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กระจุกกาแล็กซี (Cluster of Galaxies)  

เปนกระจุกกาแล็กซีที่มีกาแล็กซีรวมตัวอยูเปน
จํานวนมาก  โดยได สํารวจพบวา  กระจุก
กาแล็กซีที่มีขนาดเล็กนั้นอาจจะมีจํานวน
กาแล็กซีอยางนอยเปนหลักสิบกาแล็กซีใน
หนึ่งกระจุกกาแล็กซี สวนกระจุกกาแล็กซีที่มี
ขนาดใหญอาจจะประกอบไปดวยกาแล็กซี
มากที่สุดถึงจํานวนนับเปนพันกาแล็กซีตอ
หนึ่งกระจุกกาแล็กซี  กาแล็กซีที่อยูในกระจุก
กาแล็กซีจะสงอิทธิพลของแรงโนมถวงตอกัน 
นักดาราศาสตรตั้ งสมมุติ ฐ านว ากระจุก
กาแล็กซีนี้เปนเปนวัตถุทองฟาที่มีขนาดที่ใหญ
ที่สุดในเอกภพ  และประกอบไปดวยสสารทุก
ชนิดที่มี อยู ใน เอกภพรวมเข าดวยกันใน
อัตราสวนเดียวกันกับอัตราสวนที่จะพบไดจริง
ในเอกภพ พื้นที่สวนใหญของกระจุกกาแล็กซี
จะเปนพื้นที่วางเปลาถาหากสังเกตดวยตาหรือ
โดยใชแสงขาว (Visible lights) แตเมื่อพิจารณา
ถึงรูปรางและการกระจายตัวของกาแล็กซี
ตางๆ  ในกระจุกกาแล็กซี  ทําใหนักดารา

ศาสตรสามารถจัดรูปรางของกระจุกกาแล็กซี
ได (วิภู รุโจปการ, 2547) 
 

    
       ภาพที่ 1 กระจุกกาแล็กซ ีAbell 3558 
      ที่มา (Sukonthachat and Schindler, 2007)
  
  

                   

         ภาพที่ 2 กระจุกกาแล็กซี Abell 1689 
        ที่มา (Lemze et al., 2008) 
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องคประกอบของกระจุกกาแล็กซี 
กระจุกกาแล็กซีโดยทั่วไปมีมวลรวม

ทั้งหมดประมาณ  1014 – 1015 เทาของมวลของ
ดวงอาทิตย ซ่ึงมวลเหลานี้อาจจะสามารถ
จัดแบงไดเปนประเภทใหญๆได 3 ชนิดคือ 
 1. มวลที่นอยที่สุดในกระจุกกาแล็กซี
ก็คือมวลของกาแล็กซีขนาดใหญที่พบวามี
ประมาณหลายรอยกาแล็กซีและมวลของ
กาแล็กซีขนาดเล็กที่มีประมาณหลายพัน
กาแล็กซี  ซ่ึง เมื่อรวมมวลทั้ งหมดของทุก
กาแล็กซีในกระจุกกาแล็กซีใดๆ จะมีคาเพียง
ประมาณรอยละ 5 ของมวลทั้งหมดของกระจุก
กาแล็กซีเทานั้น 
 2. มวลที่มีมากเปนอันดับสองภายใน
กระจุกกาแล็กซีนั่นก็คือ มวลของตัวกลาง
ระหวางกาแล็กซี (Intracluster medium หรือ 
ISM)  ตัวกลางกาแล็กซีนี้ถาสังเกตโดยใชแสง
ขาวจะมองเห็นมันเปนชองวางซึ่งจะแสดงเปน
ความมืดในภาพถาย  แตถาสังเกตชองวาง
เหลานี้โดยใชกลองโทรทรรศนรังสีเอ็กซจะ
พบวามีรังสีเอ็กซปลดปลอยออกมาจากทุกจุด
ในชองวางนี้จากปรากฏการณ เบรมสตราลุง 
(Bremsstrahlung) ซ่ึงก็คือ รังสีเอกซจากการ
ถูกหนวงเมื่ออิเล็กตรอนพลังงานสูงวิ่งดวย
ความเร็วเขาใกลแสงวิ่งเฉียดเขาใกลนิวเคลียส
ซ่ึงมีประจุบวกทําใหอิเล็กตรอนเปลี่ยนทิศทาง
หรือ มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วในลักษณะที่ 

พลังงานจลนของอิเล็กตรอนลดลงเปนเหตุให
พ ลั ง ง า น ที่ แ ผ อ อ ก ม า ใ น รู ป ข อ ง ค ลื่ น
แมเหล็กไฟฟาหรือโฟตอนเปนรังสีเอกซจาก
การถูกหนวง  ดังภาพที่ 3 

             
 
 
 
 

 
 
   

 
 

ภาพที่ 3 แสดงปรากฏการณของ Bremsstrahlung 

ที่มา (King, 1962) 
  

เนื่องจากจํานวนที่อิเล็กตรอนมีมาก
และแตละตัวสูญเสียพลังงานคาตางๆ  กัน 
ดังนั้นสเปกตัมของรังสีเอกซที่แผออกมาจะมี
ส เ ปกต รั ม ต อ เ นื่ อ ง  แล ะมี ทิ ศ ท า ง ก า ร
ปลดปลอยรังสีเอกซในทุกทิศทาง นักดารา
ศาสตรจึงนิยมเรียกปรากฏการณนี้วา เทอร-
มอลเบรมสตราลุง (Thermal Bremsstrahlung) 
นักดาราศาสตรพบวานิวเคลียสของอะตอม  ที่
ทํ าให เกิดปรากฏการณนี้ คืออะตอมของ
ไฮโดรเจนที่ สูญเสียอิเลคตรอน  หรือก็คือ 
โปรตอนนั่นเอง (H+ หรือ p+) 

P+

-e

X-ray

31cm /1s
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ภาพที่ 4 แสดงการคํานวณหาสสารมืดบริเวณ 
นอกแกนกลางของกระจุกกาแล็กซี 
ที่มา (Sukonthachat and Schindler, 2007) 

 
สําหรับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง 

(relativistic e-) ที่วิ่งเขาไปเฉียดนิวเคลียสก็คือ
อิเล็กตรอนอิสระที่อยูในตัวกลางระหวาง
กาแล็กซี นอกจากนั้นนักดาราศาสตรยังพบ
อนุภาคที่หนักกวาอะตอมของไฮโดรเจนอื่นๆ 
เชน He+ C+ และ Fe+ ภายในตัวกลางระหวาง
กาแล็กซีดวย มวลรวมทั้งหมดของตัวกลาง
ระหวางกาแล็กซีนี้จะมีคาประมาณรอยละ 20-
25 ของมวลทั้งหมดของกระจุกกาแล็กซี   

3. มวลที่มีปริมาณมากที่สุดในกระจุก
กาแล็กซีก็คือ สสารมืด (Dark Matter หรือ 
DM)  ซ่ึ งมีอยู ในกระจุกกาแล็กซีคิด เปน
ประมาณรอยละ 70-80 ของมวลรวมทั้งหมด
ของกระจุกกาแล็กซี สสารมืดเหลานี้เปน
องคประกอบหนึ่งในธรรมชาติซ่ึงสมมุติฐาน
ทางดานฟสิกสดาราศาสตรและจักรวาลวิทยา
คาดวามันเปนสสารที่ไมทําปฏิกิริยาใดๆ กับ
สารชนิดอื่นๆ ในเอกภพ  แตวามันยังคงอยู

ภายในอิทธิพลของแรงโนมถวงเชนเดียวกับ
ทุกสสารภายในเอกภพ  นักดาราศาสตรใน
ปจจุบันเชื่อมั่นวาสสารมืดนี้มีอยูจริงและกําลัง
ที่จะพยายามสังเกตและคนหาอยู ในการหา
ตําแหนงและความหนาแนนของสสารมืดนี้ 
สามารถหาไดจากการสํารวจกระจุกกาแล็กซี 
โดยใชรังสีเอกซ  การคํานวณหาการกระจาย
ตัวโดยประมาณของสสารมืดในกระจุก
กาแล็กซีนั้นสามารถทําได ถึงแมวานักดารา
ศาสตรยังไมทราบแนชัดถึงคุณสมบัติของ
สสารมืดนั้น นักดาราศาสตรไดตั้งสมมุติฐาน
วากระจุกกาแล็กซีทุกอันอยูภายใตสภาวะ
สมดุ ล แบบไฮ โด รสต า ติ ก  (Hydrostatic 
equilibrium) ซ่ึงก็คือการสมดุลกันระหวางแรง
โนมถวงของทุกมวลสารภายในกระจุก
กาแล็กซี  (ซ่ึงเปนแรงดึงดูด) กับแรงดันของ
ตัวกลางระหวางกาแล็กซี (นักดาราศาสตร
มักจะเรียกวา  แกส  เพราะวาพฤติกรรมมี
ลักษณะคลายกับแกสที่พบบนโลก )  เมื่ อ
กระจุกกาแล็กซีอยูภายใตสมดุลนี้ นักดารา
ศาสตรจะสามารถคํานวณหาการกระจายตัว
ของมวลรวม (Total mass) ของกระจุก
กาแล็กซีได และจากการสังเกตรังสีเอ็กซที่
ปลดปลอยมาจากกระจุกกาแล็กซี นักดารา
ศาสตรจะสามารถคํานวณหาการกระจายตัว
ของมวลรวมระหวางมวลของตัวกลางระหวาง
กาแล็กซีและมวลของกาแล็กซีทั้งหมดใน
กระจุกกาแล็กซี และเมื่อนําการกระจายตัวของ
มวลทั้งหมดที่รัศมีตางๆ มาลบดวยการกระจาย
ตัวของมวลรวมระหวางมวลของตัวกลาง
ระหวางกาแล็กซีและมวลของกาแล็กซีทั้งหมด
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ที่รัศมีเดียวกันจะทําใหนักดาราศาสตรสามารถ
คํานวณหาการกระจายตัวของมวลของสสาร
มืดได(ดังแสดงในภาพที่ 4) 

 

การสังเกตการณกระจุกกาแล็กซี 
เนื่องจากกระจุกกาแล็กซีปลดปลอย

รังสีเอกซจากปรากฏการณเทอรมอลเบรมส-
ตราลุง (Thermal Bremsstrahlung) ดังนั้นการ
สังเกตการณกระจุกกาแล็กซีจึงทําไดดีที่สุด
ในชวงความยาวคลื่นรังสีเอกซ แตเนื่องจาก
สนามแมเหล็กของโลกไดปองกันรังสีเอกซ
จากอวกาศ ดังนั้นนักดาราศาสตรจึงตองสง
กลองโทรทรรศนรังสีเอกซขึ้นไป ในอวกาศ
เพื่ อ เ ฝ า สั ง เ กตก า รณ และทํ า ก า รศึ กษ า
ปรากฎการณดังกลาว  และในปจจุบันก็มี
หน ว ย ง านและองค ก รต า งๆ  ไดพัฒนา
เทคโนโลยีทางดานอวกาศใหมีประสิทธิภาพ
สูงมากขึ้น  เพื่อใหไดมีกลองโทรทรรศน
อวกาศที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับสังเกตวัตถุ
ทองฟาตางๆ และสํารวจอวกาศในชวงรังสี
เอ็กซ ดังนี้ (Leubner, 2006). 
 1. CXO (Chandra X-ray Observa-
tory) กลองโทรทรรศนอวกาศรังสีเอ็กซ
จันทราของนาซา เปนกลองโทรทรรศนอวกาศ
รังสีเอ็กซที่มีขนาดใหญที่สุดที่กําลังปฏิบัติ
ภารกิจอยูในอวกาศ ถูกสงขึ้นสูอวกาศครั้งแรก
เมื่อเดือนกราฎาคม พ.ศ.  2542 (Sharma et al., 
2004) 
 2. XMM-Newton (X-ray Multimir-
ror Mission Newton) ขององคกร European 
Space Agency เปนกลองโทรทรรศนอวกาศ

รังสีเอกซที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเทาที่มนุษย
ไดสงขึ้นสูอวกาศ 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของกลอง XMM Newton   

ที่มา: (Solovyev et al., 2008)  

   

 
       

 ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของกลอง CXO 
 ที่มา (Xue and Wu, 2002) 
 

 3. งานวิจัยทางดาราศาสตรรังสีเอกซ
และเอกภพวิทยาที่สําคัญ เชน Doren Lemze 
และคณะ  จากสํานักวิชาฟ สิกสและดารา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (Tel Aviv 
University) ประเทศอิสราเอลไดนําเสนอ
ผลงานที่เปนการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห
ขอมูลที่มีคุณภาพสูงของ Hubble Space 
Telescope   (HST)/ACS และดาวเทียมจันทรา 
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(Chandra) ของกระจุกกาแล็กซี A1689 ผลการ
วิเคราะหทําใหทราบถึงโครงรางการกระจาย
ตัวของมวลอุณหภูมิจากการแผรังสีเอ็กซ (X-
ray emission) และปริมาณของธาตุหนักของ
กระจุกกาแล็กซีดังกลาว 
 

                                   

ภาพที่ 7 กระจุกกาแล็กซี Abell 1689 เมื่อ
สังเกตดวยแสงขาว                                          
ที่มา (Lemze et al., 2008)  
                  

 
 

ภาพที่ 8 กระจุกกาแล็กซี Abell 1689 เมื่อสังเกต
ดวย X-Rays  
ที่มา (Lemze et al., 2008) 
 

การแผรังสีเอ็กซของกระจุกกาแล็กซี 
A1689 มีลักษณะตอเนื่องและราบเรียบและ

จากการสังเกตของ Lensing พบวามวลรวม
ทั้งหมดของกระจุกกาแล็กซีมีจุดศูนยกลางอยู
บริเวณศูนยกลางของกระจุกกาแล็กซีดังนั้น
จากผลการสังเกตทั้งสองนี้ทําใหสรุปไดวา
กระจุกกาแล็กซีนี้ เปนกระจุกกาแล็กซีแบบ
สมมาตร 
 โดยการสมมุติวากระจุกกาแล็กซีนี้อยู
ภายใตสภาวะสมดุลระหวางแรงโนมถวงและ
แรงดันแกสหรืออยูในสภาวะสมดุล ไฮโดร-
สแตติก (Hydrostatic) ซ่ึงสามารถคํานวณหา 
(3D mass profile) การกระจายตัวของมวลของ
กระจุกกาแล็กซีนี้ใน 3 มิติ ซ่ึงการกระจายตัว
ของมวลนี้สอดคลองกันทั้งจากการวิเคราะห
โดยใช รังสี เอ็กซและจากการสังเกตโดยใช
กระบวนการเลนซิง (Lensing) ที่ถูกโปรเจค 
(project) ในแนวรัศมี  
 อยางไรก็ตามยังมีความไมสอดคลอง
ของการกระจายของมวลของกระจุกกาแลกซี
โดยมักจะพบวาการกระจายตัวของมวลของ
กระจุกกาแล็กซีที่คํานวณโดยใชการกระจาย
ตัวของอุณหภูมิของกระจุกกาแล็กซีจะมีคาสูง
กวาการกระจายตัวของมวลที่คํานวณโดยใช
การกระจายตัวของรังสี เอกซจากกระจุก
กาแล็กซีประมาณรอยละ 30 ในทุกๆ ชวงรัศมี 
ซ่ึงความไมสอดคลองนี้ไดพบโดยทั่วไปใน
การสังเกตกระจุกกาแล็กซีชนิดสมมาตรอื่นๆ 
ผลการสังเกตนี้สนับสนุนผลการคํานวณจาก
การทําแบบจําลองไฮโดรไดนามิก (Hydrody-
namic) ที่เผยแพรในเร็วๆ นี้ ที่วาผลจากการ
ปลดปลอยรังสีเอ็กซที่มาจากวัตถุทองฟาขนาด
เล็กๆภายในกระจุกกาแล็กซีจะสามารถสงผล
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กระทบตอสเปกตรัมของกระจุกกาแล็กซี และ
ผลกระทบนี้ จะส งผล ถึงการคํ านวณหา
อุณหภูมิของกระจุกกาแล็กซีไดโดยประมาณ
เทากับที่พบในการศึกษา A1689 นี้ (ประมาณ
รอยละ 30) (Elizabeth et al., 2002) 
 

              

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 
 

บทสรุป 
จากกราฟความสัมพันธ  (ภาพที่  9 

และ 10) ทําใหทราบถึงการกระจายตัวของ
มวลทั้งหมดในแนวรัศมีโดยบริเวณตรงใจ
กลางของกระจุ กกาแล็ กซี จะมี ค าความ
ผิดพลาดคอนขางมากเพราะเนื่องมาจาก
บริเวณใจกลางของกระจุกกาแล็กซีจะมีตัว
รบกวนคอนขางมากทําใหขอมูลเกิดความ
ผิดพลาด   อย า งไรก็ตามทํ า ให ไดความ
หนาแนนจาก Gas mass = density x atomic 

mass (P+) x volume เมื่อทราบความหนาแนน

ของแกสจะสามารถหา Gas mass ได เมื่อได 
Gas mass ก็สามารถหาสสารมืด (Dark matter) 

ภาพที่ 9 ทีมวิจัยไดทําการฟต (fit) ขอมูล
พื้นผิวในแนวรัศมีดวยรังสีเอกซที่ไดมาจาก
โมเดล Independent (เสนโคงสีแดง) และได
ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการ
ทดลอง (จุดสีน้ําเงิน) จะเห็นไดวาทั้งขอมูล
และโมเดลเมื่อนํามาทําการฟตคาขอมูลมี
ความถูกตองคอนขางมาก 
ที่มา (Lemze et al., 2008)  

ภาพที่ 10 การกระจายตัวของความหนาแนน
ของแกสในแนวรั ศมี  (จุ ดสีน้ํ า เ งิ น )  ที่
คณะผูวิจัยไดนํา เอาไปเปรียบเทียบกับ
ขอมูลของ MME99 (เสนโคงสีแดง) จาก
กราฟจะสังเกตไดวาบริเวณตรงกลางกระจุก
กาแล็กซีจะมีคาความผิดพลาดคอนขางมาก
แตก็ยังพอยอมรับได 
ที่มา (Lemze et al., 2008) 
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ได โดยการนําเอามวลรวมของกระจุกกาแล็กซี
ลบดวยมวลของแกส และนี่ก็เปนอีกหนึ่งวิธี
ของการศึกษาหาสารมืดวาสสารมืดมีอยูจริง
และถาหากทําการศึกษาจนทราบแนชัดวา
สสารมืดสวนใหญอยูตรงไหนโดยไมใชแค
การประมาณนักดาราศาสตรและนักฟสิกสจะ
ไดนําขอมูลเหลานี้ไปใหกับวิศวกรออกแบบ
เครื่องมือที่จะชวยใหการศึกษาไดแนนอนและ
มีความแมนยํามากขึ้น  
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