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ค าน า 

  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เล่มน้ี มีวตัถุประสงคไ์ด้

จดัท ำข้ึนเพ่ือใชใ้นประกอบในกำรเรียนกำรสอนในรำยวชิำ

วิทยำศำสตร์  ซ่ึงภำยในหนงัสือเล่มน้ีมีเน้ือหำเก่ียวกบั โลก  

ระบบสุริยะ   ดำวฤกษ ์ กำแลก็ซี  กระจุกกำแลก็ซี   เอกภพ  

ดำวกฤษผ์ูย้ิง่ใหญ่  ดำวยกัษแ์ดง  และหลุมด ำ เป็นตน้ 

  ซ่ึงทำงผูจ้ดัท ำหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เล่มน้ี หวงัเป็น

อยำ่งยิง่วำ่น่ำจะมีประโยชน์ต่อผูศึ้กษำคน้ควำ้  มีประโยชน์ต่อ

กำรเรียนรู้เป็นอยำ่งยิง่ ไม่มำกกน็อ้ย   
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โลก (The Earth)  

 

โลก (The Earth)  

  โลก ของเรามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,756 กิโลเมตร โลกอยู่ห่าง

จากดวงอาทิตย์ 150 ลา้นกิโลเมตร แสงอาทิตย์ต้องใชเ้วลาเดินทางนาน 8 

นาที กว่าจะถึงโลก 

 

ระบบสุรยิะ (Solar System)  

  ประกอบ ด้วยดวงอาทิตย์เปน็ดาวฤกษ์อยูต่รงศูนย์กลาง มดีาว

เคราะห์ 9 ดวง เปน็บริวารโคจรล้อมรอบ ดาวเคราะห์แต่ละดวง 

อาจมดีวงจันทร์เปน็บริวารโคจรล้อมรอบอีกทีหนึ่ง ดาวพลูโตอยู่หา่ง

จากดวงอาทิตย์ 6 พันล้านกโิลเมตร แสงอาทิตย์ตอ้งใชเ้วลาเดนิทาง

นานมากกว่า 5 ชั่วโมงกว่าจะถงึดาวพลูโต 

 

      



 

ดาวฤกษ์เพื่อนบ้าน (Stars)  

  ดาว ฤกษ์แตล่ะดวงอาจมรีะบบดาวเคราะห์เป็นบริวาร 

เช่นเดียวกบัระบบสุริยะของเรา ดาวฤกษ์แต่ละดวงอยูห่่างกัน เป็น

ระยะทางหลายล้านล้านกิโลเมตร ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกลท้ีสุ่ดของดวง

อาทิตย์ช่ือ "ปร๊อกซิมา เซนทอรี" (Proxima Centauri) อยู่หา่ง

ออกไป 40 ล้านลา้นกิโลเมตร หรือ 4.2 ปีแสง ดาวฤกษ์ซึ่งมองเห็น

เป็นดวงสว่างบนทอ้งฟ้า ส่วนมากจะอยูห่่างไม่ 

 

 

     
 

 

 



 

กาแล็กซี (Galaxy)  

  กาแล็กซี คืออาณาจักรของดวงดาว กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา มี

รูปร่างเหมือนกังหัน มีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 1 แสนปีแสง ประกอบดว้ย

ดาวฤกษ์ประมาณ 1 พันลา้นดวง ดวงอาทิตย์ของเราอยู่หา่งจากใจกลาง

ของกาแล็กซีเป็นระยะทางประมาณ 3 หม่ืนปีแสง หรือ 2 ใน 3 ของรัศมี 

 
 

กระจุกกาแล็กซี (Cluster of galaxies)  

  กาแล็กซีมิได้อยู่กระจายตัวดว้ยระยะหา่งเท่า ๆ กัน หากแต่อยู่

รวมกันเป็นกลุ่ม (Group) หรือกระจุก (Cluster) "กลุ่มกาแล็กซีของเรา" 

(The Local Group) ประกอบด้วยกาแล็กซีมากกว่า 10 กาแล็กซี 

กาแล็กซีเพ่ือนบ้านของเรา มีช่ือว่า "กาแลกซีแอนโดรมดีา" 

(Andromeda galaxy) อยู่ห่างออกไป 2.3 ลา้นปีแสง กลุ่มกาแล็กซี

ท้องถิ่นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ลา้นปีแสง 



ซูเปอร์คลัสเตอร์ (Supercluster)  

  ซูเปอร์คลัสเตอร์ ประกอบด้วยกระจุกกาแล็กซีหลาย

กระจุก "ซูเปอร์คลัสเตอร์ของเรา" (The local supercluster) มี

กาแล็กซีประมาณ 2 พันกาแล็กซี ตรงใจกลางเป็นที่ตั้งของ "กระจุกเวอร์

โก" (Virgo cluster) ซึ่ง ประกอบด้วยกาแล็กซีประมาณ 50 กาแล็กซี อยู่

หา่งออกไป 65 ลา้นปีแสง กลุม่กาแล็กซีท้องถิ่นของเรา ก าลังเคล่ือนที่

ออกจากกระจุกเวอร์โก ดว้ยความเร็ว 400 กิโลเมตร/วินาที 

 

เอกภพ (Universe)  

  "เอกภพ" หรือ "จักรวาล" หมาย ถึง อาณาบริเวณโดยรวม ซึ่ง

บรรจุทุกสรรพสิ่งทั้งหมด นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบว่า ขอบของเอกภพ

สิ้นสุดที่ตรงไหน แต่พวกเขาพบว่ากระจุกกาแล็กซีก าลังเคล่ือนที่ออกจาก

กัน นั่นแสดงให้เห็นว่าเอกภพก าลังขยายตัว เม่ือค านวณย้อนกลับนักดารา

ศาสตร์พบว่า เม่ือก่อนทุกสรรพสิ่งเป็นจุด ๆ เดยีว เอกภพถือก าเนิดขึน้

ดว้ย "การระเบิดใหญ่" (Big Bang) เม่ือประมาณ 13,000 ลา้นปีมาแล้ว 

  



ดาวฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่ 

 

    ดาวฤกษ ์เป็นก้อนแกส๊ขนาดใหญ่ ทั้งหลายเกิดจากการยุบรวมตัวของ

เนบิวลา  หรือกลา่วอีกอย่างหนึ่งวา่ เนบิวลาเป็นแหล่งก าเนิดของดาวฤกษ์ ทุก

ประเภท ดาวฤกษท์ุกดวงมคีวามเหมือนกันอยู่ 2 อย่าง คือ มีพลังงานในตัว เอง 

และเป็นแหล่งก าเนิดธาตุต่าง ๆ  เชน่ ธาตุฮีเลยีม  ลเิทียม  เบริลเลยีม 

นอก  จากนั้นดาวฤกษ์ยังมคีวามแตกต่างกนัในเร่ืองของ มวล  อุณหภูมผิิวหรือสี

หรือ อายุ องค์ประกอบทางเคมี  ระยะห่าง  ความสว่าง ระบบดาวและวิวัฒนาการ 

         ในเวลาต่อมาเม่ือดาวฤกษ ์เกิดปฏิกริิยาเทอรโ์มนิวเคลยีร์หลอมไฮโดรเจน

เป็นฮีเล่ียมครั้งใหม ่ท าใหเ้กิดพลังงานมหาศาล ท าใหดาวฤกษ์ใหญ่กวา่เดมิ

ประมาณ 100 เท่า อุณหภูมผิิวลดลง สเีปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสแีดงจนได้ ดาว

ฤกษ์สีแดงขนาดใหญ่ เรียกวา่ ดาวยักษ์แดง (red giant) 
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ดาวยักษ์แดง   

         จุดจบของดาวฤกษ์แต่ละดวงจะแตกต่างกันขึน้อยู่กับขนาดมวลของ

ดาว ฤกษ์นั้น ๆ  ดาวฤกษ์ที่มมีวลน้อย  เช่น ดวงอาทติย์  มีแสงสว่างไม่

มากจะใช้ เช้ือเพลงิในอัตราที่น้อย จงึมชี่วงชวีิตยาว  และจบชวีิตลงด้วย

การไม่ระเบิด แต่ จะกลายเป็นดาวแคระขาวและกลายเป็นดาวแคระด า 

ต่อไป    ดาวฤกษ์ที่มีมวลมาก ขนาดจะใหญ่  สวา่งมาก ใชเ้ช้ือเพลิงใน

อัตราสูงมาก  จะมีช่วงชวีิตที่สัน้กว่า และจบชวีิตด้วยการระเบดิอยา่ง

รุนแรง ที่เรียกว่าซูเปอร์-โนวา (supernva)    

           แรงโน้มถ่วงจะท าใหด้าวยุบตัวลงถ้ามีมวลสูงมาก ๆ จะกลายเป็น

ดาวนิวตรอน หรือถ้ามีมวลมากก็กลายเป็นหลุมด า  สว่นแรงสะท้อน

ภายนอก ที่ระเบิดออกจะท าใหธ้าตุต่าง ๆ กระจายออกสูอ่วกาศ กลายเป็น

เนบิวลารุ่นใหม่ และเป็นต้นก าเนิดของดาวฤกษ์ และดาวเคราะห ์ รุ่นต่อไป 

 



หลุมด า 

 

 

ดวงดาวบนท้องฟ้า  เม่ือเราแหงนดูดวงดาวบนท้องฟ้าดว้ยตาเปล่า 

จะสังเกตว่าดาวแต่ละดวงมีความสว่างแตกต่างกัน บางดวงสว่างมาก บาง

ดวงสว่างน้อย  ความสว่างของดาวฤกษ์เป็นปริมาณที่มีหน่วย  สว่นอันดับ

ความสว่างไม่มีหน่วย  เป็นเพียงตัวเลขที่ก าหนดขึ้น โดยมีหลักว่าดาวฤกษ์

ริบหรี่ที่สุดที่ตาเปล่ามองเห็น มีอันดับ ความสว่าง 6  และดาวฤกษ์ที่สว่าง

ที่สุดมอีันดับความสว่าง 1  สว่นดวงอาทิตย์ มีอันดับความสว่าง -26.7  

ซึ่งมีค่ามากที่สุด  

 

 


