
 

หลกัสูตรค่ายดาราศาสตรโ์อลมิปิก 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  

ปรบัปรุงตามมตทิี่ประชุมกรรมการสาขาวชิาดาราศาสตรเ์มื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2561 

ณ มูลนิธ ิสอวน. 

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

 

ภาคทฤษฎ ี 

1. ฟิสกิสแ์ละคณิตศาสตรเ์บื้องตน้สาํหรบัดาราศาสตร ์

1.1 ตรโีกณมติ ิลอการิทมึ เรขาคณิต ฟงักช์นัต่างๆ พชีคณิต  เลขนยัสาํคญั 

1.2 เวกเตอร ์กฎการเคลือ่นที่ของนิวตนั งานและพลงังาน 

1.3 คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า สเปกตรมั  

1.4 ความรอ้นและกฎของกา๊ซ 

 

2. ทรงกลมทอ้งฟ้า และพกิดั 

2.1 มติขิองเอกภพ สเกลเวลา สเกลระยะทาง  

2.2 ระบบพกิดัเสน้ขอบฟ้า (Horizon system) และทศิ 

2.3 การหมนุของโลกรอบตวัเองและโคจรรอบดวงอาทติยแ์ละเสน้สุริยะวถิAีnalemmaสมการเวลา  

2.4 ระบบเสน้ศูนยสู์ตรฟ้า  (Equatorial system) 

2.5 ระบบเสน้สุริยวถิ ี (Ecliptic system) 

2.6 ระบบกาแลกติก  (Galactic  system) 

 

3. เวลาและปฏทินิ  

3.1 เวลาทอ้งถิน่  (Local  time)  LT ไดแ้ก่ Apparent local time และ Local mean time  

3.2 เวลามาตราฐานสากล (Greenwich  mean  time)  GMT 

3.3 เวลาดาราคต ิ (Sidereal  time)  ST 

3.4 เวลาอเิฟมเมอริส  (Ephemeris  time)  ET 

3.5 การเปลีย่นเวลาจาก LT เป็น GMT 

3.6 การเปลีย่นเวลา GMT เป็น  LT 
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3.7 การเปลีย่นเวลาจาก ST เป็น GMT  และ  GMT  เป็น  ST 

3.8 ปฏทินิจูเลยีน  (Julian  calendar) 

3.9 ปฏทินิเกรกอเรียน  (Gregorian  calendar) 

3.10 การเปลีย่นจาํนวนวนัจูเลยีนเป็นวนัทีป่ฏทินิ 

3.11 การเปลีย่นช ัว่โมง  นาท ี วนิาท ี เป็นทศนิยมชัว่โมง 

 

4. ชนิดของวตัถทุอ้งฟ้า และสมบตัิจากการสงัเกตการณ์ 

4.1 ความแตกต่างของตาํแหน่งปรากฏของวตัถใุนระบบสุรยิะ และนอกระบบสุรยิะ : การเปลีย่นตาํแหน่งของวตัถ ุกลุ่มดาว 

88 กลุม่  

4.2  ชนิดของวตัถทุอ้งฟ้า: ดาวเคราะห ์ดาวฤกษ ์ระบบดาวฤกษ ์กระจกุดาว กาแลก็ซ ีสสารระหว่างดาวฤกษ ์ 

4.3  พารลัแลกซแ์ละระยะทาง ความสว่าง ความเรว็ ของวตัถทุอ้งฟ้า 

 

 5.   ระบบสุริยะ  

5.1 คาํนวณการโคจรของดวงจนัทรแ์ละดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะ :คาํนวณการเคลือ่นทีป่รากฏของดาวเคราะหบ์นทอ้งฟ้า 

อย่างงา่ย direct motion อปุราคา 

5.2 Elongation ของดาวเคราะห ์retrograde motion  

5.3 การโคจรของดาวเคราะหน์อ้ยและดาวหาง  

5.4 ดวงอาทติย ์:สมบตัขิองดวงอาทติยแ์ละปรากฏการณใ์นบรรยากาศของดวงอาทติยก์ารหมนุรอบตวัเองของดวงอาทติย ์

5.5 ระบบดาวฤกษ-์ดาวเคราะหอ์ื่น ทีค่ลา้ยระบบสุริยะ และการสงัเกตการณ์ 

 

6. ดาวฤกษ ์ 

6.1 แมกนิจูด สแีละการเคลือ่นทีข่องดาวฤกษ ์

6.2 HR diagram และววิฒันาการของดาวฤกษ ์:ดาวฤกษก่์อนแถบกระบวนหลกั ดาวฤกษใ์นแถบกระบวนหลกั ดาวยกัษ ์ 

ซุปเปอรโ์นวา ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน หลุมดาํ 

6.3 กระบวนการทางนิวเคลยีรภ์ายในดาวฤกษ ์พลงังานและอนุภาคจากดาวฤกษ ์และดวงอาทติย ์ 

6.4 ระบบดาวคู่และการสงัเกตการณ ์ 

 

 7.  เอกภพวทิยา 

7.1 กาแลก็ซ ี

7.2 กฎของฮบัเบลิcosmologicalredshift  

7.3 การกาํเนิดของเอกภพ การระเบดิใหญ่ และรงัสคีอสมกิไมโครเวฟเบื้องหลงั 
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 8.  เครื่องมอืทางดาราศาสตร ์และเทคโนโลยอีวกาศ  

  8.1 กลอ้งโทรทรรศนแ์บบต่าง ๆ :หลกัการของกลอ้งโทรทรรศน ์กาํลงัขยาย กาํลงัแยก และความสว่างปรากฏ อปุกรณ์ 

บนัทกึภาพดาวแบบต่างๆ สเปกโตรกราฟ กลอ้งโทรทรรศนอ์วกาศ 

  8.2การส่งยานอวกาศ วงโคจรของดาวเทยีม 

 

ภาคปฏบิตักิาร  

1. ภาคสงัเกตการณ์ 

1.1 ฝึกการใชแ้ผนทีด่าวอย่างละเอยีด เพือ่หาวตัถทุอ้งฟ้า และรูจ้กัชื่อของวตัถทุอ้งฟ้า อาท ิดาวฤกษ ์เนบวิลา กระจกุดาว  

กาแลกซ ีฯลฯ  

1.2 ฝึกการตัง้กลอ้งโทรทรรศน ์และการใชก้ลอ้งโทรทรรศนช์นิดต่างๆและคาํนวณค่าต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1.3 ฝึกการสบืคน้ขอ้มลูทางดาราศาสตรผ์่านอินเทอรเ์น็ต 

2. ภาควเิคราะหข์อ้มลู 

2.1 คาดคะเนความผดิพลาด ความไมแ่น่นอนในการวดั  

2.2 ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิกราฟได ้ในรูปแบบต่างๆ 

2.3 ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิสถติจิากการประมาณความไมแ่น่นอนในการวดั 
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หลกัสูตรค่ายดาราศาสตรโ์อลมิปิก 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปรบัปรุงตามมตทิี่ประชุมกรรมการสาขาวชิาดาราศาสตรเ์มื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

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

ภาคทฤษฎ ี 

1. ฟิสกิสแ์ละแคลคูลสัเบื้องตน้สาํหรบัดาราศาสตร ์ 

หวัขอ้ เน้ือหา 

หลกัพื้นฐานของวชิาแคลลลูสั การหาอนุพนัธ ์การหาปริพนัธ ์และการใชผ้ลเฉลย (solution )ของการแกส้มการ

อนุพนัธเ์บื้องตน้ 

กลศาสตร ์ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตนั กฎของเคปเลอร ์กฎการอนุรกัษพ์ลงังาน การ

เคลือ่นทีเ่ป็นวงกลม การเคลือ่นทีแ่บบซมิเปิลฮารม์อนิก 

ทฤษฎีแม่ เหล็กไฟฟ้าและ ฟิสิกส ์

ควอนตมั 

สเปกตร ัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,กฎการแผ่ร ังสี การแผ่ร ังสีของว ัตถุดํา 

ปรากฏการณด์อปเปลอรข์องแสงหลกัการพื้นฐานทางไฟฟ้าและแม่เหลก็ 

ทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษเบื้องตน้ สจัพจน ์(postulates) ของทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษและท ัว่ไป และผลทีต่ามมา 

อณุหพลศาสตร ์ สมดุลทางอณุหพลศาสตร ์กา๊ซอดุมคต ิการถ่ายเทพลงังาน 

สเปกโตรสโกปี และฟิสกิสอ์ะตอม การดูดกลนืและการเปล่งแสงของกา๊ซ การกระเจิง สเปกตรมัของวตัถทุอ้งฟ้า การ

เกดิเสน้สเปกตรมั 

ฟิสกิสนิ์วเคลยีร ์ หลกัการพื้นฐานของวชิาฟิสกิสนิ์วเคลยีร ์

 

หมายเหต ุ1. เน้ือหาขอ้สอบการแขง่ขนัดาราศาสตรโ์อลมิปิกระดบัชาต ิควรครอบคลุมความรูพ้ื้นฐานทางฟิสกิสร์ะดบัมธัยมศึกษา 

                ตอนปลาย  

            2. หากมเีน้ือหาขอ้สอบเกนิขอบเขตความรูท้ีใ่ชใ้นการอบรมในค่าย ขอ้สอบตอ้งมคีาํแนะนาํในการทาํขอ้สอบ  
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2. พกิดัทางดาราศาสตรแ์ละหลกัการของเวลา 

หวัขอ้ เน้ือหา 

ทรงกลมทอ้งฟ้า ตรีโกณมิติทรงกลม พิก ัดบนทอ้งฟ้า Equinox และ Solstice , ดาวคา้งฟ้า

(circumpolar stars) กลุม่ดาว และกลุม่ดาวจกัรราศี 

หลกัการของเวลา เวลาสุริยคติเฉลี่ย เวลาดาราคติ วนัจูเลยีน Heliocentric Julian date เสน้แบ่ง

เวลา เวลาสากล เวลาทอ้งถิน่ 

3. ระบบสุรยิะ 

หวัขอ้ เน้ือหา 

ดวงอาทติย ์ โครงสรา้งของดวงอาทติย ์ปรากฏการณ์บนพื้นผวิ การหมนุรอบตวัเอง การแผ่รงัสี

และค่าคงทีสุ่รยิะ นิวตรโินจากดวงอาทติย ์สนามแมเ่หลก็ของดวงอาทติย ์ลมสุรยิะ 

ระบบสุรยิะ ระบบโลก-ดวงจนัทร ์การเกดิของระบบสุริยะ โครงสรา้งของระบบสุริยะ โครงสรา้ง

วงโคจรของวตัถใุนระบบสุรยิะ คาบดาราคต ิและคาบSynodic 

ปรากฏการณ์ต่างๆ นํา้ขึ้น-นํา้ลง ฤดูกาล อปุราคา แสงเหนือแสงใต ้ฝนอกุาบาต 

ดาวเคราะหน์อกระบบสุรยิะ  การสงัเกตการณ ์และประเภทของดาวเคราะหน์อกระบบสุรยิะ  

4. ดาวฤกษ ์

หวัขอ้ เน้ือหา 

สมบตัขิองดาวฤกษ ์ ระยะทาง การแผ่รงัสคีวามสว่างและโชติมาตร ดชันีส ีและอุณหภูม ิมวลและรศัมี

ดาว การเคลือ่นทีข่องดาว การแปรแสงของดาว 
โครงสรา้งของดาวฤกษแ์ละบรรยากาศ

ของดาวฤกษ ์

การสงัเคราะหธ์าตุดาวฤกษ ์การถ่ายเทพลงังาน บรรยากาศของดาวฤกษ ์และ

สเปกตรมัของดาวฤกษ ์
ววิฒันาการของดาวฤกษ ์ กาํเนิดของดาวฤกษ ์แผนภาพ Hertzprung-Russell ดาวก่อนแถบกระบวนหลกั 

ดาวในแถบกระบวนหลกั ดาวหลงัแถบกระบวนหลกั ดาวฤกษร์ะยะสุดทา้ย 

5. ระบบดาวฤกษ ์

หวัขอ้ เน้ือหา 

ระบบดาวคู่ ชนิดของระบบดาวคู่ การประมาณมวลของระบบดาวคู่ ความสมัพนัธข์องแสงและ

อตัราเรว็ตามแนวรศัมขีองดาวคู่อปุราคา (eclipsing binary stars) 

ปรากฏการณด์อปเปลอรใ์นดาวคู่ 

กระจุกดาว การจดักลุม่ และโครงสรา้ง 

ดาราจกัรทางชา้งเผือก โครงสรา้งและองคป์ระกอบ การหมนุ สสารระหว่างดาว 

ดาราจกัร การจาํแนกดาราจกัร การประมาณระยะห่าง 

Accretion Process หลกัการเบื้องตน้ 
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6. เอกภพวทิยา 

หวัขอ้ เน้ือหา 

เอกภพวทิยาเบื้องตน้ กลุม่ดาราจกัร มวลสารมดื เลนสค์วามโนม้ถ่วง กฎของฮบัเบลิ Big Bangรงัสี

คอสมกิไมโครเวฟเบื้องหลงั 

 

7. อปุกรณ์ทางดาราศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีวกาศ 

หวัขอ้ เน้ือหา 

ดาราศาสตรใ์นช่วงคลื่นต่างๆ การสงัเกตการณใ์นช่วงคลืน่ต่างๆ  

ผลของบรรยากาศโลก 

อปุกรณ์และเทคโนโลยอีวกาศ หลกัการของกลอ้งโทรทรรศน์แบบต่างๆ กาํลงัขยาย กาํลงัแยก และความสว่าง

ปรากฏ อปุกรณบ์นัทกึภาพดาวแบบต่างๆ สเปกโตรกราฟ กลอ้งโทรทรรศนอ์วกาศ  

 

 

ภาคสงัเกตการณ์ 

1. ภาคสงัเกตการณ์เนน้การอบรมการสงัเกตการณเ์พือ่เสรมิสรา้งประสบการณใ์นเรื่องของในเรื่องของ 

 1.1 การสงัเกตการณด์ว้ยตาเปลา่การบอกทศิ เสน้เมอรเิดยีน เสน้ศูนยสู์ตรทอ้งฟ้า   

 1.2 การใชแ้ผนที่ดาว และ Almanac การบอกตาํแหน่งของกลุ่มดาว จุดต่างๆบนทอ้งฟ้า วตัถทุอ้งฟ้าต่างๆ การคน้หาวตัถุ

ทอ้งฟ้าจาก Almanac 

 1.3 การใชเ้ครื่องมอืทางดาราศาสตรเ์บื้องตน้ เช่น กลอ้งสองตา กลอ้งโทรทรรศน ์ การบนัทกึภาพทางดาราศาสตร ์

 

2. ภาควเิคราะหข์อ้มลู เนน้การวเิคราะหข์อ้มลูทางดาราศาสตรท์ีก่าํหนดมาใหต้ามหลกัการวเิคราะหข์อ้มลูโดยผูเ้ขา้อบรมตอ้ง 

 2.1 สามารถคาดคะเนความผดิพลาด ผลต่อความคลาดเคลือ่นของผลลพัธ ์

 2.2 สามารถใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิกราฟได ้ในรูปแบบต่างๆ 

 2.3 สามารถใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิสถติิในการประมาณความคลาดเคลือ่นของขอ้มลู 

 2.4  การฝึกทาํงานเป็นทมี 

 

 


