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บทคัดย่อ/Abstract
การวัด ระยะทางจากโลกถึ ง กระจุ ก ดาวทรงกลม โดยใช้ด าวแปรแสงแบบเซฟิ อิ ด มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ สร้ างกราฟการแปรแสง และวัดระยะทางจากโลกถึ งกระจุก ดาวทรงกลม โดย
กระจุก ดาวทรงกลมที่ เลื อกศึ ก ษามี ส องกระจุก ดาว คื อ NGC7089 และ NGC5139 ตามลาดับ ใช้
ข้อ มู ล ภาพถ่ า ยกระจุ ก ดาวทรงกลมจาก กล้ อ ง Panchromatic Robotic Optical Monitoring and
Polarimetry Telescopes (PROMPT5) ณ ประเทศชิ ลี เป็ นภาพถ่ ายใน filter Vสร้ างกราฟแสงของ
ดาวเซฟิ อิดโดยวิธีการทา Aperture Photometry แล้ววัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม
จากการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์พบว่ากระจุกดาวทรงกลม NGC7089 มีระยะทางห่าง
จากโลกเป็ นระยะทาง 36,000 ปี แสง และ NGC5139 มีระยะทางห่างจากโลกเป็ นระยะทาง 20,000ปี
แสง
บทนา/Introduction
โครงงานวิจยั นี้ เป็ นโครงงานที่ ทาเพื่อวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมโดยใช้
ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิดโดยที่กระจุกดาวทรงกลม คือ กระจุกดาวที่มีดาวฤกษ์รวมกันอยูไ่ ด้โดยแรง
โน้มถ่วงระหว่างกันและมีดาวฤกษ์จานวนมากอยูร่ วมกันเป็ นก้อนทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของกระจุกดาวมีต้ งั แต่หลายสิ บปี แสงเป็ นต้นไป และดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิด (Cepheid Variable
Star) คื อดาวขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงของธาตุ ฮีเลี ยมบนพื้ น ผิว เมื่ อ H𝑒 + สู ญ เสี ย ประจุ
กลายเป็ น He2+ ทาให้ดาวมีลกั ษณะทึบแสง และสามารถดูดกลืนแสงได้ง่าย ทาให้ผวิ ร้อนขึ้นจึงมี
การพองตัวออกและจะเกิดการเย็นตัวลงกลับมาเป็ น He+ ซึ่ งโปร่ งแสง จะเกิดการยุบ-ขยายตัวใน
ลักษณะนี้ ซ้ าไปซ้ ามา ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนี้ ทาให้ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิดมีความสัมพันธ์ระหว่าง
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คาบ คื อ มี ค าบการแปรแสงที่ ส ม่ า เสมอและมี ก าลัง การส่ อ งสว่า งที่ ชัด เจน นั ก ดาราศาสตร์ จึ ง
ก าหนดให้ เป็ นเที ย นมาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการวัด ระยะห่ างระหว่ า งโลกกั บ วัต ถุ ใ นอวกาศ
โดยขอบเขตของการศึกษาคือ การสร้างกราฟแสงของดาวเซฟิ อิด ซึ่ งเป็ นดาวเซฟิ อิดประเภท Type
II Cepheid ในกระจุกดาวทรงกลมเพื่อหาคาบการแปรแสง และวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาว
ทรงกลม โดยใช้หลักการการหาโมดูลสั ของระยะทาง กล่าวคือ ถ้าหากทราบค่าแมกนิ จูดสัมบูรณ์
และค่ าแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ ย ก็ ส ามารถวัดระยะทางจากโลกถึ งกระจุก ดาวทรงกลมได้ โดยใช้
สมการการหาระยะทาง m - M = 5 log (d) - 5 โดยที่ m คือแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ ย ,M คือแมกนิ จูด
สัมบูรณ์ และ d คือระยะทางระหว่างโลกกับดาวเซฟิ อิดดวงที่ศึกษาโดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีหน่วยเป็ น
parsec และมีสมการที่เกี่ยวข้องในการทาการศึกษาครั้งนี้ คือ
สมการการหาแมกนิ จูดปรากฏ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 )โดยที่ m1 และ f1 คื อ
แมกนิ จูดของดาวอ้างอิงที่เราทราบค่าแน่นอนอยูแ่ ล้ว และค่า values ของดาวอ้างอิงตามลาดับส่ วน
m2 และ f2 คือแมกนิจูดของดาวเป้ าหมายที่ตอ้ งการทราบและค่าvaluesของดาวเป้ าหมายเช่ นกัน
สมการการหาแมกนิจูดสัมบูรณ์ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยที่ Mv คือค่าแมกนิ จูดสัมบูรณ์ ใน
ภาพถ่าย filter V และ P คือคาบการแปรแสงของดาวที่หาได้จากการ plot กราฟ
ประโยชน์ที่ได้จากการทาโครงงานวิจยั คือ ทาให้เราทราบถึงคาบการแปรแสงของดาวและ
ทาให้เราได้ทราบถึงระยะห่ างระหว่างโลกกับกระจุกดาวทรงกลม NGC7089 และ NGC5139 และ
หากต้องการทราบระยะห่ างระหว่างโลกกับกระจุ กดาวทรงกลมอื่ นๆ สามารถทาได้เช่ นกันโดย
สามารถใช้โครงงานวิจยั ฉบับนี้เป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไปได้
ขั้นตอนการศึกษา/Procedure
โครงงานวิจยั การวัดระยะทางจากโลกถึงกระจุกดาวทรงกลมโดยใช้ดาวแปรแสงแบบเซฟิ
อิดสามารถทาได้โดยการศึกษาข้อมูลที่จาเป็ นต่อโครงงานซึ่ งได้แก่ ศึกษาประเภทของดาวเซฟิ อิดที่
ศึกษา

ศึกษาโปรแกรมที่จาเป็ นต้องใช้ในการทาโครงงาน,เลือกดาวที่เราสามารถใช้ศึกษาได้ใน

ระยะเวลาที่ตอ้ งการศึกษา และศึกษาสมการที่จาเกี่ยวข้องกับการทาโครงงานวิจยั นี้ โดยอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทาโครงงานครั้งนี้คือ กล้อง Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry
Telescopes (PROMPT5) ถ่ายภาพกระจุกดาวทรงกลมNGC7089 และ NGC5139โดยใช้ filter V ใน
ระบบมาตรฐาน UVB System ใช้เวลาในการเปิ ดหน้ากล้อง 40 วินาที และ 45 วินาที ตามลาดับของ
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กระจุกดาวทรงกลม โดยสั่งถ่ายทุกวันวันละ 1 ภาพ และนาภาพถ่ายที่ได้ในแต่ละวันไปตรวจสอบ
ตาแหน่งดาวเซฟิ อิด V1 ใน NGC7089 และ V29 ใน NGC5139 และหาดาวอ้างอิงประเภท star หรื อ
ดาวอ้างอิงที่ไม่เป็ นดาวแปรแสงจาก SIMBAD
เมื่อทราบตาแหน่งดาวแปรแสงและดาวอ้างอิงขั้นตอนต่อไปเป็ นการวัดความสว่างโดย
วิธีการทา Aperture Photometry เทียบกับดาวอ้างอิงสามดวงโดยเลือกใช้โปรแกรม Iris เมื่อทา
Aperture Photometry ก็จะทราบค่าIntensityแล้วนาค่าIntensityที่ได้น้ ีไปหาแมกนิจูดปรากฏของแต่
ละวันโดยแทนในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 ) เมื่อทราบแมกนิจูดปรากฏของแต่ละวัน
แล้วให้นาไป plot เป็ นกราฟแสง เพื่อหาคาบการแปรแสง เมื่อกราฟแสงสมบูรณ์แล้วจะต้องนาค่า
แมกนิจูดปรากฏของแต่ละวันของดาวทุกภาพมาเฉลี่ยรวมกัน

เพื่อให้ทราบแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ย

(m) ของดวงดาว และวัดคาบการแปรแสงโดยการนาค่า JD ของภาพถ่ายดาวจุดครบคาบการแปร
แสงมาลบกับค่า JD ของภาพถ่ายดาวจุดเริ่ มต้นคาบการแปรแสง ( JDlast of period JDstart of period ) เมื่อทราบคาบการแปรแสงจากการ plot กราฟแสงแล้วจะต้องนาค่าคาบที่
ได้น้ ีไปหาค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์(M)โดยแทนลงในสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 เมื่อทราบค่า
แมกนิจูดปรากฏเฉลี่ยและค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการวัดระยะห่างระหว่างโลก
กับกระจุกดาวทรงกลมโดยสมการ m - M = 5 log (d) - 5โดยหน่วยที่ได้จะเป็ น parsec โดย 1 parsec
จะมีค่าประมาณ 3.26 ปี แสง
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ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูล/Results and Data Analysis
- ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิด V1 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1: ภาพถ่ายดาว V1 และดาวอ้างอิงทั้ง3 ดวง ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089โดยภาพ
(ก) เป็ นภาพปกติ และภาพ (ข) เป็ นภาพที่ปรับขาวดา
- ตารางแสดงตาแหน่ ง RA , DEC
ดาว
ตาแหน่ ง RA
ตาแหน่ ง DEC
Magnitude in filter V
V1
+21h 33m 28.5s
-00˚ 47' 55"
ดาวอ้างอิงดวงที่ 1
+21h 33m 41.890s -00˚ 51' 40.10"
11.50
ดาวอ้างอิงดวงที่ 2
+21h 33m 38.560s -00˚ 52' 15.59"
11.47
ดาวอ้างอิงดวงที่ 3
+21h 33m 34.328s -00˚ 51' 28.46"
13.74
จากการหาค่า Intensity ของ V1 และดาวอ้างอิงประเภท star ทั้งสามดวง ใน Iris แล้ว เมื่อนามา
แทนลงในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 ) เพื่อหาค่า แมกนิจูดปรากฏของ V1 เมื่อ
เทียบกับดาวอ้างอิงทั้งสามดวงในแต่ละวันได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวันของดาวเซฟิ อิด V1
Julian day(JD)
2456530.741
2456531.563

Magnitude NGC7089 V1
13.63
13.53
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2456532.708
2456533.619
2456534.774
2456535.563
2456537.796
2456538.584
2456540.564
2456541.723
2456543.527
2456543.696
2456544.758
2456545.644
2456546.692
2456547.592
2456548.563
2456550.693
2456551.699
2456552.563
2456554.671
2456555.702
2456556.708
2456557.722
2456558.594
2456559.716
2456560.609
2456563.664
2456564.55

13.44
13.35
13.21
12.98
12.75
12.74
12.72
12.82
13.12
13.18
13.5
13.57
13.66
13.62
13.52
13.11
12.76
12.71
12.64
12.68
12.74
12.85
12.96
13.24
13.44
13.64
13.63
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Magnitude of V1 in NGC7089
12.4

magnitude in filter V

12.6
12.8
13
13.2
13.4
13.6
13.8
2456510

2456520

2456530

2456540
JD

2456550

2456560

2456570

ภาพที่ 3: กราฟแสงที่ได้ จากการหาแมกนิจูดปรากฏในแต่ ละวัน เมื่อเทียบกับดาวอ้ างอิ ง 3 ดวง
จากกราฟกาหนดให้แกน X แทนค่า Julian day (JD) โดยที่ Julian day คือ จานวนวันที่ผา่ น
ไปบนโลกนับจากวันที่ 1 มกราคม เป็ นเวลา 4713 ปี ก่อนคริ สตกาลมาจนถึงปั จจุบนั และแกน Y
แทนค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวัน เมื่อนาค่าแมกนิ จูดปรากฏที่ได้จากการเทียบกับดาวอ้างอิงสาม
ดวงทั้งหมดในตารางมาเฉลี่ยรวมกัน แมกนิ จูดของดาว V1 นี้จะมีค่าประมาณเป็ น 13.24
จากค่า JD ในตารางสามารถหาคาบการแปรแสงได้ดงั นี้ 2456547.592 - 2456530.741 และ
คาบการแปรแสงที่คานวณได้จะมีค่าประมาณเป็ น 16.85 วัน
จากสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยการแทนคาบการแปรแสงที่หาได้ลงในสมการ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณค่าของแมกนิจูดสัมบูรณ์จะมีค่าประมาณเป็ น -1.96
ได้ค่าแมกนิจูดปรากฏเฉลี่ย(m) และค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์(M) นามาหาระยะห่างระหว่างโลก
กับกระจุกดาวทรงกลมนี้ ได้โดยการแทนค่าแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ยคือ 13.24 และค่าแมกนิจูด
สัมบูรณ์ คือ -1.96ลงไปในสมการ m - M = 5 log (d) - 5 เมื่อแทนค่าแล้วค่าระยะทางจากโลกถึงดาว
เซฟิ อิด V1ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089 นี้จะเป็ น 11,000 parsec
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ดาวแปรแสงแบบเซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2: ภาพถ่ายดาว V29 และดาวอ้างอิงทั้งสามดวง ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139โดยภาพ
(ก) เป็ นภาพปกติ และภาพ (ข) เป็ นภาพที่ปรับขาวดา
- ตารางแสดงตาแหน่ง RA ,DEC
ดาว
V29
ดาวอ้างอิงดวงที่ 1
ดาวอ้างอิงดวงที่ 2
ดาวอ้างอิงดวงที่ 3

ตาแหน่ง RA
+13h 26m 27.2s
+13h 26m 28.33s
+13h 26m 29.557s
+13h 26m 30.869s

ตาแหน่ง DEC
-47˚ 28' 48"
-47˚ 29' 15.89"
-47˚ 29' 23.89"
-47˚ 28' 01.81"

Magnitude in filter V
11.636
11.603
12.340

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลของกระจุกดาวทรงกลมนี้จะเหมือนกันกับกระจุกดาวที่
ผ่านมา แต่สิ่งที่จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกดังต่อไปนี้
จากการหาค่า Intensity ของ V29 และดาวอ้างอิงประเภท star ทั้งสามดวง ใน Iris แล้ว
นามาแทนลงในสมการ m1 - m2 = -2.5 log (f1 / f2 ) เพื่อหาค่าแมกนิจูดปรากฏของ V29 เมื่อ
เทียบกับดาวอ้างอิงทั้งสามดวงในแต่ละวันได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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- ตารางแสดงค่าแมกนิจูดปรากฏในแต่ละวันของดาวเซฟิ อิด V29
Julian day (JD)
2456514.611
2456515.523
2456516.504
2456517.504
2456518.513
2456519.508
2456523.497
2456523.503
2456524.502
2456525.592
2456529.579

11.6

Magnitude NGC5139 V29
11.712
11.727
11.86
12.011
12.256
12.501
12.336
12.333
12.115
11.884
11.7
Magnitude ofV29 in NGC5139

Magnitude in V

11.8
12
12.2

NGC513…

12.4
12.6
2456510

2456515

2456520 2456525
Julian day (JD)

2456530

2456535

ภาพที่ 4: กราฟแสงของดาวเซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139
จากกราฟกาหนดให้แกน X แทนค่า JD และแกน Y แทนค่าแมกนิจูดปรากฏที่หาได้ในแต่
ละวันและเมื่อนาแมกนิ จูดปรากฏที่ได้จากการเทียบกับดาวอ้างอิงสามดวงทั้งหมดในตารางมาเฉลี่ย
รวมกัน แมกนิ จูดของดาว v29 นี้จะมีค่าประมาณเป็ น 12.04
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จากค่า JD ในตารางสามารถหาคาบการแปรแสงได้ดงั นี้ 2456529.579 - 2456514.611และ
คาบที่หาได้จากการคานวณจะมีค่าประมาณเป็ น 14.97 วัน
จากสมการ Mv = -1.64 log P + 0.05 โดยการแทนคาบการแปรแสงที่หาได้ลงในสมการ
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการคานวณค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์จะมีค่าประมาณเป็ น -1.88
เมื่อได้ค่าแมกนิจูดปรากฏเฉลี่ยและค่าแมกนิจูดสัมบูรณ์แล้ว นามาหาระยะห่างระหว่างโลก
กับกระจุกดาวทรงกลมนี้ ได้โดยการแทนค่าแมกนิ จูดปรากฏเฉลี่ยคือ 12.04 และค่าแมกนิจูด
สัมบูรณ์ คือ -1.88ลงไปในสมการ m - M = 5 log (d) - 5 เมื่อแทนค่าแล้วค่าระยะทางจากโลกถึงดาว
เซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 เป็ น 6,100 parsec
อภิปราย/Discussion
จากการศึกษาพบว่าคาบการแปรแสงของดาวเซฟิ อิด V1 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC7089
มี ค าบการแปรแสงเป็ น 16.85 วัน มี ร ะยะทางจากโลกถึ ง กระจุ ก ดาวทรงกลมนี้ ได้ เป็ น
10964.7819614316parsecหรื อประมาณ 10964.7820 parsec
ส่ วนดาวเซฟิ อิด V29 ในกระจุกดาวทรงกลม NGC5139 มีคาบการแปรแสงเป็ น 14.97 วัน
มี ร ะยะทางจากโลกถึ ง กระจุ ก ดาวทรงกลมนี้ ได้ เป็ น 6081.350012787 parsec หรื อ ประมาณ
6081.3500 parsec
จากการทาโครงงานวิจยั นี้ อุปสรรคที่พบในระหว่างทาโครงงาน คือ สภาพอากาศที่ไม่ค่อย
อานวยจึงทาให้กล้องโทรทัศน์( PROMPT) ไม่สามารถถ่ ายภาพให้ได้ จึงส่ งผลทาให้กราฟแสงที่
ได้มาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควร
สรุ ปผล/ Summary
- กระจุกดาวทรงกลม NGC7089 มีระยะทางห่างจากโลก 11,000 parsec หรื อประมาณ 36,000 ปี
แสง
- กระจุกดาวทรงกลม NGC5139 มีระยะทางห่างจากโลกเป็ น 6,100 parsec หรื อประมาณ 20,000
ปี แสง
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