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บทน า 
 

 
 คณะผู้จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ได้พยายามศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงท่ีถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคณาจารย์ นักเรียนนายร้อย และ
ผู้สนใจท่ีใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงส าหรับการส่องดูดวงจันทร์ มีทักษะ มีความรู้ และมีความเข้าใจ
ในการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งาน อีกท้ังคู่มือฉบับ
นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 1 และ 2 รหัสวิชา PH5105 และ 
PH5106 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นการฝึกทักษะ และเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการ
ใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดี 

   

 

            คณะผู้จัดท า 

                           ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 
 

                   หน้า 
บทน า            1 
สารบัญ            2 
หลักการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง       3 
บรรณานุกรม                    4 
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หลักการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การปรับกล้องเล็งให้ขนานกับกล้องใหญ่ เริ่มจากเล็งกล้องใหญ่ไปท่ีวัตถุท่ีเห็นได้ง่าย เช่น ดวง
จันทร์ หรือยอดส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ระยะไกล เลือกต าแหน่งวัตถุให้แน่นอน เช่น หลุมบนดวงจันทร์ หรือยอดเสา
อากาศ เป็นต้น จากนั้นปรับปุ่มบังคับตัวกล้องเล็กให้ช้ีไปท่ีเดียวกับกล้องใหญ่ ท าให้กล้องเล็งพร้อมใช้งาน
ส าหรับเล็งวัตถุอื่น  ก่อนใช้กล้องใหญ่ 

ศึกษาฐานต้ังกล้องแบบต่าง  และอุปกรณ์ควบคุมการหมุน       
รวมท้ังอุปกรณ์การปรับระดับ หรือการวางตัวอื่น  ของฐานต้ังกล้อง 

กรณ ี: ฐานต้ังกล้องแบบอัลตาซิมุธ (ควรต้ังฐานให้ได้ระดับไม่เอนเอียง) 

กรณ ี: ฐานต้ังกล้องแบบดอบโซเนียน (ควรต้ังฐานให้ได้ระดับไม่เอนเอียง) 

กรณี : ฐานต้ังกล้องแบบอีเควทอเรียล (ควรต้ังฐานให้ได้ระดับไม่เอนเอียง) การตั้งแกนอย่างง่ายท่ีสุด คือ อาศัยดาวเหนือ 

ตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงพร้อมใช้งาน 

กล้องควรใช้ก าลังขยายน้อยท่ีสุดในการเล็ง หรือใช้กล้องเล็งขนาดเล็กท่ีอาจติดอยู่ข้าง  กล้องใหญ ่                             
(ในกรณีมีกล้องขนาดเล็ก ต้องท าการปรับกล้องเล็งให้ขนานกับกล้องใหญ่ก่อน) 

ต้ังขาต้ังให้ได้ระดับ หมุนแกนเหนือ-ใต้ ให้กล้องช้ีไปทางทิศเหนือ                              
แล้วปรับความเอียงของส่วนบนของฐานให้ได้มุมเงยเท่ากับค่าเส้นรุ้งของต าบลท่ีท าการสังเกต  

เมื่อส่องผ่านเลนส์ใกล้ตาของกล้องเล็ง ควรจะเห็นดาวเหนือปรากฎอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งในช่องมองภาพนั้น 

จากนั้นปรับให้ส่วนของฐานหมุนไปทางซ้าย หรือทางขวาขนานกับพื้นดิน                                
ปรับมุมเงยของส่วนบนของฐานนี้ด้วยถ้าจ าเป็น เพื่อให้ภาพดาวเหนือมาปรากฎอยู่บริเวณกลางช่อง

มองภาพของกล้องเล็ง 
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แบบฟอร์มท่ี ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ช่ือส่วนราชการ : กฟส. สกศ. รร.จปร. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด (KPI)  
ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การป้องกันประเทศ กองทัพไทยมีการพัฒนา
ก าลังทางบกเพื่อให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามทางทหาร 

ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกอง
ก าลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทาง
ทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ร้อยละ ๙๐ จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบ
สะท้อนแสง 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้ 
แผนท่ี ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น : จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : - เพื่อเพิ่มทักษะ การมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
                                   ได้ดียิ่งขึ้น 

- เพื่อให้อาจารย์สามารถน าคู่มือนี้ไปใช้ส าหรับสอนนักเรียนนายร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพื่อเผชิญภัย
คุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ขอการด าเนินการท้ังหมด 

 
ผู้ทบทวน 

 
พ.อ.                                                                              ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 
 

 
ผู้อนุมัติ 

 
พ.อ.                                                                              ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ  (CEO) 
 
 

 

(ปราโมทย์  ว่านเครือ) 

         (มนัส  ธนวานนท์) 



แบบฟอร์มท่ี ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action) 

ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าท่ี    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการท้ังหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งช้ีความรู้ 

๑.๑ ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและหลักการใช้กล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 

๑.๒ จัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
ระดมสมอง 

๑.๓ ออกแบบและก าหนดแนวทางการใช้กล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 

ต.ค. ๕๙ 
 

จ านวนสมาชิก
ของ KM TEAM 

๓ คน KM team ชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP) 

รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 

๒.๑ รวบรวมข้อมูลเอกสารต าราและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒.๒ ศึกษาทดลองการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบ
สะท้อนแสง 

๒.๓ รวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
จากหน่วยงานภายนอกและภายใน รร.จปร. 

 

ต.ค.-ธ.ค. ๕๙ 
 

จ านวน
แหล่งข้อมูล 

๔ แหล่ง แหล่งข้อมูล ๔ แหล่ง 
๑. ห้องสมุดกองวิชาฟิสิกส์ 
ส่วนการศึกษา รร.จปร. 
๒. หอสมุด รร.จปร. 
๓. อินเตอร์เน็ต 
๔. ผู้มีประสบการณโ์ดยตรง 

การจัดเก็บความรู้
และวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศในรูปของ
เอกสาร 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๑ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าท่ี    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการท้ังหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู้ให้ระบบ 

น าความรู้ท่ีรวบรวมได้ มาเรียบเรียงจัดท าเป็นคู่มือ 

๓.๑ การทดลองการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบ
สะท้อนแสง 

๓.๒ การหาต าแหน่งของดวงจันทร์บนท้องฟ้า 

ม.ค. ๕๙ จ านวนข้อมูลท่ี
สังเคราะห์ 

๓ กลุ่มข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ 

๑. การทดลองการใช้กล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
๒. การหาต าแหน่งของดวง
จันทร์บนท้องฟ้า 

อุปกรณ์การทดลอง รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

๔.๑ รวบรวมรายละเอียดปัญหา แนวทางแก้ไข 

๔.๒ จัดประชุมหารือเพื่อกล่ันกรองความรู้ 

๔.๓ ประมวลกล่ันกรองความรู้ตรวจสอบเนื้อหา
และรายละเอียดขององค์ความรู้ เพื่อให้มีครบถ้วน
สมบรูณ์ 

เม.ย. ๕๙ จ านวน
ผู้เช่ียวชาญท่ีให้

ค าปรึกษา 

ไม่น้อยกว่า  
๓ คน 

ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสายงาน - รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๒ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าท่ี    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการท้ังหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๕ การเข้าถึงความรู้ 

๕.๑ จัดเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กหรอนิกส์ ลงใน sever 
ของกองวิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ทุกคนสารมารถเข้า
ไปใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 

๕.๒ เตรียมการเพื่อให้บุคคลภายนอกน ามาใช้
ข้อมูลบางส่วนได้ โดยผ่านเว็ปไซด์กองวิชาฯ 

ก.ค. ๕๙ ช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูล 

๒ ช่องทาง ๑. อินทราเน็ต 
๒. หนังสือเวียน 

- คอมพิวเตอร์ 
- หนังสือเวียน 
 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

๖.๑ จัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับ
หลักการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง   
แล้วน าข้อเสนอแนะท่ีได้มาน าไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

๖.๒ เตรียมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานใน สกศ.รร.จปร 

 ส.ค. ๕๙ จ านวนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

จ านวน  ๕๐ 
คน 

ก าลังพล นขต.สกศ.ฯ 
 

- เวทีส าหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(knowledge forum) 
- เทคนิคการเล่า
เรื่อง(Story 
Telling) 

 

รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๓ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าท่ี    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการท้ังหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร  KM TEAM  
- เผยแพร่ในส่ือต่างๆ 
- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 
 
 
 

ก.ย. ๕๙ - จ านวนผู้แทน
นขต.รร.จปร. ท่ี
เข้ารับการอบรม 
- จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร่ 

๒๐ คน 
 
 
๓ ช่องทาง 

ผู้แทน นขต.สกศ.ฯ 
 
 
ช่องทางการเผยแพร่  
๑. Intranet  
๒. Internet                 
๓. คู่มือหลักการใช้กล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
 

ระบบพี่เล้ียง  
(Mentoring 
System), เทคนิค
การเล่าเรื่อง (Story 
Telling), การ
จัดเก็บความรู้ และ
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ในรูปของคู่มือ 

รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

 ๗.๒ การยกย่องชมเชย ต.ค. ๕๙ จ านวนรางวัล ๒ รางวัล ผู้แทนท่ีเข้ารับการอบรมใน
ข้อ ๗.๑ 

การประเมินผล รร.จปร. ๖ 

๔ 



ชื่อส่วนราชการ รร.จปร. หน้าท่ี    /๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การป้องกันประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : จัดท าคู่มือการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
ตัวชี้วัดตามค ารับรอง (KPI) : ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมกองก าลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ ของการด าเนินการท้ังหมด 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ CMP 

 
 

ผู้ทบทวน : พ.อ............................................................................................................................. 
 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ  : พ.อ..................................................................................................... 
 

ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

(ปราโมทย์  ว่านเครือ) (มนัส  ธนวานนท์) 

๕ 


