
กล้องโทรทรรศน์(TELESCOPES) 

กล้องโทรทรรศน์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ขยายวัตถุท้องฟ้าโดยอาศัยหลักการรวมแสง เพื่อให้สามารถมองเห็น
วัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือท าให้มองเห็นได้ชัดขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น กล้อง
โทรทรรศน์ได้ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกเมื่อป ีค.ศ. 1608 โดยฮานส์ ช่างท าแว่นคนหนึ่งซึ่งต่อมา                   ค้น
พบว่าหากน าเลนส์มาวางเรียงกับให้ได้ระยะที่ถูกต้องเลนส์สามารถขยายภาพที่อยู่ไกลๆได้ใกล้ขึ้น  

และ 1 ปีต่อมา กาลิเลโอ กาลิเลอ ิก็ได้ น ามาส ารวจท้องฟ้าเป็นครั้งแรกซึงในตอนนั้นเป็นกล้องหักเห
แสงที่มีก าลังขยายไม่ถึง 30 เท่า เท่านั้นแต่ก็ท าให้เห็นรายละเอียดต่างๆมากมายของดวงดาวต่าง ๆ ที่ยังไม่เคย
เห็นมาก่อนท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาส ารวจท้องโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ ในที่สุด 

ชนิดของกล้องโทรทรรศน์  

กล้องโทรทรรศน์เมื่อแบ่งตามลักษณะของกล้องสามารถจ าแนกได ้3 แบบ คือ 

1. กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ( REFRACTOR TELESCOPES ) 
2. กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ( REFLECTOR TELESCOPES ) 
3. กล้องโทรทรรศน์ชนิดผสม ( MIRROR-LENS (CATADIOPTRIC ) TELESCOPES )  

 กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ( REFRACTOR TELESCOPES) 

         เป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้เลนส์เป็นตัวรับแสงจากวัตถุ กล้องโทรทรรศน์ชนิดนี้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ยุคแรก 
ๆ ซึ่งนักดาราศาสตร์คนแรกที่ใช้งานคือ กาลิเลโอ (Galileo) หลักการท างานของกล้อง คือ        เลนส์ใกล้วัตถุ 
( Objective lens ) ที่อยู่ด้านหน้าของล ากล้อง จะหักเหแสงของวัตถุและส่งผ่านล าแสงไปยังเลนส์ตา 
( Eyepiece ) ซึ่งอยู่ทางด้านท้ายของกล้อง จากนั้นก็ปรับโฟกัสที่เลนส์ตาเพื่อให้แสงผ่านเข้าสู่ตาของผู้สังเกต 
เมื่อผู้สังเกตปรับโฟกัสได้แล้ว ภาพที่เห็นจะมีความคมชัดและมีขนาดใหญ่กว่าการสังเกตด้วยตาเปล่า กล้อง
โทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงนี้จากรูปร่างลักษณะแล้วผู้คนจะคุ้นเคยกันมากที่สุด             จากรูปแบบที่เรียบง่าย 
และมีเลนส์ด้านหน้าที่รับแสงจากวัตถุท าให้ภาพที่ได้มีรายละเอียด ความใส           และคมชัดมาก พร้อมกันนี้
จากทางเดินของแสงภายในล ากล้อง ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่คอยรบกวนทางเดินของแสงได ้

          ส าหรับข้อด้อยของกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง จะเกิดปัญหาเมื่อใช้เลนส์คุณภาพต่ า ซึ่งจะท าให้
เกิดความคลาดสี ( Chomatic aberration ) เช่น เห็นวงสีแดงเกิดรอบ ๆ ขอบของวัตถุ หรือเป็นสีรุ้ง ภาพของ
วัตถุที่สังเกตจะเป็นภาพกลับหัวแต่ก็จะม ีDiagonal ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดมาด้วย โดยจะช่วยในการกลับ
ภาพ ส าหรับปัญหาความคลาดสี กล้องชนิดหักเหแสงของ Meadeทุกรุ่นจะมีการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ซึ่ง
เรียกว่า Achromatic ส าหรับกล้องชนิดหักเหแสงที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาอีกของ Meade คือ 
รุ่น Apochromatic ที่มีเลนส์พิเศษด้านหน้า 2 ชิ้น ที่ช่วยก าจัดปัญหาความคลาดสีได้ดีมากขึ้น ผลที่ได้จะท าให้
ภาพมีความคมชัดสูง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%84.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._1608
http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%AD_%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B4


กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ( REFLECTOR TELESCOPES ) 

          กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงหรือที่เรียกว่ากล้องโทรทรรศน์แบบนิวโทเนียน ( Newtonian )  การ
ท างานทั้งหมดของกล้องส่วนส าคัญอยู่ที่กระจก โดยแสงจะถูกรวมด้วยกระจกโค้งที่เรียกว่า Primary 
mirror แล้วสะท้อนกลับไปยังกระจกหรือปริซึมชิ้นที่สอง ( Secondary mirror ) เพื่อจะสะท้อนล าแสงไปสู่เลนส์
ตา ( eyepiece ) เนื่องจากกล้องชนิดนี้ใช้กระจกแทนเลนส์จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องความคลาดสี แต่ถ้ากระจก
ที่รับแสงไม่เป็นรูปพาราโบลาอย่างแท้จริง จะท าให้เกิดปัญหาเรื่องความคลาดทรงกลม (Spherical aberration 
) จากลักษณะของกล้องชนิดสะท้อนแสง ต าแหน่งของเลนส์ตาจะอยู่ด้านข้างและติดส่วนหน้าของกล้อง ซึ่งท าให้
สะดวกต่อการใช้งานเมื่อกล้องต้องชี้วัตถุในมุมสูงกลางท้องฟ้า เมื่อเปรียบเทียบขนาดหน้ากล้องระหว่าง กล้อง
โทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงกับกล้องโทรทรรศน์ชนิดนี้ ถ้าขนาดหน้ากล้องเท่ากัน กล้องชนิดนี้จะมีราคาถูกกว่ามาก 
เนื่องจากการท ากระจกให้ใหญ่ท าได้ง่ายกว่าการท าเลนส ์

          ส าหรับข้อด้อยของกล้องโทรทรรศน์แบบนิวโทเนียน อยู่ที่การออกแบบโดยใช้กระจก เมื่อกระจกมี
ขนาดใหญ่จะท าให้กล้องยาวมากขึ้น ซึ่งไม่สะดวกในการขนย้าย อีกเหตุผลหนึ่งคือ กระจกหรือปริซึมสะท้อน
แสง (  Secondary mirror) ที่ติดอยู่ส่วนหน้าของล ากล้องจะกั้นแสงจากวัตถุบางส่วนไว้ มีผลท าให้ความคมชัด
ของภาพลดลง รวมทั้งการปรับระบบกระจกให้อยู่ในแนวเดียวกัน ต้องอาศัยความช านาญ แต่ปัญหานี้ก็ไม่ใช่
เรื่องใหญ่ เพราะตามปกติแล้วกล้องแบบนิวโทเนียน จะได้รับการปรับระบบกระจกมาจากโรงงานแล้ว 
กล้องโทรทรรศน์ชนิดผสม ( MIRROR LENS (CATADIOPTRIC) TELESCOPES )) 

           กล้องโทรทรรศน์ชนิดผสมนี้โดยระบบการท างานแล้ว มีรูปแบบมาจากกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อน
แสงหรือนิวโทเนียน ต าแหน่งที่มองภาพของกล้องชนิดผสมจะมองที่ส่วนท้ายของล ากล้อง ชื่อเรียกของกล้อง
ชนิดนี้บางครั้งถูกเรียกว่ากล้องผสมแบบกระจก-เลนส์ ( Mirror Lens ) ถ้าเปรียบเทียบกล้องชนิดนี้กับกล้อง
อีก 2 ชนิดที่กล่าวมา กล้องชนิดผสมสามารถท าหน้ากล้องให้ใหญ่ และตัวกล้องมีขนาดที่กะทัดรัดในขณะที่มี
ความยาวโฟกัสสูง ๆ ได้ ระบบการท างานของตัวกล้องแบบผสม คือ แสงจากวัตถุจะผ่านเข้าสู่หน้ากล้องโดย
ผ่านCorrecting lens หรือ Correcting plated แล้วหักเหสู ่Primary mirror ที่อยู่ส่วนท้ายของกล้อง จากนั้น
แสงจะถูกสะท้อนไปยัง Secondary mirror ที่ติดกับCorrecting plated หรือ Correcting lens แล้วสะท้อน
กลับมายังส่วนท้ายกล้องที่มีเลนส์ตา ( eyepiece ) อยู่ ซึ่งจะเป็นต าแหน่งสุดท้ายที่ภาพจะปรากฏ เมื่อสังเกต
วัตถุจากกล้องแบบผสม ภาพของวัตถุที่สังเกตจะมีความคมชัดสูง และในปัจจุบันกล้องแบบผสมจะมีรูปแบบที่
เล็กกะทัดรัด ซึ่งท าให้มีความคล่องตัวและขนย้ายสะดวกมากขึ้น ถ้าเทียบขนาดหน้ากล้องที่เท่ากัน กล้องแบบ
ผสมจะเป็นกล้องที่ต้องใช้ความละเอียดและเทคโนโลยีสูงในการผลิต พร้อมกันนี้กล้องแบบผสมยังเหมาะกับ
การสังเกตวัตถุหรือวิวบนพ้ืนโลกมากกว่า อีกทั้งยังรองรับการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ ได้ดีกว่า 

          ข้อด้อยของกล้องแบบผสมมีข้อด้อยน้อยมาก ที่เห็นได้ชัดคงเป็นเรื่องราคา หากเทียบขนาดหน้ากล้องที่
เท่ากันกับกล้องแบบอื่นกล้องแบบผสมจะมีราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าน ากล้องแบบผสมไปเปรียบเทียบกับกล้องหักเห
แสงที่เป็นแบบApochromaticคุณภาพจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะกล้องApochromaticใช้เลนส์คุณภาพสูง 
ภาพจะมีความคมชัดมากกว่า  



 
 

กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 

 
 

กล้องโทรทรรศน์แบบผสม 
 
 ก าลังขยาย ( MAGNIFICATION POWER ) 
           ก าลังขยายของกล้องสามารถค านวณได้ดังนี้ ความยาวโฟกัสของกล้องมีค่าคงที่ ดังนั้นถ้าผู้ใช้ต้องการ
เพิ่มก าลังขยายก็สามารถท าได้ โดยน าเลนส์ตาที่มีขนาดความยาวโฟกัสสั้นมาสังเกตวัตถุ จะท าให้ได้ก าลังขยาย
ที่เพิ่มขึ้น การเพ่ิมก าลังขยายของกล้องแต่ละตัว จะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับหน้ากล้องที่รับแสงด้วย ซึ่งเรา
เรียกว่า Dawes’ Limit คือ หน้ากล้อง 1 นิ่วไม่ควรใช้ก าลังขยายเกิน 50X (50เท่า) เช่น ถ้าใช้กล้อง ETX 
60 หน้ากล้อง 60 mm. คิดหน้ากล้องเป็นนิ้วจะได ้2.4 นิ้ว ดังนั้นเมื่อสังเกตวัตถุด้วยกล้อง ETX 60 ก าลังขยาย
สูงสุดที่ควรใช้คือ2.4x50 = 120X (120เท่า) ไม่ควรสังเกตวัตถุเกินนี้เพราะภาพที่ได้จะเบลอ แยกรายละเอียด
ไม่ออก แต่ก็มีจุดให้คิดเหมือนกันคือ ถ้าวัตถุที่สังเกตมีความสว่างมาก เราก็สามารถเพิ่มก าลังขยายให้เกิน
ขอบเขตมาตรฐานได้ เพราะแสงที่เข้าสู่หน้ากล้องจะมากกว่าปกติเราสามารถปรับก าลังขยายของกล้อง
โทรทรรศน์ ด้วยการเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนส์ตา ได้ตามสูตร  

 

           ตัวอย่างเช่น ถ้าความยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุ = 2000 mm ความยาวโฟกัสของเลนส์ตา = 20 
mm ก าลังขยายย่อมเท่ากับ 2000/20 คือ 100 เท่า ในทางปฏิบัตินั้น ถ้าเราเพิ่มก าลังขยายขึ้น 2 เท่า 
ความสว่างของภาพจะลดลง 4 เท่า  ดังนั้น ก าลังขยายสูงสุดที่ใช้งานได้จริง จึงอยู่ท่ีค่าประมาณ 50 คูณ
ด้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์วัตถุ ซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้ว (แต่ไม่เกิน 400 เท่า)  เป็นต้นว่า  กล้อง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ก็จะมีก าลังขยายท่ีใช้งานได้ไม่เกิน  50 x 4 = 200 เท่า   

 ที่มา : http://planetarium.aru.ac.th/content/view/87/53/ 

http://planetarium.aru.ac.th/content/view/87/53/

