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ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
ชะตาชีวิตของดวงอาทิตย์

ภายหลังจากทีอ่ ากาศหนาวมาพักใหญ่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556
ต่อต้นปี พ.ศ. 2557 ตอนนี้อากาศก็เริ่มจะร้อนขึ้นแล้ว แดดก็จ้า
ฟ้าก็โปร่งจนท�ำให้บางคนเริ่มไม่ชอบขึ้นมา แต่ที่ว่าร้อน ๆ อย่างนี้คง
เทียบไม่ได้เลยกับสิง่ ทีโ่ ลกในยุค 5,000 ล้านปีจากนีจ้ ะได้เจอ ในตอนปลาย
อายุขัยของดวงอาทิตย์ (ถ้ามีใครอายุยืนยาวได้ถึงขนาดนั้นคงจะได้
เจอกั บ ประสบการณ์ ต รง) ซึ่ ง ตอนนั้ น โลกจะอยู ่ ภ ายใน
ดวงอาทิตย์เลยทีเดียว เนื่องจากดวงอาทิตย์จะขยายขนาดและมวล
ขึน้ มาก สมมติวา่ ขนาดของดวงอาทิตย์ในปัจจุบนั เทียบได้กบั ลูกฟุตบอล
ในอนาคตมั น จะขยายขนาดจนมี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั บ ขนาดของ
สนามฟุตบอลเลยทีเดียว ก่อนทีจ่ ะลดขนาดลงจนมีขนาดเท่ากับมดที่
เดินอยูบ่ นสนามฟุตบอลนัน้ หลายคนคงสงสัยว่าทราบได้อย่างไร ซึง่ ค�ำตอบ
ก็คอื เราคาดเดาค�ำตอบจากการสังเกตวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์ดวงอืน่ ๆ
ทีค่ ล้ายกับดวงอาทิตย์ในทางช้างเผือก ซึง่ ผลการศึกษาเหล่านีใ้ ห้เบาะแส
แก่เราในการท�ำนายชะตาชีวติ ของดวงอาทิตย์ ถ้าเช่นนัน้ เรามาเรียนรู้
สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับดาวฤกษ์กนั ดีกว่า อยากรูจ้ งั ว่าจุดจบของมันเป็นเช่นไร
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สแกนโค้ดนี้เพื่อ
ชมภาพเคลื่อนไหว

วงจรชีวิตของดาวฤกษ์
ราวหนึง่ ศตวรรษทีผ่ า่ นมา นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กชือ่ เอ็ดนาร์
เฮิรตซ์สปรุง (Ejnar Hertzsprung) และนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกนั
ชือ่ เฮนรี นอร์รสิ รัสเซลล์ (Henry Norris Russell) ต่างคนต่างสังเกต
พบสิง่ ทีน่ า่ ทึง่ ในขณะทีก่ ำ� ลังวิเคราะห์ดาวฤกษ์หลายดวงทีอ่ ยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์
มากทีส่ ดุ โดยพบว่าดาวฤกษ์บางดวงทีม่ สี เี ดียวกันและอยูห่ า่ งจากโลก
ในระยะทางทีเ่ ท่ากันกลับมีความสว่างทีแ่ ตกต่างกันมาก เฮิรตซ์สปรุง
เรียกดาวฤกษ์ทอี่ ยูใ่ กล้ซงึ่ มีความสว่างมากว่า “ดาวยักษ์” และดาวฤกษ์
ทีอ่ ยูใ่ กล้ซงึ่ มีความสว่างน้อยว่า “ดาวแคระ” จากนัน้ ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2456 รัสเซลล์ได้นำ� เสนอแผนภูมชิ ดุ แรกของสิง่ ทีเ่ ราเรียกกันใน
ปัจจุบนั ว่าแผนภูมเิ ฮิรตซ์สปรุง-รัสเซลล์ (Hertzsprung-Russel diagram)
หรือแผนภูมเิ อช-อาร์ แผนภูมนิ เี้ ปรียบเทียบความสว่างของดาวฤกษ์
(ในแกนตัง้ ) กับสีของดาวฤกษ์หรือสเปกตรัม (ในแกนนอน)
โดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตดาวฤกษ์ในท้องฟ้าในศตวรรษที่ 20
ท�ำให้เริม่ มีความคิดเห็นแรก ๆ เกีย่ วกับฟิสกิ ส์ของดวงดาวออกมา
โดยเชือ่ ว่ามวลและความสว่างของดาวฤกษ์มคี วามสัมพันธ์กนั ในตอน
นัน้ นักดาราศาสตร์เริม่ สงสัยว่าดาวฤกษ์มวี วิ ฒั นาการอย่างไรและคิดว่า
อาจเป็นไปได้ทดี่ าวฤกษ์เหล่านัน้ มีววิ ฒ
ั นาการและเคลือ่ นทีไ่ ปบน
แผนภูมเิ อช-อาร์ เป็นระยะเวลานานหลายทศวรรษแล้วทีเ่ ราได้เรียนรู้
ว่ามวลของดาวฤกษ์บงการชีวติ ของมันเอง ทัง้ ยังเป็นตัวก�ำหนดความ
สว่างและอุณหภูมขิ องดาวฤกษ์อกี ด้วย ซึง่ ในปัจจุบนั เราสรุปทุกขัน้ ตอน
ของวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์ไว้ในแผนภูมทิ สี่ ำ� คัญดังกล่าว
นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทรรศน์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ บนภาคพืน้
และในอวกาศ เพือ่ วัดความสว่าง สี และต�ำแหน่งของดาวฤกษ์ ตัวอย่าง
เช่น กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลสามารถสังเกตการณ์ดาวฤกษ์ที่
คล้ายดวงอาทิตย์ทอี่ ยูห่ า่ งออกไป 2.5 ล้านปีแสงในกาแล็กซีแอนโดรเมดา
ดาวฤกษ์เหล่านัน้ มีความสว่างน้อยกว่าดาวฤกษ์ทสี่ ว่างน้อยทีส่ ดุ ทีม่ นุษย์
สามารถมองด้วยตาเปล่าถึง 1 หมืน่ ล้านเท่า
ในขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ สิ่งห่อหุ้มรอบนอกของดาวฤกษ์
(ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับดวงอาทิตย์) จะถูกพัดออกไปยังตัวกลางระหว่างดาวฤกษ์
ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ เหลือไว้เพียงแกนกลางทีร่ อ้ นและไม่มอี ะไรห่อหุม้ ภาพนีแ้ สดงถึงเนบิวลา
ดาวเคราะห์ โดยรังสีเหนือม่วงที่แผ่ออกจากแกนกลางให้ความสว่างกับแก๊สและ
ฝุ่นที่ถูกขับออกไป ก่อเป็นรูปร่างซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เนบิลาผีเสื้อ (Butterfly
Nebula)” ในอนาคตเนบิวลานี้จะเหลือเพียงแกนกลางของดาวฤกษ์ตั้งต้นที่
เผาไหม้ไฮโดรเจนเท่านั้น ที่เราเรียกว่า ดาวแคระขาว
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เราทราบว่าช่วงเวลาแห่งความสงบอันยาวนานกินเวลาส่วนใหญ่
ของช่วงชีวติ ดาวฤกษ์ ภายหลังการก่อตัวของดาวฤกษ์ใหม่ ๆ แกนกลาง
ของมันจะมีอณ
ุ หภูมหิ ลายสิบล้านองศา ซึง่ ร้อนมากพอทีจ่ ะหลอม
ไฮโดรเจนเข้าด้วยกันไปเป็นฮีเลียมและพลังงาน ในช่วงระยะของ
“การเผาไหม้”ทางนิวเคลียร์นั้นลักษณะที่ปรากฏของดาวฤกษ์
ยังค่อนข้างเสถียร มีการเปลีย่ นแปลงของความสว่าง ขนาด และอุณหภูมิ
เพียงเล็กน้อย ในตอนปลายชีวติ ดาวฤกษ์สว่ นใหญ่ทมี่ มี วลน้อยกว่า
10 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จะถูกใช้จนหมด
ดาวจะพองออก และสลัดชัน้ นอก ๆ ออกไป แกนกลางจะเย็นตัวลง
เมื่ อ เวลาผ่ า นไปกลายเป็ น “ดาวแคระขาว”อั น เป็ น ซากที่
ประกอบด้วยคาร์บอนและออกซิเจน (เนื่องจากธาตุเหล่านี้เป็น
ผลผลิตจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของไฮโดรเจนและฮีเลียม
ในแกนกลางของดาวฤกษ์) และชัน้ บาง ๆ ของไฮโดรเจนบนผิว
และเนือ่ งจากไม่มแี หล่งพลังงานนิวเคลียร์ มันจึงเย็นตัวลงตามกาลเวลา
และแผ่รังสีความร้อนที่เก็บไว้ออกไป

อะไรทีห่ ายไป??
เรามีความเข้าใจทีแ่ จ่มแจ้งแล้วเกีย่ วกับขัน้ การเผาไหม้ไฮโดรเจน
และขัน้ ดาวแคระขาวในวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์ แต่การติดตาม
ว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างกลางยังคงเป็นปริศนาอันยิ่งใหญ่
ในช่วงเวลาเหล่านีเ้ องทีด่ าวฤกษ์ได้ผา่ นการเปลีย่ นแปลงมากมาย
และสามารถเปลีย่ นแปลงขนาดได้อย่างรวดเร็วเป็นหลักหลาย ๆ
หมืน่ เท่า วิวฒ
ั นาการนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ ดาวฤกษ์ทใี่ ช้ไฮโดรเจนในแกน
กลางจนหมดเริม่ เผาไหม้ไฮโดรเจนบริเวณทีห่ อ่ หุม้ ส่วนทีอ่ ยูด่ า้ นใน
ชั้นด้านนอกของดาวฤกษ์เริ่มกระจัดกระจายและขยายตัว ซึง่ เรา
เรียกว่าดาวยักษ์แดง ในขัน้ ตอนนีด้ าวฤกษ์จะมีความสว่างมากกว่า
ดาวแคระขาวที่มีอุณหภูมิเท่า ๆ กันมาก เนื่องจากมีการปลด
ปล่อยพลังงานออกจากพื้นที่ผิวที่มากกว่า
เมื่อดาววิวัฒนาการต่อไปใน “เส้นทางของดาวยักษ์แดง”
ตามชือ่ ทีม่ นั ถูกเรียกบนแผนภูมเิ อช-อาร์ โดยจะมีความสว่างมาก
ขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไป ลมดาวฤกษ์ (stellar wind)1 สามารถขับดัน
ชัน้ นอกออกไปจากดาวฤกษ์และทิง้ มันไปในสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบ ๆ
ขนาดของมวลทีด่ าวฤกษ์ทงิ้ ไปในตอนทีเ่ ป็นดาวยักษ์แดงจะเป็น
ตัวก�ำหนดอนาคตของดาวฤกษ์โดยตรง
1

ลมดาวฤกษ์ คือ การไหลของสสาร (โปรตอน อิเล็กตรอน และอะตอมของโลหะที่
หนัก) ซึ่งถูกขับออกมาจากดาวฤกษ์ ลมนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นการไหลออกอย่าง
ต่อเนื่องของสสารที่เคลื่อนที่ในอัตราเร็วระหว่าง 20 ถึง 2,000 กิโลเมตรต่อวินาที
นิตยสาร สสวท.

หลังจากขัน้ ดาวยักษ์แดง ดาวฤกษ์จะเผาไหม้ฮเี ลียมในแกนกลาง
ของมันและมีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละขนาดอีกครัง้ เมือ่ ดาวฤกษ์
เคลือ่ นทีไ่ ปตาม “เส้นก�ำกับตามเส้นทางดาวยักษ์ (asymptotic
giant branch)”และเผาไหม้ฮเี ลียมทีล่ อ้ มรอบอยู่ ช่วงชีวติ ของ
ดาวฤกษ์ตามเส้นทางนีข้ นึ้ อยูก่ บั ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการพ่นแก๊สทีห่ อ่ หุม้
อยูอ่ อกไปจนหมดรวมถึงความสว่างทีม่ นั จะไปถึง ถ้าดาวฤกษ์สญู เสีย
สิง่ ห่อหุม้ อย่างรวดเร็วขั้นวิวัฒนาการจะสิ้นสุดลงและก่อตัวเป็น
ดาวแคระขาว แต่ถา้ ดาวฤกษ์สญู เสียสสารไปอย่างช้า ๆ มันจะมีชวี ติ
อยูบ่ นเส้นก�ำกับตามเส้นทางดาวยักษ์นานขึ้นและด�ำเนินต่อไป
จนมีความสว่างมากขึน้ และพองตัวมากขึน้ การทราบว่าดาวฤกษ์สญู เสีย
สสารไปมากเพียงไรช่วยให้เราเข้าใจระยะต่อมาของวิวฒั นาการดาวฤกษ์
เราสามารถใช้การสังเกตสีและความสว่างของดาวฤกษ์ รวมทัง้ ใช้
แบบจ�ำลองทีท่ ำ� นายถึงผลของการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพทีส่ ง่ ผลต่อ
สเปกตรัมปรากฏ (emergent spectrum) เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
คุณสมบัตติ า่ ง ๆ เช่น อายุ องค์ประกอบทางเคมี และอัตราการเกิดของ
ดาวฤกษ์ ของกาแล็กซีทดี่ าวฤกษ์เหล่านัน้ อาศัยอยู่
ปะติดปะต่อ
คาลิไร (Kalirai) และคณะได้ศกึ ษาดาวฤกษ์หลายดวงในระยะต่าง ๆ
ของวิวฒั นาการเพือ่ ทีจ่ ะปะติดปะต่อกระบวนการเข้าด้วยกัน การจะหา
ว่าดาวฤกษ์สญ
ู เสียสสารไปเพียงใดในวิวฒ
ั นาการนัน้ เราจ�ำเป็น
ต้องทราบมวลตั้งต้นและมวลสุดท้ายของดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน
แต่มาตราส่วนเวลา (timescale) ในช่วงเวลาหลายล้านถึง
หลายพันล้านปีกย็ าวนานเกินไปทีจ่ ะเฝ้าดูดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึง่
วิวัฒนาการ เราไม่มีทางเลยที่จะอนุมานคุณสมบัติสุดท้ายของ
ดาวแคระขาวจากดาวฤกษ์ที่เผาไหม้ไฮโดรเจนที่ก�ำลังฉายแสง
อยูบ่ นท้องฟ้าในเวลากลางคืน ในท�ำนองเดียวกัน เราก็ไม่มที างทีจ่ ะ
อนุมานมวลดาวฤกษ์ในตอนตัง้ ต้นของดาวแคระขาวทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
ในความเป็นจริงเรามีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะใช้จดั การกับปัญหา ซึง่ ก็คอื
กระจุกดาวต่าง ๆ อันเป็นสภาพแวดล้อมของดาวฤกษ์หลายพันดวง
ทีล่ ว้ นมาจากแหล่งเดียวกัน ดาวฤกษ์ทกุ ดวงภายในกระจุกดาว
ก่อก�ำเนิดในเวลาเดียวกันและมีองค์ประกอบเหมือนกัน แต่มมี วลที่
หลากหลายต่างกัน แต่ละกระจุกดาวให้ขอ้ มูลดาวฤกษ์ทอี่ ายุหนึง่ ๆ
เราจึงสามารถเห็นผลกระทบทีว่ วิ ฒ
ั นาการของดาวฤกษ์มตี อ่ ดาวฤกษ์
ทีม่ มี วลต่างกันได้โดยตรง
เพือ่ ทีจ่ ะส�ำรวจทัง้ ระยะแรกเริม่ และระยะสุดท้ายในเวลาเดียวกัน
และเพือ่ ทีจ่ ะวัดว่าดาวฤกษ์สญ
ู เสียมวลไปเท่าใดในวิวฒ
ั นาการ เรา
สามารถใช้กระบวนการ 3 ขัน้ ตอนต่อไปนี้

47 Tucanae (NGC 104) หรือ 47 Tuc เป็นกระจุกดาวทรงกลมทีอ่ ยูใ่ น
กลุม่ ดาวนกทูแคน (Tucana) อยูห่ า่ งจากโลกราว 15,000 ปีแสง และมี
ความกว้างของกระจุกดาวทีก่ นิ ระยะทางถึง 120 ปีแสง ประกอบด้วยดาว
แคระขาวหลายพันดวง กระจุกดาวทรงกลมนีส้ ามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
โดยมีค่าโชติมาตรปรากฏ 4.03

ความสว่างและสี
เส้นทางของดาวยักษ์
แดงของกระจุกดาวทรง
กลม 47 Tucanae
Visible magnitude

ดาวฤกษ์ของเมฆ
แมเจลแลนเล็กในพืน้ หลัง
ดาวฤกษ์ที่เผาไหม้
ไฮโดรเจนในกระจุกดาว
47 Tucanae (ล�ำดับหลัก)

โชติมาตรที่มองเห็น

ขัน้ ตอนที่ 1 งมเข็มในมหาสมุทร
ในทศวรรษทีผ่ า่ นมาทีมนักวิจยั ได้วดั ความสว่างและสีของดาวฤกษ์
ทุกดวงในกระจุกดาวแห่งหนึง่ ในขัน้ ตอนนีเ้ ราศึกษาทัง้ ดาวฤกษ์ทเี่ ผาไหม้
ไฮโดรเจนซึ่งมีความสว่างมากกว่ารวมถึงตอนที่เป็นดาวยักษ์
ในกระบวนการวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์ และยังค้นหาร่องรอยของ
ดาวแคระขาวทีม่ คี วามสว่างน้อยกว่ามาก ดาวแคระขาวเหล่านีก้ เ็ คยเผาไหม้
ไฮโดรเจนในแกนกลางของมันเช่นกันในอดีตทีผ่ า่ นมาไม่นาน แต่วา่ มัน
ด�ำเนินไปเร็วกว่าดาวฤกษ์อนื่ ๆ ในกระจุกดาวเนือ่ งจากมีมวลตัง้ ต้นมากกว่า
เมือ่ เร็ว ๆ นีค้ าลิไรและคณะได้ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลใน
การสังเกตการณ์กระจุกดาวทรงกลม 47 Tucanae (NGC 104)
ในกลุม่ ดาวนกทูแคน (Tucana) ภาพคมชัดทีไ่ ด้จากฮับเบิลช่วยให้เห็น
ดาวแคระขาวทีจ่ างทีส่ ดุ ทีโ่ ชติมาตรเกือบ 30 คาลิไรและคณะได้กำ� หนด
ต�ำแหน่งของดาวฤกษ์ทงั้ หมดบนแผนภูมเิ อช-อาร์ จากแผนภูมสิ ามารถ
ใส่ขอ้ จ�ำกัดทีเ่ ข้มงวดจากคุณสมบัตพิ นื้ ฐานของแต่ละกระจุกดาวลงไป
เช่น อายุของกระจุกดาว เนือ่ งจากวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์เชือ่ มโยง
กับมวลของดาวฤกษ์ในตอนก�ำเนิด ในการระบุอายุของกระจุกดาว
สามารถเห็นได้วา่ มวลใดของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวทีย่ งั คงเผาไหม้
ไฮโดรเจน และมวลใดทีไ่ ด้ววิ ฒั นาการผ่านจุดนัน้ ไปแล้ว โดยใช้แผนภูมนิ ี้
เราสามารถวัดจ�ำนวนประชากรของดาวแคระขาวทีส่ ว่างกว่า ซึง่ จะถูก
ศึกษาเพิม่ เติมในรายละเอียดโดยกล้องโทรทรรศน์อนื่ ต่อไป ทีมนัก
ดาราศาสตร์ทมี อืน่ ๆ ท�ำงานกับกลุม่ ของคาลิไรเพือ่ สร้างแผนภูมทิ ี่
คล้ายคลึงกันโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ทงั้ ทีอ่ ยูบ่ นภาคพืน้ และทีอ่ ยู่
ในอวกาศในการศึกษากระจุกดาวต่าง ๆ ทีม่ อี ายุระหว่าง 50 ล้าน
ถึง 13,000 ล้านปี โดยที่ 47 Tuc มีอายุประมาณ 10,500 ล้านปี
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ดาวแคระขาวในกระจุก
ดาวทรงกลม 47 Tucanae

น�้ำเงิน

ขาว

เหลือง
สี

ส้ม

แดง

แผนภูมิเฮิรตซ์สปรุง-รัสเซลล์แสดงความสว่างของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวทรงกลม
47 Tucanae ตามแกน Y และสีของดาว (ซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิ) ตามแกน X
ข้อมูลแสดงถึงประชากร 3 กลุ่มภายในกระจุกดาวทรงกลมรวมถึงดาวฤกษ์ที่เผาไหม้
ไฮโดรเจนในกาแล็กซีแคระ (เมฆแมเจลแลนเล็ก) ที่อยู่บนพื้นหลัง กาแล็กซีนี้อยู่
ห่างจาก 47 Tuc ออกไปทางด้านหลัง 200,000 ปีแสง

ขั้นตอนที่ 2 ใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการตามธรรมชาติ
หนึง่ ในคุณสมบัตทิ เี่ ด่นมากทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของดาวแคระขาว
คือความหนาแน่นของมัน มวลของดาวแคระขาวที่เป็นแบบ
ฉบับมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์ แต่มีขนาดใกล้
เคียงกับขนาดของโลก ดังนัน้ ความหนาแน่นสสารของดาวแคระ
ขาวอาจจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดวงอาทิตย์หนึ่งล้านเท่า
เนื่องจากความหนาแน่นของดาวแคระขาวมีค่าสูงมาก เรา
จึงเรียกซากที่เหลืออยู่ของดาวฤกษ์ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสสาร
ควบแน่นตามธรรมชาติ ความดันที่พื้นผิวของดาวแคระขาวสูง
มากเนือ่ งจากความหนาแน่นของมัน และสิง่ นีท้ ำ� ให้มนั มีลกั ษณะ
ทางแสงที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีสเปกตรัมที่ไม่เหมือนกับของ
ดาวฤกษ์อื่นใด สเปกตรัมเหล่านี้เก็บร่องรอยที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของดาวฤกษ์ไว้ ส�ำหรับดาวแคระขาว “ปกติ” ที่มี
อุณหภูมิราว 20,000 ถึง 30,000 เคลวิน สเปกตรัมแสดงเส้นที่
มีรว่ มกันของธาตุไฮโดรเจน แต่เส้นเหล่านีด้ ไู ม่คล้ายเลยกับทีจ่ ะ
สังเกตพบในห้องปฏิบัติการหรือแม้แต่จากดาวฤกษ์ที่เป็นแบบ
ฉบับมากกว่าซึ่งร้อนและเผาไหม้ไฮโดรเจนเช่นดาวซิริอุส เอ
(Sirius A) ความดันบนพื้นผิวของดาวแคระขาวท�ำให้เส้นดูด
กลืนไม่ชัดเจน คือมีความกว้างของเส้นสเปกตรัมมากกว่าของ
ดาวฤกษ์ปกติ 5 – 10 เท่า
ปีที่ 42 ฉบับที่ 189 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
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เปรียบเทียบสเปกตรัม

ดาวยักษ์น�้ำเงิน

ดาวยักษ์น�้ำเงิน

ดาวแคระขาว

ดาวแคระขาว

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์
เหนือม่วง

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)
มองเห็น

ในขณะที่ดวงอาทิตย์แสดงแถบมืดของเส้นการดูดกลืนหลายเส้น ดาวฤกษ์ที่
ร้อนกว่ามีเส้นสเปกตรัมง่าย ๆ ทีแ่ สดงเพียง “ล�ำดับบาลเมอร์” ของไฮโดรเจน
ดาวแคระขาวที่ก่อตัวขึ้นใหม่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของดาวยักษ์
น�้ำเงินที่ร้อน ดั ง นั้ น จึ ง แสดงเส้ น บาลเมอร์ ใ ห้ เห็ น เช่ น กั น แต่ เ นื่ อ งจาก
ความดันที่รุนแรงบนพื้นผิวของดาวแคระขาว เส้นการดูดกลืนเหล่านี้จึง
“ถูกท�ำให้กว้างขึ้นจากความดัน” และมีความกว้างมากกว่าของดาวฤกษ์ที่
เผาไหม้ไฮโดรเจนอยูม่ าก โดยการสังเกตเส้นบาลเมอร์เหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์
สามารถวัดอุณหภูมิของซากและแรงโน้มถ่วงบนพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง

เพือ่ ทีจ่ ะสังเกตเส้นสเปกตรัมทีก่ ว้างมากขึน้ เหล่านี้ คาลิไรและคณะ
อาศัยเครือ่ งมือพิเศษทีเ่ รียกว่า สเปกโทรกราฟ (spectrograph)
เพื่อแยกแสงจากดาวฤกษ์ โดยเจาะจงใช้สเปกโทรกราฟส�ำหรับ
วัตถุหลายชิ้นบนกล้องโทรทรรศน์ขนาด 10 เมตร เช่น
กล้องโทรทรรศน์เค็ก (Keck telescope) ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
เพือ่ ทีจ่ ะวัดสเปกตรัมของดาวแคระขาวนับเป็นโหล ๆ ในกระจุกดาว
แห่งหนึง่ ในเวลาเดียวกัน จากนัน้ เปรียบเทียบแบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์
ของเส้นสเปกตัมไฮโดรเจนเหล่านัน้ กับสเปกตรัมของดาวแคระขาว
เพือ่ วัดความดันบนพืน้ ผิว อุณหภูมิ และแรงโน้มถ่วงบนพืน้ ผิวของมัน
จากสารสนเทศนีท้ ำ� ให้สามารถค�ำนวณมวลของดาวฤกษ์ในปัจจุบนั
ได้อย่างถูกต้อง ทัง้ ยังทราบว่าดาวฤกษ์มมี วลขนาดดังกล่าวมานาน
เพียงไรนับตัง้ แต่ดาวฤกษ์แรกเริม่ (original star) พ่นชัน้ แก๊สภายนอก
ออกมาและเหลือไว้เพียงแกนกลาง
ขั้นตอนที่ 3 น�ำมันมาไว้ด้วยกัน (รวบรวม)
อายุของแต่ละกระจุกดาว (ทีห่ าได้ในขัน้ ตอนที่ 1) เป็นอายุเดียวกัน
กับอายุของดาวฤกษ์ทกุ ดวงทีเ่ ป็นสมาชิกอยู่ ส�ำหรับดาวแคระขาว
ค่าดังกล่าวคือผลรวมของเวลาเย็นตัวทีห่ าได้เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ของแต่ละซากและช่วงชีวติ ในการเผาไหม้ไฮโดรเจนของดาวฤกษ์ตงั้ ต้น
นัน่ หมายความว่าเราสามารถค�ำนวณช่วงชีวติ ของดาวฤกษ์ตงั้ ต้น
โดยใช้สมการต่อไปนี้
อายุของกระจุกดาว – เวลาในการเย็นตัวลงของดาวแคระขาว = ช่วงชีวติ ของดาวฤกษ์ตงั้ ต้น

นิตยสาร สสวท.

ใต้แดง

เราสามารถหาที่มาของมวลของดาวฤกษ์ตั้ง ต้ น โดยการใช้
แบบจ�ำลองทางทฤษฎีทไี่ ด้รบั การทดสอบมาเป็นอย่างดีทอ่ี ายุนนั้
วิธกี ารใหม่ชว่ ยให้เราสามารถส�ำรวจได้ทงั้ มวลตัง้ ต้นและมวลสุดท้าย
ของดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน
สูญเสียมวลไปมากเท่าใด ภายหลังจากที่ใช้การค�ำนวณนี้
กับสิง่ ทีส่ งั เกตได้จากดาวแคระขาวในกระจุกดาวใกล้เคียงเป็นเวลา
นับหลายทศวรรษรวมถึงผลทีไ่ ด้จากการศึกษา 47 Tuc ของคาลิไร
และคณะ ท�ำให้คน้ พบว่าดาวฤกษ์ทเี่ ผาไหม้ไฮโดรเจนจะสูญเสียมวล
ของมันไปมากในวิวฒ
ั นาการของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ทมี่ มี วลมากกว่า
ก็จะสูญเสียมวลสารมากเป็นสัดส่วนกัน ตัวอย่างเช่น ดาวฤกษ์
ที่ถือก�ำเนิดโดยมีมวลห้าเท่าของมวลดวงอาทิตย์จะสูญเสียมวล
ร้อยละ 80 ในวิวฒ
ั นาการ และจบชีวติ ลงในรูปของดาวแคระขาว
มวลมาก โดยมีมวลเท่ากับมวลของดวงอาทิตย์โดยประมาณ (ดาวซิรอิ สุ บี
ซึง่ เป็นดาวแคระขาวทีอ่ ยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์มากทีส่ ดุ สอดคล้องกับ
การท�ำนายนีเ้ นือ่ งจากมันมีมวลโดยประมาณเท่ากับดวงอาทิตย์)
ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้พบได้น้อยกว่าเนื่องจากธรรมชาติ
สร้างดาวฤกษ์มวลน้อยเป็นจ�ำนวนมากกว่าดาวฤกษ์มวลมากอยูม่ าก
ในขณะทีว่ วิ ฒ
ั นาการของดาวฤกษ์ทคี่ ล้ายดวงอาทิตย์นำ� ไปสู่
ดาวแคระขาวทีม่ คี าร์บอนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบซึง่ ดูเป็น
แบบฉบับมากกว่า บรรพบุรษุ ของดาวแคระขาวทีม่ มี วลมากเช่นนี้
อาจพัฒนาไปจนมีอุณหภูมิและความหนาแน่นที่สูงกว่ามาก
ในสภาพแวดล้อมทีส่ ดุ ขีดนี้ แม้แต่คาร์บอนและออกซิเจนในแกนกลาง
ของดาวก็สามารถหลอมตัวกลายเป็นธาตุที่หนักขึ้นเช่นนีออน
และแมกนีเซียม ดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงเชื่อว่าแกนกลางของ
ดาวแคระขาวทีม่ มี วลมากเหล่านีม้ อี งค์ประกอบต่างจากดาวฤกษ์
ที่ “เป็นแบบฉบับ” มากกว่า ส�ำหรับดาวฤกษ์ทมี่ ขี นาดปานกลาง
คือมีมวลราวสองถึงสามเท่าของมวลดวงอาทิตย์ มันจะสูญเสียมวล
ราว 2 ใน 3 ถึง 3 ใน 4 ของมวลของมัน
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มวลที่สูญเสีย

การสูญเสียน�้ำหนัก
ของดาวฤกษ์

มวลเริ่มแรกของดาวฤกษ์ที่เผาไหม้ไฮโดรเจน

ยิ่งดาวฤกษ์ที่คล้ายดวงอาทิตย์มีมวลเริ่มต้นมากเท่าใด สัดส่วนของสสาร
ที่จะสูญเสียผ่านวิวัฒนาการของดาวฤกษ์จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คาลิไร
และคณะเปรียบเทียบคุณสมบัติของดาวแคระขาวในกระจุกดาวและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลของดาวแคระขาวกับดาวฤกษ์ตงั้ ต้นทีเ่ ผาไหม้ไฮโดรเจน

ชะตาชีวิตของดวงอาทิตย์ของเรา (และของโลก)
การวัดมวลตัง้ ต้นและมวลสุดท้ายของดาวฤกษ์สามารถขยายออกไป
ถึงดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ทอี่ ยูใ่ กล้เคียง เพราะฉะนัน้ จึงใช้ทำ� นาย
ชะตาชีวิตของดวงอาทิตย์ได้ เราทราบมาว่าดวงอาทิตย์ของเรา
จะใช้ไฮโดรเจนในแกนกลางของมันจนหมดภายในระยะเวลา
ประมาณ 6,500 ล้านปี เมื่อไม่มีไฮโดรเจนหลงเหลือในแกนกลาง
ของมัน ดวงอาทิตย์ของเราจะเริ่มเผาไหม้ธาตุในชั้นที่อยู่รอบ ๆ
เฉกเช่นเดียวกับดาวยักษ์แดงทั่วไป ชั้นที่ไม่ส�ำคัญนี้จะขยายตัว
เนือ่ งจากความร้อนทีเ่ กิดขึน้ และขยายขนาดจนมีรศั มีเป็น 200 เท่า
ของรัศมีในปัจจุบัน อุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์จะลดลงมา
ถึงประมาณครึง่ หนึง่ ของค่าในปัจจุบนั (ประมาณ 3,000 เคลวิน)
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากในตอนนัน้ ดวงอาทิตย์จะมีขนาดใหญ่กว่า
ในปัจจุบนั มาก จึงจะมีความสว่างมากกว่าในปัจจุบนั 1,000 เท่า
เมือ่ ดวงอาทิตย์ขยายตัว มันจะกลืนกินทัง้ ดาวพุธและดาวศุกร์
จนหมด ในทางตรงกันข้ามโลกจะพยายามเล่น “ไล่จับ” กับ
ดวงอาทิตย์เมือ่ ดวงอาทิตย์สญ
ู เสียมวล มันจะมีผลต่อแรงโน้มถ่วง
ท�ำให้วงโคจรของโลกขยายออกไปไกลถึงประมาณร้อยละ 50
ของปัจจุบัน โชคไม่ดีส�ำหรับโลกที่ดวงอาทิตย์จะสูญเสียมวล
อย่างรวดเร็วในตอนที่เป็นดาวยักษ์แดงและชั้นนอกของมัน
จะไล่ทันวงโคจรของโลก

และโลกก็จะถูกหุง เมือ่ ถึงตอนนัน้ ความร้อนก็จะท�ำให้มหาสมุทรแห้ง
และบรรยากาศถูกเผาไหม้ ภายหลังจากทีไ่ ด้เผชิญกับอนุภาคแก๊ส
ในพืน้ ผิวส่วนนอกทีไ่ ม่มคี วามส�ำคัญของดวงอาทิตย์ โลกจะรับรู้
ได้ถงึ “แรงต้าน” และเริม่ ทีจ่ ะลดอัตราเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ลง
สุดท้ายวงโคจรของโลกจะวนเป็นก้นหอยไปสูศ่ นู ย์กลางของดวงอาทิตย์
ตามแบบจ�ำลองวิวฒั นาการของดาวฤกษ์นนั้ ภายหลังจากระยะทีเ่ ป็น
ดาวยักษ์แดง ดวงอาทิตย์จะสูญเสียสิง่ ห่อหุม้ และเหลือไว้เพียงส่วนทีเ่ ป็น
แกนกลาง แกนกลางนีซ้ งึ่ ก็คอื ดาวแคระขาวจะร้อนมากในตอนแรก
แต่เนือ่ งจากขาดเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ มันจึงจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว
ชะตาชีวติ ของดวงอาทิตย์ของเราจะเป็นดังนี้ คือ ภายหลังจากทีส่ ญู เสีย
มวลไปร้อยละ 46 (ซึ่งเป็นค่าที่คาลิไรและคณะได้ค�ำนวณไว้)
มันจะกลายเป็นดาวแคระขาวปกติโดยมีนำ�้ หนักร้อยละ 54 ของน�ำ้ หนัก
ปัจจุบนั เฉกเช่นเดียวกับดาวฤกษ์ทเี่ ป็นบรรพบุรษุ ของดาวแคระขาว
ในกระจุกดาวทรงกลม 47 Tuc สุดท้ายดวงอาทิตย์ของเราจะมีมวลเพียง
เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับมวลในตอนก�ำเนิด
อาจดูเหมือนกับว่ามันมีชีวิตอยู่อย่างค่อนข้างน่าเบือ่ ในขณะทีม่ นั
เผาไหม้ไฮโดรเจนในแกนกลางเป็นระยะเวลาหลายพันล้านปี
ดวงอาทิตย์จะเข้าสู่อีกสถานะหนึ่งที่ยาวนานในวิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์ ในตอนทีเ่ ป็นดาวแคระขาว ดวงอาทิตย์ของเราจะค่อย ๆ
ปลดปล่อยความร้อนที่เก็บสะสมไว้ไปในอวกาศและหรี่แสงลง
เมือ่ เวลาผ่านไป มันจะเข้าร่วมกับสุสานดาวฤกษ์แห่งทางช้างเผือก
อันเป็นสถานทีซ่ ง่ึ ร้อยละ 98 ของดาวฤกษ์ในกาแล็กซีจบชีวติ ลง
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