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บทคัดย่อ
โครงงานวิจยั ดาราศาสตร์น้ ีจดั ทาขึ้นศึกษาเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือก เริ่ มศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึง
15 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและหาค่าความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที (1
อาร์คนาที คือ 1 ลิปดา หรื อ 1 ส่วน 60 องศา) โดยศึกษาบริ เวณใจกลางของกาแล็กซี แนวลองจิจูดที่ 0 และประเมินค่า
Interstellar Extinction โดยได้รับความร่ วมมือจากสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ-มหาชน) และ University
of North Carolina ในการสัง่ ถ่ายภาพข้อมูล โดยกล้องที่ใช้ถ่ายคือกล้อง PROMPT telescopes ในประเทศชิลี
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์มากที่สุดโดยการเปิ ดหน้ากล้องปกติ
ตามแนวลองจิจูดที่ 0 คือ ละติจูดที่ 10 มีความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์เฉลี่ย 6.99 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
จากการศึกษาในตอนที่ 2 สรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์มากที่สุด คือ ลองจิจูดที่ 0 ละติจูด
ที่ 0 มีความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์เฉลี่ย 43.38 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที ถ้าเปิ ดหน้ากล้องปกติจะมีความ
หนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์เฉลี่ย 4.82 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที โดยค่า Interstellar Extinction คิดเป็ น 88.89% ของ
ดาวฤกษ์ท้ งั หมดในตาแหน่งนั้น ซึ่งถือว่ามีค่ามากที่สุดในตาแหน่งที่กาหนดในใจกลางกาแล็กซี และจากการศึกษา
ตาแหน่งลองจิจูดที่ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก cutoff magnitude ที่ได้คือลาดับความสว่างของดาว
ฤกษ์ที่ 16.2 และทาให้ทราบว่าบริ เวณใจกลางของกาแล็กซี จานวนของดาวฤกษ์ที่มีมากที่สุดอยูใ่ นช่วงลาดับความสว่าง
ที่ 15.5-16.5
คาสาคัญ อาร์คนาที, Interstellar Extinction

บทนา
กาแล็กซีทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) เป็ นดาราจักรที่มีระบบสุริยะของเราอยู่ เราสามารถมองเห็น
กาแล็กซีทางช้างเผือกได้บนท้องฟ้ าจะปรากฏเป็ นแถบคล้ายเมฆของแสง กาแล็กซีทางช้างเผือกประกอบด้วย ดาวฤกษ์
จานวนนับพันล้านดวง และระบบสุริยะของเราก็เป็ นสมาชิกหนึ่งในนั้น ดาราจักรที่มีรูปร่ างเป็ นแผ่นจานเนื่องจาก ความ
หนาแน่นของกลุ่มดาวฤกษ์ในกาแล็กซีแตกต่างกันไปตามพื้นที่ หากมองทางช้างเผือกด้วยตาเปล่า จะเห็นทางช้างเผือก
เป็ นแถบสว่างสองแถบขนาดกันโดยมีแถบสี ดาขั้นระหว่างกลาง บริ เวณนั้นเป็ นแนวระนาบของกาแล็กซี ซึ่งมีฝนและ
ุ่
แก๊สซึ่งมีอุณหภูมิต่าอยูอ่ ย่างหนาแน่น (Dust lane) ทาให้บดบังแสงสว่างจากดาวฤกษ์ เนื่องจากผูจ้ ดั ทามีความสนใจใน
เรื่ องกาแล็กซีทางช้างเผือก จึงศึกษาความหนาแน่นบริ เวณส่วนโป่ งหรื อบริ เวณใจกลางกาแล็กซีที่ลองจิจูดที่ 0 โดยได้รับ
ความร่ วมมือจาก สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ-มหาชน) และ University of North Carolina ในการสัง่
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ถ่ายภาพข้อมูล โดยกล้องที่ใช้ถ่ายคือกล้อง PROMPT telescopes ในประเทศชิลี จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือเพื่อศึกษา
ความหาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อ 1 หน่วยพื้นที่ และเพื่อประเมินค่า Interstellar Extinction
ในกาแล็กซีทางช้างเผือก สมมติฐานของโครงงาน คือ ความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์มีแนวโน้มลดลงจากศูนย์กลาง
กาแล็กซีในแนวลองจิจูดที่ 0 และ ค่า Interstellar Extinction ในกาแล็กซีมีค่าที่แตกต่างกันเนื่องจากแนวการวางตัวของ
แถบฝุ่ นและแก๊สบริ เวณระนาบกาแล็กซี ขอบเขตการศึกษาโครงงาน ศึกษาความหนาแน่นของดาวฤกษ์ในลองจิจูดที่ 0
และศึกษาค่า Interstellar Extinction ในกาแล็กซีตามแนวระนาบกาแล็กซีลองจิจูดที่ 0, 10, 20, 30, 330, 340 และ 350
ระหว่างละติจูดที่ 30 ถึง -30 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
ให้ทราบถึงความหาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกต่อ 1 หน่วยพื้นที่ และให้ทราบถึงค่า Interstellar
Extinction ในกาแล็กซีทางช้างเผือก

วิธีการศึกษา
จากการสังเกตกาแล็กซีทางช้างเผือก เพื่อหาความหนาแน่นของจานวนดาวฤกษ์ และประเมินค่า Interstellar
Extinction ซึ่งทาการสังเกตการณ์ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 และทาการเก็บข้อมูลในวันที่ 5 สิ งหาคม 2556 จากกล้อง
โทรทรรศน์ Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes (PROMPT) ซึ่งตั้งอยูท่ ี่หอดูดาว
Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิลี ซึ่งอยู่ ณ ละติจูดที่ 30°10′10.78″S ลองจิจูดที่
70°48′23.49″W สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,207 เมตร
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. การเลือกตาแหน่ งทีต่ ้องการศึกษา
1.1 กาหนดลองจิจูดที่จะศึกษาโดยแบ่งเป็ นลองจิจูดที่ 0 ทุกๆ 10 ละติจูด ระหว่างละติจูดที่ 90 ถึง -90 และ
ลองจิจูด 10 ถึง 30, 330 ถึง 350 รอบกาแล็กซี ทุกๆ 10 ละติจูด ระหว่างละติจูดที่ 30 ถึง -30
1.2 เปลี่ยนจากระบบพิกดั Galactic (Latitude, Longitude) เป็ นระบบพิกดั Equatorial (RA, DEC) จาก
http://ned.ipac.caltech.edu/forms/ calculator.html
2. การสั่งถ่ ายภาพดาว
2.1 ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนถ่ายจริ ง
2.2 สัง่ ถ่ายภาพด้วยกล้องที่ชิลี (CTIO : Cerro Tololo Inter-American Observatory) ขนาดของความกว้างหน้า
กล้อง (Field of view) 10 อาร์คนาที ใช้เวลาเปิ ดหน้ากล้อง 120 วินาที
3. วิเคราะห์ ความหนาแน่ นของดาวฤกษ์
3.1 ใช้โปรแกรม Aperture Photometry Tool ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 นับจานวนดาวฤกษ์เพื่อหาความหนาแน่นเฉลี่ยของดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
3.3 วิเคราะห์และอภิปรายผล พร้อมแสดงข้อมูลในรู ปแบบแผนภูมิ
4. วิเคราะห์ ค่า Interstellar Extinction ในใจกลางกาแล็กซี
4.1 ใช้โปรแกรม SAO Image ds9 เพื่อใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
4.2 นาข้อมูลของดาวฤกษ์มาหาค่าเฉลี่ยของดาวฤกษ์ที่หายไปต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
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4.3 นาข้อมูลที่ได้เปรี ยบเทียบกับกับความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ยในการเปิ ดหน้ากล้องปกติ
4.4 วิเคราะห์และอภิปรายผล พร้อมแสดงข้อมูลในรู ปแบบแผนภูมิ 11
5. การทากราฟแสง (Histogram)
5.1 เลือกตาแหน่งในการทากราฟแสง (ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซี)
5.1 เลือกตาแหน่งในการทากราฟแสง (ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซี )
5.2 ใช้โปรแกรม SAO Image ds9 เพื่อใช้ขอ้ มูลลาดับความสว่างของดาวอ้างอิง
5.3 หาฟลักซ์ของดาวนั้น โดยดูจากช่อง Value หลังจากนั้น นาไปเข้าสมการ
𝐹1
𝑚1 − 𝑚2 = −2.5 log 10
𝐹2
เมื่อ 𝑚1 คือ ลาดับความสว่างปรากฏของดาวที่ตอ้ งการหา, 𝑚2 คือ ลาดับความสว่างปรากฏของดาวอ้างอิง,
𝐹1 คือ ฟลักซ์ ของดาวที่ตอ้ งการหา, 𝐹2 คือ ฟลักซ์ของดาวอ้างอิง บันทึกผล
5.4 หลังจากนั้นหาลาดับความสว่างของดาวทุกดวงในภาพ บันทึกผล
5.5 เมื่อได้ขอ้ มูลทั้งหมดแล้ว กาหนด cutoff magnitude (ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างน้อยที่สุดที่เราต้องการ)
5.6 นาข้อมูลของดาวที่มีลาดับความสว่างมากกว่า cutoff magnitude มาทาเป็ นกราฟแสง

ผลการศึกษา

จำนวนดวงฤกษ์เฉลี่ย
ต่อ 1 ตำรำงอำร์ตนำที(ดวง)

ตอนที่ 1 หาความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที ณ ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0
จากข้อมูลได้ขอ้ สังเกตว่าบริ เวณละติจูดที่ 0 ควรมีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุ่มดาวฤกษ์มากที่สุด แต่กลับเป็ น
บริ เวณละติจูดที่ 10 ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุ่มดาวฤกษ์มากที่สุดถึง 6.99 ดวงต่อตารางอาร์คนาที เนื่องมาจากแถบ
ฝุ่ นและก๊าซขนาดใหญ่ที่พาดผ่านใจกลางกาแล็กซี ทางช้างเผือกโดยเฉพาะระนาบของกาแล็กซี เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวมา
แสดงในรู ปแบบแผนภูมิ จะเห็นได้ชดั เจนถึงการลดลงของความหนาแน่นของดาวฤกษ์เฉลี่ยอย่างเฉี ยบพลัน ซึ่งแสดงใน
แผนภูมิที่ 1
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ละติจูด

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Open 0.1 0.19 0.39 0.18 0.48 0.6 1.05 0.94 6.28 4.82 6.99 0.98 0.8 0.16 0.22 0.33 0.19 0.05 0.03
แผนภูมิที่ 1 แสดงความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์ต่อ 1 ตารางอาร์คนาที
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ตอนที่ 2 ประเมินค่า Interstellar Extinction บริ เวณใจกลางกาแล็กซี
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนที่ 1 มีการลดลง และการเพิ่มขึ้นอย่างเฉี ยบพลันของความหนาแน่นเฉลี่ยของ
จานวนดาวฤกษ์ในช่วงละติจูดที่ -30 ถึ ง 30 เนื่ องมาจากแถบฝุ่ นและก๊าซทาให้ความสว่างของดาวฤกษ์ลดลง หรื อที่
เรี ยกว่า การลดของแสงดาวเนื่ องจากสารระหว่างดาว (Interstellar Extinction) โดยมี การนาความหนาแน่ นเฉลี่ ยของ
จานวนดาวฤกษ์ปกติเปรี ยบเที ยบกับฐานข้อมูลความหนาแน่ นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์ในฟิ ลเตอร์ อินฟราเรด มีการ
ประเมินค่าInterstellar Extinctionออกมาเป็ นเปอร์เซ็นต์

เปอร์ เซ็นค์ค่า Interstellar Extinction
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7.10%
6.67%
24.95%
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14.94%
5.36%
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20
17.47%
32.86%
55.04%
76.49%
8.49%
12.47%
11.34%

10
11.11%
48.14%
33.18%
88.14%
30.71%
6.84%
6.84%

0
56.04%
24.62%
57.20%
88.89%
61.73%
75.90%
43.24%

350
10.97%
42.39%
26.82%
80.87%
21.57%
3.95%
4.43%

340
51.56%
40.11%
53.70%
78.46%
41.28%
11.52%
54.40%

330
67.63%
74.13%
27.47%
87.70%
41.03%
42.90%
65.07%

ลองจิจูด

แผนภูมิที่ 2 แสดงการประเมินค่า Interstellar Extinction
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์กราฟแสง (Histogram)
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่ อทากราฟแสงในต าแหน่ งลองจิ จูดที่ 0 ละติ จูดที่ 0 ซึ่ งเป็ นใจกลางกาแล็กซี ทาง
ช้างเผื อก cutoff magnitude ที่ ไ ด้คื อล าดับ ความสว่างของดาวฤกษ์ที่ 16.2 และท าให้ ท ราบว่าบริ เวณ ใจกลางของ
กาแล็กซี จานวนประชากรของดาวฤกษ์ที่มีมากที่ สุดอยู่ในช่ วงลาดับความสว่างที่ 15.5-16.5 ดังแสดงในแผนภูมิ
ต่อไปนี้ (แผนภูมิที่ 3)
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จานวน (ดวง)
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375
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2

เปิ ดหน้ากล้องปกติ

ช่วงแมกนิจูด

>8.5-9.5

>9.5-10.5

>10.5-11.5

>11.5-12.5

>12.5-13.5

>14.5-15.5

>15.5-16.5

>16.5-17.5

>17.5-18.5

>18.5-19.5

Infrared

>13.5-14.5

แผนภูมิที่ 3 แสดงกราฟแสง (Histogram) ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0

อภิปราย สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์แผนภูมิที่ 4.1 ได้ขอ้ สังเกตว่าบริ เวณละติจูดที่ 0 ควรมีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุม่ ดาวฤกษ์
มากที่สุด แต่กลับเป็ นบริ เวณละติจูดที่ 10 ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุ่มดาวฤกษ์มากที่สุดถึง 6.99 ดวงต่อตารางอาร์ค
นาที เนื่องมาจากแถบฝุ่ นและก๊าซขนาดใหญ่ที่พาดผ่านใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยเฉพาะระนาบของกาแล็กซี
ทาให้ความสว่างของดาวฤกษ์ลดลง หรื อที่เรี ยกว่า การลดของแสงดาวเนื่องจากสารระหว่างดาว (Interstellar Extinction)
จากการวิเคราะห์แผนภูมิที่ 4.9พบว่าค่าการประเมิน Interstellar Extinction มากที่สุดอยูท่ ี่แนวละติจูดที่ 0 หรื อ
แนวระนาบกาแล็กซี บริ เวณลองจิจูดที่ 0 มีค่าถึง 88.89% ของดาวฤกษ์ท้ งั หมดในตาแหน่งนั้นโดยการกระจายตัวของ
แถบฝุ่ นและก๊าซมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน มีการกระจายอยูท่ วั่ ไปในใจกลางกาแล็กซี จากการวิเคราะห์แผนภูมิที่ 4.10
ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก cutoff magnitude ที่ได้คือลาดับความสว่างของ
ดาวฤกษ์ที่ 16.2 ความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ย เท่ากับ 4.82 ดวงต่อตารางอาร์คนาที และทาให้ทราบว่าบริ เวณใจกลางของ
กาแล็กซี จานวนประชากรของ ดาวฤกษ์ที่มีมากที่สุดอยูใ่ นช่วงลาดับความสว่างที่ 15.5-16.5 รองมาคือช่วง 14.5-15.5
และ 13.5-14.5 ตามลาดับ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นดาวฤกษ์มากที่สุดโดยการเปิ ดหน้ากล้องปกติตามแนว
ลองจิจูดที่ 0 คือ ละติจูดที่ 10 มีความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ย 6.99 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาที จากผลการศึกษาในตอนที่ 2
สรุ ปได้วา่ บริ เวณที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของจานวนดาวฤกษ์มากที่สุด คือ ลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0มีความหนาแน่นดาว
ฤกษ์เฉลี่ย43.38 ดวงต่อ 1 ตารางอาร์คนาทีถา้ เปิ ดหน้ากล้องปกติจะมีความหนาแน่นดาวฤกษ์เฉลี่ย 4.82 ดวงต่อ 1 ตาราง
อาร์คนาที โดยค่า Interstellar Extinction คิดเป็ น 88.89% ของดาวฤกษ์ท้ งั หมดในตาแหน่งนั้นซึ่งถือว่ามีค่ามากที่สุดใน
ตาแหน่งที่กาหนดในใจกลางกาแล็กซี
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จากผลการศึกษาในตอนที่ 3 ตาแหน่งลองจิจูดที่ 0 ละติจูดที่ 0 ซึ่งเป็ นใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก cutoff
magnitude ที่ได้คือลาดับความสว่างของดาวฤกษ์ที่ 16.2 และทาให้ทราบว่าบริ เวณใจกลางของกาแล็กซี จานวน
ประชากรของดาวฤกษ์ที่มีมากที่สุดอยูใ่ นช่วงลาดับความสว่างที่ 15.5-16.5
ข้ อเสนอแนะ
การเร่ งถ่ายภาพกาแล็กซี เนื่องจากบริ เวณที่ตอ้ งการนาข้อมูลมาวิเคราะห์กาลังใกล้ตกจากขอบฟ้ า และการ
ถ่ายภาพละติจูดได้ไม่ท้ งั หมด เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวอยูต่ ่ากว่าขอบฟ้ า หรื อบางบริ เวณอยูต่ ่ากว่า Airmass 3 (ต่ากว่า 18
องศาจากขอบฟ้ า) การทางานควรวางแผนการทางานให้มีระบบ ไม่ตอ้ งรอให้ได้ขอ้ มูลมาทั้งหมด แล้วจึงทาการวิเคราะห์
ข้อมูล ควรวิเคราะห์ขอ้ มูลไปเรื่ อยๆ พร้อมทั้งเขียนรู ปเล่มรายงานควบคู่กนั ไป
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