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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาโฟโตเมตรีและสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส 

สังเกตการณดวยกลองโทรทรรศนสะทอนแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร วัดโฟโตเมตรีดวยกลองซีซีดีผานแผนกรองแสงในชวง

ความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงิน แสงสีเหลือง และอินฟาเรด ณ หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม วันที่ 

28-29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 วิเคราะหกราฟแสงและคาสมบัติทางกายภาพโดยใชโปรแกรม PHOEBE 

ผลจากการวิเคราะหคาอุณหภูมิยังผลของดาวปฐมภูมิ อุณหภูมยิังผลของดาวทุติยภูมิ มุมเอียงของระนาบวงโคจร และอัตราสวนมวลมี

คา 5000.00 เคลวิน 4849.58 เคลวิน 89.696 องศา และ 1.377 ตามลําดับ  และเมื่อคํานวณคารอยละองศาการแตะกันพบวามีคา

รอยละ 5.146 อัตราการถายเทมวลของระบบดาวคูมีคา 4.9 x 10-8 เทาของมวลดวงอาทิตยตอป และอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการ

โคจรมีคาเพิ่มขึ้นเทากับ 1.9 x 10-8 วันตอป ดาวปฐมภูมิและดาวทุตยิภูมอิยูในชวงววัิฒนาการที่กําลังเคลื่อนที่ออกหางจากจุดศูนยกลาง

มวลของระบบดาวคู สอดคลองกับทฤษฎกีารสั่นโดยการผอนคลายความรอน  
 

ABSTRACT 

In this research, we study the photometric and physical parameters of a contact eclipsing binary system 

V1799 Orionis. This work used the 0.5 meter reflecting telescope with CCD photometric system in blue, visual and 

infrared bands. The photometric data were obtained in December 28-29, 2015 and January 8, 2016 at the Thai 

National Observatory, Chiang Mai. The light curves and physical parameters were analyzed simultaneously using 

PHOEBE. The results show that the effective temperature of the primary and secondary star, the inclination and 

the mass ratio were 5000.00 K, 4849.58 K, 89.696o and 1.377, respectively. The degree of contact was calculated 

to be 5.146%. The mass transfer rate was 4.9x10-8 solar masses per year, and the period increased to 1.9 x 10-8 

day per year. The evolutionary status of the primary and secondary components is that they are moving away 

from the center of mass of the binary system, in accord with the Thermal Relaxation Oscillation Theory. 
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บทนํา 

ว ี1799 โอไรออนิส (V1799 Orionis) เปนระบบดาวคู

อุปราคาแบบแตะกัน (contact eclipsing binary system) อยู

ในกลุมดาวนายพราน (Orion) ซึ่งสังเกตเห็นไดในชวงฤดูหนาว มี

คาพิกัดตําแหนงไรซแอสเซนชัน (right ascension) เทากับ 04h 

47m 18s.19 และคาเดคลิเนชัน (declination) เทากับ +06o 40’ 

56”.1 มีคาบการโคจร เทากับ 0.29031 วัน (Khruslove, 2006) 

จัดเปนระบบดาวคูแบบแตะกัน ประเภทดับเบิลยู เออรซา เมเจอ

ริส (W Ursa Majoris) โดยดาวสมาชิกทั้งสองดวงเปนดาวแคระ 

(dwarfs)  ซึ่ งมีขนาดและความสวางของดาวใกล เคียงกัน 

(Strasbourg Astronomical Data Center, 2015) ดาวสมาชิก

ทั้งสองดวงของระบบดาวคูชนิดนี้อยูใกลกันมากจนทําใหรูปราง

ของดาวท้ังสองดวงบิดเบี้ยว เมื่อพิจารณากราฟแสงพบวาความ

โคงของกราฟแสงมีความสวางอยางสม่ําเสมอ โดยมีความลึกของ

อุปราคาปฐมภูมิและความลึกของอุปราคาทุติยภูมิใกลเคียงกัน 

(Liu et al., 2014) 

ระบบดาวคูประเภทนี้  ดาวสมาชิกท้ังสองดวงมีผิว

หอหุมรวม (common envelope) ลนออกมายังผิวสมศักย 

(equipotential surface) ท่ีมีลักษณะรูปรางคลายดัมเบล 

(dumbbell shapes) ตามแบบจําลองของโรชช (Roche 

model) และเมื่อดาวท้ังสองดวงมีการขยายตัวจนเต็มผิวหอหุม

ของโรชชจะมีการถายเทมวล (mass transfer) จากดาวดวงหนึ่ง

ผานจุดลากรานจดานใน (Inner Lagrangian point) ไปสูผิว

หอหุมของอีกดวงหนึ่งทําใหเกิดแนวเสนสมศักย (equipotential 

surface) ที่มีลักษณะรูปรางคลายเลขแปด (figure eight) (บุญ

รักษา, 2550) 

การถายเทมวลของระบบดาวคูจะทําให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคาบการโคจร (period change) ถาอัตราการ

เปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคูมีคาเพิ่มข้ึน จะทําให

ดาวสมาชิกทั้งสองดวงมีการหมุนรอบตัวเองชาลง เนื่องจากแรง

เสียดทานและการสูญเสียพลังงานความรอน ทําใหเกิดการลดลง

ของพลังงานภายในวงโคจร (orbital energy) และพลังงานของ

การหมุนรอบตัวเอง (spin energy) จนกระทั่งดาวสมาชิกทั้งสอง

ดวงมีสถานะพลังงานต่ําสุด (วิระภรณ, 2547) ทั้งนี้หากเราทราบ

กลไกท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู 

รอยละองศาการแตะกัน (Degree of Contact) อัตราการ

เปลี่ยนแปลงคาบการโคจร อัตราการถายเทมวลของระบบดาวคู 

การวิเคราะหกราฟแสง (light curve) รวมทั้งศึกษาสมบัติทาง

กายภาพ (physical parameters) ของระบบดาวคู จะทําใหเรา

สามารถอธิบายวิวัฒนาการของระบบดาวคูซึ่งเปนพ้ืนฐานของ

การศึกษาการกําเนิดเอกภพได 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโฟโตเมตรีและสมบัติ

ทางกายภาพของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไร

ออนิส ทําการวิเคราะหกลไกที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคาบ

การโคจรของระบบดาวคู รวมทั้งคาํนวณหารอยละองศาการแตะ

กัน อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจร และอัตราการถายเท

มวลของระบบดาวคู เพ่ืออธิบายวิวัฒนาการของระบบดาวคูนี ้
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลของระบบ

ดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส โดยการ

สังเกตการณทางแสง ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 28-29 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 รวมเวลาทั้งหมด 3 คืน 

โดยใชกลองโทรทรรศนสะทอนแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 

เมตร ชนิดริทช่ี - เครเตียง (Ritchey-Chretien Telescope) ท่ี

เชื่อมตอดวยกลองซีซีดีโฟโตมิเตอร (CCD Photometer) ยี่หอ 

Andor Tech ขนาด 2048 x 2048 พิกเซล ดังรูปที่ 1 การ

ถายภาพผานแผนกรองแสงในชวงความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงิน 

(blue filter) ชวงความยาวคลื่นแสงสีเหลือง (visual filter) และ

ชวงความยาวคลื่นอินฟาเรด (infrared filter) ใชเวลาในการ

บันทึกขอมูล (exposure time) 60 วินาทีตอขอมูล วัดคาความ

สวางดวยเทคนิคโฟโตเมตรี (Photometry) เ พ่ือหาผลตาง

ระหวางคาความสวางของระบบดาวคู โดยใชดาว GSC 96-299 

เปนดาวเปรียบเทียบ (reference star) และดาว GSC 96-321 

เปนดาวตรวจสอบ (check star) ดังรูปที่ 2 

ขอมูลเบื้องตนของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 

1799 โอไรออนิส ดาวเปรียบเทียบและดาวตรวจสอบ แสดงดัง

ตารางที่ 1 แลวนําขอมูลภาพถาย 3 ชวงความยาวคลื่นไดแก แสง
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สีน้ําเงิน 249 ขอมูล แสงสีเหลือง 247 ขอมูลและคลื่นอินฟาเรด 

245 ขอมูล เขาสูกระบวนการรีดักชัน (image reduction) โดย

ใชโปรแกรม MaxIm DL5 เพื่อกําจัดสัญญาณรบกวนสวนที่ไม

ตองการออกจากภาพถายทางดาราศาสตร (มติพล, 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 1 กลองโทรทรรศนสะทอนแสงชนิด ริทชี่ - เครเตียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร 

 

 
 

รูปที่ 2 ภาพถายของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนสิ ดาวเปรียบเทียบและดาวตรวจสอบ 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ดาวเปรียบเทียบและดาวตรวจสอบ 

Stars Right Ascension Declination Magnitude V 

V1799 Orionis 04h 47m 18s.19 +06o 40’ 56”.1 12.90 

GSC 96-299 04h 47m 25s.83 +06o 45’ 44”.8 12.05 

GSC 96-321 04h 47m 31s.70 +06o 36’ 51”.6 12.06 

ท่ีมา (Strasbourg Astronomical Data Center, 2015) 

 

V1799 Orionis 

GSC 96-299 

GSC 96-321 
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ขอมูลเวลาในขณะสังเกตการณเมื่อวัดโฟโตเมตรีขอมูล

จะอยูในรูปของคาวันจูเลียน (Julian date) โดยเปลี่ยนใหเปนคา

วันจูเลียนศูนยสุริยะ (Heliocentric Julian Date) เพ่ือแกไข

เวลาที่แสงเดินทางมายังโลก เมื่อเทียบกับตําแหนงของดวง

อาทิตยท่ีอยูใกล-ไกลกับระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 

โอไรออนิส (Stephen, 2015) นําขอมูลวันจูเลี่ยนศูนยสุริยะและ

คาความเขมแสงที่ไดจากการวัดโฟโตเมตรีมาคํานวณหาคาเฟส 

(phase) คานอรมัลไลซ (normalized) และคาน้ําหนักเฉลี่ย 

(weight) โดยกําหนดใหเปนคาคงที่ (วัชราวุฒิ, 2548) ซึ่งเปน

ขอมูลสําหรับใชวิเคราะหผลและสรางแบบจําลองโครงสรางของ

ระบบดาวคู 

การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคูอุป

ราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส โดยใชโปรแกรม PHOEBE 

(Physics Of Eclipsing Binaries) ซึ่งพัฒนามาจากโปรแกรมของ

วิลสัน-เดวินนี (Wilson Devinney code) (Prša and 

Harmanec, 2010) ทําใหโปรแกรม PHOEBE มีขอแตกตางคือ

สามารถสรางแบบจําลองโครงสรางของระบบดาวคูได เมื่อ

กําหนดคาสมบัติทางกายภาพเบื้องตนที่ปรับคาไมไดเริ่มพิจารณา

จากคาอุณหภูมิยังผลของดาวปฐมภูมิ (effective temperature 

of primary component) นั่นคือ T1 = 5000.00 เคลวิน 

(Samec et al., 2010) สมบัติทางกายภาพที่ตองพิจารณาอีกคือ

คาสัมประสิทธิ์การมืดคล้ํา เนื่องจากความโนมถวง (gravity 

darkening coefficient) ของดาวปฐมภูมิ (g1) และดาวทุติยภูมิ 

(g2) โดยปรับใหคาทั้งสองมีคาเทากับ 0.32 ซึ่งกําหนดโดย Lucy 

(1967) คาสัมประสิทธิ์การสะทอนโบโลเมตริก (bolometric 

albedo coefficient) ของดาวปฐมภูมิ (A1) และดาวทุติยภูมิ (A2) 

ปรับใหคาทั้งสองมีคาเทากับ 0.5 ซึ่งกําหนดโดย Rucinski (1969)  

และคาสัมประสิทธิ์ความมืดคล้ําที่ขอบดาวฤกษ (logarithmic 

limb-darkening coefficients) จะถูกปรับคาตามวิธีการของ 

Van Hamme (1993) จากนั้นกําหนดคาสมบัติทางกายภาพ

เบื้องตนที่ปรับคาไดเริ่มพิจารณาจากคาอัตราสวนมวล (mass 

ratio; q = M2 /M1) โดยกําหนดเปนคาเบื้องตนตามการคํานวณ

ของ Liu et al. (2014) คือ q = 1.355 รวมทั้งกําหนดสมบัติทาง

กายภาพใหคามุมเอียงของระนาบวงโคจร (orbital inclination; i) 

คาอุณหภูมิยังผลของดาวทุติยภูมิ (effective temperature of 

primary component; T2) และคาศักยพื้นผิวของดาวสมาชิก 

(surface potentials; Ω) เทากับ 89.7 องศา 4781.00 เคลวิน 

และ 4.2572 ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คาสมบัติทางกายภาพเบ้ืองตนของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส 

สมบัตทิางกายภาพเบื้องตน สัญลักษณและหนวย ผลลัพธ 

สมบัติทางกายภาพทีป่รับคาได   

อัตราสวนมวลดาวทุติยภูมิตอดาวปฐมภมู ิ q = M2 / M1 1.335 

มุมเอียงของระนาบวงโคจร i (  ) 89.7 

อุณหภูมิของดาวทุติยภูม ิ T2 (K) 4781.00 

ศักยพื้นผิวของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูม ิ Ω 4.2572 

สมบัติทางกายภาพทีป่รับคาไมได   

อุณหภูมิของดาวปฐมภูม ิ T1 (K) 5000.00 

คาเฉลี่ยอัตราสวนการสะทอนของดาวปฐมภูมิและดาวทุตยิภูม ิ A1 = A2 0.5 

คาการมืดคลํ้าเนื่องจากความโนมถวงของดาวปฐมภูมิและดาวทุตยิภูม ิ g1 = g2 0.32 
 

ผลการวิจัย 

จากขอมูลที่สังเกตการณไดถูกนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคา

สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 

โอไรออนิส ดวยโปรแกรม PHOEBE โดยทําการวิเคราะหสราง

กราฟแสงสั ง เคราะห ใหมี ลักษณะเหมือนกับกราฟแสงที่

สังเกตการณได และคํานวณสมบัติทางกายภาพ ตลอดจนสราง

แบบจําลองของระบบดาวคู  ซึ่งไดทําการวิเคราะหทั้งหมด 3 ชวง

ความยาวคลื่น ดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5 
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รูปที่ 3 กราฟแสงสังเคราะหเปรียบเทียบกับกราฟแสงสังเกตการณในชวงความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงนิ 
 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสงสังเคราะหเปรียบเทียบกับกราฟแสงสังเกตการณในชวงความยาวคลื่นแสงสีเหลือง 

 

 
 

รูปที่ 5 กราฟแสงสังเคราะหเปรียบเทียบกับกราฟแสงสังเกตการณในชวงความยาวคลื่นอินฟาเรด 
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ผลการวิเคราะหคาสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู

อุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ที่ไดจากการวิเคราะห

โดยใชความสัมพันธตามสมการของ Harmanec (1988) แสดงคา

สมบัติทางกายภาพสัมบูรณดังตารางท่ี 3 และแสดงแบบจําลอง

โครงสรางทางกายภาพของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 

1799 โอไรออนิส แสดงดังรูปที่ 6 ท้ังนีก้ารเปรียบเทียบระบบดาว

คูใดมีองศาการแตะกันมากนอยเพียงใด สามารถคํานวณไดดัง

สมการที่ 1 (Liu et al., 2014) 

in

out in

f 



Ω Ω
Ω Ω

   (1) 

เมื่อ f คือรอยละองศาการแตะกัน (Degree of 

Contact) Ω คือศักยพ้ืนผิวของของดาวสมาชิกทั้งสองในระบบ

ดาวคู (Surface potential) Ωin คือศักยพื้นผิวดานใน (Inner 

surface potential) และ Ωout คือศักยที่ผิวดานนอก (Outer 

surface potential) โดยแทนคาสมบัติทางกายภาพจากตารางท่ี 

3 ลงในสมการที่ 1 ซึ่งคํานวณคารอยละองศาการแตะกันของ

ระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ได  

f = 5.146% 

 

ตารางที ่3 คาสมบัติทางกายภาพสัมบูรณของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส 

สมบัตทิางกายภาพ สัญลักษณ ผลลัพธ 

วันจูเลียนศูนยสริุยะเริ่มตน ในหนวยวัน (d) HJD 2451524.826 

คาบการโคจรของระบบดาวคู ในหนวยวัน (d) P 0.2903039 

คาครึ่งแกนยาวของวงโคจรที่เปนวงรี ในหนวยรัศมีดวงอาทิตย ( R ) a 2.07238 ± 0.0018 

อัตราสวนมวลของดาวทุติยภูมติอดาวปฐมภูม ิ q = M2 / M1 1.37679 ± 0.0048 

มุมเอียงของระนาบวงโคจร ในหนวยองศา (  ) i 89.6962 ± 0.0016 

อุณหภูมิยังผลที่ผิวของดาวปฐมภูม ิในหนวยเคลวิน (K) T1 5000.00 

อุณหภูมิยังผลที่ผิวของดาวทุติยภูมิ ในหนวยเคลวิน (K) T2 4849.58 ± 5.9331 

ศักยพื้นผิวของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูม ิ Ω 4.311259 ± 0.0030 

คาเฉลี่ยอัตราสวนการสะทอนของดาวปฐมภูมิและดาวทุตยิภูม ิ A1 = A2 0.5 

คาการมืดคลํ้าเนื่องจากความโนมถวงของดาวปฐมภูมิและดาวทุตยิภูม ิ g1 = g2 0.32 

กําลังสองสวางของดาวปฐมภูมิในชวงความยาวคลื่นสีน้ําเงนิ L1B /(L1B+L2B) 5.5055 ± 0.0083 

กําลังสองสวางของดาวปฐมภูมิในชวงความยาวคลืน่สีเหลือง L1v /(L1v+L2v) 5.4568 ± 0.0082 

กําลังสองสวางของดาวปฐมภูมิในชวงความยาวคลื่นอินฟาเรด L1I /(L1I+L2I) 5.3182 ± 0.0079 

ศักยพื้นผิวดานใน Ωin 4.340638 

ศักยพื้นผิวดานนอก Ωout 3.769773 

มวลของดาวปฐมภูมิ ในหนวยเทาของมวลดวงอาทิตย ( M ) M1 0.598142 

มวลของดาวทุติยภูมิ ในหนวยเทาของมวลดวงอาทิตย ( M ) M2 0.823516 

รัศมีของดาวปฐมภูมิ ในหนวยเทาของรศัมีดวงอาทิตย ( R ) R1 0.738743 

รัศมีของดาวทุติยภูมิ ในหนวยเทาของรศัมีดวงอาทิตย ( R ) R2 0.855276 

คาแมกนิจูดโบโลเมตริกของดาวปฐมภูม ิ Mbol1 5.886330 

คาแมกนิจูดโบโลเมตริกของดาวทุติยภูม ิ Mbol2 6.072112 
 

การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบ

ดาวคูแบบแตะกัน สามารถคํานวณไดดังสมการท่ี 2 

     
 

22 4 4
1 1 2 2-8

5 3 7 3
1 2

k 1+ q M R + M RdP = 1.1×10
dt q M + M P

 
 
 
 
 

 (2) 

 

เมื่อ dP/dt คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของคาบการโคจร

ของระบบดาวคูในหนวยวันตอป k2 คือคาคงท่ีไจเรชัน (gyration 

constant) ซึ่งกําหนดคาอยูในชวง 0.07-0.15 (บุญรักษา, 2550) 

โดยงานวิจัยน้ีกําหนดใหมีคาเทากับ 0.07 q คือคาสัดสวนมวล

ของระบบดาวคู (mass ratio; M2 / M1)โดยที่ M1 และ M2 คือ

มวลของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิในหนวยเทาของมวลดวง
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อาทิตย ตามลําดับ คู R1 และ R2 คือรัศมีของดาวปฐมภูมิและดาว

ทุติยภูมิในหนวยรัศมีของดวงอาทิตย ตามลําดับ และ P คือคาบ

การโคจรของระบบดาวคูในหนวยวัน จากผลการคํานวณใน

งานวิจัยของ Panpiboon และคณะ ในป ค.ศ. 2016 พบวา คาบ

การโคจรของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออ

นิส มีคาเพิ่มข้ึนเทากับ 0.2903039 วัน (Panpiboon et al., 

2016) โดยเปรียบเทียบจากงานวิจัยของ Khruslove ในป ค.ศ. 

2006 และเมื่อแทนคาลงในสมการที่ 2 พรอมทั้งแทนคาของ

สมบัติทางกายภาพจากตารางท่ี 3 ทั้งนี้จะสามารถคํานวณหา

อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคูแบบแตะกัน 

วี 1799 โอไรออนิส ได dP/dt =1.9 x 10-8 วันตอป 

การหาอัตราการถายเทมวลของระบบดาวคูแบบแตะ

กันสามารถพิจารณาจากคาโมเมนตความเฉื่อยของระบบดาวคู

โดยพิจารณาภายใตเงื่อนไขการอนุรักษและไมมีการสูญเสียมวล

สารออกจากระบบดาวคู (บุญรักษา, 2550)  เมื่อพิจารณาอัตรา

การเปลี่ยนแปลงมวลของดาวทุติยภูมิ สามารถคํานวณไดดัง

สมการที่ 3 (Liu et al., 2014) 

2 1 2

2 1

dM M M dP=
dt 3P(M - M ) dt

 
 
 

   (3) 

เมื่อ dM2 /dt คืออัตราการถายเทมวลของระบบดาวคู

แบบแตะกันในหนวยมวลของดวงอาทิตยตอป M1 และ M2 คือ

มวลของดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิในหนวยมวลของดวงอาทติย 

ตามลําดับ P คือคาบการโคจรของระบบดาวคูในหนวยวัน และ 

dP/dt คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของคาบการโคจรของระบบดาว

คูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ที่คํานวณไดจาก

สมการท่ี 2 ซึ่งจากผลการคํานวณพบวามีคาเทากับ 1.9 x 10-8 

วันตอป เมื่อแทนคาลงในสมการท่ี 3 พรอมทั้งคาสมบัติทาง

กายภาพจากตารางที่ จะไดอัตราการถายเทมวลของระบบดาวคู

อุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส dM2 /dt = 4.9 x 10-8 

เทาของมวลดวงอาทิตยตอป 

 

 

 
 

รูปที ่6 แบบจําลองโครงสรางทางกายภาพของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส 
 

วิจารณผลการวิจัย 

จากรูปที่ 3 ถึงรูปท่ี 5 เมื่อพิจารณากราฟแสงจากการ

สังเกตการณ (จุดสีน้ําเงิน) เปรียบเทียบกับเสนกราฟที่ไดจากการ

ทํานายผลดวยโปรแกรม PHOEBE (เสนสีแดง) พบวากราฟแสง

จากการสัง เกตการณมีลักษณะไมสมมาตร (asymmetry)  

กลาวคือกราฟแสงในชวง Max I (คาเฟสของวงโคจร เทากับ 

0.25) ไมเทากับ Max II (คาเฟสของวงโคจร เทากับ 0.75) โดยท่ี

คาความสวางในชวง Max I มีคาความสวางมากกวาในชวง Max 

II (Max I > Max II) ซึ่งเกิดจากปรากฏการณโอคอนเนล 

(O’Connell effect) (O’ Connell, 1951) โดยอาจเกิดจากการ

ถายเทมวลของดาวสมาชิกในระบบดาวคูจนเกิดเปนจุดรอน (hot 

spot)  (อัจฉรา, 2551; รณกฤต, 2558) นั่นคือ การถายเทมวล

จากสมาชิกของระบบดาวคูดวงท่ีรอนกวา (T1= 5000.00 เคลวิน) 

สูสมาชิกดวงท่ีเย็นกวา (T2 = 4849.58 เคลวิน) อาจกอใหเกิดจุด

เฟส 0.00 

เฟส 0.50 

เฟส 0.25 

เฟส 0.75 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3 533 

 

รอนบนพ้ืนผิวของสมาชิกที่เย็นกวาได (บุญรักษา, 2550) จาก

การวิเคราะหของ Liu และคณะในป ค.ศ. 2014 ก็พบกราฟแสง

ในลักษณะเชนนี ้(รูปท่ี 3 ถึงรูปที่ 5) โดยไดอธิบายวาลักษณะของ

กราฟแสงเชนนี้เ กิดจากปรากฏการณโอคอนเนล เขาจึงได

วิเคราะหจนกระทั่งพบวาเปนเพราะจุดบนดาวสมาชิกของระบบ

ดาวคู และเมื่อวิเคราะหสมบัติทางกายภาพพบวาจุดดังกลาวนั้น

เปนจุดรอนบนดาวทุติยภูมิ (hot spot on star 2) ซึ่งผล

สอดคลองกับการวิเคราะหกราฟแสงของระบบดาวคูอุปราคา

แบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ในงานวิจัยครั้งนี ้

เมื่อพิจารณารูปที่ 6 แบบจําลองโครงสรางและการ

โคจรของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส 

ซึ่งแสดงคาสมบัติทางกายภาพในตารางที่ 3 พบวาดาวปฐมภูมิมี

ขนาด (R1 = 0.738743R ) เล็กกวาขนาดของดาวทุติยภูมิ (R2= 

0.855276R ) คาความสวางของดาวปฐมภูมิยังมีมากกวาดาว

ทุติยภูมิสังเกตคาแมกนิจูดโบโลเมตริกของดาวปฐมภูมิ (Mbol1= 

5.886330) และคาแมกนิจูด โบโลเม-ตริกของดาวทุติยภูม ิ

(Mbol2= 6.072112) และยังพบวาศักย พ้ืนผิวดานใน (Ωin  = 

4.340638) และศักยพื้นผิวดานนอก (Ωout  = 3.769773) มีคา

แตกตางกันซึ่งอาจเกิดจากการถายเทมวลจากดาวปฐมภูมิไปยัง

ดาวทุติยภูมิทําใหศักยพ้ืนผิวของดาวท้ังสองดวงมีคาที่แตกตางกัน 

(บุญรักษา, 2550) 

จากผลการคํานวณในสมการที่ 1 รอยละองศาการแตะ

กันระหวางดาวท้ังสองดวงมีคาเทากับรอยละ 5.146 มีคาเพ่ิมขึ้น

จากผลการคํานวณของ Liu และคณะในป ค.ศ. 2014 คือรอยละ 

3.5 สงผลใหคาบการโคจรของดาวทั้งสองดวงมีคาเพ่ิมข้ึนเปน 

0.2903039 วัน (Panpiboon et al., 2016) จากการศึกษาวิจัย

ระบบดาวคูแบบใกลชิดหลายประเภทของ บุญรักษา (2550) ให

ขอสรุปวา การเพ่ิมขึ้นของคาบอาจเปนผลเนื่องจากความดันของ

สนามแมเหล็กของดาวฤกษที่เปนสมาชิกในระบบดาวคู งานวิจัย

ของศิรามาศ (2546) กลาวถึงมุมมองจากทฤษฎีการสั่นโดยการ

ผอนคลายความรอน (Thermal Relaxation Oscillation, TRO) 

ไววา ถาพิจารณาวามวลและโมเมนตัมเชิงมุมของระบบดาวคูท่ีมี

คาคงท่ี จะพบวาระยะทางระหวางดาวทั้งสองดวงจะมีคาเพิ่มข้ึน 

ทําใหคาบการโคจรของดาวสมาชิกทั้งสองดวงมีคาเพ่ิมข้ึนดวย 

ระยะทางระหวางดาวสมาชิกทั้งสองดวงจะมีคาเพ่ิมขึ้นจนดาว

สมาชิกทั้งสองดวงแยกออกจากกัน นอกจากนี้ผลการคํานวณใน

สมการที่ 2 ยังพบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของ

ระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ที่คํานวณ

ไดเพ่ิมข้ึนเปน 1.9 x 10-8 วันตอป เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

คํานวณของ Liu และคณะในป ค.ศ. 2014 คือ 1.8 x 10-8 วันตอ

ป และยังพบวาอัตราการถายเทมวลที่คํานวณไดจากสมการที่ 3 

มีคาเพิ่มข้ึนจากคาที่คํานวณโดย Liu et al. (2014) คือ 1.4 x 

10-8 เทาของมวลดวงอาทิตยตอป เปน 4.9 x 10-8 เทาของมวล

ดวงอาทิตยตอป ทั้งนี้ Liu และคณะในป ค.ศ. 2014 ไดคํานวณ

อัตราสวนมวลมีคาเทากับ 1.335 ซึ่งในงานวิจัยนี้ยังไดผลการ

คํานวณที่มีคามากวา คือ 1.377 แสดงวาระบบดาวคูอุปราคา

แบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ยังคงมีการถายเทมวลจากดาว

ปฐมภูมิไปยังดาวทุติยภูมิทําใหคาอัตราสวนมวลมีคาเพ่ิมขึ้น  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาโฟโตเมตรีและสมบัติทางกายภาพของ

ระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส ผลการ

วิเคราะหกราฟแสงและคาสมบัติทางกายภาพโดยใชโปรแกรม 

PHOEBE พบวา คาอุณหภูมิยังผลของดาวปฐมภูมิ 

คาอุณหภูมิยังผลของดาวทุติยภูมิ และคามุมเอียงของ

ระนาบวงโคจร มีคา 5000.00 เคลวิน 4849.58 เคลวิน และ 

89.696 องศา ตามลําดับ กราฟแสงจากการสังเกตการณมี

ลักษณะไมสมมาตร เนื่องดวยคาความสวางในชวง Max I มีคา

ความสวางมากกวาในชวง Max II ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ 

โอคอน-เนล น่ันคือระบบดาวคูมีการถายเทมวลจากดาวสมาชิก

ดวงที่มี อุณหภูมิสูงกวาสูดาวสมาชิกดวงที่มี อุณหภูมิต่ํากวา

กอใหเกิดจุดรอนบนพื้นผิวของดาวสมาชิกที่ดวงท่ีมีอุณหภูมิต่ํา

กวา (ถายเทมวลจากดาวปฐมภูมิไปยังดาวทุติยภูมิและเกิดจุด

รอนบนดาวทุติยภูม)ิ 

ผลจากการสรางแบบจําลองการโคจรของระบบดาวคู

อุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส และวิเคราะหคาสมบัติ

ทางกายภาพพบวาดาวปฐมภูมิมีขนาดเล็กกวาขนาดดาวทุติยภูมิ 

ความสวางของดาวปฐมภูมิมากกวาดาวทุติยภูมิ และยังพบวา

ศักยพื้นผิวดานในและศักยพ้ืนผิวดานนอกของดาวฤกษตางกันซึ่ง

เกิดจากการถายเทมวลจากดาวปฐมภูมิท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยัง

ดาวทุติยภูมิมีอุณหภูมิต่ํากวาทําใหคาศักยพ้ืนผิวของดาวทั้งสอง

ดวงมีคาที่แตกตางกัน 

เมื่อคํานวณคารอยละองศาการแตะกันพบวามีคา

เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 5.146 อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรมี
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คาเพ่ิมขึ้นเปน 1.9 x 10-8 วันตอป คาบการโคจรของระบบดาวคู

มีคาเพ่ิมขึ้น น่ันคือระยะหางระหวางดาวสมาชิกจะมีคาเพ่ิมขึ้นจน

ดาวฤกษทั้งสองดวงแยกออกจากกันในอนาคตหรืออธิบายไดวา

ดาวปฐมภูมิและดาวทุติยภูมิของระบบดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน 

วี 1799 โอไรออนิส อยูในชวงเวลาที่กําลังเคลื่อนที่ออกหางจาก

จุดศูนยกลางมวลซึ่ง สอดคลองกับทฤษฎีการสั่นโดยการผอน

คลายความรอน เมื่อวิเคราะหอัตราการถายเทมวลของระบบดาว

คูพบวามีคาเพ่ิมขึ้นเปน 4.9 x 10-8 เทาของมวลดวงอาทิตยตอป 

และอัตราสวนมวลมีคาเพ่ิมขึ้นเปน 1.377 ซึ่งทําใหทราบวาระบบ

ดาวคูอุปราคาแบบแตะกัน วี 1799 โอไรออนิส มีการถายเทมวล

จากดาวปฐมภูมิไปยังดาวทุติยภูมิอยางตอเนื่อง  
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