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สมบัติของดาวฤกษ (Characteristics of a Star) 
1. ระยะหางของดาว (distance)  
2. โชติมาตร (magnitude) 
3. กําลังสองสวาง (luminosity) 
4. สเปกตรัม (spectrum) 
5. อุณหภูมิผิว (surface temperature)  
6. รัศมีของดาว (radius) 
7. มวลของดาว (mass) 
8. องคประกอบทางเคมี (composition) 
9. ทิศทางการเคลื่อนที่และความเร็วเชิงเรเดียน (radial velocity) 

 
การวัดระยะหางจากโลกถึงดาวฤกษสามารถทําไดหลายวิธี  วิธีหนึ่ง คือ การแพรัลแลกซ (parallax) 

ของดาวดวงนั้น  ซึ่งนับวาเปนวิธีวัดระยะหางของดาวฤกษท่ีอยูคอนขางใกลโลกไดอยางแมนยํา  หลักการของ
แพรัลแลกซ คือ การสังเกตเห็นดาวฤกษเปลี่ยนตําแหนงไปเม่ือเทียบกับดาวฤกษอางอิง (ซ่ึงอยูไกลจากโลก
มาก)  โดยจะสังเกตดาวฤกษจากโลก 2 ครั้งชวงเวลาหางกัน 6 เดือน 

 

 

  

ระยะหางของดาว (Distance) 
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“Parsec” ยอมาจาก Parallax Angle of 1 Arc Second 
ระยะทางที่ทําใหมุมแพรัลแลกซมีคา 1 ลปิดา (1/3600 องศา) เทากับ 1 พารเซก 

ปจจุบันมีการใชกําลังขยายของกลองโทรทรรศนในการตรวจวัดมุมแพรัลแลกซ เรียกวา กระบวนการ
แอสโตรเมทรี (Astrometry) 
 

 
Hipparchus เปนนักดาราศาสตรชาวกรีก ท่ีในชวง 190 – 127 ปกอน
คริสตศักราช  ไดพัฒนาเทคนิคการสังเกตการณทางดาราศาสตรข้ันสูงใน
สมัยนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการวัดตําแหนงทางดาราศาสตร 
(positional astronomy)  เปนคนแรกที่ทําแคตาล็อกของดาวฤกษอยาง
เปนระบบ เขาสามารถกําหนดตําแหนงของดาวฤกษไดอยางถูกตองมากกวา 
1,000 ดวง  และเปนคนแรกที่ทําการเปรียบเทียบความสองสวางปรากฏ 
(apparent brightness) ของดาวดวยตาเปลา เรียกวา อันดับความสวาง 
หรือ โชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude)  เขาจัดกลุมของดาว

ฤกษตามความสวางปรากฏไดเปน 6 กลุมใหญๆ โดยกลุมท่ีสวางท่ีสุดมีโชติมาตรปรากฏเทากับ 1 และกลุมท่ี
ริบหรี่ที่สุดท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลามีโชติมาตรปรากฏ เทากับ 6  

โชติมาตร (Magnitude) 

Hipparchus of Nicea 

1 parsecs = 3.26 ปแสง 
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โชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude) ของดาวเปนเพียงการเปรียบเทียบความสองสวางของดาวที่
ปรากฏบนทองฟาในโลกเทานั้น  แตไมสามารถบอกไดวาดาวที่เห็นวาสวางมากกวา (โชติมาตรปรากฏนอยกวา) จะ
มสีวางกวาจริงๆ เสมอไป  เพราะตองมีปจจัยเก่ียวกับพลังงาน ขนาด และระยะหางมาเกี่ยวของดวย เชน 

- ดาวท่ีมีพลังงานเทากัน ขนาดเทากัน ถาอยูหางจากโลกไม
เทากัน เราจะเห็นวาสวางไมเทากัน  โดยเราจะเห็นวาดาวดวง
ที่อยูใกลโลกมากกวาสวางกวาดาวที่อยูไกล  กรณีนี้ดาวทั้งสอง
ดวงจะมีโชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude) ไมเทากัน
ทั้งๆ ที่มีพลังงานและขนาดเทากัน 

- เราอาจจะมองเห็นวาดาวที่มีขนาดเล็กกวา มีพลังงานนอยกวา 
แตอยูใกลโลกมากกวา สวางเทากับดาวที่มีขนาดใหญกวา มี
พลังงานมากกวา แตอยูหางจากโลกมากกวาก็ได  กรณีนี้ดาว
ทั้งสองดวงจะมีโชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude) 
เทากันทั้งๆ ที่มีพลังงานและขนาดไมเทากันเลย 

 
 

ดังนั้นเพ่ือการเปรียบเทียบท่ีเทาเทียมจึงมีการใชโชติมาตรสัมบูรณ (absolute magnitude) ขึ้น  โดยโชติมาตร
สัมบูรณเปนการเปรียบเทียบกําลังสองสวางของดาวฤกษที่ระยะหางจากผูสังเกตเทากับ 10 parsecs เทากัน 

ตัวอยางดาว ระยะหางจากโลก 
(ปแสง) 

โชติมาตร 
ปรากฏ 

โชติมาตร 
สัมบูรณ 

ดวงอาทิตย (Sun) 8 นาทีแสง -26.7 4.8 
ดาวซิริอัส (Sirius) 9 -1.46 1.5 
ดาวเวกา (Vega) 25 0.04 0.6 
ดาวพอลลักซ (Pollux) 34 1.14 1.1 
ดาวดวงแกว (Arcturus) 37 -0.05 -0.6 
ดาวหัวใจสิงห (Regulus) 69 1.35 -0.3 
ดาวรวงขาว (Spica) 260 0.98 -3.6 
ดาวคาโนปส (Canopus) 310 -0.6 -5.4 
ดาวเบเทลจุส (Betelgeuse) 520 0.4 -5.0 
ดาวไรเจล (Rigel) 800 0.12 -7.8 
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ในชีวิตประจําวันเราจะเห็นเปลวไฟจากแหลงพลังงานตางๆ มีสีไมเหมือนกัน  ดังรูปจะเห็นวาเปลวไฟจาก

เทียนไขจะมีสีสมขณะที่เปลวไฟจากแกสหุงตมจะมีสีฟา  ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิของเปลวไฟทั้งสองไมเทากัน โดย
เปลวไฟสีฟาจะมีอุณหภูมิสูงกวาเปลวไฟสีสม 

เชนเดียวกับดาวฤกษที่แตละดวงจะมสีีไมเหมือนกันขึ้นกับอุณหภูมิที่ผิวของดาว (surface temperature) 

ตัวอยางดาว ส ี
อุณหภูมิผิวโดยประมาณ 

(เคลวิน, K) 

ดวงอาทิตย (Sun) 5,780เหลือง

ดาวรวงขาว (Spica) 6,760ขาวแกมเหลือง

ดาวซิริอัส (Sirius) 9,940ขาว

ดาวไรเจล (Rigel) 11,000น้ําเงินแกมขาว

ดาวโพรซิออน (A) (Procyon) 6,530ขาวแกมเหลือง

ดาวคาเพลลา (Capella) 4,900เหลือง

ดาวปาริชาต (Antares) 3,570แดง

ดาวหัวใจสิงห (Regulus) 10,300น้ําเงินแกมขาว

ดาวเวกา (Vega) 9,600ขาว

ดาวเบเทลจุส (Betelgeuse) 3,500แดง

ดาวอัลนีแทค (Alnitak) 30,000น้ําเงิน
  

อุณหภูมิผิว (Surface Temperature) 
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นอกจากสีของดาวฤกษจะสัมพันธกับอุณหภูมิผิวแลว ยังสัมพันธกับสเปกตรัมของดาวฤกษดวย  นักดารา

ศาสตรสามารถศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษโดยใชวิธีการที่เรียกวา สเปกโตรสโคป (Spectroscopy)  คือใช
เครื่องสเปกโตรมิเตอร (Spectrometer) ตอพวงกับกลองโทรทรรศนเพื่อรวมแสงดาวเขามาผานเกรตติง (Grating) 
เพ่ือแยกแสงดาวออกเปนสเปกตรัมชวงคลื่นตางๆ แลวบันทึกภาพดวยอุปกรณบันทึกภาพ CCD (Charge 
Coupled Device เปน sensor ทําหนาที่รับแสงแลวเปลี่ยนเปนสัญญาณเก็บไว มักติดไวกับอุปกรณที่ใชถายภาพ)
สเปกตรัมของดาวจะบอกสมบัติได 3 อยาง ไดแก อุณหภูมิผิว (surface temperature), องคประกอบทาง
เคมีของบรรยากาศ, และทิศทางการเคลื่อนที่ของดาวเทียบกับโลก 

ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 นักดาราศาสตรที่มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) ได
ถายภาพสเปกตรัมของดาวฤกษจํานวนมากและจัดกลุมของดาวฤกษตามชนิดของสเปกตรัมไดเปน 7 กลุมโดย
เรียงลําดับตามอุณหภูมิผิว (surface temperature) ของดาวฤกษจากรอนมากที่สุดไปรอนนอยที่สุดดังนี ้

 

จากภาพดาวฤกษที่มีสีฟาจะมีอุณหภูมิผิวมากที่สุด (รอนมากที่สุด) รองลงมาคือดาวฤกษสีขาว เหลือง สม และดาว
ฤกษสีแดงจะมีอุณหภูมิผิวนอยที่สุด (รอนนอยที่สุด) ตามลําดับ 

  

สเปกตรัม (Spectrum) 
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ชนิด
สเปกตรัม 

ส ี
อุณหภูมิผิวโดยประมาณ 

(เคลวิน, K) 
ตัวอยางดาว 

O น้ําเงิน มากกวา 30,000 ดาวอัลนีเทคในกลุมดาวนายพราน 
B น้ําเงินแกมขาว 10,000 – 30,000 ดาวรวงขาวในกลุมดาวหญิงสาว 
A ขาว 7,500 – 10,000 ดาวหางหงสในกลุมดาวหงส 
F ขาวแกมเหลือง 6,000 – 7,5000 ดาวโพรซิออนในกลุมดาวสุนัขเล็ก 
G เหลือง 4,900 – 6,000 ดวงอาทิตย, ดาวคาเพลลาในกลุมดาวสารถี 
K สม 3,500 – 4,900 ดาวดวงแกวในกลุมดาวคนเลี้ยงสัตว 
M แดง 2,500 – 3,500 ดาวปาริชาติในกลุมดาวแมงปอง 

ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษสีเหลือง มีอุณหภูมิผิวประมาณ 5,800 K  จากตารางจะเห็นวาดวงอาทิตยไมใช
ดาวฤกษท่ีรอนท่ีสุด  แตเนื่องจากดวงอาทิตยอยูใกลโลกที่สุด เราจึงมองเห็นดวงอาทิตยสวางที่สุดและรูสึกวาดวง
อาทิตยรอนที่สุด 

  

the color of a star under high 
magnification and projected onto a 

white sheet of paper in daylight 

the color of a star observed 
by naked eye (no optical aid) 

under a dark sky 
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ทบทวนความรูความเขาใจ 

ตอนท่ี 1 พิจารณาภาพแลวทําเครื่องหมาย  หนาขอท่ีถูก  ทําเครื่องหมาย  หนาขอท่ีผิด  และทํา
เครื่องหมาย  หนาขอท่ีไมสามารถสรุปไดจากขอมูลที่มีในภาพ 

 
   1. ดาวเวกาสวางกวาดาวซิริอ ัส 

   2. เรามองเห็นดวงจันทรสวางกวา quasar 

   3. อุกกาบาตมองจากโลกแลวสวางท่ีสุด 

   4. ดวงอาทิตยมีโชติมาตรปรากฏนอยกวา quasar 

   5. ดาวซิริอ ัสมีโชติมาตรสัมบูรณมากกวาดาวศุกร 

ตอนท่ี 2 ตอบคําถามอยางมีเหตุผล 

1. มีปจจัยใดบางที่ทําใหเรามองเห็นดาวฤกษแตละดวงสวางแตกตางกัน 

 กําลังสองสวางของดาวฤกษ, ระยะหางของดาวฤกษกับผูสังเกต,  

 ความสวางของสิ่งแวดลอมขณะสังเกต  

   

2. ตารางแสดงโชติมาตรสัมบูรณและโชติมาตรปรากฏของดาวซิริอัสและดาวคาโนปส 

ตัวอยางดาว ระยะหางจากโลก 
(ปแสง) 

โชติมาตร 
ปรากฏ 

โชติมาตร 
สัมบูรณ 

ดาวซิริอัส (Sirius) 9 -1.46 1.5 
ดาวคาโนปส (Canopus) 310 -0.6 -5.4 

2.1. เมื่อมองจากโลกจะเห็นดาวดวงใดมีความสองสวางมากกวากัน 

 ดาวซิริอัส  
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2.2. แทจริงแลวดาวดวงใดมีความสองสวางมากกวากัน 

 ดาวคาโนปส  

2.3. คําตอบในขอ 2.1 และ 2.2 สอดคลองกันหรือไม เพราะเหตุใด 

 ไมสอดคลองกัน  เพราะโชติมาตรปรากฏเปนการวัดความสวางจากโลก  

 ขณะที่โชติมาตรสัมบูรณเปนการวัดความสวางที่ระยะหางจากดาวนั้นๆ 10 parsecs เทากัน  

 ดังนั้นแมแทจริงแลวดาวคาโนปสมีความสวางมากกวา (เพราะมีคาโชติมาตรสัมบูรณนอยกวา)  

 แตอยูหางจากโลกมากกวา เราจึงเห็นดาวซิรอัิสสวางกวา (ดูจากคาโชติมาตรปรากฏที่นอยกวา)  

3. ภาพถายดาวฤกษ “All the Glittering Stars” โดย NASA 

3.1. เรียงหมายเลขของดาวฤกษตามอุณหภูมิผิวจากนอยไปมาก 

 1, 3, 4, 2  

3.2. ระบุชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษหมายเลข 1 – 4 

 หมายเลข 1    class K  

 หมายเลข 2    class O  

 หมายเลข 3    class F  

 หมายเลข 4    class B  

3.3. ดาวฤกษหมายเลขใดมีชนิดสเปกตรัมเดียวกับดาวรวงขาวในกลุมดาวหญิงสาวและดาวโพรสิออนในกลุม
ดาวสุนัขเล็กตามลําดับ 

 หมายเลข 4 และ 3 ตามลําดับ  

3.4. เราจะสรุปวาวา “เมื่อเทียบกับดาวฤกษทั้งหมดในภาพแลวดาวฤกษหมายเลข 1 มีอุณหภูมิผิวสูงที่สุด”  
ไดหรือไม  เพราะเหตุใด 

 สรุปไมได  เพราะอุณหภูมิผิวของดาวฤกษดูจากสีของดาวฤกษ  

 หมายเลข 1 เปนดาวฤกษสีแดงซึ่งไมไดมีอุณหภูมิผิวสูงท่ีสุด  
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