
ข้อสอบทฤษฏีข้อสั้น 
 
แต่ละข้อมีคะแนนเต็มสูงสุด 10 คะแนน 

1. ดาวหางที่ปรากฏให้เห็นเพียงครั้งเดียวโดยมากเคลื่อนที่จากเมฆออร์ทเข้ามาในระบบสุริยะส่วนใน ให้นักเรียน
ประมาณเวลาที่ดาวหางเหล่านี้ใช้ในการเคลื่อนที่จากเมฆออร์ทมาถึงด้านในสุดในระบบสุริยะ 
สมมติให้ เมื่ออยู่ท่ีเมฆออร์ท ซ่ึงห่างออกไป 35,000 AU จากดวงอาทิตย์ ดาวหางอยู่ท่ีตําแหน่ง aphelion 
 

2. ให้นักเรียนประมาณจํานวนของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวทรงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 pc ถ้าความเร็วหลุด
พ้นจากขอบของกระจุกดาวมีค่าเท่ากับ 6 km/s และดาวฤกษ์ส่วนมากเหมือนกันกับดวงอาทิตย์ 
 

3. ในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2011 ยานสํารวจวอเยเจอร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 116.406 AU และเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 
17.062 km/s ให้นักเรียนหาว่าวงโคจรของยานเป็นแบบ (a) elliptical (b) parabolic หรือ (c) hyperbolic และ
จงหาโชติมาตรปรากฏของดวงอาทิตย์เมื่อสังเกตจากยานวอเยเจอร์ 

 
4. สมมติว่า ดวงจันทร์โฟโบสโคจรรอบดาวอังคารเป็นวงกลมสมบูรณ์รอบระนาบศูนย์สูตรของดาวอังคาร ให้นักเรียน

หาว่า ดวงจันทร์โฟโบสจะอยู่เหนือขอบฟ้าของผู้สังเกตที่เส้นศูนย์สูตรบนดาวอังคารเป็นเวลานานเท่าไร  

ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ 
Radius of Mars RMars = 3393 km Rotational period of Mars TMars = 24.623 h. Mass of Mars MMars = 
6.421 × 1023kg Orbital radius of Phobos RP = 9 380 km 
 

5. เส้นผ่านศูนย์กลางของกล้องโทรทรรศน์วิทยุท่ีใช้งานที่ความยาวคลื่น 1 เซนติเมตร จะมีขนาดเท่าไร จึงจะได้ 
resolution เท่ากับกล้องโทรทรรศน์แสงท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร 
 

6. แรงไทดัลส่งผลกบัทอร์กของโลก สมมติว่าในช่วงหลายร้อยล้านปีท่ีผ่านมานี้ ทอร์กและปีดาราคติ (Sidereal year)  
มีค่าคงที่ เท่ากับ 6.0x1016 N m และ 3.15 x 107 s ตามลําดับ ให้นักเรียนคํานวณหาว่า เมื่อ 6.0 x 108 ปีท่ีแล้วนั้น 
มีวันอยู่กี่วันในหนึ่งปี  กําหนดให้โลกเป็นทรงกลมเนื้อเดียวท่ีมีรัศมี R และ มวล m โดยมี Moment of intertia 
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7. ดาวเทียมโคจรรอบโลกเป็นวงกลม โมเมนตัมเริ่มต้นของดาวเทียมแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ p ณ เวลาหนึ่ง มีการจุด

ระเบิดเกิดขึ้นเพื่อทําให้ดาวเทียมมีการดล (impulse)  ∆p ซ่ึงมีขนาดเท่ากับ |p| 

ให้ α เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ p และ ∆p และ ß เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์รัศมีถึงดาวเทียมและเวกเตอร์ ∆p  

ให้พิจารณาทิศทางของการดล ∆p ว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะเปลี่ยนแปลงวงโคจรให้เป็นวงโคจรชนิดต่างๆด้านล่างนี้  ถ้า
เป็นไปได้ ให้เขียนคําว่า YES (เป็นภาษาอังกฤษ) ลงบนกระดาษคําตอบพร้อมแสดงค่าของ α และ ß ท่ีเป็นไปได้ ถ้าวง
โคจรใดเป็นไปไม่ได้ ให้เขียนว่า NO (เป็นภาษาอังกฤษ) 

 
(a) ไฮเปอร์โบลา โดยมีตําแหน่ง perigee ท่ีตําแหน่งจุดระเบิด 
(b) พาราโบลา โดยมีตําแหน่ง perigee ท่ีตําแหน่งจุดระเบิด 
(c) วงรี โดยมีตําแหน่ง perigee ท่ีตําแหน่งจุดระเบิด 



(d) วงกลม 
(e) วงรี โดยมีตําแหน่ง apogee ท่ีตําแหน่งจุดระเบิด 

หมายเหตุ สําหรับ  α = 180º และ ß = 90º วงโคจรใหม่จะเป็นเส้นตรง ซ่ึงทําให้ดาวเทียมตกอย่างอิสระในแนวตั้งฉาก
ลงสู่ศูนย์กลางของโลก  
 
8.  สมมติว่าอนุภาคฝุ่น (dust grains) เป็นวัตถุดํา จงหาเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคฝุ่นลักษณะทรงกลมที่ยังคง
สามารถอยู่ได้ในบริเวณระยะทาง 1 AU จากดวงอาทิตย์ด้วยความสมดุลระหว่างความดันการแผ่รังสี (radiation 
pressure) และความโน้มถ่วงเนื่องจากดวงอาทิตย์ 
กําหนดให้ความหนาแน่นของอนุภาคฝุ่นเป็น  ρ= 103 kg m−3

 
9.   กําหนดให้ระยะทางระหว่างดาวมีค่ามากเมื่อเทียบกับขนาดของดาว ถ้ากระจุกดาวและกาแลกซีไม่มีสสารแผ่กระจาย 
(diffuse matter) และไม่มีสิ่งอื่นใดบดบังด้านหลัง จงประมาณสัดส่วนของท้องฟ้าท่ีถูกบดบังโดยดาวเมื่อเราสังเกตใน
ทิศทางที่มีความสว่างพื้นผิว μ = 18.0  mag arcsec-2 ของกาแลกซี โดยสมมติว่าดาวในกาแลกซีนี้เหมือนกับดวง
อาทิตย์ 
 
10.  จงประมาณพลังงานต่ําสุดของโปรตอนอนุภาคหนึ่งท่ีสามารถทะลุผ่าน magnetosphere ของโลกได้ ให้สมมติว่า
การทะลุผ่านในช่วงต้น (initial penetration) นั้นตั้งฉากกับแถบสนามแม่เหล็ก (belt) คงท่ีขนาด 30 μT และมีความ
หนา  1.0×104 km พร้อมทั้งวาดเส้นทางเดินของอนุภาค 
(หมายเหตุ ท่ีระดับพลังงานสูงดังกล่าว โมเมนตัมสามารถแทนได้ด้วย E/c โดยให้ถือว่าไม่มีผลจากการแผ่พลังงาน) 
 
11.   กําหนดให้สเปกตรัมของกาแลกซีหนึ่งมีเรดชิพท์ z=6.03 และให้อายุโดยเฉลี่ยของดาวในกาแลกซีนี้อยู่ในช่วง 560 
ถึง 600 ล้านปี จงหาว่าดาวในกาแลกซีจะก่อตัวขึ้นที่เรดชิฟท์เท่าใด 
กําหนดให้ อายุปัจจุบันของเอกภพคือ t0=13.7×109 ปี และอัตราการขยายตัวของเอกภพเป็นแบบเอกภพแบนราบที่ค่า 
Cosmological constant Λ=0 (ในโมเดลนี้กําหนดให้ สเกลแฟคเตอร์ R∝ t2/3 เมื่อ t คือเวลานับจากบิ๊กแบง) 
 
12.   การ precession  ของแกนโลก จะทําให้บริเวณของท้องฟ้าท่ีมองเห็นได้ท่ีพิกัดภูมิศาสตร์ (geographical 
coordinates) ใดๆจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา นักเรียนคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ท่ี Sirius จะไม่ขึ้นเหนื้อขอบฟ้าของผู้
สังเกตที่เมือง Krakow ในขณะที่ Canopus มีการขึ้นและตก 
กําหนดให้แกนของโลกส่ายเป็นลักษณะโคนด้วยมุม 47° เมือง Krakow อยู่ท่ีละติจูด 50.1° N และพิกัดในระบบเส้นศูนย์
สูตรท้องฟ้าปัจจุบันของดาวทั้งสองดวง (ไรท์แอสเซนชันและเดคลิเนชัน) ของดาวเหล่านี้คือ 
Sirius (α CMa) : 6h 45m       -16°43′ 

Canopus (α Car) :  6h 24m       -52°42′ 
 

13. กําหนดให้สมการของเส้นสุริยวิถึในระบบเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า (α, δ) อยู่ในรูป 
δ = arctan ( sin α tan ε ) 
เมื่อ ε เป็นมุมระหว่างเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ากับเส้นสุริยวิถี 
จงหาความสัมพันธ์ท่ีคล้ายกัน (analogous relation)  h=f(A) (เมื่อ h เป็นมุมเงย และ A เป็นมุมทิศ) สําหรับเส้นศูนย์
สูตรกาแลกซีในระบบพิกัดเส้นขอบฟา้ (A, h) สําหรับผู้สังเกตที่ละติจูด φ =49°34′  ซ่ึงมี local sidereal time θ=0h 
51m

 
 
 



14. จงประมาณจํานวน solar neutrinos ท่ีผ่านพื้นที่ 1 ตารางเมตรบนพื้นผิวโลกท่ีตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ต่อหน่วยวินาที 
ให้ใช้ข้อมูลท่ีว่าในแต่ละปฏิกิริยาฟิวชันในดวงอาทิตย์จะผลิตพลังงาน 26.8 MeV และนิวตรีโน 2 อนุภาค 
 
15. กําหนดให้การแผ่รังสีคอสมิกพื้นหลังเป็นการแผ่พลังงานแบบวัตถุดําภายในเอกภพ จงแสดงว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
อย่างไรกับเรดชิฟท์ โดยให้คํานวณหาอุณหภูมิของการแผ่รังสีพื้นหลังท่ีเรดชิฟท์ z ≈ 10 (ซ่ึงเป็นเรดชิฟท์โดยประมาณที่
วัตถุท่ีไกลท่ีสุดสามารถสังเกตเห็นได้ในปัจจุบัน) กําหนดให้อุณหภูมิของรังสีคอสมิกพื้นหลังในปัจจุบันมีค่า 2.73 K 


