



ht
tp

://
w

w
w

.tc
u.

ed
u/



จุดประสงคการเรียนรู

1. อธบิายววิัฒนาการของดาวฤกษได

2. อธบิายความสัมพันธระหวางสีกับอุณหภูมิ   

ของดาวฤกษได



ดาวที่เรามองเห็นบนฟาสวนใหญเปนดาวฤกษ    

ด า ว ฤ ก ษ เ ป น ก อ น แ ก ส ร อ น ข น า ด ใ หญ  มี

องคประกอบ สวนใหญเปนธาตุไฮโดรเจน ดาวฤกษ

ทุกดวงมีความเหมือนกัน คือ มีพลังงานในตัวเอง

และเปนแหลงกําเนิดธาตุตางๆ เชน ธาตุฮีเลียม 

ลิเทียม เบริลเลียม สวนธาตุที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ

จะเกิดจากดาวฤกษที่มีขนาดใหญกวาดวงอาทิตย

มากๆเทานั้น 



แมจะมีความเหมือนกันใน

เรื่องดังกลาว แตดาวฤกษยังมี

ความแตกตางกันในเรื่องตอไปนี้ 

คือ มวล อุณหภูมิผิวหรือสีผิว

หรืออายุ องคประกอบทางเคมี 

ขนาด ระยะหาง ความสวางและ

ระบบดาว รวมทั้งวิวัฒนาการ 
หนงัสือเรียน  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4



ววิัฒนาการของดาวฤกษ 

ดาวฤกษทั้งหลายเกิดจากการยุบ

รวมตัวของ เนบิวลา หรือกลาวไดอีก

อยางวาเนบิวลาเปนแหลงกําเนิดของ

ดาวฤกษทุกประเภท แตจุดจบของ

ดาวฤกษจะตางกัน ขึ้นอยูกับมวลสาร
http://www.solarnavigator.net



วิวัฒนาการของดาวฤกษที่มีมวลสารตางๆกัน วาระ

สุดทายของดาวฤกษมวลสารมากกวาดวงอาทิตยมากๆ

จะเปนหลุมดํามวลสารมากกวาดวงอาทิตยมาก จะ

กลายเปนดาวนิวตรอน และวาระสุดทายดาวฤกษมวล

สารนอย เชน ดวงอาทิตย จะกลายเปนดาวแคระ

http://www.solarnavigator.net



ดาวฤกษที่มีมวลนอย เชน ดวงอาทิตยมีแสงสวางไม

มากจะใชเชื้อเพลิงในอัตราที่นอย จึงมีชีวิตยาว และจบลง

ดวยการไมระเบิด แตจะกลายเปนดาวแคระขาว สําหรับ

ดาวฤกษ ที่มีมวลพอๆกับดวงอาทิตย จะมีชวงชีวิตและ

การเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับดวงอาทิตย 
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ดาวฤกษที่มีขนาดใหญ มีมวลมาก สวางมากจะใช

เชื้อเพลิงอยางสิ้นเปลืองในอัตราสูงมากจึงมีชวงชีวิต

สั้นกวา และจบชีวิตดวยการระเบิดอยางรุนแรง 

http://www.solarnavigator.net



จุดจบของดาวฤกษที่มวลมาก คือการระเบิดอยาง

รุนแรง ที่เรียกวา ซูเปอรโนวา (supernova) แรงโนมถวงจะ

ทําใหดาวยุบตัวลงกลายเปนดาวนิวตรอนหรือหลุมดํา    

ในขณะเดียวกันก็มีแรงสะทอนที่ทําใหสวนภายนอกของดาว

ระเบิดเกิดธาตุหนักตางๆ เชน ยูเรนียม ทองคํา ฯลฯ 

กระจายออกสูอวกาศกลายเปนสวนประกอบของเนบิวลา 

รุนใหม และเปนตนกําเนิดของดาวฤกษรุนตอไป



เชน ระบบสุริยะก็เกิดจากเนบิวลารุนหลัง 

ดวงอาทิตยและบริวารจึงมีธาตุตางๆทุกชนิดเปน

องคประกอบ ดังนั้น เนบิวลา ดาวฤกษ การระเบิด

ของดาวฤกษ ดาวเคราะห โลกของเรา สารตางๆ

และชีวิตบนโลก จึงมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง
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วิวัฒนาการของดาวฤกษที่มีมวลสารตางๆ กัน                                      

วาระสุดทายของดาวฤกษมวลสารมากกวาดวงอาทิตยมากๆ จะเปนหลุมดํา (บน)

มวลสารมากกวาดวงอาทิตยมาก จะกลายเปนดาวนิวตรอน (กลาง)

และวาระสุดทายของดาวฤกษมวลสารนอย เชน ดวงอาทิตย จะกลายเปนดาวแคระ (ลาง)
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กําเนดิและววิฒันาการของดวงอาทติย 
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ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษสีเหลืองที่มีมวลนอยถึงปาน

กลาง เกิดจากการยุบตัวของเนบิวลาใหม เมื่อประมาณ 

5,000 ลานปมาแลว ระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตยและบริวาร

จึงมีธาตุตางๆ ทุกชนิดเปนองคประกอบ ดวงอาทิตยจะมี

วิวัฒนาการเหมือนดาวฤกษที่มีมวลนอยทั่วไป

http://www.nasaimages.org/



เมื่อดวงอาทิตยขยายตัวจนกลายเปนดาวยักษ

แดง และยุบตัวจนเปนดาวแคระขาว ดวงอาทิตยจะ

สองแสงไปอีกนานนับลานป จนกลายเปนดาวแคระ

ดําที่ เปนกอนมวลสารที่ ไร ชีวิต ชวงเวลาที่ดวง

อาทิตยเปลี่ยนจากปจจุบันไปจนกลายเปนดาวแคระ

ดําจะใชเวลาอีกประมาณ 5,000 ลานปตอไป



ความสวางและอันดับความสวางของดาวฤกษ

ความสวางของดาวฤกษ เปนพลังงานแสงจากดาว

ฤกษดวงนั้นใน 1 วินาที ความสวางมีหนวยเปนหนวย

พลังงาน แตอันดับความสวางไมมีหนวยเปนเพียงตัว

เลขที่กําหนดขึ้น  โดยมีหลักการวา ดาวฤกษริบหรี่ที่สุด

ที่ตาเปลามองเห็น มีอันดับความสวาง 6 และดาวฤกษ

สวางที่สุดมีอันดับความสวาง 1



ดาวฤกษที่มีอันดับความสวางตางกัน 1 จะมีความ

สวางตางกันประมาณ 2.5 เทา ถาอันดับความสวาง

ตางกัน 5 จะสวางตางกัน (2.5)5 หรือ 100 เทา

http://www.nasaimages.org/



อันดับความสวางของดาวฤกษ

ที่สังเกตไดจากโลกเรียกวา อันดับ

ความสวาง ซึ่งเปนอันดับความสวาง

ที่นํามาเปรียบเทียบกับอันดับความ

สวางจริงๆ ของดาวไมได เพราะ

ความสวางที่ปรากฏใหเราเห็นบน

โลกขึ้นอยูกับระยะทางของดาวที่อยู

หางจากโลกดวย http://www.nasaimages.org/



ดังนั้นนักดาราศาสตรจึงกําหนดอันดับความสวางที่

แทจริงของดาววาเปนอันดับความสวางปรากฏเมื่อดาวอยู

หางจากโลก 10 พารเสค หรือ 32.61 ปแสง เพื่อให

สามารถเปรียบเทียบอันดับความสวางของดาวทั้งหลายได

http://www.nasaimages.org/



สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ

จากการสังเกตดาวฤกษที่ปรากฏบนฟาจะพบวา

ดาวฤกษมี สีต า งกัน  สีของดาวฤกษที่ มอง เห็นมี

ความสัมพันธกับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ นักดารา

ศาสตรแบงชนิดของดาวฤกษตามสีและอุณหภูมิผิว

ออกเปนชนิดหลักๆ ได 7 ชนิด



ชนิด สีของดาว อุณหภูมิผิว(เคลวิน) ตัวอยางดาวฤกษ

น้ําเงิน ดาวเซตานายพรานในกลุมดาวนายพราน

B ขาวน้ําเงิน 25,000-12,000 ดาวอะเคอรนารในกลุมดาวกระดูกงูเรือ

A ขาว 10,000-8,000 ดาวหางหงสในกลุมดาวหงส

F เหลือง-ขาว 7,500-6,000 ดาวโปรซิออนในกลุมดาวสุนัขเล็ก

G เหลือง 6,000-4,200 ดวงอาทิตย

K สม 5,000-3,000 ดาวดวงแกวในกลุมดาวคนเลี้ยงสัตว

M สมแดง 3,200-3,000

O

ดาวปาริชาตในกลุมดาวแมงปอง

35,000

ตารางแสดงสีและอุณหภมูิผิวของดาวฤกษชนิดตางๆ



ระยะหางของดาวฤกษ 

ทองฟาในเวลากลางคืนที่

เต็มไปดวยดาวฤกษระยิบระยับ

อยูมากมาย นักดาราศาสตรไดพบ

วิธีที่จะวัดระยะหางของดาวฤกษ

เหลานี้โดยวิธีการใช แพรัลแลกซ

(Parallax)หนงัสือเรียน  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

ชวงชั้นที่ 4



แพรัลแลกซ คือ

ก า ร ย า ย ตํ า แ ห น ง

ปรากฏ ของวัตถุเมื่อ 

ผู สั ง เ ก ต อ ยู ใ น

ตําแหนงตางกัน

http://veraserver.mtk.nao.ac.jp/



นักวิทยาศาสตรใชปรากฏการณแพรัล

แลกซในการวัดระยะทางของดาวฤกษที่อยู

ใกลเคียงกับเรา โดยการสังเกตดาวฤกษดวงที่

เราตองการวัดระยะทางในวันที่โลกอยูดานหนึ่ง

ของดวงอาทิตย และสังเกตดาวฤกษดวงนั้น  

อีกครั้งเมื่อโลกโคจรมาอยูอีกดานหนึ่งของดวง

อาทิตย ในอีก 6 เดือนถัดไป



นักดาราศาสตรสามารถวัดไดวาดาวฤกษดวงนั้น

ยายตําแหนงปรากฏไปเทาไรโดยเทียบกับดาวฤกษที่อยู

เบื้องหลังซึ่งอยูหางไกลเรามาก ยิ่งตําแหนงปรากฏยาย

ไปมากเทาใด แสดงวาดาวฤกษดวงนั้นอยูใกลเรามาก

เทานั้น ในทางตรงกันขามถาตําแหนงปรากฏของดาว

ฤกษแทบจะไมมีการยายตําแหนงเลยแสดงวาดาวฤกษ

นั้นอยูไกลจากเรามาก 



เราไมสามารถใชวิธีแพรัลแลกซในการ

วัดระยะหางของดาวฤกษที่มากกวา 1,000 ป

แสง เพราะที่ระยะทางดังกลาว การเปลี่ยน

ตําแหนงของผูสังเกตบนโลกจากดานหนึ่ง

ของดวงอาทิตยไปยังอีกดานหนึ่งของดวง

อาทิตยแทบจะมองไมเห็นการยายตําแหนง

ปรากฏของดาวฤกษนั้นเลย 



เนบิวลา (nebula) คือ กลุมแกสที่อยูระหวาง

ดาวฤกษ เนบิวลาที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดบิกแบง 

ประมาณ 300,000 ป เรียกวา เนบิวลาดั้งเดิม สวน

เนบิวลาที่เกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ (ซูเปอร

โนวา) เรียกวา เนบิวลาใหม เนบิวลาแบงเปน 2 

ประเภทตามลักษณะ ไดแก

เนบวิลาและดาวฤกษ 



1. เนบิวลาสวาง เปนเนบิวลาที่มองเห็นเปนฝาขาว

จางๆ สวางกวาบริเวณใกลเคียง เนบิวลาสวางที่อยูใกล

ดาวฤกษที่ใหพลังงานสูงและถูกกระตุนทําใหกลุมแกสเกิด

การเรืองแสงสวางขึ้น เชน เนบิวลาสวางใหญในกลุมดาว

นายพราน เนบิวลารูปปูในกลุมดาววัว เปนตน เนบิวลา

สวางบางแหงอาจเกิดจากการสะทอนแสงจากดาวฤกษที่

อยูใกลเคียง เชน เนบิวลาในกระจุกดาวลูกไก เปนตน



2. เนบิวลามืด เปน

เนบิวลาที่มองเห็นเปนรอย

ดํามืด  เนื่องจากเนบิวลา

ประเภทนี้บังและดึงดูดแสง

จ า ก ด า ว ฤ ก ษ ไ ว  เ ช น 

เนบิวลามืดรูปหัวมา เปนตน

หนงัสือเรียน  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ชวงชั้นที่ 4



- The End -


