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Simulation of Energy Spectra of Protons from Solar Storm 

Event on January 27, 2012 
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บทคัดยอ 

ไดทําการจําลองผลการเรงอนุภาคโปรตอนที่คล่ืนกระแทกในเหตุการณพายุสุริยะดวยวิธีการคํานวณเชิง

ตัวเลข โดยใชแบบจําลองการเรงอนุภาคที่คล่ืนกระแทกที่ขึ้นกับเวลา (finite time shock acceleration) ใน

ตัวกลางระหวางดาวเคราะห โดยพิจารณาเหตุการณพายุสุริยะ (solar storm event) ในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 

2012 ซ่ึงเปนเหตุการณพายุสุริยะที่รุนแรงในวัฏจักรสุริยะที่ 24 ผลการจําลองที่ไดมีความสอดคลองกับการวัด

สเปกตรัมพลังงานของอนุภาคโปรตอน โดยเครื่องตรวจวัดอนุภาค PAMELA บนดาวเทียม Resurs-DK1 

 

ABSTRACT 

We simulated numerically effects of shock acceleration of protons in the solar storm 

event of January 27, 2012, which was a strong level solar storm in the 24th solar cycle. A model 

of finite time shock acceleration at the interplanetary medium was used in this study. We found 

that the simulation results agree well with the measurement of the energy spectra of protons 

from the PAMELA instrument onboard the Resurs-DK1 satellite. 
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บทนํา 

ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษที่มีความสําคัญใน

ระบบสุริยะ ซ่ึงมีดาวเคราะหทั้ง  8 ดวง เปนดาว

เคราะหบริวารของดวงอาทิตย โดยโลกที่มนุษยอาศัย

อยูเปนดาวเคราะหที่หางจากดวงอาทิตยเปนลําดับที่ 3 

ซ่ึงอยูห างจากดวงอาทิตยเปนระยะทางประมาณ 

150,000,000 กิโลเมตร (หรือ 1 หนวยดาราศาสตร 

(astronomical unit): AU) ซ่ึงดวงอาทิตยน้ีเปนดาว

ฤกษซ่ึงเปนแหลงกําเนิดพลังงานที่สําคัญตอโลก และ

ดาวเคราะหในระบบสุริยะ โดยทุก ๆ วินาที ดวง

อาทิตยจะมีการแผรังสีเน่ืองจากความรอน (thermal 

radiation) ใหพ ลั งงานออกมาในระดับ สู งถึ ง 

3.85×1026 จูล (Lang, 2001) และดวงอาทิตยยังมีการ

ปลดปลอยอนุภาคที่มีพลังงานสูงออกมา โดยการประทุ 

(flare) ที่ผิวดวงอาทิตย ซ่ึงเกิดขึ้นเปนปกติ โดยอนุภาค

ที่ปลดปลอยออกมา เม่ือพิจารณาในแตละตัว จะมีคา

พลังงานของอนุภาคประมาณ 0.1 MeV ถึง 100 MeV 

(Kallenrode, 2001) ซ่ึงอนุภาคตาง ๆ ที่ปลดปลอย

จากดวงอาทิตยเหลาน้ีประกอบไปดวย อิเล็กตรอน 

โปรตอน ไอออนของธาตุหนัก เชน ฮีเลียม ออกซิเจน 

คารบอน และเหล็ก เปนตน แตในเหตุการณการประทุ

อยางรุนแรงที่ดวงอาทิตยน้ัน จะมีอนุภาคที่ปลดปลอย

จากดวงอาทิตยมีระดับพลังงานสูงถึง 30000 MeV 

(Tylka, 2001) โดยในชวงที่ดวงอาทิตยมีชวงสูงสุด 

(solar maximum) จะเกิดเหตุการณการประทุรุนแรง

ที่ดวงอาทิตยไดหลายครั้งกวาเวลาปกติ โดยในชวงเวลา

ที่ดวงอาทิตยจะเกิดการประทุรุนแรงอยางมากน้ัน จะ

เกิดในรอบวัฏจักรของดวงอาทิตย (solar cycle) หาง

กันรอบละประมาณ 11 ป ซ่ึงในเหตุการณประทุอยาง

รุนแรงน้ี จะมีการปลดปลอยกอนมวลของอนุภาคดวง

อาทิตยขนาดใหญออกมาถึงระดับช้ันโคโรนา (ซ่ึงเปน

ช้ันบรรยากาศนอกสุดของดวงอาทิตย) ดังรูปที่ 1 การ

ปลดปลอยกอนมวลในระดับช้ันโคโรนาในแตละครั้ง จะ

มีกลุมกอนของอนุภาคจากดวงอาทิตยขนาดใหญที่มวล

มากกวา 10,000,000,000 กิโลกรัม เคล่ือนที่ออกมา

ดวยอัตราเร็วตั้งแต 100 ถึง 2000 กิโลเมตรตอวินาที 

(Manchester et al., 2005) ใน ขณะที่ลมสุริยะ 

(solar wind) ปกติ ซ่ึงมีอนุภาคออกมาจากดวงอาทิตย 

จะมีระดับความเร็ว 400 ถึง 800 กิโลเมตรตอวินาที 

(Lang, 2001) ในเหตุการณปลดปลอยกอนมวลของ

อนุภาคดวงอาทิตยขนาดใหญในบางเหตุการณที่ มี

ความเร็วในการเคล่ือนที่ของกอนมวลขนาดใหญสูงกวา

ความเร็วลมสุริยะ มีผลทําใหเกิดคล่ืนกระแทก (shock) 

ขึ้นไดเน่ืองจากความไมตอเน่ืองในความเร็วของวัตถุบน

ตัวกลางในการเคล่ือนที่ ซ่ึงกอนมวลของอนุภาคดวง

อาทิตยขนาดใหญเคล่ือนที่ด วยความเร็วมากกวา

ความเร็วของลมสุริยะในตัวกลางของดาวเคราะห 

(interplanetary medium) ในระบบสุริยะ 

ในสถานการณที่ เ กิดค ล่ืนกระแทกจาก

เหตุการณพายุสุริยะน้ัน เปนผลใหอนุภาคในตัวกลาง

ของดาวเคราะหถูกเรงใหมีพลังงานที่สูงขึ้น เม่ืออนุภาค

ที่มีพลังงานสูงเหลาน้ันเคล่ือนที่มาถึงโลกอาจทําใหเกิด

ความเสียหายตอระบบส่ือสารของดาวเทียม และสถานี

อวกาศที่โคจรอยูรอบโลกได หรืออาจทําความเสียหาย

ตอโรงงานไฟฟา การแจงเตือนระดับปริมาณรังสีที่มี

ผลกระทบดานความปลอดภัยของ ผู โดยสารบน

เครื่ องบินพาณิชยที่ อยู ในระดับ สู ง  รบกวนการ

ติดตอส่ือสารทางไกลผานสายเคเบิลใตนํ้า หรือทําให

เกิดปรากฏการณออโรรา (aurora effect) 

จากการสังเกตการวัดปริมาณอนุภาคพลังงาน

สูงจากดวงอาทิตย พบวาอนุภาคโปรตอนเปนอนุภาคที่

มีปริมาณมากที่สุดที่วัดได เน่ืองจากโปรตอนเปนสสาร

ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของโครงสรางดวงอาทิตย โดย

ในรูปที่  2 ไดแสดงผลของสเปกตรัมพลังงานของ

อนุภาคโปรตอนในเหตุการณพายุสุริยะ จากขอมูลการ

วัดของ Bazilevskaya et al. (2013) โดยเครื่อง
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ตรวจวัดอนุภาค PAMELA (payload for antimatter 

matter exploration and light-nuclei 

astrophysics) บนดาวเทียม Resurs-DK1 ซ่ึงเปนการ

วัดจํานวนอนุภาคของโปรตอนที่พลังงานตาง ๆ ใน

เหตุการณกอนเกิดพายุสุริยะ ในวันที่ 23 มกราคม 

2012 (รูป 2(a)) และตอนที่เกิดพายุสุริยะ ในวันที่ 27 

มกราคม 2012 (รูป 2(b)) พบวาจํานวนอนุภาคในแต

ละระดับพลังงานในชวง 100-200 MeV ในเหตุการณ

เ กิดพายุ สุริยะ ผลการวัดสเปกตรัมพลังงานของ

โปรตอน ในรูปที่ 2(b) จะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นในทุกระดับ

พลังงาน เน่ืองจากผลการเรงอนุภาคที่คล่ืนกระแทกใน

เหตุการณพายุสุริยะในเวลาตอมาประมาณ 103 ช่ัวโมง 
 

 
 

รูปท่ี 1 ลักษณะของเหตุการณปลอยกอนมวลโคโรนาจากดวงอาทิตยในเหตุการณพายุสุริยะ 

(รูปจาก: http://www.geekation.com/wp-content/uploads/2011/11/CME_EIT_C2_2002_prev.jpg) 
 

     
                                   (a)                                                                (b) 

รูปท่ี 2 สเปคตรัมพลังงานของอนุภาคโปรตอน (proton) ในชวงพลังงาน 100-200 MeV ของวันที่ 23 มกราคม 

2012 เวลา 01:12 UT (กอนการเกิดคล่ืนกระแทก) (a) และวันที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 08:39 UT 

(เม่ือมีการเกิดคล่ืนกระแทก) (b) (ขอมูลจาก: Bazilevskaya et al., 2013) 

January 23, 2012 January 27, 2012 
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รูปท่ี 3 แสดงการเกิดคล่ืนกระแทกที่ทําใหเสนสนามแมเหล็กไมตอเน่ืองจากเหตุการณปลอยกอนมวลโคโลนา 

(CME) จากดวงอาทิตย 
 

ทฤษฎี 

หลักการการเรงอนุภาคจากดวงอาทิตยที่

เกิดขึ้นเน่ืองจากการเกิดคล่ืนกระแทก ไดถูกพัฒนาจาก

แนวคิดของ Fermi (1954), Krymskii (1977), Bell 

(1978) และ Drury (1983) เก่ียวกับกลไกการเรง

อนุภาคแบบฟุง (diffusive shock acceleration) ซ่ึง

ใชอธิบายการเรงอนุภาคที่คล่ืนกระแทกของรังสีคอสมิก

ในอวกาศทั่วไป สําหรับการเรงอนุภาคจากดวงอาทิตย

ที่คล่ืนกระแทกน้ัน สวนใหญเกิดจากเหตุการณปลอย

กอนมวลโคโรนา (coronal mass ejection, CME) 

จากดวงอาทิตย ในเหตุการณพายุสุริยะ (รูปที่ 1) เปน

ผลทําใหเกิดความไมตอเน่ืองของตัวกลางของเสน

สนามแมเหล็กในอวกาศขึ้น ซ่ึงความไมตอเน่ืองของเสน

สนามแมเหล็กน้ีคือคล่ืนกระแทก (shock) ดังรูปที่ 3 

โดยคล่ืนกระแทกน้ีจะเคล่ือนที่ออกมาจากบริเวณช้ัน 

โคโรนของดวงอาทิตย มายังบริเวณโลกในระยะเวลา  

2-5 วัน ขึ้นกับระดับความรุนแรงและความเร็วในการ

เคล่ือนที่ของกอนมวลโคโรนาในแตละเหตุการณพายุ

สุริยะ 

ในกรณีที่มีคล่ืนกระแทก (shock) เกิดขึ้นน้ัน 

จะมีผลทําใหความเร็วของพลาสมาในตัวกลางระหวาง

ดาวเคราะหมีคาแตกตางกันที่บริเวณคล่ืนกระแทก 

(ความเร็ว U1 ที่บริเวณดานหนาคล่ืนกระแทก และ U2 

ที่บริเวณดานหลังคล่ืนกระแทก) และมีผลใหความเขม

ของสนามแมเหล็กในตัวกลางระหวางดาวเคราะหมีคา

แตกตางกันที่บริเวณคล่ืนกระแทก (มีความเขมของ

สนามแมเหล็ก B1 ที่บริเวณดานหนาคล่ืนกระแทก และ 

B2 ที่บริเวณดานหลังคล่ืนกระแทก) ดังรูปที่  4 เม่ือ

พิจารณาการเคล่ือนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กที่มี

ความปนปวนผาน โดยการเคล่ือนที่ของอนุภาคที่มีการ

ผานคล่ืนกระแทกจะทําให โมเมนตัมของอนุภาคน้ันมี

คาเพิ่มขึ้นเ น่ืองจากความแตกตางของความเร็วของ

พลาสมาในตัวกลางระหวางดาวเคราะห (U1 และ U2) 

เพราะอนุภาคน้ันจะมีโมเมนตัม (p) เพิ่มขึ้นเน่ืองจาก

การฟุง (diffusion) ชนกับสนามแมเหล็ก B1 ดวย

ความเร็ว U1 และมีโมเมนตัมลดลงเน่ืองจากการฟุงชน

กับสนามแมเหล็ก B2 ดวยความเร็ว U2 ดังน้ันโดยสุทธิ

แลวการเคล่ือนที่ของอนุภาคที่ผานคล่ืนกระแทก 1 ครั้ง 

จะมีคาโมเมนตัมเพิ่มขึ้นดังสมการ 

0
0
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3
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v
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รูปท่ี 4 แสดงการเคล่ือนที่ของอนุภาคผานคล่ืนกระแทก (shock) ในสนามแมเหล็กที่มีความปนปวน ซ่ึงพิจารณา

ในกรอบอางอิงของคล่ืนกระแทก โดยบริเวณ 1 (upstream) เปนบริเวณที่คล่ืนกระแทกยังมาไมถึง และ

บริเวณ 2 (downstream) เปนบริเวณที่คล่ืนกระแทกเคล่ือนผานไปแลว 
 

โดยที่ p คือโมเมนตัมของอนุภาคหลังจากการเคล่ือนที่

ผานคล่ืนกระแทก 1 รอบ 0p  คือ โมเมนตัมของ

อนุภาคกอนเคล่ือนที่ผานคล่ืนกระแทก 1U  ความเร็ว

ของลมสุริยะหนาคล่ืนกระแทก 2U  คือ ความเร็วของ

ลมสุริยะหลังค ล่ืนกระแทก 0v  คือความเร็วของ

อนุภาคเริ่มตนกอนเคล่ือนที่ผานคล่ืนกระแทก 

เ ม่ือพิ จารณาอนุภาคเค ล่ือนที่ผ านค ล่ืน

กระแทกเปนจํานวนหลาย ๆ ครั้ง เชนจํานวน n ครั้ง 

คาโมเมนตัมของอนุภาคจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังสมการ 
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        (2) 

โดยที่ np  คือโมเมนตัมของอนุภาคที่เคล่ือนที่ผานคล่ืน

กระแทกเปนจํานวน n ครั้ง และ iv  คือความเร็วของ

อนุภาคที่เคล่ือนที่ผานคล่ืนกระแทกครั้งที่ i  

จากคาโมเมนตัมของอนุภาคที่ เพิ่มขึ้นใน

สมการ (2) จะพบวาพลังงานของอนุภาคจากดวง

อาทิตยในแตละตัวสามารถเพิ่มขึ้นไดเม่ือมีการเคล่ือนที่

ไปมาในสนามแมเหล็กผานคล่ืนกระแทก โดยเฉพาะ

เม่ืออนุภาคมีการเคล่ือนที่กลับไปกลับมาและผานขาม

คล่ืนกระแทกเปนจํานวนหลาย ๆ ครั้ง )(n  ซ่ึงทําให

พลังงานของอนุภาคน้ันมีคาเพิ่มขึ้นไดมาก 

 

วิธีการจําลอง 

เราคํานวณผลของการเปล่ียนแปลงของ

จํานวนอนุภาคที่คล่ืนกระแทก จากแบบจําลองการเรง

อนุภาคที่คล่ืนกระแทกที่ขึ้นกับเวลา (finite time 

shock acceleration) ของ Channok et al. (2005) 

โดยพิจารณาจากสมการเชิงอนุพันธ เพื่อคํานวณหาการ

เปล่ียนแปลงจํานวนอนุภาค (N ) ที่ขึ้นตอเวลา ( t ) ซ่ึง

คาพลังงาน (E ) จะมีคาเพิ่มขึ้นตามจํานวนครั้ง ( n ) ที่

อนุภาคถูกเรงผานคล่ืนกระแทก โดยที่ E  จะอยูในรูป 

nE  และตัวแปรตาง ๆ จะขึ้นกับจํานวนครั้ง ( n ) ที่

อนุภาคถูกเรงผานคล่ืนกระแทก ( nnn rI ,,  ) ซ่ึงมี

รูปแบบ ดังสมการที่ (3) 

),(

),()(),(

11 tENr

tENrI
dt

tEdN

nn

nnnn
n



   (3) 
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โดยที่ ),( tEN n  คื อ  จํ า น ว นอ นุ ภ า ค ที่ มี ค า

พลังงาน nE  และที่เวลา t  ใด ๆ 

nE  คือ พลังงานของอนุภาคที่เคล่ือนที่ผาน

คล่ืนกระแทกจํานวน n  ครั้ง 

nI  คือ การอัตราการไหลของอนุภาคเขาหา

คล่ืนกระแทก (พิจารณาในกรอบอางอิงของคล่ืน

กระแทก) 

nr  คือ อัตราการเร งของอนุภาคที่ค ล่ืน

กระแทกที่พลังงาน nE  

n  คือ  อัตราการเค ล่ือนที่ ของอนุภาค

ออกไปจากบริเวณคล่ืนกระแทกที่พลังงาน nE  

โดยตัวแปรอัตราการการเรงของอนุภาคที่

คล่ืนกระแทก ( nr ) และ อัตราการเคล่ือนที่ของอนุภาค

ออกไปจากคล่ืนกระแทก ( n ) ในสมการที่ (3) น้ัน nr  

และ n  จะมีคาขึ้นกับจํานวนครั้งที่อนุภาคผานคล่ืน

กระแทกจํานวน n  ครั้งซ่ึงหาคาได ดังสมการ 

1

2
21

1

)/(11(4
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      (5) 

โดยที่  nv  คือ ความเร็วของอนุภาคที่เ ม่ือผานคล่ืน

กระแทก n  ครั้ง, 1U  คือ ความเร็วของลมสุริยะหนา

คล่ืนกระแทก, 2U  คือ ความเร็วของลมสุริยะหลังคล่ืน

กระแทก และ 1B / 2B  คือ อัตราสวนความเขมของ

สนามแมเหล็กดานหนาคล่ืนกระแทกกับดานหลังคล่ืน

กระแทก 

สําหรับตัวแปรที่มีผลตออัตราการเรง ( nr ) 

ของอนุภาคที่คล่ืนกระแทกในสมการที่ (4) คือ คาสัม

ประสทธ์ิการฟุง ( ) ในตัวกลางระหวางดาวเคราะห 

โดยคาสัมประสทธ์ิการฟุงดานหนาคล่ืนกระแทก คือ 

3


 n
n

v
                      (6) 

โดยที่  n  คือ สัมประสิทธ์ิการฟุ งดานหนาค ล่ืน

กระแทกของอนุภาคที่มีความเร็ว nv  และ   คือ 

ระยะอิสระเฉล่ีย (mean free path) ของอนุภาคใน

ตัวกลางระหวางดาวเคราะห (Kallenrode, 2001) 

สําหรับคาของตัวแปร   น้ันไมสามารถวัด

คาไดจากเครื่องมือวัดในเหตุการณพายุสุริยะ ดังน้ันจึง

ตองทําการประมวลผลคาของ   ที่ตาง ๆ กัน เพื่อ

คํานวณคา n  ที่ใชไดกับระดับเหตุการณการเกิดพายุ

สุริยะ ซ่ึงในเหตุการณการเกิดพายุสุริยะจะมีความ

รุนแรงที่ตางกันออกไป ซ่ึงคาระยะอิสระเฉล่ียน้ีเปนตัว

บงช้ีถึงระดับเหตุการณของการเรงอนุภาคเน่ืองจาก

คล่ืนกระแทกในตัวกลางระหวางดวงอาทิตยกับโลก 

โดยในเหตุการณปกติ (ที่ไมมีการเกิดพายุสุริยะ) คา

ระยะอิสระเฉล่ียของอนุภาคในตัวกลางระหวางดาว

เคราะห จะมีคาประมาณ 0.05–0.3 AU (Palmer, 

(1982); Kallenrode et al., (1992)) (1 AU คือ

ระยะทาง 1 หนวยดาราศาสตร) สวนในเหตุการณการ

เกิดพายุสุริยะที่มีความรุนแรง คาระยะอิสระเฉล่ียของ

อนุภาค    ที่ วิ เ คราะห ได จะ มีคาที่ น อยลงกว า

เหตุการณปกติ (นอยกวา 0.01 AU) 

ในการคํานวณเพื่อหาผลเฉลยของจํานวน

อนุภาค ),( tEN n  จากการเรงผานคล่ืนกระแทกใน

สมการที่ (3) น้ัน เน่ืองจากการกระจายตัวของอนุภาค

ในแตละคาพลังงานมีจํานวนมาก เราจึงประยุกตใช

วิธีการคํานวณเชิงตัวเลข เพื่อคํานวณจํานวนอนุภาคใน

แตละคาพลังงานเริ่มตนกอน )0,( tEN n  แลวจึง

คํานวณผลการเปล่ียนแปลงที่ขึ้นกับเวลาของจํานวน

อนุภาคในแตละคาพลังงาน ซ่ึงมีขั้นตอนในการคํานวณ

ดังน้ี คือ 

1. วิเคราะหขอมูลการวัดอนุภาคโปรตอนใน

เหตุการณพายุสุริยะของ Bazilevskaya et al. (2013) 



330 KKU Science Journal Volume 43 Number 2 Research 

 

 

จากเครื่องมือวัด PAMELA บนดาวเทียม Resurs-DK1 

โดยทําการวิเคราะหลักษณะของขอมูลที่ วัดไดจาก

สเปกตรัมพลังงานของอนุภาคที่ วัดไดกอนเกิดคล่ืน

กระแทก ในวันที่ 23 มกราคม 2012 จากรูปที่ 2(a) 

2 .  พิ จา ร ณ าค า เ ง่ื อน ไข เ ริ่ ม ต น  (initial 

condition) ของ  ),( tEN n  ซ่ึ ง ไดจากสเปกตรัม

พลังงานของอนุภาคที่วัดไดกอนเกิดคล่ืนกระแทก (จาก

รูปที่ 2(a)) ซ่ึงจะไดขอมูลเริ่มตนที่เวลา 0tt   เพื่อใช

ในการคํานวณเปนคาเริ่มตน )0,( tEN n  ใน

สมการที่ (3) 

3. วิเคราะหคาตัวแปรที่เก่ียวของจากขอมูลที่

ไดจากเครื่องมือวัด PAMELA บนดาวเทียม Resurs-

DK1 ที่โคจรรอบโลก ในชวงที่เกิดเหตุการณพายุสุริยะ

ในรอบวัฏจักรที่ 24 เพื่อใชคํานวณคา nr  และ n  ใน

สมการที่ (4) และ (5) ตามลําดับ คือ 1U  (ความเร็ว

ของลมสุริยะหนาคล่ืนกระแทก), 2U  ความเร็วของลม

สุริยะหลังคล่ืนกระแทก), และ 1B / 2B  (อัตราสวน

ความเขมของสนามแมเหล็กดานหนาคล่ืนกระแทกกับ

ดานหลังคล่ืนกระแทก) 

4. คํานวณคาสัมประสิทธ์ิการฟุงดานหนา

คล่ืนกระแทก ( n ) ในสมการที่ (6) เพื่อใชในการหา

คา nr  และ n  ในสมการที่  (4) และ (5) โดย

กําหนดคาความเร็วของอนุภาคเริ่มตน 0v = 500 

km/s และพิจารณาจํานวนครั้งของการเคล่ือนที่ขาม

คล่ืนกระแทก ( n ) ของอนุภาคโปรตอน โดยใช n  

480 

5. พิจารณาประมวลคาการปรับเปล่ียนคา 

  (ระยะอิสระเฉล่ียของอนุภาคในตัวกลางระหวาง

ดาวเคราะห) เพื่อใชคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการฟุงใน

สมการที่ (6) ที่ระยะ   ตางๆ กัน โดยพิจารณาในชวง 

  = 0.001-0.020 AU 

6. คํานวณอัตราการไหลของอนุภาคเขามาหา

คล่ืนกระแทก ( nI ) ที่ใชในสมการที่ (3) โดยกําหนดให 

),( 0tENI nn   

7. คํานวณผลเชิงตัวเลขในสมการที่ (3) จาก

ตัวแปร nI , nr , n  และ ),( 0ttEN n   เพื่อหา

คา ),( tEN n  ที่ขึ้นกับเวลา t  โดยใชวิธีการรุงเง-กุต

ตา ลําดับที่ 4 (4th order Runge-Kutta) ในการ

คํานวณเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร โดยเราใชคา t  

= 0.01 ช่ัวโมง ในการแบงชวงยอยของเวลา 

8. วิเคราะหผลของคา ),( tEN n  ที่คํานวณ

ไดในขั้นตอนที่ 7 จากผลการเรงที่คล่ืนกระแทกเม่ือ

เวลาผานไป t  = 103.2 ช่ัวโมง เปรียบเทียบกับ

สเปกตรัมพลังงานของอนุภาคโปรตอนที่วัดไดหลังมี

คล่ืนกระแทก (ในรูปที่ 2(b)) เพื่อหาคาระยะอิสระเฉล่ีย

ของอนุภาคโปรตอนในตัวกลางระหวางดาวเคราะหที่มี

ผลสอดคลองกับเหตุการณพายุสุริยะ วันที่ 27 มกราคม 

2012 

 

ผลการจําลอง 

จากการจําลองผลการเรงอนุภาคโปรตอนที่

คล่ืนกระแทกในเหตุการณพายุสุริยะ โดยใชแบบ 

จําลองการเรงอนุภาคที่คล่ืนกระแทกที่ขึ้นกับเวลา 

(finite time shock acceleration) โดยนําขอมูลการ

วัดสเปคตรัมพลังงานของอนุภาคโปรตอนกอนการเกิด

คล่ืนกระแทก (ในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2012) เปน

คาเ ง่ือนไขเริ่มตน )0,( tEN n  ในการคํานวณ 

แลวคํานวณผลของคา ),( tEN n  ที่เกิดขึ้นจากการ

เรงอนุภาคโปรตอนที่ค ล่ืนกระแทกในเวลา 103.2 

ช่ัวโมงตอมา โดยกําหนดชวงเวลายอย ( t ) ในการ

คํานวณ คือ t = 0.01 ช่ัวโมง ในการจําลองน้ี เราได

พิจารณาการเปล่ียนคาของระยะอิสระเฉล่ียของอนุภาค

ในตัวกลางระหวางดาวเคราะห ( ) ซ่ึงเปนปจจัยที่

สําคัญในการศึกษาการฟุงของอนุภาคในคล่ืนกระแทก 
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โดยเริ่มจากใชคาอิสระเฉล่ียของอนุภาคเริ่มตน   = 

0.001 AU แลวปรับเพิ่มคา   เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.001 

AU จนถึงคา   = 0.020 AU แลววิเคราะหผลของ

สเปกตรัมพลังงานของโปรตอนที่สอดคลองกับการวัดที่

ไดจากเครื่องมือ PAMELA ในเหตุการณพายุสุริยะวันที่ 

27 มกราคม ค.ศ. 2012 (Bazilevskaya et al., 2013) 

จากการจําลองพบวาที่ระยะอิสระเฉล่ียของอนุภาคมีคา

นอย ๆ (  = 0.001 ถึง 0.005 AU) จะทําใหมีผลตอ

การเรงอนุภาคเปนอยางมาก โดยคาของระยะอิสระ

เฉล่ียของอนุภาคในตัวกลางระหวางดาวเคราะหที่

วิเคราะหจากการจําลองเหตุการณพายุสุริยะน้ี คาที่

สอดคลองกับการวัดไดดีที่สุด มีคา 0.001 AU แสดงผล

ในรูปที่ 5 โดยมีความสอดคลองกับคาระยะอิสระเฉล่ีย

ของอนุภาคในตัวกลางระหวางดาวเคราะหในเหตุการณ

พายุสุริยะที่มีความรุนแรงซ่ึงมีคาระยะอิสระเฉล่ียของ

อนุภาคในชวง 0.001 ถึง 0.01 AU (Forman, 1981; 

Ng et al., 1999) 

 

 
รูปท่ี 5 สเปคตรัมพลังงานของอนุภาคโปรตอน ที่ไดจากการจําลองผลการเรงอนุภาคในเหตุการณพายุสุริยะ วันที่ 

27 มกราคม 2012 (โดยสัญลักษณ � แสดงผลการวัดอนุภาคกอนเกิดคล่ืนกระแทก สัญลักษณ O 

แสดงผลการวัดอนุภาคหลังมีคล่ืนกระแทกจากเหตุการณพายุสุริยะ และเสนทึบ แสดงผลการคํานวณจาก

แบบจําลองการเรงอนุภาค) 
 

สรุปผล 

เราสามารถประยุกตใชการจําลองการเรง

อนุภาคที่คล่ืนกระแทกขึ้นกับเวลา (finite time shock 

acceleration) ในการคํานวณผลของการเรงอนุภาคที่

คล่ืนกระแทกในเหตุการณพายุสุริยะ ในเหตุการณ วันที่ 

27 มกราคม 2012 ซ่ึงเปนเหตุการณพายุสุริยะระดับ

รุนแรงในรอบวัฏจักรสุริยะที่ 24 ซ่ึงเปนรอบวัฏจักร

สุริยะที่เกิดขึ้นลาสุด ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 2011-

 

 ผลการคํานวณจากแบบจาํลอง 
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2012 ผลการจําลองที่ไดสอดคลองกับการวัดสเปกตรัม

ของอนุภาคโปรตอน จากเครื่องวัด PAMELA บน

ดาวเทียม Resurs-DK1 (Bazilevskaya et al., 2013) 

โดยวิเคราะหคาระยะอิสระเฉล่ียของอนุภาคโปรตอน

จากการจําลองในเหตุการณพายุสุริยะในวันที่  27 

มกราคม 2012 มีคา 0.001 AU ซ่ึงมีระดับความรุนแรง

มากในรอบวัฏจักรสุริยะที่ 24 
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