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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระจุกดาว M44 โดยสังเกตการณท่ีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ    7 รอบ

พระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคกรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดวยกลองซีซีดี โฟโตมิเตอร ผานแผนกรองแสงสีนํ้าเงิน และแสงสีท่ีตามองเห็น ผลท่ีไดจากการคํานวณ
พบวากระจุกดาว M44 มีระยะทาง 142.68 พารเสก  และมีอายุประมาณ 3.8x109 ป (3.8 Gyr) เมื่อพิจารณาดาว
ฤกษในกระจุกดาวพบวาดาวฤกษมีอุณหภูมิยังผลอยูระหวาง 3,465.99 เคลวิน ถึง 8,718.91 เคลวิน  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาชนิดสเปกตรัมจากอุณหภูมิยังผลแลวพบวาดาวฤกษในกระจุกดาว M44 มีชนิดสเปกตรัมเปน A, F, G, K 
และ M 
คําสําคัญ: M44, กระจุกดาว, ซีซีด ีโฟโตมิเตอร 

 

Abstract  
 This research was aim to study of M44 cluster. The data were observed at Regional 
Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of 
Thailand (Public Organization) via CCD photometer in blue and vissible filters. The calculations of 
distance and age were 142.68 parsec and 3.8x109 years (3.8 Gyr) respectively. The analysis of stars 
in M44 cluster has temperature between 3,465.99 K and 8,718.91 K.    Its shown that the A, F, G, 
and M spectrum type of stars in M44 cluster. 
Keyword: M44, Star cluster, CCD photometer 
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บทนํา 
 ดาวท่ีสังเกตเห็นบนฟาสวนใหญเปนดาวฤกษ ดาวฤกษเปนกอนแกสรอนขนาดใหญ มีองคประกอบสวน
ใหญเปน ธาตุไฮโดรเจน ดาวฤกษทุกดวงมีความเหมือนกัน คือมีพลังงานในตัวเองและเปนแหลงกําเนิดธาตุตางๆ แม
จะมีความเหมือนกัน แตดาวฤกษยังมีความแตกตางกันในเร่ืองตอไปน้ี คือ มวล อุณหภูมิผิวหรือสีผิวหรืออายุ 
องคประกอบทางเคมี ขนาด ระยะหาง ความสวางและระบบดาว รวมท้ังวิวัฒนาการ (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการศึกษาธิการ, 2554)  ซ่ึงดาวฤกษท่ีอาศัยอยูรวมกัน  มีการเคลื่อนท่ี
สอดคลองกัน และอยูหางจากดวงอาทิตยเทากันจะเรียกวากระจุกดาว  (Star cluster) (ดํารงศักดิ์ มณีพงษสวัสดิ์, 
2532) 
 กระจุกดาวเปด M44 (NGC2632, Beehive cluster, Praesepe cluster, กระจุกดาวรวงผึ้ง)  มีตําแหนง 
R.A. 8h 40m 24s DEC. +19o 40’ (Simbad Astronomical  Database, 2559) จากการศึกษาของ E. P. J. Van 
Den Heuvel (1969)  พบวากระจุกดาว M44 มีอายุประมาณ 9x108 ป  จากน้ัน A. R. Upgren, E. W. Weis และ 
E. E. Deluca (1979) ไดทําการวัดแสงของกระจุกดาว M44 ในชวงความยาวคลื่น BVRI และไดคํานวณระยะทาง
ของกระจุกดาว M44 พบวากระจุกดาว M44 มีระยะทาง 1744 พารเสก โดยใชจํานวนดาวฤกษในกระจุกดาว 
M44 จํานวน 55 ดวง  และเมื่อสันติ ผัดวงค (2006)  ไดทําการหาระยะทางและอายุของกระจุกดาว M44 โดยวิธี
ซีซีดี โฟโตเมตรี สามารถคํานวณระยะทางของกระจุกดาว M44 ได 177.83 พารเสก และมีอายุ 9.81x109 ป  โดย
ใชดาว 28 ดวง และจากรายงานของ Benjamin Stahl (2014) ท่ีไดทําการวิเคราะหอายุของกระจุกดาว M44  
พบวากระจุกดาว M44 มีอายุประมาณ 550 ลานป (5.5x108 ป)  หรือนอยกวา  จากการศึกษาท่ีผานมาทําให
คณะผูวิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาหาคุณสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M44 คือ ระยะทาง และอายุของกระจุก
ดาว  ตลอดจนศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษในกระจุกดาว M44 โดยใชขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณ
เดียวกัน เพ่ือยืนยันผลจากการท่ีไดศึกษามากอนหนา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือคํานวณระยะทาง และอายุของกระจุกดาว M44 
2. เพ่ือคํานวณและวิเคราะหอุณหภูมิยังผล และชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษในกระจุกดาว M44 
 

ทฤษฎี และกรอบแนวคิด 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะมีทฤษฎีและกรอบแนวคิดแบงเปนหัวขอ ดังน้ี 

1. ดาวฤกษและกระจุกดาว 
 ดาวฤกษ เปนกอนสสารขนาดใหญมีแสงสวางในตัวเอง มองจากโลกเห็นเปลงแสงระยิบระยับ เปนวัตถุ
ทองฟาท่ีรวมตัวกันอยูเปนกอนเพราะแรงโนมถวงระหวางอะตอมของสารนั้น ดาวฤกษมีวิวฒันาการมาจากการยุบตัว
ของแกสและฝุนมหึมา ในการยุบตวัน้ันจะเกิดการหมุนวนขึ้น ดาวฤกษสวนใหญจะมีสณัฐานเปนลูกกลมและ
หมุนรอบตัว เน้ือสารของดาวฤกษภายในดวงน้ันจะอยูในสถานะสมดุล เพราะแรงโนมถวงและแรงดันภายในทําให
ดาวฤกษทรงขนาดคงท่ีไวได การศกึษาดาวฤกษจะใชเคร่ืองบันทึกสญัญาณ (Detectors) ตอเขากับกลองโทรทรรศน
เพ่ือบันทึกแสงของดาวฤกษท่ีแผออกมา ซ่ึงนําไปสูการวิเคราะหคุณสมบัติพ้ืนฐานของดาวฤกษ เชน ดัชนีส ีโชตมิาตร
ปรากฏ โชตมิาตรสัมบูรณ ระยะทาง อายุ อณุหภูมยิังผล เปนตน (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 
    กระจุกดาว เปนระบบของดาวฤกษจํานวนมากท่ีอยูใกลกัน ดาวสมาชิกตางๆจะมีการเคลื่อนท่ีคลองจอง
กันดวยความเร็วเทากันหมดและอยูหางจากผูสังเกตเทากันจากการสังเกตกระจุกดาวตางๆทําใหนักดาราศาสตร
สามารถจัดแบงกระจุกดาวออกได 2 จําพวก คือ กระจุกดาวเปด และกระจุกดาวทรงกลม (ดํารงศักดิ์ มณีพงษสวัสดิ์, 
2532) 
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 2. มอดูลัสระยะทาง (Distance Modulus) 
  คาความแตกตางระหวางโชติมาตรปรากฏและโชติมาตรสัมบูรณ (m - M) เรียกวา Distance 
modulus ถาเราทราบโชติมาตรปรากฏและระยะทางของดาว เราก็จะทราบโชติมาตรสัมบูรณ 
    5log 5VV M d       (1) 

 เมื่อ V คือ โชติมาตรปรากฏของแสงสีท่ีตามองเห็น, MV คือ โชตมิาตรสัมบูรณของแสงสีท่ีตามองเห็น 
และ    d  คือ ระยะทางของกระจุกดาว M44 มีหนวยเปน พารเสก (pc) (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 
 

 3. ความสัมพันธระหวางโชติมาตรปรากฏ (m) กับกําลังสองสวาง (L) 
  การวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางโชติมาตรปรากฏกับกําลังสองสวาง ของกระจุกดาว M44 
สามารถวิเคราะหได ดังสมการ 

    22.5log ( )( )sun
sun

sun

dL
m m

L d

 
   

 
  (2) 

เมื่อ m คือ โชติมาตรปรากฏของกระจุกดาว M44, L คือ กําลังสองสวางของกระจุกดาว M44,  
d คือ ระยะทางของกระจุกดาว M44, msun คือ โชติมาตรปรากฏของดวงอาทิตย (-26.8), Lsun คือ กําลังสองสวาง
ของดวงอาทิตย และ dsun คือ ระยะทางของดวงอาทิตย (4.85x10-6 pc) 
 

 4. ความสัมพันธระหวางกําลังสองสวาง (L) กับมวลของกระจุกดาว (M) 
  การวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางกําลังสองสวาง กับมวลของกระจุกดาว ของกระจุกดาว M44 
สามารถวิเคราะหได ดังสมการ 
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    (3) 

เมื่อ M คือ มวลของกระจุกดาว M44 และ Msun คือ มวลของดวงอาทิตย (บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 
 

5. สเกลเวลานิวเคลียร 
 เปนชวงเวลาท่ีดาวฤกษสามารถปลดปลอยพลังงานออกมา โดยปฏิกิริยานิวเคลียรภายในดาวฤกษ 

 หาไดดังสมการความสัมพันธระหวางมวล-กําลังสองสวางของดาว จะได 

                                                
2.5

sun sun
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     (4) 

เมื่อ t คือ สเกลเวลานิวเคลียรของดาวฤกษ, tsun คือ สเกลเวลานิวเคลียรของดวงอาทิตย  
(บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 

 
6. อุณหภูมิยังผล (Effective Temperature) 
 การวัดอุณหภูมิยังผล สามารถทําไดโดยการหาคาดัชนีสีดาวฤกษ ซ่ึงเปนผลตางของโชติมาตรของดาว

ในชวงความยาวคลื่นสีนํ้าเงินกับสีท่ีตามองเห็น ตามความสัมพันธดังสมการ 

  5 41
(9.52307 10 ) (1.32488 10 )( )

eff

B V
T

         (5) 

เมื่อ Teff คือ อุณหภูมิยังผล หนวยเคลวิน และ (B-V) คือ ดชันีส ี(บุญรักษา สุนทรธรรม, 2550) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษากระจุกดาว M44 จะเก็บขอมูลท่ีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยกลองซีซีดี โฟโต
มิเตอร (CCD Photometer) ผานแผนกรองแสงสีนํ้าเงิน (B) และแสงสีท่ีตามองเห็น (V) ท่ีตอเขากับกลอง
โทรทรรศนสะทอนแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ท่ีมีระบบตามดาวอัตโนมัติ  ในวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.
2559 ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะเปนภาพถายกระจุกดาว M44 และใชดาวฤกษ   Cl* NGC 2632 JC 215 (B=13.08, 
V=12.2) (Simbad Astronomical  Database, 2559) เปนดาวเปรียบเทียบ ดังภาพท่ี 1  และภาพท่ีไดจะถูกนํามา
กําจัดสัญญาณรบกวน (Reduction Image) ดวยโปรแกรม Iris และทําการวัดแสงดาวฤกษดวยเทคนิคโฟโตเมตรี 
(Photometry) ดวยโปรแกรม Aperture Photometry Tool v.2.4.7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กระจุกดาว M44 และดาวฤกษ Cl* NGC 2632 JC 215 
 

จากการวัดแสงดาวฤกษในกระจุกดาว M44 ไดขอมูลดาวฤกษจํานวน 97 ดวง โดยขอมูลท้ังหมด   จะถูก
ปรับคาใหอยูในรูปของโชติมาตรปรากฏท้ัง 2 ชวงความยาวคลื่น  และนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีสี (B-V) และเขียน
กราฟ HR Diagram ของกระจุกดาว M44 พรอมท้ังนํามาเปรียบเทียบกับ HR Diagram มาตรฐานของดาวฤกษใน
แถบลําดับหลัก เพ่ือหาจุด Turnoff point ดังภาพท่ี 2 

Cl* NGC 2632 JC 215 
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ภาพท่ี 2 กราฟ HR Diagram และ จุด Turnoff point 

 
จากภาพท่ี 2 สามารถวิเคราะหคาโชติมาตรปรากฏในชวงความยาวคลื่นแสงสีท่ีตามองเห็น ไดเทากับ 

+9.0718 และคาโชติมาตรสัมบูรณในชวงความยาวคลื่นแสงสีท่ีตามองเห็น ไดเทากับ +3.3  คํานวณหาระยะทาง
จากสมการท่ี 1 ได 142.68 พารเสก  คํานวณอายุของกระจุกดาว M44 ไดเทากับ 3.8x109 ป (3.8 Gyr) และเมื่อ
วิเคราะหคาอุณหภูมิยังผลของดาวฤกษในกระจุกดาว M44 จากสมการท่ี 5  พบวาดาวฤกษมีอุณหภูมิยังผลอยู
ระหวาง 3,465.99 เคลวิน ถึง 8,718.91 เคลวิน  ซึ่งเมื่อพิจารณาชนิด  สเปกตรัมจากอุณหภูมิยังผลแลวพบวาดาว
ฤกษในกระจุกดาว M44 มีชนิดสเปกตรัมเปน A, F, G, K และ M 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษากระจุกดาว M44 ในคร้ังน้ีพบวากระจุกดาว M44 อยูหางจากดวงอาทิตยประมาณ 142.68 พาร
เสก  และมีอายุประมาณ 3.8x109 ป (3.8 Gyr) เมื่อพิจารณาดาวฤกษในกระจุกดาวพบวาดาวฤกษมีอุณหภูมิยังผล
อยูระหวาง 3,465.99 เคลวิน ถึง 8,718.91 เคลวิน  ซ่ึงเมื่อพิจารณาชนิดสเปกตรัมจากอณุหภูมิยังผลแลวพบวาดาว
ฤกษในกระจุกดาว M44 มีชนิดสเปกตรัมเปน A, F, G, K และ M 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการคํานวณระยะทางของกระจุกดาว M44 พบวามีความแตกตางจากการศึกษาท่ีผานมา  
ซ่ึงอาจเกิดจากการเคลื่อนท่ีของกระจุกดาวเขาใกลดวงอาทิตยมากขึ้น และเมื่อพิจารณาอายุของกระจุกดาว M44 ก็
พบวาอายุของกระจุกดาว M44 สอดคลองกับการศึกษาของ สันติ ผัดวงค (2006) แตก็มีความแตกตางกับผล
การศึกษาอยูบาง  ดังน้ันการศึกษาอายุของกระจุกดาว M44 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ควรมีการศึกษาดวยวิธีการวัดสเปกตรัมของกระจุกดาว M44 เพ่ือคํานวณหาความเร็วในแนวรัศมี 
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