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 ออกแบบและสร้างกล้องดูดาวแบบนิวโตเนียนขนาดใหญ่ 

มนตรี  น่วมจิตร์1 ศักดิ์ชัย  จันทศรี1 พิเชษฐ์  กันทะวัง1 จุไรรัตน์  ดวงเดือน2  

สมชัย  หิรัญวโรดม1 สมประสงค์  ภาษาประเทศ1 พูลเกียรติ์  นาคะวิวัฒน์1 และ ศภุวฒุ ิ คมัภริานนท์3 
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยฉบับนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวชนิดสะท้อนแสงแบบ

นิวโดเนียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์  600  มิลลิเมตร จากความต้องการกล้องดูดาวเพื่อใช้ในการ

ศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์  เนื่องจากกล้องดูดาว

ขนาดใหญ่ที่มีอัตราขยายสูงๆ  เป็นกล้องที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง ประกอบกับหอ

ดูดาวในประเทศมีเพียง 5 แห่ง เท่านั้น การดำเนินโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชา 

ดังกล่าวและลดการนำเข้ากล้องจากต่างประเทศ 

 การดำเนินการโครงการจากการศึกษาค้นคว้าจากวรสารหนังสือและข้อมูลอินเตอร์เน็ต การศึกษา

ดูงานหอดูดาวตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ไทย เพื่อเป็นข้อมูลใน 

การออกแบบและสร้างกล้องดูดาวตามหลักวิศวกรรม 

 ผลจากการดำเนินการสามารถออกแบบสร้างกล้องดูดาวชนิดสะท้อนแสงแบบนิว โตเนียนขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ 600 มิลลิเมตร  มีกำลังขยาย 600 เท่า มุมมองลำกล้องแกน RA Asix หรือแกน  

Polar  Axis  หมุนได้ 180O องศา แกน DEC  Axis หมุนได้  �60O  องศา  ฐานอิเควตอเรียลขับเคลื่อนทั้ง

สองแกนด้วย Stepping  motors จับตำแหน่งมุมเคลื่อนที่ด้วย Angle encoders ควบคุมการทำงาน

ทั้งหมดด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์สามารถตามดาวได้โดยอัตโนมัต ิ
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Abstract 

 The main objective was to design and construct a telescope camera for watching the 

star.  The light-reflecting camera, the Newtonian model, with a 600-mm diameter lens was 

designed.  It was aimed to be used in educational institutes with focuses on studying astronomy 

and the center of the stars, researching the solar system and providing services for the public. 

 Research for related information was carried out through a variety of sources i.e. 

journals, Internet, study tours at Sirinthorn Observatory Center, Chiangmai Province and other 

places, and Thai astronomy experts. The design and construction of the telescope camera 

were based on the information collected blended with engineering knowledge and principles. 

 The outcome of the construction – the light-reflecting telescope camera, the Newtonian 

model, with a 600-mm diameter lens, had a 600 enlarging power, an optical RA Axis or polar 

Axis turning of 180O, DEC Axis turning of �60O, an equatorial mounting to spin axis with 

stepping motors to capture angle, and also angle encoders to follow stars.  All these were 

under an electronic control system.  

  

 

 

 

 

 






