
ว.วิทย. มข. 43(2) 333-345 (2558)  KKU Sci. J. 43(2) 333-345 (2015) 

 

 
 

วัตถุท่ีสามและการวิวัฒนาการของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส 

Third Body and Evolution of a Binary System FZ Orionis 
ธนวัฒน รังสูงเนิน1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมุงเนนการศึกษาลักษณะทางกายภาพ และการวิวัฒนาการของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส 

โดยลักษณะทางกายภาพประการหน่ึงที่มุงสนใจศึกษา น่ันคือ การปรากฏของวัตถุที่สามภายในระบบดาว 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการสังเกตการณ ณ หอดูดาวสิริธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหอดูดาวภูมิภาคเฉลิม 

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

โดยใชกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เมตร บันทึกขอมูลดวยระบบซีซีดีโฟโตเมทรี 

ผานแผนกรองแสงความยาวคล่ืนสีนํ้าเงิน สีเหลือง และสีแดง แบบมาตรฐาน ผลปรากฏวา ระบบดาวคูเอฟแซด  

โอไรโอนิส เปนระบบดาวคูแบบแตะกัน ตามแบบจําลองของโรช มีการเปล่ียนคาบวงโคจรลดลง 4.8416×10-19 

วินาทีตอป มีคาบวงโคจร 0.39998 วัน จากการวิเคราะหแผนภาพ (O–C)2 พบวาการเปล่ียนคาบวงโคจรปรากฏ

ลักษณะเปนคาบซอนอยู  ซึ่งอธิบายไดดวยการมีอยูของวัตถุที่สาม และจากการวิเคราะหดวยเทคนิค 

วิลสัน-เดวินนี เพื่อวิเคราะหหาคาพารามิเตอรของระบบดาวคู พบวา ผลการวิเคราะหแบบจําลองชุดที่หน่ึงเปน

ระบบดาวคูแบบแตะกันที่มีอัตราสวนมวล (q) เทากับ 0.14 และมีคามุมเอียงของระนาบวงโคจร (i) เทากับ 

68.24±0.359 องศา ชุดที่สองแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จะมีวัตถุที่สามในระบบ  จากผลการคํานวณคาแสงของ

วัตถุที่สาม พบวามีคานอยมาก โดยคา L3b, L3v, L3R มีคา -0.0473, -0.0362, -0.0427 ตามลําดับ ดังน้ันเม่ือนําคา

แสงของวัตถุที่สามในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มาคํานวณรวมกับคาแสงของดาวดวงที่ 1 และดวงที่ 2 จึงไมมี

ผลทําใหกราฟแสงของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีการเปล่ียนแปลง แสดงวาวัตถุที่สามในระบบดาวคูเอฟแซด 

โอไรโอนิส อาจเปนวัตถุที่มีมวลนอยมากหรือมีกําลังสองสวางนอยมาก ซ่ึงอาจเปนประเด็นในการวิจัยตอไปถึงความ

เปนไปไดของการมีดาวเคราะหในระบบดาวคูดังกลาว 
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ABSTRACT 

The aim of this research work is to study the physical properties of a binary system, FZ 

Orionis, and it’s evolution by Which the study of the existence of a third body is the interesting for 

physical property, too. Observations were done using a 0.5 m Richey-Chertian reflecting telescope 

connected to CCD Photometry by a standard BVR system at Sirindhorn Observatory, Chiang Mai 

and Regional Observatory for Publics, Nakhon Ratchasima. The results have show that the binary 

system, FZ Orionis is a contact binary according to the Roche’s model with the orbital period 

change of 4.8416×10-19 sec/year and an orbital period of 0.39998 day. The calculation on the 

sinusoidal (O-C)2 curve shows that the exist a third body in this binary system. The first calculated 

data set using WD program show that FZ Orionis has a mass ratio of 0.14, an inclination of 68.24  ± 

0.359 degree, and the second data set show the existence of the third body . The calculated 

result shown that the light of the third body is very low, by which the values of L3b, L3v and L3R are 

-0.0473, -0.0362 and -0.0427 respectively. So, the light of the third body does not affect to the 

change of the light curves of FZ Orionis. The result indicates the existence of a very less massive 

body which may lead to the further study on the possibility of the existence of a planet on this 

binary system. 
 

คําสําคัญ: ระบบดาวคูแบบแตะกัน  เอฟแซด โอไรโอนิส  วัตถุที่สาม 

Keywords: Contact binary system, FZ Orionis, Third body 

 

บทนํา 

การศึกษาระบบดาวคูเปนงานวิจัยที่วงการดาราศาสตรใหความสําคัญและมีความสนใจเปนอยางยิ่ง องค

ความรูของระบบดาวคูเปรียบเสมือนรอยตอแหงวิวัฒนาการของเอกภพที่สําคัญ ระบบดาวคูเปนระบบดาวที่

ประกอบไปดวยสมาชิกที่มีดาวฤกษสองดวง โดยโคจรรอบจุดศูนยกลางของมวลรวมกัน และอยูภายใตสนามแรง

โนมถวงซ่ึงกันและกัน เรียกระบบดาวแบบน้ีวา ระบบดาวคู (binary system) (บุญรักษา, 2550) โดยประมาณ 20 

เปอรเซ็นตของระบบดาวคูเปนระบบดาวคูอุปราคา (eclipsing binary) ซ่ึงคาบการโคจรสามารถสังเกตการณไดใน

แนวสังเกตการณจากโลก ขอมูลของแสงสามารถนํามาสรางเปนกราฟแสง (light curve) ไดและขอมูลดังกลาว

สามารถนํามาวิเคราะหหาสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งองคประกอบทางกายภาพตาง ๆ ระบบดาวคูหลายระบบมี

การวิวัฒนาการจากลักษณะทางกายภาพเดิม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจาก ตัวแปรหรือปจจัยหลายดานที่ทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลง คณะผูวิจัยไดคัดเลือกระบบดาวคูอุปราคาระบบหน่ึงคือ ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส (FZ 

Orionis) ซ่ึงระบบดาวคูน้ีมีการทําวิจัยไมมากนัก โดยตั้งแตมีการคนพบโดย Hoffmeister ในป ค.ศ. 1934 พบวา

เปนดาวแปรแสง ตอมาในป ค.ศ. 1953 Kippenhahn ไดจําแนกใหดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เปนระบบดาวคู 

ประเภทเบตา ไลรี และประมาณคาบวงโคจรได 1.597 วัน ตอมาในป ค.ศ. 1983 และในป ค.ศ. 1984 Figer และ 
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Le Brogne นําเสนอผลการวิจัยพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ไดวิวัฒนาการเปนระบบดาวคูประเภท  

W Uma และไดรายงานวามีคาบวงโคจรเทากับ 0.399986 วัน (Byboth et. al., 2004) ตอมาในป ค.ศ.2001  

El–Bassuny ไดเสนอรายงาน ความผันแปรในกราฟแสงของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ซ่ึงสามารถอธิบายการ

มีวัตถุที่สามหรือการสูญเสียมวลของระบบ ในป ค.ศ.1993 อยางก็ตามมีนักดาราศาสตรหลายทานที่ทําการ

วิเคราะหการเปล่ียนคาบวงโคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาทิ El Bassuny และ Alawy ไดวิเคราะห

การเปล่ียนคาบวงโคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส พบวามีคาบวงโคจรลดลงอยางตอเน่ืองดวยอัตรา 

2.6x10-5 วันตอป (Mas Hesse et al., 2003) ในป ค.ศ. 2001 Qian และ Yuan ไดทําการสังเกตการณระบบดาว

คูแบบแตะกันหลายระบบ และรายงานผลพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลง (Qian and 

Yuan, 2001) ตอมาในป ค.ศ. 2003 Shengbang Qian ไดวิเคราะหการเปล่ียนคาบวงโคจรอีกครั้ง พบวาคาบวง

โคจรลดลงเทากับ 5.1x10-7 วันตอป (Wen and Xiang-Dong, 2006) Liakos และ Niarchos ไดรายงาน

ผลการวิจัยพบวา ภายในระบบดาวคู FZ Orionis มีความเปนไปไดที่จะมีวัตถุที่สามรวมอยูภายในระบบโดย

สามารถสังเกตไดจากการผันแปรของกราฟแสงและแผนภาพ O-C residuals (Liakos and Niarchos, 2008) จาก

การคนควาของนักดาราศาสตรหลายทานพบวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลงอยางตอเน่ือง 

ในป พ.ศ. 2551 พิสัย แกวอรสาน สามารถคํานวณคาบวงโคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจร

ลดลงอยางตอเน่ืองดวยอัตรา 3.13185 x 10-5 วินาทีตอป และจากผลการคํานวณพบวาเสนกราฟจากแผนภาพ 

(O-C)2 มีลักษณะเปนคาบซอนกัน ซ่ึงอธิบายไดดวยการมีวัตถุที่สามภายในระบบดาวคู (พิสัย, 2551) สําหรับ 

CiCek และคณะ ไดรายงานผลการวิจัยพบวา ภายในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีวัตถุที่สามที่มีคาบวงโคจร 

68.5973±0.0002 ป (CiCek et. al., 2009) 

อยางไรก็ตามจวบจนกระทั่งปจจุบันระบบดาวคูน้ียังไมมีนักวิจัยทําการศึกษาเพิ่มเติมอีก ทําใหขอมูล

ลักษณะทางกายภาพของดาวคูระบบน้ียังไมมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงตามทฤษฎีการวิวัฒนาการของระบบดาวคูน้ัน

แสดงใหเห็นวาระบบดาวคูจะมีวิวัฒนาการจากเดิม ดั้งน้ันคณะผูวิจัยจึงไดมีความสนใจในการที่จะศึกษาและทํา 

การวิจัยระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เพื่อทําใหทราบถึงขอมูลขององคประกอบทางกายภาพ และวิวัฒนาการ

ของระบบดาวคูน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวัตถุที่สามและการวิวัฒนาการของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส 

2. เพื่อทําการวิเคราะหองคประกอบทางกายภาพตาง ๆ ไดแก คาบวงโคจร เวลาที่แสงนอยที่สุด วัตถุที่

สาม และสรางแบบจําลองของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การสังเกตการณระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส โดยใชกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงริชชี–เครเทียน 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ฐานกลองระบบเสนศูนยสูตร และติดตั้งระบบมอเตอรติดตามดาวอัตโนมัติ ซ่ึง

ใชเครื่องซีซีดีโฟโตมิเตอรตอเขากับกลองโทรทรรศน เพื่อทําการบันทึกภาพผานแผนกรองแสงความยาวคล่ืนสี 
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นํ้าเงิน สีเหลือง และสีแดง ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา นครราชสีมา ระหวางวันที่ 12–14 ธันวาคม พ.ศ.2555 และ 25–27 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 

หลังจากดําเนินการถายภาพดวยระบบซีซีดีโฟโตเมทรีแลว นําภาพที่ผานกระบวนการรีดักชันภาพเพื่อ

กําจัดสัญญาณระบบกวน มาทําการวัดแสงดวยโปรแกรม MaxIm DL 3 และจะไดคาวันจูเลียน (JD) จากน้ันนํา

ขอมูลไดจากการสังเกตการณในแตละชวงเฟสมาเช่ือมตอเขาดวยกัน และแปลงเวลาใหอยูในหนวย วันจูเลียนศูนย

สุริยะ (HJD) นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาเวลาที่แสงนอยที่สุด (time of minimum) ในชวงเวลาการเกิด 

อุปราคาของระบบดาวคู นําขอมูลที่ไดไปหาชวงเวลาที่แสงนอยที่สุดจากการนําขอมูลคา HJD และ คาจากการ

สังเกตการณ (Obj) โดยใชโปรแกรม OriginPro 8 ทําการหาสมการ ephemeris ใหม ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการ

อางอิงถึงสมการ ephemeris เดิมที่นักดาราศาสตรในอดีตไดคํานวณไว หาคาการเปล่ียนคาบวงโคจรของระบบ

ดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส โดยใชแผนภาพ O-C หาคา Residual ของแผนภาพ O-C เพื่อตรวจสอบการมีวัตถุดวงที่

สาม จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลระบบดาวคู โดยการใสคาพารามิเตอรตาง ๆ ลงในโปรแกรม WD ไดแก คาแสง

ดาว ตําแหนงเฟสของแตละภาพถาย คา normal light คาอัตราสวนมวล คามุมเอียงของระนาบวงโคจร คาการ

สะทอนแสงที่ผิวดาว (bolometric albedo) คาอุณหภูมิยังผล คาเอกโพเนนต ของการมืดคลํ้าเน่ืองจากความ 

โนมถวง (gravity darkening exponent) คาความมืดคลํ้าที่ขอบดวง (limb darkening) กําลังการสองสวาง เปน

ตน เม่ือผลลัพธที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรม WD โปรแกรมจะสรางกราฟแสงสังเคราะห (synthetic light 

curve) โดยใชโปรแกรม LC คํานวณผลเฉลยที่ดีที่สุดโดยใชเทคนิค least square เพื่อใหไดกราฟแสงสังเคราะห

หรือกราฟความเร็วในแนวเล็งสังเคราะหปรับคาไดดีที่สุด (best fit) กับกราฟแสงและกราฟความเร็วในแนวเล็งที่ได

จากการสังเกตการณ โดยการใชโปรแกรม DC 

เม่ือไดผลเฉลยที่ดีสุดจากการคํานวณตามโปรแกรม WD แลว ผลเฉลยที่ไดเปนกรณีไมมีแสงจากวัตถุที่

สามมาเก่ียวของในระบบ ดังน้ันเม่ือตองการทราบวาระบบดาวคูที่ทําการศึกษาวิจัยอาจจะมีวัตถุดวงที่สาม 

(พิจารณาจากแผนภาพ O-C residual) ใหทําการปรับคา EL3 ในโปรแกรม WD เพื่อใหโปรแกรมทําการคํานวณหา

คาแสงจากวัตถุที่สาม เม่ือไดขอมูลจากการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ นําขอมูลพารามิเตอรตางๆ ที่ไดจากผล

เฉลยที่ดีที่สุดมาสรางแบบจําลองของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส โดยโปรแกรม Binary Maker 3.0 ในรูป

กราฟฟก (graphic image) 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

จากการสังเกตการณระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส คณะผูวิจัยไดทําการเลือกดาว GSC 119:361 เปน

ดาวเปรียบเทียบ (comparison star) และดาว GSC 119:263 เปนดาวตรวจสอบ (check star) ขอมูลที่ไดจาก

การสังเกตการณนํามาทําการรีดักชัน และทําการวิเคราะหหาคาเวลาที่แสงนอยที่สุด พบวา เกิดอุปราคา จํานวน 3 

ครั้ง ในระหวางวันที่ 12–14 ธันวาคม พ.ศ.2555 และเกิดอุปราคาจํานวน 3 ครั้ง ในระหวางวันที่ 25–27 

กุมภาพันธ พ.ศ.2557 ดังแสดงผลในตารางที่ 1 หลังจากน้ันนําคาเวลาที่แสงนอยที่สุดไปรวมกับขอมูลของ 

นักดาราศาสตรทานอ่ืนที่เคยทําการวิเคราะหไวในอดีต เพื่อหาตําแหนงของดาวหรือยุค (epoch) สําหรับงานวิจัยน้ี
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ไดดําเนินการอางอิงสมการ ephemeris เดิมของ Nelson (2013) นักดาราศาสตรชาวอเมริกา ซ่ึงไดคํานวณและ

แสดงผลของสมการไวดังสมการที่ 1 

HJD (min) = 2444024.668 + 0.399982E                     (1) 

ตารางท่ี 1 คาเวลาที่แสงนอยที่สุดเฉล่ียของวันที่ทําการสังเกตการณ 

วัน/เดือน/ป คาเวลาที่แสงนอยที่สุด (2450000+) ชนิดของอุปราคา 

12 ธันวาคม 2555 5970.198733 ทุติยภูมิ 

13 ธันวาคม 2555 5971.19929 ปฐมภูม ิ

14 ธันวาคม 2555 5972.19911 ทุติยภูมิ 

25 กุมภาพันธ 2557 6714.18115 ทุติยภูมิ 

26 กุมภาพันธ 2557 6715.18497 ปฐมภูม ิ

27 กุมภาพันธ 2557 6716.185001 ทุติยภูมิ 
 

ผลปรากฏวา เม่ือนําคาเวลาที่แสงนอยที่สุดทั้งหกคาไปรวมกับสมการของ Bob Nelson สามารถทําการ

คํานวณหาคาสมการ ephemeris ใหม ของงานวิจัยน้ีไดดังสมการที่ 2 

HJD (min) = 2444024.47484 + 0.39998E              (2) 

จากสมการ ephemeris ใหม แสดงใหเห็นวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส น้ันมีคาบวงโคจรใหมเปน 

0.39998 วัน และมีคาความคลาดเคล่ือนเทากับ 3.23869×10-7 อยางไรก็ตามแมวาผลการคํานวณที่ปรากฏจะเปน

การเปล่ียนคาบวงโคจรเพียงเล็กนอย แตเปนการแสดงใหเห็นวาระบบดาวคูมีการเปล่ียนคาบวงโคจรไปจากเดิม 

โดยอาจมีปจจัยตาง ๆ เชน แรงโนมถวงจากวัตถุดวงอ่ืนเขามาเก่ียวของ เปนตน 

นําคา Epoch และ คา O-C ของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ที่ไดจากการคํานวณของในเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2555 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2557 ไปรวมกับขอมูลคา epoch และ คา O-C ของนักดาราศาสตร

ในอดีตที่ไดศึกษาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส และไดรวบรวมและเคยคํานวณไวทั้งหมด จากน้ันนําขอมูลมา

เขียนกราฟความสัมพันธ โดยใชโปรแกรม Origin Pro 8.0 ซ่ึงกําหนดใหแนวแกน Y เปนคาของ O-C และแนวแกน 

X เปนคาของ Epoch ซ่ึงผลปรากฏวาไดแผนภาพ O-C ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 แผนภาพ O-C ของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส 

 

จากรูปที ่ 1 พบวาจุดที ่แสดงในกราฟเปนจุดที ่ผลของการคํานวณคาจากการสัง เกตการณ 

(observe) มีคานอยกวาผลจากการคํานวณ (calculate) ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบดาวคูมีคาบวงโคจร

ลดลงเล็กนอย เ มื่อพิจารณาจากเสนกราฟที่แสดงในภาพ O-C ไดจากการคํานวณโดยวิธี quadratic 

polynomial fit เสนกราฟมีลักษณะเปนพาราโบลาควํ่าเล็กนอย แสดงใหเห็นวาระบบดาวคูเอฟแซด โอ

ไรโอนิส มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงคาบวงโคจรลดลง และจากการใชสมการ quadratic polynomial 

fit ผลปรากฏวาไดสมการแสดงผลการคํานวณ ดังสมการที่ 3 

(O-C) = 5.07391 x 10-12 E2 + (-2.43681 x 10-6)E + (0.00122)            (3) 

จากสมการที่ 3 นําคา 5.07391×10-12 มาคํานวณหาคาอัตราการเปล่ียนคาบวงโคจร ไดเทากับ 

1110014782.1 
dE
dP  วันตอรอบ            (4) 

จากผลการคํานวณดังกลาว แสดงใหเห็นวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีอัตราการเปล่ียนคาบวง

โคจรเทากับ 1.014782×10-11 วันตอการเคล่ือนที่ครบหน่ึงรอบ ดังน้ันเม่ือตองการทราบวาอัตราการเปล่ียนคาบวง

โคจรซ่ึงเทียบกับเวลาในหนวยวินาทีตอป (sec/year) ผลปรากฏวามีคาเทากับ 

194.8416 10dP
dt

   วินาทีตอป           (5) 

ดังน้ันจากสมการที่ 5 แสดงใหเห็นวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีอัตราการเปล่ียนคาบวงโคจรที่

ลดลงเทากับ 4.8416×10-19 วินาทีตอป 

Research 
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จากแผนภาพ O-C ในรูปที่ 1 เม่ือนําขอมูลผลตางระหวางคา O-C ที่ไดจากการคํานวณดวยสมการ 

linear fit และคาที่ไดจากการคํานวณดวยสมการ quadratic polynomial fit มาเขียนกราฟความสัมพันธ จะได

แผนภาพ O-C residual ดังในแสดงในรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2 แผนภาพ O-C residual หรือ (O-C)2 มีลักษณะการสายแบบคล่ืนซายน 

 

จากรูปที่ 2 เสนกราฟของแผนภาพมีลักษณะเปนกราฟรูปคล่ืนซายน แสดงใหเห็นวาลักษณะทางกายภาพ

ภายในของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจจะมีวัตถุที่สามรวมอยูภายในระบบ เหตุเพราะวาระบบดาวคูระบบ

ใดก็ตามที่เสนกราฟแสดงเปนเสนตรงปกติ แสดงวาไมมีวัตถุดวงอ่ืนอยูภายในระบบนอกจากดาวฤกษสองดวงที่เปน

สมาชิกในระบบดาวคู น่ันคือหากกราฟแสดงผลเปนรูปคล่ืนซายนจะบงบอกใหทราบถึงการมีวัตถุอ่ืนที่ไมใชดาวฤกษ

ที่เปนสมาชิกของระบบดาวคู อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยไมไดแสดงผลกราฟที่วิเคราะหหลายคาความถี่ซ่ึงจะทําให

ทราบผลที่แนชัดยิ่งขึ้น แตจากผลรายงานจากการวิจัยของ Liakos และ Niarchos ไดทําการวิเคราะหพบวาระบบ

ดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจมีวัตถุดวงที่สาม (Liakos and Niarchos, 2008) คณะผูวิจัยไดดําเนินการคํานวณหา

คามวลของวัตถุที่สาม พบวา มีมวลประมาณ 0.65 เทา ของมวลดวงอาทิตย ดังน้ันจากแผนภาพ (O-C)2 สามารถ

เขียนสมการไดดังสมการที่ 6 

    





 

 15454.27540
)05721.2399(sin0151.000626.0

2

Edco               (6) 

จากสมการ (O-C)2 พบวาคา Residual มีการเปล่ียนแปลงคาบที่มีอัตราเร็วเชิงมุมเปนหนวยเรเดียนตอ

รอบ และมีคา semi-amplitude เทากับ 0.0151 วัน ซ่ึงสามารถนําไปหาคาผลจากการเดินทางของแสงได โดย

การแปลงหนวยวันเปนวินาทีแลวคูณดวยความเร็วแสง จะทําใหไดระยะทาง ซ่ึงมีคาเทากับ 1.389×108 เมตร หรือ 

0.92847 หนวยดาราศาสตร (AU) ซ่ึงสามารถคํานวณหาระยะทางระหวางดาวฤกษที่เปนสมาชิกของระบบดาวคู

และวัตถุที่สามไดเทากับ 3,913.92×108 เมตร หรือไดระยะทางในหนวยดาราศาสตรเทากับ 2.6162 AU 
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เม่ือนําผลขอมูลการเปล่ียนคาบวงโคจรและลักษณะทางกายภาพของระบบดาวคู เอฟแซด โอไรโอนิส ไป

ทําการวิเคราะหหาองคประกอบทางกายภาพที่ถูกตอง โดยใชผลการคํานวณจากโปรแกรม WD เพื่อหาคาผลเฉลย

จากการคํานวณที่ดีที่สุด ผลปรากฏวาไดขอมูลจากการคํานวณ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ขอมูลที่ปรากฏในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพของดาวฤกษที่เปนสมาชิกของระบบ

ดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ทั้งสองดวง คือ ดาวฤกษที่เปนดาวหลัก เรียกวา ดาวปฐมภูมิ และดาวฤกษที่เปนดาวรอง 

เรียกวา ดาวทุติยภูมิ โดยผลแหงขอมูลเปนการแสดงใหเห็นลักษณะทางกายภาพของดาวทั้งสองดวง ณ ชวงเวลาที่

สังเกตการณ 
 

ตารางท่ี 2 ผลเฉลยจากการคํานวณที่ดีที่สุดในการหาขอมูลองคประกอบทางกายภาพของดาวคูเอฟแซด  

โอไรโอนิส 

พารามิเตอร 
คําตอบที่ดีที่สุด 

ดาวปฐมภูม ิ ดาวทุติยภูม ิ

q = (m2/m1) 0.147605±0.0025 

i (degree) 68.24±0.359 

T (K) 6,108±0.0010 5,703±0.0015 

  2.123151±0.01 2.123151±0.01 

in  2.123151 

out  2.123722 

L1B/(L1B+L2B) 0.6371±0.0001 

L1V/(L1V+L2V) 0.6353±0.0001 

L1R/(L1R+L2R) 0.6356±0.0001 

A1 = A2 0.50 0.50 

g1 = g2 0.32 0.32 

r (pole) 0.502173±0.2223 0.205597±0.0053 

r (side) 0.549204±0.3749 0.212889±0.0062 

r (back) 0.568151±0.5797 0.238542±0.0107 

input  (sum square residual for input value) 0.068198 

predict  (predict sum square residual) 0.068197 
 

การสรางกราฟแสงสังเคราะห 

จากขอมูลลักษณะองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุด ซ่ึงเปนผลมาจากการคํานวณของโปรแกรม DC 

โปรแกรมจะสรางกราฟแสงสังเคราะหเปรียบเทียบกับกราฟแสงที่ไดจากการสังเกตการณ (จุดสีดํา) โดยจะแสดง

กราฟในชวงความยาวคล่ืนสีนํ้าเงิน สีเหลืองและสีแดง ตามลําดับ ซ่ึงกราฟที่แสดงน้ียังไมคํานึงถึงการมีวัตถุที่สาม

รวมอยูในระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 กราฟแสงสังเคราะหที่เปนผลการเปรียบเทียบกับขอมูลจากการสังเกตการณ 

 

จากรูปที่ 3 เสนกราฟที่มีลักษณะเปนเสนทับกับจุดสีดํา เปนเสนกราฟที่ไดจากการวิเคราะหของโปรแกรม 

DC เม่ือพิจารณาการทับกันของเสนกราฟและจุดสีดําทุกชวงความยาวคล่ืน ซ่ึงเปนขอมูลจากการสังเกตการณ  

แสดงใหเห็นวาผลการสังเกตการณและการคํานวณมีความสอดคลองกัน หากพิจาณาเฉพาะจุดสีดําในบางชวงเฟส 

เชน ชวงระหวาง 0.1 – 0.2 และ ชวง 0.6 – 0.7 เปนตน ไมปรากฏการมีจุดจากการสังเกตการณ เน่ืองจากพบวา

ขอมูลมีความคลาดเคล่ือน แตอยางไรก็ตามตามกระบวนการวิจัยระบบดาวคู เปนการวิเคราะหโดยภาพรวมตลอด

ชวงความยาวเฟสครบหน่ึงรอบ ดังน้ันการปรากฏชวงของขอมูลจากการสังเกตการณที่ขาดหายไป อาจกลาวไดวามี

ผลเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

แสงจากวัตถุท่ีสาม 

จากรูปที่ 3 กราฟแสงสังเคราะห (เสนทึบ) ที่ไดจากการวิเคราะหหาคาองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุด

ของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส สวนใหญมีความสอดคลองกับกราฟแสงที่ไดจากการสังเกตการณ มีบางสวนที่

เสนกราฟของกราฟแสงสังเคราะหไมทาบทับกราฟแสงจากการสังเกตการณ ซ่ึงจากรายงานการวิจัยของ Liakos 

และ Niarchos ไดทําการสังเกตการณและวิเคราะหพบวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจมีวัตถุดวงที่สาม 

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหกราฟแสงสังเคราะหซํ้าอีกครั้ง โดยการวิเคราะหหาคาผลเฉลยจาก

การคํานวณองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุด ในกรณีระบบดาวคูมีวัตถุที่สาม ซ่ึงใชการคํานวณโปรแกรม DC และ

กําหนดพารามิเตอรสําหรับแสงที่สาม คือ EL3A มีคาเทากับ 0.00 เน่ืองจากวาคาที่ไดจากแสงที่สามมีคานอยมาก

และคงที่ในทุกเฟสและกําหนดคา KEEP = 0 ผลปรากฏวาไดชุดของคาองคประกอบทางกายภาพที่เปนผลเฉลยที่ดี

ที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลเฉลยที่ดีที่สุดในการหาขอมูลแสงจากวัตถุที่สามของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส 

พารามิเตอร ผลเฉลยที่ดีที่สุด กรณีมแีสงจากวัตถุทีส่าม 

Q 0.14 

i 67.33 

T2 5691 
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ตารางท่ี 2 ผลเฉลยที่ดีที่สุดในการหาขอมูลแสงจากวัตถุที่สามของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส (ตอ) 

พารามิเตอร ผลเฉลยที่ดีที่สุด กรณีมแีสงจากวัตถุทีส่าม 

Ω1 2.119343 

L1B 11.5173 

L1V 11.2948 

L1R 11.3828 

L3B -0.0473 

L3V -0.0362 

L3R -0.0427 

∑input 0.000000013 

∑predict 0.000000013 
 

สังเกตเห็นไดวาคาแสงจากวัตถุที่สามกรณีของความยาวคลื่นสีนํ้าเงิน L3B เทากับ -0.0473 แสงจาก

วัตถุที่สามกรณีของความยาวคล่ืนสีเหลือง L3V เทากับ -0.0362 และแสงจากวัตถุที่สามกรณีของความยาวคลื่น

สีแดง L3R เทากับ -0.0427 ซ่ึงคา L3 คือ คากําลังสองสวางของวัตถุดวงที่สาม โดยคาดังกลาวอาจจะแสดงถึง

การมีแสงของวัตถุดวงที่สาม อยูภายในแสงรวมจากภาพถาย และเม่ือนําคาองคประกอบทางกายภาพที่เปนผล

เฉลยที่ดีที่สุดน้ีปอนเขาโปรแกรม LC เพื่อสรางกราฟแสงสังเคราะห ผลปรากฏวาไดกราฟแสงสังเคราะหที่มี

ความสอดคลองกับกราฟแสงจากการสังเกตการณดังแสดงในรูปที ่ 4 ซึ่งไมไดมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญกับกราฟรูปที่ 3 แสดงวาแสงจากวัตถุที่สามมีคานอยมาก 

 
รูปท่ี 4 กราฟแสงสังเคราะหที่ไดจาการคํานวณโดยใชโปรแกรม WD กรณีมีแสงจากวัตถุที่สาม 

 

การสรางแบบจําลองของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส 

เม่ือนําชุดของขอมูลองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุดจากตารางที่ 1 รวมถึงผลเฉลยที่ดีที่สุดจากการ

คํานวณโดยโปรแกรม WD ไปสรางแบบจําลองของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ซ่ึงเปนแบบจําลองในกรณีไมมีแสง
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จากวัตถุที่สาม ผลปรากฏวาไดแบบจําลองของดาวคูน้ี ดังที่แสดงในรูปที่ 5 และแบบจําลอง surface potential 

ดังที่แสดงในรูปที่ 6 

 
รูปท่ี 5 แบบจําลองของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส กรณีไมมีแสงจากวัตถุที่สาม 

 

 
รูปท่ี 6 แบบจําลอง Surface Potential ของดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส กรณีไมมีแสงจากวัตถุที่สาม 

 

เม่ือพิจารณาจากรูปที่ 5 และ 6 พบวา ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เปนระบบดาวคูแบบแตะกันที่มี

จุดศูนยกลางมวลอยู ณ ตําแหนงดาวปฐมภูมิ โดยดาวปฐมภูมิมีวิวัฒนาการจนขนาดของดาวปฐมภูมิขยายจนเต็ม

เสนสมมติตามแบบจําลองของโรช และมีขนาดใหญกวาดาวทุติยภูมิมาก ซ่ึงดาวฤกษที่มีขนาดใหญกวาอาจเปนดาว

ยักษแดง สําหรับดาวทุติยภูมิที่ยังมีวิวัฒนาการชายังไมเต็มเสนสมมติของแบบจําลองของโรช แสดงใหเห็นวาดาว

ฤกษทั้งสองดวงเปนระบบดาวคูแบบแตะกันยังไมเต็มที่ และอาจจะมีวิวัฒนาการเปนดาวคูก่ึงแตะกันไดในอนาคต 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ถูกคนพบโดย Hoffmeister ในป ค.ศ.1934 พบวาเปนดาวแปรแสง  

ตอมาในป ค.ศ.1953 Kippenhahn ไดจําแนกใหดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส เปนระบบดาวคู ประเภท เบตา ไลรี 

และประมาณคาบวงโคจรได 1.597 วัน ตอมาในป ค.ศ.1983 และในป ค.ศ.1984 Figer และ Le Brogne นําเสนอ

ผลการวิจัยพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ไดวิวัฒนาการเปนระบบดาวคูประเภท W Uma และไดรายงาน

วามีคาบวงโคจรเทากับ 0.399986 วัน (Byboth et. al., 2004) ตอมาในป ค.ศ.2001 El–Bassuny ไดเสนอ

รายงาน ความผันแปรในกราฟแสงของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ซ่ึงสามารถอธิบายการมีวัตถุที่สามหรือการ

สูญเสียมวลของระบบ ในป ค.ศ.1993 อยางก็ตามมีนักดาราศาสตรหลายทานที่ทําการวิเคราะหการเปล่ียนคาบวง

โคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาทิ El Bassuny และ Alawy ไดวิเคราะหการเปล่ียนคาบวงโคจรของ

ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส พบวามีคาบวงโคจรลดลงอยางตอเน่ืองดวยอัตรา 2.6×10-5 วันตอป (Mas et al., 



344 KKU Science Journal Volume 43 Number 2 Research 

 

 

2003) Qian และ Yuan ไดรายงานผลพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลง (Qian and 

Yuan, 2001) Shengbang ไดวิเคราะหการเปล่ียนคาบวงโคจรอีกครั้ง พบวาคาบวงโคจรลดลงเทากับ 5.1×10-7 

วันตอป (Wen and Xiang-Dong, 2006) ในป พ.ศ. 2551 พิสัยสามารถคํานวณคาบวงโคจรของระบบดาวคู 

เอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบวงโคจรลดลงอยางตอเน่ืองดวยอัตรา 3.13185×10-5 วินาทีตอป และจากผลการคํานวณ

พบวาเสนกราฟจากแผนภาพ (O-C)2 มีลักษณะเปนคาบซอนกัน ซ่ึงอธิบายไดดวยการมีวัตถุที่สามภายในระบบดาว

คู (พิสัย, 2551) สําหรับ CiCek et al. ไดรายงานผลการวิจัยพบวา ภายในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีวัตถุที่

สามที่มีคาบวงโคจร 68.5973±0.0002 ป (CiCek et al., 2009) โดยสรุปพบวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิสมี

อัตราการลดลงของคาบวงโคจรอยางตอเน่ือง ซ่ึงมีตัวแปรที่ยังไมทราบแนชัดเขามาเก่ียวของในการวิวัฒนาการน้ี 

จากผลการวิเคราะหระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส ของคณะผูวิจัยที่ไดจากการสังเกตการณ พบวา คาบ

วงโคจรของระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีคาบเพิ่มขั้นเทากับ 0.39998 วันตอการโคจรครบหน่ึงรอบ และจาก

การศึกษาแผนภาพ O-C พบวา มีอัตราการเปล่ียนคาบวงโคจรเพิ่มขึ้นเปน 1.0147×10-11 วันตอการโคจรครบหน่ึง

รอบ  เม่ือทําการวิเคราะหแผนภาพ O-C2 พบวา แผนภาพมีลักษณะมีคาบซอนอยูซ่ึงแสดงใหเห็นวาระบบดาวคูน้ี

อาจจะมีวัตถุที่สามโคจรรวมอยูดวย โดยมีมวลประมาณ 0.65 เทาของมวลดวงอาทิตย และมีระยะหางจาก

ดาวฤกษในระบบประมาณ 2.6162 AU ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหจากโปรแกรม WD เพื่อหาคาองคประกอบทาง

กายภาพจากกราฟแสงสังเคราะห ซ่ึงไดคาองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุดในกรณีไมมีแสงจากวัตถุที่สามและมี

แสงจากวัตถุที่สาม ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ เม่ือนําคาองคประกอบทางกายภาพที่ดีที่สุดมาสราง

แบบจําลอง พบวาเดิมระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีลักษณะเปนระบบดาวคูแบบแตะกัน แตจากแบบจําลองที่

ไดจากโปรแกรม binary maker ที่แสดงแบบจําลองของระบบดาวคูซ่ึงแสดงในภาพที่ 5 และ 6 และจากแผนภาพ 

O-C ที่แสดงอัตราการเปล่ียนคาบที่มีลักษณะเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจจะมี

แนวโนมในการวิวัฒนาการเปนดาวคูแบบก่ึงแตะกันไดในอนาคต จากผลการคํานวณคาแสงของวัตถุที่สาม  พบวามี

คานอยมาก โดยคา L3b, L3v, L3R มีคา -0.0473, -0.0362, -0.0427 ตามลําดับ ดังน้ันเม่ือนําคาแสงของวัตถุที่สามใน

ระบบดาวคู เอฟแซด โอไรโอนิส มาคํานวรรวมกับคาแสงของดาวดวงที่ 1 และดวงที่ 2 จึงไมมีผลทําใหกราฟแสงของ

ระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส มีการเปล่ียนแปลง แสดงวาวัตถุที่สามในระบบดาวคูเอฟแซด โอไรโอนิส อาจเปน

วัตถุที่มีมวลนอยมากหรือมีกําลังสองสวางนอยมาก ซ่ึงอาจเปนประเด็นในการวิจัยตอไปถึงความเปนไปไดของการมี

ดาวเคราะหในระบบดาวคูดังกลาว 
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