โดย อาจารยเปนไท ปนมวง ภาควิชาฟสิกส
นักดาราศาสตรไดคนพบวัตถุในระบบสุริยะที่มีขนาดใหญกวาพลูโต พวกเขาเรียกมันวา “ดาวเคราะหดวงที่สิบ” แต
การกลาวอางนี้ยังคงตองพิสูจนตอไปเมื่อขนาดของวัตถุใหมยังไมเปนที่แนชัดนัก แตนาจะสอดคลองกับนิยามของการเปน
ดาวเคราะห
เปนครั้งแรกที่มีการคนพบวัตถุที่มีขนาดใหญอยางนี้ในระบบสุริยะของเรา ตั้งแตมีการคนพบพลูโตเมื่อ 75 ปกอน
การประกาศโดย Mike Brown นักดาราศาสตรดาวเคราะหจากแคลเทค (Caltech) เกิดขึ้นหลังจากการประกาศการคนพบวัตถุ
ใหมที่คลายพลูโตแตมีขนาดเล็กกวา ซึ่งไดสรางความสับสนใหกับนักดาราศาสตรและสื่อมวลชนมาก วัตถุใหมไดชื่อชั่วคราว
วา “2003 UB313” อยูไกลจากดวงอาทิตยมากกวาพลูโตถึงสองเทา
กอนหนานี้ทีมของ Brown เคยคนพบวัตถุในแถบไคเปอรทั้งเซดนา (Sedna), ควาโออาร (Quaoar) และออรคัส หรือ
2004 DW กอนจะพบ 2003 UB313 เซดนาเคยครองตําแหนงวัตถุที่อยูไกลที่สุดในระบบเทาที่เคยสํารวจมาดวยระยะทางใกล
ที่สุด *76 AU และขณะนี้มันอยูไกลจากดวงอาทิตย *91 AU และในตําแหนงที่ไกลที่สุดที่ *943 AU ดวยวงโคจรที่กินเวลา
11,500 ป
Brown กลาวกับผูสื่อขาววา มันใหญกวาพลูโตแนนอน วัตถุนี้กลมและอาจมีขนาดใหญเปนสองเทาของพลูโต เขา
ประเมินไวที่ 2,100 ไมล (ประมาณ 3,300 กิโลเมตร) ประมาณ 1.5 เทาเสนผาศูนยกลางของพลูโต วัตถุดังกลาวหมุนรอบเอียง
45 องศาจากระนาบของระบบสุริยะซึ่งเปนระนาบโคจรของดาวเคราะหสวนใหญ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหมันหลุดรอดสายตาไม
ถูกคนพบจนกระทั่งขณะนี้
นักดาราศาสตรบางคนอาจจะเรียกมันวา วัตถุในแถบไคเปอร
(Kui belt object) ไมใชดาวเคราะหแถบไคเปอรเปนบริเวณที่อยู
ของวัตถุเยือกแข็งที่อยูเลยวงโคจรของเนปจูนออกไป พลูโตเองก็ถูก
เรียกวา วัตถุในแถบไคเปอรโดยนักดาราศาสตรบางคนดวยเชนกัน
ตัวของ Brown เองก็เคยตองการใหปลดพลูโตออกจากการเปน
ดาวเคราะห เนื่องจากขนาดที่เล็กและวงโคจรที่เอียงและรีของมัน
แตตอนนี้เขาก็ติดกับดักเดียวกัน เขาบอกวา พลูโตเปนดาวเคราะห
มาตั้งนาน เพราะโลกคุนเคยกับมันในฐานะนั้น ดวยตรรกะนี้
อะไรก็ตามที่ใหญกวาพลูโตและไกลกวาก็ตองเปนดาวเคราะหดวย
ภาพจากศิลปนแสดงสิ่งที่อาจเปนดาวเคราะหดวงที่สิบ ทีมของเขาไดวิเคราะหพื้นผิวเมื่อเดือนกุมภาพันธ และผลสรุป
ซึ่งอยูในบริเวณชายขอบของระบบสุริยะ
เบื้องตนบอกวา 2003 UB313 ดูเหมือนจะมีพื้นผิวเปนน้ําแข็งมีเธน
เหมือนพลูโต ซึ่งไมเหมือนกับวัตถุในแถบไคเปอรขนาดใหญดวง
อื่นๆ
Brown กลาววา วัตถุนี้จัดวาคลายกับพลูโตมาก นาซาเห็นดวยที่จะเรียกวัตถุนี้วาเปนดาวเคราะหดวงที่สิบ ในชวงหลาย
ปที่ผานมามีการคนพบวัตถุหลายดวงที่มีขนาดตั้งแตครึ่งหนึ่งจนถึงสามในสี่ของพลูโต

ขณะนี้โลกใบใหมอยูไกลจากดวงอาทิตย *97 AU และอยูไกลที่
สุดจากตําแหนงวงโคจรที่กินเวลา 560 ป และอีก 280 ปขางหนามัน
จะเขาใกลดวงอาทิตยมากที่สุดที่ระยะ *56 AU 2003 UB313 กลาย
เปนวัตถุที่อยูไกลที่สุดเทาที่เคยพบมา และเปนวัตถุในแถบไคเปอร
ที่สวางที่สุดลําดับที่สาม แนนอนวามันตองเย็นกวาพลูโตและคง
ไมใชที่นาอยู 2003 UB313 ถูกคนพบโดยกลองโทรทรรศน
ซามูเอล ออสชิน ที่หอสังเกตการณพาโลมาร

แผนที่แสดงตําแหนงของ 2003 UB313 ที่ประมาณ
ตีหนึ่งครึ่งจากฟาละติจูดกลาง-เหนือ

กลองโทรทรรศนซามูเอล ออสชิน ขนาด 48 นิ้ว
ที่เขาพาโลมารซึ่งเคยเปนกลองที่คนพบเซดนา

Brian Marsden จากศูนยดาวเคราะหยอย (Minor Planet
Center) ซึ่งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเทหวัตถุทั้งหลาย กลาววา
ถาพลูโตเปนดาวเคราะหดังนั้นวัตถุกลมที่มีขนาดใกลเคียงกับ
พลูโตก็ตองเรียกวา ดาวเคราะหดวย ดวยตรรกะนี้ 2003
UB313 ก็อาจจะเปนดาวเคราะหแตตองรอหนอย สวนตัวเขา
เองบอกวาผมยังไมเรียกมันวาเปนดาวเคราะหดวงที่สิบ Alan
Boss นักทฤษฏีการกอตัวดาวเคราะหที่สถาบันคารเนกี้แหง
วอชิงตัน เรียกการคนพบนี้วากาวสําคัญ แต Boss ก็ไมเรียก
มันวาดาวเคราะหแตอยางใด เขาบอกวาพลูโตและวัตถุขนาด
เล็กอื่นๆ ที่อยูเลยเนปจูนควรจะถูกเรียกวาดาวเคราะหในแถบ
ไคเปอร(Kuiper belt planets) Boss ใหสัมภาษณวา การจะ
เรียกพวกมันวาดาวเคราะหจะตองเปนเหมือนพวกตัวใหญๆ
ในระบบสุริยะ
ในขณะนี้คํานิยามที่แนนอนสําหรับการเปนดาวเคราะห
ถูกหยิบยกโดย Boss และคนอื่นๆ ในทีมของสหพันธดารา
ศาสตรนานาชาติ (IAU) Boss บอกวาทีมยังคงไมไดขอยุติ
หลังจากถกกันมาหกเดือนแลว การถกเถียงนี้เริ่มขึ้นเมื่อกวาหาป
กอน และเกิดขึ้นจากที่นักดาราศาสตรไมมีขอจํากัดความ
เกี่ยวกับดาวเคราะห เนื่องจากเรารูจักแคเกาดวงเทานั้น

ดวงจันทรของโลกกับดาวพลูโตและบริวารชารอนเปรียบเทียบ
ระหวางวัตถุ KBO ขนาดใหญที่เคยพบมากอนหนา

Alan Stern จากสถาบันวิจัยเซาทเวสต และผูนําทีมปฏิบัติการ New Horizons สูพลูโต ไดเคยทํานายไวตั้งแตทศวรรษที่
1990 วาจะตองมีพลูโตอีกพันดวงอยูแถวๆ นั้น เขายังบอกวา (จากแบบจําลองคอมพิวเตอร) ควรจะมีโลกขนาดเทาดาว
อังคารซอนตัวอยูในแดนที่หางไกล และบางทีอาจจะใหญจนมีขนาดเทาโลกของเราได เขากลาวถึงการคนพบ 2003 UB313
วาคอนขางพอใจ นี้เปนสิ่งที่เรามองหามานาน เขายังคงยืนยันการทํานายของเขาและคาดวาจะพบวัตถุขนาดเทาดาวอังคาร
ภายในไมกี่สิบปนี้

ภาพดาวเคราะหดวงใหมซึ่งถายเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2003
โดยกลองซามูเอล ออสชิน จะเห็นวาดาวเคราะห
(ในวงกลมสีแดง)เคลื่อนที่ผานดาวฤกษพื้นหลังไป

เพียง 1 ชั่วโมงหลังมีการประกาศ Gianluc Masi
และ Roger Wilcox ก็ถายภาพของ 2003 UB313
ไวไดเมื่อตอนเชาวันที่ 30 ก.ค. ดวยกลอง SoTie
ขนาด 14 นิ้ว ในชิลี เปนภาพจาก CCD 5 นาที

สิ่งที่สําคัญสําหรับการคนพบวัตถุกอนนี้ก็คือนักดาราศาสตรสมัครเลนที่มีกลองดูดาวขนาดใหญ(ตั้งแต 14 นิ้วพรอมทั้ง
CCD) ทีมของ Brown ประกอบดวย Chad Trujillo จากหอสังเกตการณเจมิไนที่มัวนาคีในฮาวาย และ David Rabinowitz
จากมหาวิทยาลัยเยล ทําการคนพบในวันที่ 8 มกราคม ทีมหวังที่จะวิเคราะหขอมูลกอนหนาจะประกาศการคนพบแตถูก
บังคับใหประกาศการคนพบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เนื่องจากเวบไซทถูกเจาะ
Brown และ Trujillo ไดถายภาพดาวเคราะหดวงใหมเปนครั้งแรกดวยกลองโทรทรรศนซามูเอล ออสชิน ขนาด 48 นิ้ว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2003 อยางไรก็ตาม วัตถุนี้อยูไกลมาก การเคลื่อนที่ของมันจึงไมถูกตรวจพบจนกระทั่งพวกเขา
วิเคราะหขอมูลอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคมปนี้ ในชวงเจ็ดเดือนตอมา นักดาราศาสตรกลุมนี้ก็พยายามศึกษาดาวเคราะหเพื่อจะ
ประเมินขนาดและการเคลื่อนที่ใหดีขึ้น โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตรประเมินขนาดของวัตถุจากความสวางและระยะทาง แต
ยังคงไมทราบการสะทอนแสงของดาวเคราะหใหมนี้ ซึ่งเปนเหตุใหการประเมินเสนผาศูนยกลางอยูตั้งแตหนึ่งจนถึงสองเทา
ของพลูโต Brown กลาววา แมวามันจะสะทอนแสง 100 % มันก็ยังมีขนาดใหญเทาพลูโต แตผมบอกไดวามันนาจะมีขนาด
ประมาณ 1.5 เทาพลูโต แตเรายังคงไมแนใจขนาดที่แนนอน แตพวกเขาเชื่อมั่นวามันจะเปนวัตถุดวงแรกที่ใหญกวาพลูโต
เทาที่เคยพบในระบบสุริยะสวนนอก
ขีดจํากัดมวลขั้นสูงมาจากกลองโทรทรรศนอวกาศสปตเซอร ซึ่งตรวจจับความรอนในรูปอินฟราเรด เนื่องจากสปต
เซอรไมสามารถจับภาพดาวเคราะหดวงนี้ได เสนผาศูนยกลางจะตองนอยกวา 3,000 กิโลเมตร Brown กลาว ทีมของเขา
เสนอชื่อกับ IAU และตัดสินใจจะไมเปดเผยชื่อจนกวาจะไดรับการรับรองวาเปนดาวเคราะห นอกจากนี้ทีมยังวางแผนจะทํา
การสํารวจดวยกลองโทรทรรศนอวกาศฮับเบิลในอีกไมนานนี้

อนึ่งกอนหนาการประกาศการคนพบ 2003 UB313 ทีมของ Brown เพิ่งประกาศการคนพบ 2003 EL61 ซึ่งเปนวัตถุที่
อยูไกลออกไปประมาณ 52 AU และเคยถูกคนพบโดย Jose-Luis Ortiz นักดาราศาสตรที่ใชหอสังเกตการณเซียรรา เนวาดา
ในสเปนมากอน มันดูเหมือนจะเปนวัตถุที่ใหญที่สุดอันดับสามในแถบไคเปอร ดวยขนาดประมาณ 70% ของพลูโต
(ประมาณ 1,500 กิโลเมตรใหญรองจากพลูโตและ 2003 UB313)

ภาพ 2003 EL61 “ซานตา” ที่ใจกลางกับดวงจันทรขนาดเล็กของมัน (ต่ําลงมา)
ทีมของ Brown พบมันในวันที่ 28 ธันวาคม 2004 ซึ่งเปนที่มาของชื่อเลนวา Santa ยิ่งกวานั้นจากการสํารวจดวย
กลองเคกในเดือนมกราคม 2005 ยังพบวา 2003 EL61 มีดาวบริวารขนาดเล็กโคจรรอบดวย ดาวบริวารดูเหมือนจะใชเวลา
49 วันเพื่อโคจรครบรอบดวยวงโคจรเกือบกลมที่ระยะ 49,500 กิโลเมตรจากวัตถุหลัก ระบบเทหวัตถุคูเชนนี้ชวยใหนัก
ดาราศาสตรสามารถคํานวณมวลของ 2003 EL61 ไดที่ประมาณหนึ่งในสี่ของพลูโต(ประมาณ 4 × 1018 ตัน) สวนดาว
บริวารมีมวลเพียง 1% ของมวลรวมของระบบเทานั้น 2003 EL61 ใชเวลาครึ่งหนึ่งของคาบการโคจรอยูเลยวงโคจรของ
พลูโตออกไป และอีกครึ่งอยูใกลดวงอาทิตยมากกวาพลูโต
ทีมของ Brown ยังสํารวจ 2003 EL61 ดวยสปตเซอร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมดวย การสํารวจยังคงอยูในชวงวิเคราะห
ผล แต Brown บอกวาสเปคตรัมดูเหมือนจะมีน้ําที่เปนน้ําแข็ง มันจึงดูคลายกับดวงจันทรคารอน (Charon) ของพลูโตมาก
*

1 Astronomical Unit (1 AU) = 149,598,000,000 Meters
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เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

