ชื่อโครงงาน การหาอายุกาแล็กซี่ทางช้ างเผือกโดยประมาณจาก H-R Diagramของกระจุกดาวทรงกลม
ชื่อเด็กหญิงนงนภัส ว่านกระ
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อาจารย์ทีปรึ กษา อาจารย์ชูชาติ แพน้อย
ที่ปรึ กษาพิเศษ นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล
และนายวิชชญา จงเจริ ญ
โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 222 ถนนชุมพล ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อศึกษาหาอายุโดยประมาณของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก โดยสัง่
ถ่ายภาพกระจุกดาวทรงกลมผ่านกล้อง Promrt8 นาภาพที่ได้มาทา H-R Diagram วิเคราะห์หาค่าอายุของกระจุกดาวทรงกลม
แล้วนาค่าอายุโดยประมาณที่มากที่สุดมาประมาณเป็ นอายุของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก แล้วค่าอายุของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมี
อายุประมาณ 91.23 พันล้านปี
คาสาคัญ: กาแลกซี่ทางช้างเผือก
H-R Diagram

บทนา
ในอดีตการสังเกตุดวงดาวได้มีการเกิดขึ้นมาแล้ว ได้มีการศึ กษาเกี่ยวกับดวงดาว กระจุกดาว และกาแล็กซี่ มาบ้าง
แล้ว และได้มีการสันนิฐานความเกี่ยวข้องของแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน และนัน่ ก็เป็ นต้นกาเนิดของการศึกษาเพิ่มเติมในปั จจุบนั
การศึกษาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของดาว กระจุกดาวและกาแล็กซี่ มีความเกี่ยวข้องกันได้หลายแบบ เช่น การหาอายุ เป็ นต้น
กระจุกดาวทรงกลมคือดาวฤกษ์ที่อยูร่ วมกันได้ดว้ ยแรงโน้มถ่วง ดาวในกระจุกดาวจะมีอายุเท่าๆกันและเหมือนกัน
ที่ส่วนประกอบอีกด้วย การที่กระจุกดาวมีอายุเยอะมีขอ้ สันนิ ฐานว่าขบวนการการเกิดกระจุกดาวทรงกลมเกิดพร้อมกับการ
เกิ ดดาราจักร(กาแล็กซี่ ) ได้มีการทา H-R Diagram หาอายุเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป การหาอายุของกาแล็กซี่ ทางช้างเผือกมี
การหาอายุได้โดยการประมาณค่าจากกระจุกดาวทรงกลม ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ เราสามารถหาอายุกระจุกดาวทรงกลมเพื่อที่จะ
นาไปประมาณเป็ นค่าอายุกาแล็กซี่ทางช้างเผือกได้
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วิธีการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เลือกกระจุกดาวทรงกลมที่จะใช้ในการหาค่าอายุ
สัง่ ถ่ายภาพกระจุกดาทรงกลมผ่านกล้อง Promrt8 ที่ประเทศชิลี โดยสัง่ ถ่ายผ่านฟิ วเตอร์ B และ V
นาภาพมาเข้าโปรแกรม Aperture Photometry Tool คานวณหาค่าแมกนิจูดของดาวแต่ละดวง
หาค่าแมกนิจูดที่แท้จริ งของดาวในสองฟิ วเตอร์แล้ว นาค่าแมกนิจูดที่แท้จริ งของดาวในฟิ วเตอร์ B มาลบกับค่าแมก
นิจูดที่แท้จริ งของดาวในฟิ วเตอร์ V จะได้ค่าเป็ น B-V ออกมา
ทาการพล็อตกราฟ H-R Diagram โดยให้แกน x เป็ น B-V และแกน y เป็ นค่าแมกนิจูดที่แท้จริ งของดาวใน
ฟิ วเตอร์ V
หาจุดพ้นลาดับหลัก (turnoff point) จากในกราฟ แล้วนาค่า B-V ของจุด พ้นลาดับหลัก ไปเที ยบกับ Color Index
เพื่อหาอุณหภูมิ และนาอุณหภูมิที่ได้ไปเทียบกับ Stellar Classification เพื่อหาค่ามวลต่อมวลดวงอาทิตย์
นาค่ามวลที่ได้ไปแทนในสูตร MS = 10^10 * (M/Msun)^-2.5 เพื่อหาอายุกระจุกดาว
นาค่าอายุของกระจุกดาวทรงกลมที่มากที่สุดที่เราศึกษามาสรุ ปเป็ นค่าประมาณของอายุกาแล็กซี่ ทางช้างเผือก

ผลการศึกษา
กระจุกดาว M22 ในกลุ่มดาวคนยิงธนู
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 1ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีคา่ ดัชนีสี (B-V) ประมาณ
1.2 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 43.58 พันล้านปี
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กระจุกดาว M55 ในกลุ่มดาวคนยิงธนู
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 2
ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีค่าดัชนีสี (B-V) ประมาณ 1.3 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 61.04 พันล้าน
ปี

กระจุกดาว NGC6397
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 3
ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีค่าดัชนีสี (B-V) ประมาณ 1.25 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 51.29
พันล้านปี

THE 1st THAI ASTRONOMICAL CONFERENCE (STUDENT SESSION) 87

กระจุกดาว NGC1261
เมื่อจัดค่าแมกนิจูดที่แท้จริ ง นามาเขียนภาพ H-R Diagram พบว่าจากกราฟที่ 4
ที่จุดพ้นลาดับหลัก มีค่าดัชนีสี (B-V) ประมาณ 0.9 และเมื่อนามาคานวณหาอายุของกระจุกดาว มีอายุประมาณ 19.54
พันล้านปี

สรุ ปผล
จากการหาค่าอายุของกระจุกดาวทรงกลมเพื่อประมาณหาอายุของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก พบว่ากาแล็กซี่ทาง
ช้างเผือกมีอายุประมาณ 14 พันล้านปี แต่ค่าที่ได้เป็ นค่าประมาณเท่านั้น เนื่องจากการหาค่าของกระจุกดาวทรงกลม H-R
Diagram ที่ได้มีค่า 61.04 พันล้านปี ที่เป็ นอย่างนี้เพราะตอนที่พล็อตกราฟจุดพ้นลาดับหลักที่ได้ไม่ชดั เจนและจุดพ้นจาก
ลาดับหลักที่เลือกมาเป็ นแค่จุดๆหนึ่งที่เลือกมาเท่านั้น ดังนั้นอายุที่ได้ตอนนี้จึงเป็ นแค่ค่าขอบบนที่เราสามารถบอกได้วา่
กระจุกดาวนี้จะมีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับค่าอายุที่หาได้ แต่จะไม่มากไปกว่านี้แน่นอน

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากอาจารย์ชูชาติ แพน้อย อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั นางสาวณัฐยา ศิริวน
สกุล นายวิชชญา จงเจริ ญ ที่ปรึ กษาพิเศษที่ได้ให้คาเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆมาโดยตลอด จน
รายงานเสร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ให้คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งเป็ นกาลังใจที่ดีเสมอมา
ขอขอบคุณพี่ๆของทาง NARIT ที่ได้ให้โอกาศในการทางานวิจยั ในครั้งนี้
ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้คาแนะนาดีๆ ความคิดเห็นใหม่ๆ เกี่ยวกับงานวิจยั ชิ้นนี้
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เอกสารอ้างอิง
อายุกาแล็กซี่ทางช้างเผือก. สื บค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน จาก https://charat602.wordpress.com/กาแล็กซี่ทางช้าวเผือก/
กระจุกดาวทรงกลม. สื บค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน จาก https://sites.google.com/site/thinkstars/หมวดดาว/
H-R Diagram. สื บค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน จาก http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell_diagram
กล้อง Promrt8
ฐานข้อมูล Simbad
มติพล ตั้งมติธรรม ; คู่มือการศึกษาดาราศาสตร์เชิงปฎิบตั ิการ
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