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ดาวฤกษในชวงวัยตางๆ 

 
 

เนบิวลา (Nebula) มาจากคำในภาษาละตินที่แปลวา 
“กอนเมฆ”  คือ  กลุมฝุน แกส และพลาสมาในอวกาศที ่อยู
รวมกันดวยแรงโนมถวง โดยมีแกสไฮโดรเจนเปนโครงสราง
พื้นฐาน  มีขนาดใหญหลายปแสง  มองเห็นเปนกอนหมอกเมฆ
ขนาดใหญปะปนอยูในกลุมดวงดาว เปลงแสงสีสวยงาม  เรียก
อีกอยางวา “หมอกเพลิง” 

เนบิวลาถูกเรียกวาเปน stellar nursery  เนื่องจาก
ดาวฤกษในอวกาศลวนเกิดจากเนบิวลา  แตเนบิวลาก็เปน
วิวัฒนาการในชวงสุดทายของดาวฤกษดวยเชนกัน  โดยเกิดจาก
การระเบิดของดาวฤกษตางๆ จนกลายเปนฝุนและเศษซากตางๆ 
จับตัวกันกลายเปนเนบิวลาอีกครั้ง 

ในมุมมองที่เห็นจากโลกเราสามารถแบงเนบิวลาไดเปน
เนบิวลาสวาง เนบิวลาสะทอนแสง และเนบิวลามืด ตาม
ลักษณะของเนบิวลา  ซึ ่งเราอาจเห็นเนบิวลาสวาง เนบิวลา
สะทอนแสง และเนบิวลามืด อยูในที่เดียวกันก็ได 

 

 

 

 

 

 
  

BIRTH 

เนบิวลาสะทอนแสง (reflection nebula) 
ในกลุมดาวลูกไก 

เนบิวลาเรืองแสง (emission nebula) 
ในกลุมดาวนายพราน 

 

เนบิวลารปูหัวมา (Hordehead Nebula) 
ในกลุมดาวนายพราน 

M20 Trifid Nebula ในกลุมดาวคนยิงธนู 
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Protostar คือ ดาวฤกษกอนเกิด  ภายในเนบิวลาประกอบดวย
แกสซึ่งกระจายตัวอยางไมสม่ำเสมอ  โดยมักรวมกลุมอยางหนาแนน ทำให
มีแรงโนมถวงดึงดูดสสารที่อยูโดยรอบเขามารวมกันและหมุนรอบตัวเอง  
จากนั้นกลุมสสารจะเกิดการยุบตัวลงเปนแผนจาน สงผลใหบริเวณดังกลาว
มีความหนาแนน ความดัน และอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงประมาณ 100,000 K  
กลุมสสารในชวงนีเ้รียกวา ดาวฤกษกอนเกิด (protostar)   

 
 

เนื่องจากโดยทั่วไปแลวเนบิวลามักมีขนาดใหญและมี
ความหนาแนนไมเทากัน เนบิวลาจึงสามารถยุบตัวและเกิด
เปนดาวฤกษกอนเกิดที่มีขนาดแตกตางกันไดเปนจำนวนมาก  
แตก็ไมไดหมายความวาในภายหลังดาวฤกษกอนเกิดเหลานี้จะ
กลายมาเปนดาวฤกษทั้งหมดเสมอไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมวลตั้ง
ตนของดาวฤกษกอนเกิด ยิ่งมวลตั้งตนมากจะพัฒนาเปนดาว
ฤกษที่มีอุณหภูมิผิวมาก เชน หากดาวพฤหัสบดีมีมวลตั้งตน
มากกวาที่เปนอยูนี้ 80 เทาจะสามารถพัฒนาเปนดวงอาทิตย
ดวงที่สองได ระบบสุริยะของเราก็จะเปนระบบดาวคู (binary 
stars) เชนเดียวกับระบบดาวฤกษสวนใหญบนทองฟา 

 

 
  

Herschel image of stellar nursery OMC2 FIR4 

การกอตัวของดวงอาทิตยกอนเกิด 
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ดาวฤกษเปนดาวที ่มีพลังงานในตัวเอง  พลังงานของดาวฤกษเกิดจากปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร 

(thermonuclear reaction) ซึ่งเกิดจากการหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเปนนิวเคลียสของฮีเลียมแลวมวลสาร
บางสวนของไฮโดรเจนนั้นกลายเปนพลังงาน โดยอยูในรูปของความรอน คลื่นแมเหลก็ไฟฟา และอนุภาคตางๆ 

ปริมาณไฮโดรเจนที่มารวมกันเปนดาวฤกษกอนเกิดเปนตัวกำหนดขนาดและมวลของดาวฤกษ  เพราะถามี
ปริมาณไฮโดรเจนมาก ดาวฤกษกอนเกิดจะมีมวลมาก แลวก็จะกลายมาเปนดาวฤกษท่ีมีขนาดใหญมีมวลมาก ซึ่งมี
พลังงานสูงจัดเปนดาวสเปกตรัม O (สีน้ำเงิน), B (สีน้ำเงินแกมขาว) หรือ A (สีขาวอมน้ำเงิน)  ในทำนองเดียวกันถา
มีปริมาณไฮโดรเจนนอย ดาวฤกษกอนเกิดจะมีมวลนอย แลวก็จะกลายมาเปนดาวฤกษที่มีขนาดเล็กมีมวลนอย ซึ่ง
มีพลังงานต่ำกวา  ดาวฤกษที่มีมวลนอยกวาดวงอาทิตยจะเกิดเปนดาวสเปกตรัม K (สีสม) หรือ M (สีแดง) 

 

 

ดาวแคระแดง (red dwarf) เปนดาวฤกษประเภทที่มีมวลต่ำที่สุดคือ
เพียง 8 – 60 เปอรเซ็นตของมวลดวงอาทิตยเทานั้น (หากดาวฤกษกอน
เกิดมีมวลต่ำกวา 8% ของมวลดวงอาทิตยจะไมสามารถเกิดเปนดาวฤกษ
ได จะกลายเปนดาวแคระน้ำตาล (brown dwarf) แทน)  เกิดจากกลุม
แกสที่หดตัวลงดวยแรงโนมถวงจนกลายเปนกอนเปนดวง  แตเนื่องจาก
ปริมาณแกสเริ่มตนนอยจึงใชเวลาหดตัวนาน (ราว 1,000,000 ป) กวาจะ
กลายมาเปนดาวฤกษขนาดเล็กนี ้

  

MAIN SEQUENCE 

Hertzsprung – Russel Diagram (H – R diagram) 
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ดาวฤกษสีเหลือง (yellow star or sun-like star)  เปนดาวฤกษ
ขนาดกลางใชเวลาพัฒนาจากดาวฤกษกอนเกิดจนกลายเปนดาวฤกษ
ราว 100,000 ป และมีอายุข ัยราว 10,000 ลานป  สำหรับดวง
อาทิตยในปจจุบันนั ้นมีอายุราว 5,000 ลานปแลว หากเทียบกับ
มนุษยจะถือไดวาอยูในวัยกลางคน 

 

ดาวยักษสีน้ำเงิน และ ดาวยักษใหญสีน้ำเงิน (blue giant 
and blue supergiant)  เปนดาวฤกษขนาดใหญที่พัฒนาจาก
ดาวฤกษกอเกิดที่มีมวลตั้งตนมากกวาดวงอาทิตยมากกวา 15 
เทา โดยใชเวลาประมาณ 10,000 ป กลายเปนดาวฤกษขนาด
ใหญ อุณหภูมิสูง  แตเนื่องจากมีมวลตั้งตนสูงทำใหเกิดปฏิกิริยา
ภายในรุนแรง อัตราการเผาไหมก็รุนแรง จึงมีอายุขัยต่ำที่สุด 

ระบบดาว TRAPPIST-1 ที่มีดาวเคราะหคลายโลก 7 ดวง  มีดาวแมเปนดาวแคระ
แดงที่มขีนาดใหญกวาดาวพฤหัสบดีเล็กนอยเทาน้ัน  คนพบเม่ือ 23 ก.พ.60 

ว30107
 

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ



 ครูรัฐพร  บูรณะขจร Page | 6  

 
ดาวยักษแดง (red giant)  เมื่อดาวฤกษมีการเผาไหมเชื้อเพลิงที่
เปนไฮโดรเจนหมดแลว  ดาวฤกษจะหดตัวลงแลวเริ่มเผาไหม
เชื้อเพลิงท่ีเปนฮีเลียมตอ  แตเชื้อเพลิงท่ีเปนฮีเลียมนั้นใหพลังงาน
สูงกวาไฮโดรเจนจึงทำใหดาวฤกษนั้นขยายขนาดใหญขึ้นจากเดิม
หลายเทากลายเปนดาวยักษแดงหรือดาวยักษใหญสีแดง  ดวง
อาทิตยของเราเมื่อแกตัวลงก็จะกลายเปนดาวยักษแดงเชนกัน 
เมื่อนั้นคาดวาดวงอาทิตยจะขยายใหญไปจนถึงดาวอังคาร  แต
หากดวงอาทิตยกลายเปนดาวยักษใหญสีแดง (red supergiant) 
คาดวาจะกินพื้นที่ไปจนถึงดาวยูเรนัสเลยทีเดียว 

 

เนบิวลาดาวเคราะห (planetary nebula)  เปนชั้นเปลือกของ
แกสรอนที่ขยายตัวและเรืองแสงท่ีถูกปลดปลอยออกไปในชวงจุดจบของดาว
ฤกษมวลนอย  ในความเปนจริงแลวเนบิวลาประเภทนี้ไมไดมีความเก่ียวของ
กับดาวเคราะหแตอยางใด  ที่เรียกวา เนบิวลาดาวเคราะห ก็เนื่องจากนัก
ดาราศาสตรสมัยกอนคิดวาเมื่อสังเกตผานกลองโทรทรรศนขนาดเล็กแลว
เนบิวลาพวกนี้ดูคลายๆ กับดาวเคราะหเทานั้น 

ดาวฤกษมวลนอยจะกลายเปนเนบิวลาดาวเคราะหหลังจากผาน
ระยะดาวยักษแดง  โครงสรางชั้นนอกของดาวฤกษจะถูกปลดปลอยออกสู
อวกาศดวย “ลมดาวฤกษ” (กระแสอนุภาคมีประจุไฟฟาที่ดาวฤกษแผ
ออกมา)  สวนแกนกลางดาวที่เหลืออยูจะสองสวางและมีความรอนสูง (1 
แสนองศาเซลเซียสข้ึนไป) เรียกวา ดาวแคระขาว (white dwarf)  ซึ่งจะ
แผรังสีอัลตราไวโอเลตออกมาทำใหชั ้นแกสรอบนอกที่ถูกปลดปลอย
ออกไปนั้นเรืองแสงขึ้นมา เรียกวา เนบิวลาดาวเคราะห 

เนบิวลาดาวเคราะหจะคงอยูไดคอนขางสั้นภายในระยะเวลาไมกี่
หมื่นป  จากนั้นเมื่อเวลาผานไปวัสดุตางๆ จากเนบิวลาดาวเคราะหจะ
กระจัดกระจายไปในอวกาศ และเปนวัตถุดิบในการกอตัวของดาวฤกษรุน
ตอไป 

  

OLD AGE 

DEATH 

ว30107
 

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ



Page | 7ครูรัฐพร  บูรณะขจร

เมื่อเชื้อเพลิงสำหรับปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันในดาว
ฤกษมวลมากหมดลง  โครงสรางรอบนอกของดาวฤกษจะ
ยุบตัวลงสู ใจกลางดาวแลวเกิดการระเบิดอยางรวดเร็ว  
เรียกวา ซูเปอรโนวา (supernova) ซึ่งเปนการระเบิดครั้ง
ใหญของดาวฤกษมวลมากที่วิวัฒนาการมาถึงจุดจบของวงจร
ชีวิตดาว 

ในชวงเวลาสั้นๆ ที่เกิดการระเบิดขึ้น ซูเปอรโนวาจะ
มีความสวางมากพอๆ กับความสวางทั ้งหมดของกาแล็กซี  
เกิดสสารสาดกระจายออกสูอวกาศดวยความเร็วถึง 30,000 
กิโลเมตร/วินาท ี แตจะริบหรี่ลงภายในระยะเวลาหลายวัน  

แกนกลางดาวที่หลงเหลือจากการระเบิดจะกลายเปนดาวนิวตรอน  หรือในกรณีที่ดาวฤกษนั้นมีขนาดใหญ
คือมีมวลมากกวา 40 เทาของดวงอาทิตย แกนกลางนี้จะกลายเปนหลุมดำ (black hole)  สวนเปลือกของฝุน
แกสท่ีขยายตัวเนือ่งจากคลื่นกระแทก เรียกวา ซากซูเปอรโนวา (supernova remnant)  แลวพอเวลาผานไป
หลายลานปวัสดุตางๆ ในซากซูเปอรโนวาก็จะกระจายไปสูเมฆแกสท่ีอยูบริเวณใกลเคียงและกอตัวเปนดาวฤกษดวง
ใหมในที่สุด  ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาพวกเราตางมีองคประกอบมาจากเศษฝุนจากดาวฤกษท่ีสิ้นอายุขัยไปนาน
แลว 

 

เมื่อดาวฤกษมวลมากวิวัฒนาการมาถึงจุดจบดาวฤกษ
จะยุบตัวลงสูใจกลาง  แกนกลางดาวจะถูกบีบอัดมากจน
อะตอมที่ถูกแยกกลายเปนนิวตรอนเพียงอยางเดียว  
โครงสรางชั้นนอกของดาวฤกษจะถูกสาดออกเนื่องจากการ
ระเบิด  หลงเหลือไวแตดาวนิวตรอน (neutron star) ท่ี
หมุนรอบตัวเองอยางรวดเร็ว 

ดาวนิวตรอนมีมวลราว 1-2 เทาของมวลดวงอาทิตย 
และมีขนาดความกวางเพียง 20 กิโลเมตร  หากเปรียบเทียบ
ใหเห็นภาพวัสดุจากดาวนิวตรอนท่ีมีปริมาตรเทากับบานหนึ่ง
หลังจะมีมวลมากพอๆ กับมวลดวงจันทร 

 
  

REMNANTS 
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หลุมดำ (black hole) กอตัวขึ ้นเมื ่อดาวฤกษที ่ม ีมวลมหาศาล
วิวัฒนาการมาถึงจุดจบคือซูเปอรโนวา  ทุกสิ่งที่ใจกลางดาวฤกษซึ่งหลงเหลือ
จากการระเบิดจะยุบและบีบอัดตัวลงกลายเปนวัตถุที่เล็กและมีความหนาแนน
มากๆ  ที่บริเวณใกลวัตถุดังกลาวความโนมถวงจะสูงมากจนไมมีสิ่งใดหลุดพน
ออกมาไดแมแตแสง  เราจึงไมสามารถเห็นอะไรไดในบริเวณนั้นเลยกลายเปน
ที่มาของชื่อ หลุมดำ (black hole) 

อยางไรก็ตามเรายังสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นจากหลุมดำตอดาวฤกษและวัสดุตางๆ ที่อยูรอบหลุมดำ  คือ
แกส ฝุน และดาวฤกษดวงอื่นที่อยูใกลหลุมดำจะถูกดึงดูดดวยความโนมถวง (คลายๆ กับน้ำที่หมุนวนลงไปทอ
ระบายน้ำ) เมื่อวัสดุตางๆ เหลานี้หมุนวนอยูรอบหลุมดำก็จะพุงชนกันเองจนเกิดความรอนและแสงเราจงึสามารถ
สังเกตเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นได 

เมื่อหลุมดำเกิดขึ้นมาแลวจะสามารถเพิ่มมวลมากขึ้น
ดวยการดึงดูดวัสดุ ดาวฤกษ หรือแมแตหลุมดำที่อยูใกลเคียง
ได  ดังนั้นเมื่อเวลาผานไปจะเกิดวิวัฒนาการกลายเปน “หลุม
ดำมวลมหาศาล” (supermassive black hole) ซึ ่งหลุมดำ
แบบนี้จะซอนตัวอยูที่ใจกลางกาแล็กซีหลายแหง 

 

วิวัฒนาการของดาวฤกษ 
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การกำเนิดของดาวฤกษสามารถอธิบายไดเปนลำดับดังนี้ 

 
 
 

 

 

1) กำเนิดดาวฤกษกอนเกิด (protostar)  ภายในเนบิวลาประกอบดวย
แกสซึ่งกระจายตัวอยูอยางไมสม่ำเสมอ โดยมักรวมกลุมอยางหนาแนน  ทำใหมีแรง
โนมถวงดึงดูดสสารที่อยูโดยรอบเขามารวมกันและหมุนรอบตัวเอง  จากนั้นกลุม
สสารเกิดการยุบตัวเปนแผนจาน  สงผลใหบริเวณดังกลาวมีความหนาแนน ความ
ดัน และอุณหภูมิสูงขึ้นถึงประมาณ 100,000 K  กลุมสสารในชวงนี้เรียกวา ดาว
ฤกษกอนเกิด (protostar) 

2) เกิดปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร (thermonuclear reaction) 
ตอมาดาวฤกษกอนเกิดมีการยุบตัวดวยแรงโนมถวง  แกน
ของดาวจึงมีความหนาแนน ความดัน และอุณหภูมิสูงขึ้น
อีก  เมื ่ออุณหภูมิเพิ่มสูงถึงประมาณ 15 ลานเคลวิน จะ
เกิดปฏิก ิร ิยาเทอร มอน ิวเคล ียร   (thermonuclear 
reaction)  จากการหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเปน
นิวเคลียสของฮีเลียม  ซึ่งมวลสารบางสวนของไฮโดรเจนจะ
กลายเปนพลังงานอยูในรูปความรอน คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
และอนุภาคตางๆ 

3) เกิดสมดุลอุทกสถิต (hydrostatic equilibrium)  
ดาวฤกษที่เกิดขึ้นจะมีรูปทรงกลมเพราะอยูในสภาพสมดุลระหวาง
แรงดันเนื่องจากปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรกับแรงดึงดูดเนื่องจาก
แรงโนมถวงของมวลที่ประกอบเปนดาวฤกษ  เรียกสภาพสมดุลนี้
ว า สมดุลอุทกสถิต (hydrostatic equilibrium)  ทำใหดาว
ฤกษมีเสถียรภาพและปลดปลอยพลังงานอยางตอเนื ่องเปน
เวลานานตลอดอายุขัยของดาวฤกษนั้น  

กำเนิดดาวฤกษ 

กลุมแกส 
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`ดาวฤกษในเอกภพมีมากมายหลายลานดวง  มีองคประกอบสวนใหญเปนธาตุไฮโดรเจน รองลงมาคือธาตุ

ฮีเลียม  มีปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรที่แกนตลอดเวลา (ดาวฤกษจึงปลดปลอยพลังงานไดตอเนื่องตลอดอายุขัย)  
แตเมื่อกระบวนการเทอรมอนิวเคลียรที่แกนของดาวฤกษเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดาวฤกษก็เปลี่ยนแปลงไป
ดวย  ทำใหเกิดเปนวิวัฒนาการของดาวฤกษข้ึน  ซึ่งลำดับวิวฒันาการและจุดจบที่แตกตางกันของดาวฤกษแตละ
ดวงนีข้ึ้นอยูกับมวลตั้งตน  ที่นักดาราศาสตรจะเทียบมวลของดาวฤกษเปนจำนวนเทาของดวงอาทิตย 

ดาวฤกษกอนเกิดที่มีมวลต้ังตนนอยกวา 0.08 เทาของดวงอาทิตย (ไมถึง 8% ของดวงอาทิตย) 
จะมีมวลไมเพียงพอที่แรงโนมถวงจะทำใหเกิดแรงดันมากพอจนเกิดปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรที่แกนได  

จึงไมสามารถเกิดเปนดาวฤกษได  จึงมีวิวัฒนาการเปนดาวแคระน้ำตาล (brown dwarf) ซึ่งมีแสงริบหรี่จน
เกือบไมสองแสงเลย อุณหภูมิต่ำมาก แตมีอายุยืนยาวที่สุด 

 
 

ดาวฤกษกอนเกิดที่มีมวลต้ังตนต้ังแต 0.08 – 0.6 เทาของดวงอาทติย (ต้ังแต 8% – 60% ของดวงอาทติย) 
จะวิวัฒนาการไปเปนดาวแคระแดง (red dwarf)  แต

เนื่องจากมีมวลตั้งตนนอยจึงตองใชเวลานานราว 1,000,000 ป
กวาจะกลายเปนดาวฤกษที่มีขนาดเล็ก  และเนื่องจากมีขนาด
เล็กจึงมีอัตราการใชพลังงานต่ำ จึงมีอายุยืนยาว  ดาวแคระแดง
ที่มีมวลต่ำอาจมีอายุไดนานถึงระดับลานลานป  แลวจึงคอย
ยุบตัวลงเปนดาวแคระขาว (white dwarf) ตอไป 

  

วิวัฒนาการดาวฤกษ 
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ดาวฤกษกอนเกิดที่มีมวลต้ังตนต้ังแต 0.6 – 9 เทาของดวงอาทิตย 

จะวิวัฒนาการไปเปนดาวฤกษท่ีมีมวลใกลเคียงกับดวงอาทิตย (sun – like star) คือดาวฤกษสี
เหลือง (yellow star)  ซึ่งมีอายุคอนขางยืนยาวราว 10,000 ลานป 

เมื่อมีการใชไฮโดรเจนท่ีแกนจนเกือบหมด  ปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรที่แกนของดาวฤกษจะลดลง  
สมดุลอุทกสถิต (hydrostatic equilibrium) หายไป  แรงดึงดูดเนื่องจากแรงโนมถวงจึงทำใหดาว
ยุบตัวลง 

การยุบตัวลงของดาวจะทำใหเกิดความดันขึ้นภายในจนอุณหภูมิรอบแกนดาวเพ่ิมสูงขึ้นถึงประมาณ 15 
ลานเคลวิน  จึงเกิดปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรขึ้นอีกครั้งจากการหลอมไฮโดรเจนเปนฮีเลียม 

อุณหภูมิที่แกนเพิ่มสูงอีกเรื่อยๆ จนถึง 100 ลานเคลวิน จึงเกิดปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรหลอม
ฮีเลียมเปนคารบอนและออกซิเจนที่แกนของดาว  ในขณะเดียวกันแรงดันจากปฏิกิริยาก็จะทำใหดาว
เกิดการขยายตัว อุณหภูมิที่ผิวลดลง สีของดาวจึงเปล่ียนเปนสีแดง กลายเปนดาวยักษแดง (red 
giant) 

ตอมาเมื่อปฏิกิริยาหลอมฮีเลียมสิ้นสุดลง แกนของดาวยักษแดงยุบตัวกลายเปนดาวแคระขาว 
(white dwarf)  ในขณะที่สวนอ่ืนๆ รอบแกนไมไดยุบเขามาดวย แตกระจายตัวออกสูอวกาศ  ทำให
เกิดเปนเนบิวลาดาวเคราะห (planetary nebula) 

สสารในเนบิวลาดาวเคราะหจะคอยๆ กระจายตัวออกสูอวกาศกลายเปนสสารระหวางดาว 
(interstellar medium) 

 

ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษสีเหลืองอายุประมาณ 5,000 ลานป  ในอนาคตอีกประมาณ 5,000 ลานป 
เมื่อธาตุไฮโดรเจนที่เปนเชื้อเพลิงเหลือนอยลง ดวงอาทิตยจะขยายขนาดใหญขึ้นถึงประมาณ 100 เทาของ
ขนาดปจจุบัน  พ้ืนที่ผิวที่เพ่ิมมากขึ้นจะสงผลใหอุณหภูมิผิวลดลง สีของดวงอาทิตยจึงเปลี่ยนจากเหลืองเปน
แดง เรียกวา ดาวยักษแดง  ตอมาเมื่อปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียรสิ้นสุดลงแกนของดวงอาทิตยที่เปนดาว
ยักษแดงจะยุบตัวลงกลายเปนดาวแคระขาวที่มีอุณหภูมิสูงมากและมีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตยในปจจุบัน
มาก  ดาวแคระขาวนี้จะไมมีปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียเกิดขึ้นอีกแลวแตยังคงสองแสงไดอีกนานเทียบเทากับ
อายุของเอกภพ  ดังนั้นดาวแคระขาวจึงเปนชวงสุดทายของวิวัฒนาการของดวงอาทิตย 
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ดาวฤกษกอนเกิดที่มีมวลต้ังตนต้ังแต 9 เทาของดวงอาทิตยข้ึนไป 
จะวิวัฒนาการไปเปนดาวฤกษขนาดใหญ มีอุณหภูมิสูง เรียกวา ดาวยักษสีน้ำเงิน (blue giant star) 

หรือหากมีขนาดใหญมาก อุณหภูมิสูงมาก จะเรียกวา ดาวยักษใหญสีน้ำเงิน (blue super giant star)  โดยจะ
มีวิวัฒนาการเปนดาวคอนขางเร็วคือใชเวลาเพียงราว 10,000 ปเทานั้น  แตจะมีชวงชีวิตท่ีคอนขางส้ันเน่ืองจากมี
การใชเชื้อเพลิงท่ีคอนขางสูง  เกิดการสังเคราะหธาตุหนักกวาคารบอนไปจนถึงธาตุเหล็กในปริมาณมากดวย
กระบวนการหลายรูปแบบ  แลวจบชีวิตลงดวยการระเบิดอยางรุนแรงท่ีเรียกวา ซูเปอรโนวา หรือ มหานวดารา 
(supernova)  การระเบิดที่เกิดขึ้นนี้มีอุณหภูมิสูงมากจึงเกิดกระบวนการสังเคราะหธาตุที่หนักกวาธาตุเหล็ก เชน 
ดีบุก ตะก่ัว ยูเรเนียม ทองคำ  สวนแกนของดาวยักษจะยุบตัวลงไปกลายเปนดาวนิวตรอน (neutron star) และ
แกนของดาวยักษใหญจะยุบตัวกลายเปนหลุมดำ (black hole)  
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