์
สเปกโตรสโกปี และฟิ สิกส์อะตอม
ฟิ สิกส์นิวเคลียร์

สมดุลทางอุณหพลศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ การถ่ายเทพลังงาน
การดูดกลืนและการเปล่งแสงของก๊าซ การกระเจิง สเปกตรัมของวัตถุทอ้ งฟ้ า การ
เกิดเส้นสเปกตรัม
หลักการพื้นฐานของวิชาฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์

หมายเหตุ 1. เนื้อหาข้อสอบการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิ กระดับชาติ ควรครอบคลุมความรูพ้ ้ นื ฐานทางฟิ สกิ ส์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2. หากมีเนื้อหาข้อสอบเกินขอบเขตความรูท้ ใ่ี ช้ในการอบรมในค่าย ข้อสอบต้องมีคาํ แนะนําในการทําข้อสอบ
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2. พิกดั ทางดาราศาสตร์และหลักการของเวลา
หัวข้อ
เนื้ อหา
ทรงกลมท้องฟ้ า
ตรี โ กณมิ ติ ท รงกลม พิ ก ัด บนท้อ งฟ้ า Equinox และ Solstice , ดาวค้า งฟ้ า
หลักการของเวลา

(circumpolar stars) กลุม่ ดาว และกลุม่ ดาวจักรราศี
เวลาสุริยคติเฉลี่ย เวลาดาราคติ วันจูเลียน Heliocentric Julian date เส้นแบ่ง
เวลา เวลาสากล เวลาท้องถิน่

3. ระบบสุรยิ ะ
หัวข้อ

เนื้ อหา

ดวงอาทิตย์

โครงสร้างของดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์บนพื้นผิว การหมุนรอบตัวเอง การแผ่รงั สี

ระบบสุรยิ ะ

และค่าคงทีส่ ุรยิ ะ นิวตริโนจากดวงอาทิตย์ สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ลมสุรยิ ะ
ระบบโลก-ดวงจันทร์ การเกิดของระบบสุริยะ โครงสร้างของระบบสุริยะ โครงสร้าง

ปรากฏการณ์ต่างๆ
ดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะ
4. ดาวฤกษ์
หัวข้อ
สมบัตขิ องดาวฤกษ์

วงโคจรของวัตถุในระบบสุรยิ ะ คาบดาราคติ และคาบSynodic
นํา้ ขึ้น-นํา้ ลง ฤดูกาล อุปราคา แสงเหนือแสงใต้ ฝนอุกาบาต
การสังเกตการณ์ และประเภทของดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะ
เนื้ อหา
ระยะทาง การแผ่รงั สีความสว่างและโชติมาตร ดัชนีสี และอุณหภูมิ มวลและรัศมี

ดาว การเคลือ่ นทีข่ องดาว การแปรแสงของดาว
โครงสร้างของดาวฤกษ์และบรรยากาศ การสังเคราะห์ธาตุด าวฤกษ์ การถ่ายเทพลังงาน บรรยากาศของดาวฤกษ์ และ
ของดาวฤกษ์
วิวฒั นาการของดาวฤกษ์

สเปกตรัมของดาวฤกษ์
กําเนิดของดาวฤกษ์ แผนภาพ Hertzprung-Russell ดาวก่อนแถบกระบวนหลัก
ดาวในแถบกระบวนหลัก ดาวหลังแถบกระบวนหลัก ดาวฤกษ์ระยะสุดท้าย

5. ระบบดาวฤกษ์
หัวข้อ
ระบบดาวคู่

เนื้ อหา
ชนิดของระบบดาวคู่ การประมาณมวลของระบบดาวคู่ ความสัมพันธ์ของแสงและ
อัตราเร็วตามแนวรัศมีของดาวคู่อปุ ราคา (eclipsing binary stars)

กระจุกดาว
ดาราจักรทางช้างเผือก
ดาราจักร
Accretion Process

ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ในดาวคู่
การจัดกลุม่ และโครงสร้าง
โครงสร้างและองค์ประกอบ การหมุน สสารระหว่างดาว
การจําแนกดาราจักร การประมาณระยะห่าง
หลักการเบื้องต้น
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6. เอกภพวิทยา
หัวข้อ
เอกภพวิทยาเบื้องต้น

เนื้ อหา
กลุม่ ดาราจักร มวลสารมืด เลนส์ความโน้มถ่วง กฎของฮับเบิล Big Bangรังสี
คอสมิกไมโครเวฟเบื้องหลัง

7. อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
หัวข้อ
เนื้ อหา
ดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นต่างๆ
การสังเกตการณ์ในช่วงคลืน่ ต่างๆ
ผลของบรรยากาศโลก
อุปกรณ์และเทคโนโลยีอวกาศ
หลักการของกล้องโทรทรรศน์แบบต่ างๆ กําลังขยาย กําลังแยก และความสว่าง
ปรากฏ อุปกรณ์บนั ทึกภาพดาวแบบต่างๆ สเปกโตรกราฟ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ

ภาคสังเกตการณ์

1. ภาคสังเกตการณ์เน้นการอบรมการสังเกตการณ์เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ในเรื่องของในเรื่องของ
1.1 การสังเกตการณ์ดว้ ยตาเปล่าการบอกทิศ เส้นเมอริเดียน เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ า
1.2 การใช้แผนที่ดาว และ Almanac การบอกตําแหน่ งของกลุ่มดาว จุดต่างๆบนท้องฟ้ า วัตถุทอ้ งฟ้ าต่างๆ การค้นหาวัตถุ
ท้องฟ้ าจาก Almanac
1.3 การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์เบื้องต้น เช่น กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ การบันทึกภาพทางดาราศาสตร์
2. ภาควิเคราะห์ขอ้ มูล เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางดาราศาสตร์ทก่ี าํ หนดมาให้ตามหลักการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูเ้ ข้าอบรมต้อง
2.1 สามารถคาดคะเนความผิดพลาด ผลต่อความคลาดเคลือ่ นของผลลัพธ์
2.2 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงกราฟได้ ในรูปแบบต่างๆ
2.3 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติในการประมาณความคลาดเคลือ่ นของข้อมูล
2.4 การฝึ กทํางานเป็ นทีม

