Alfred Nobel มิไดเคยกําหนดวาจะใหรางวัลโนเบลแกผลงานคนควาดานดาราศาสตร แตรางวัล
โนเบลสาขาฟสิกส ประจําป พ.ศ. 2536 เปนของนักดาราศาสตรสองทานจากมหาวิทยาลัย Princeton ชือ่
Joseph Taylor และ Pussell Hulse
ในป พ.ศ. 2518 นักดาราศาสตรทง้ั สองไดสังเกตเห็นปรากฎการณประหลาดบนสวรรคปรากฎ
การณหนึ่ง คือเขาพบวาในจักรวาลอันกวางใหญไพศาลนัน้ มีดาวนิวตรอนโคจรรอบกันเปนคูม ากมาย โดย
เฉพาะดาวนิวตรอนคูท ม่ี ชี อ่ื วา PSR 1913 + 16 นั้น มีดาวนิวตรอนสองดาวโคจรรอบกันและกัน และ
สัญญาณคลื่นวิทยุที่สงมาจากดาวคูนี้ ยืนยันในความถูกตองของทฤษฎีสมั พัทธภาพทัว่ ไปของ Einstein ทุก
ประการ
Taylor และ Hulse ไดวเิ คราะหสญ
ั ญาณวิทยุจากดาวนิวตรอนทีเ่ ขามองไมเห็น เพราะดาวทัง้ คู
อยูห า งไกลจากโลกของเรามาก ผลจากการวิเคราะหทาให
ํ เขาทราบวา ดาวนิวตรอนคูน น้ั แตละดวงมีนา้ํ
1
หนักเปน 1.439 ± 0.001 เทาของดวงอาทิตย มีความเร็วเปน 1000
เทา ของความเร็วแสง และ
โคจรรอบกันและกันโดยใชเวลานาน 0.059 วินาที
แตขอมูลที่ยิ่งใหญและสําคัญถึงขนาดควรคาแกรางวัลโนเบล คือ การทีเ่ ขาทัง้ สองไดพบวา ระยะ
หางระหวางดาวนิวตรอนทัง้ สองกําลังหดสั้นลงๆ ตามกาลเวลาที่ผานไป
นีเ่ ปนหลักฐานแรกที่ยืนยันอยางมั่นเหมาะวา ดาวนิวตรอนทัง้ คูก าลั
ํ งปลดปลอยพลังงานแรงดึงดูด
ระหวางมวลในรูปของคลืน่ โนมถวง (gravity wave) ตรงตามคําทํานายของ Einstein และระลอกคลื่นนี้
ไดแผกระจายออกไปทัว่ จนกระทั่งมาถึงโลกของเรา ซึง่ Taylor และ Hulse ไดตรวจพบเปนคนแรก
ในขณะที่ Einstein ยังคงมีชวี ติ อยู Einstein มิไดเคยฝนวาจะมีดาวนิวตรอนในธรรมชาติ เขา
สรางทฤษฎีสมั พัทธภาพทัว่ ไปของเขาทัว่ ไปขึน้ ในป พ.ศ. 2458 กอนหนาทีจ่ ะมีคนพบดาวนิวตรอนถึง 52
ป และนับเปนเวลานานที่นักฟสิกสมิเคยคิดวา จะใชดาวนอกระบบสุรยิ จักรวาลทดสอบความถูกตองของ
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ทฤษฎี Einstein จนกระทั่ง Taylor และ Hulse ไดพบดาวนิวตรอนคู และไดใชระบบดาวคูน ้ี ประเมิน
ความเปนอัจฉริยะของ Einstein ในเวลาตอมา
ตามธรรมดา หากเรามีดาวนิวตรอนเดี่ยว สัญญาณคลืน่ วิทยุจากดาวจะถูกสงออกมาอยาง
สมําเสมอ
่
แตในระบบทีม่ ดี าวนิวตรอนคู สัญญาณทีถ่ กู สงออกมาจะมีความถีส่ งู บาง ตํ่าบาง ปรากฏ
การณความถี่สูง - ตํ่า นี้เกิดขึ้นอยางสมําเสมอทุ
่
กๆ 8 ชัว่ โมง
นักฟสกิ สรมู านานแลววา เวลาตนกําเนิดคลื่นเคลื่อนที่ ความถี่ของคลื่นที่เราไดรับ จะไมเทากับ
ความถีท่ ตี่ นกําเนิดสงมา ขณะทีต่ น กําเนิดคลื่นเคลื่อนที่เขาหาเรา สัญญาณทีไ่ ดรบั จะมีความถีส่ งู ขณะที่
ตนกําเนิดเคลื่อนที่ออกจากเรา สัญญาณทีไ่ ดรบั จะมีความถีต่ ่าํ ดังนัน้ การทีส่ ญ
ั ญาณจากดาวนิวตรอนมี
ความถีส่ ูงบาง ตํ่าบาง ก็แสดงวา ดาวนิวตรอนดวงนัน้ กําลังเคลือ่ นทีเ่ ขาหาเราบาง เคลื่อนที่ออกจากเรา
บาง การเคลื่อนที่เขาหาโลก และออกจากโลก เกิดขึน้ เพราะดาวนิวตรอนดวงนัน้ กําลังโคจรรอบๆ ดาว
นิวตรอนอีกดวงหนึง่
ตามปกติดาวนิวตรอนมีความหนาแนนสูง และในการโคจรเปนวงกลมมันจะมีความเรงเขาสูศูนย
กลาง Einstein ไดเคยพยากรณ ไวเมื่อประมาณ 70 ป มาแลววา วัตถุใดทีม่ นี าหนั
้ํ ก เมื่อเคลื่อนที่ดวย
ความเรงจะแผรงั สีโนมถวง ดาวนิวตรอนคูน ม้ี คี วามเรง มันจึงแผรังสี ปริมาณรังสีที่แผออกไป ทําใหพลัง
งานของมันลด เวลาในการโคจรรอบกันและกันของมันจึงลดตามไปดวย
Taylor และ Hulse ไดสงั เกตพบวา ทุกๆ ป เวลาในการโคจรรอบกันและกันของดาวนิวตรอนคูท ่ี
วานีจ้ ะลดลง 0.000075 วินาที ซึง่ ถูกตองและตรงกับที่ Einstein คํานวณไว อยางชนิดที่ผิดพลาดไมเกิน
1 เปอรเซ็นต
นักวิทยาศาสตรที่มีความสามารถวัดกาลเวลาไดละเอียดถึงขนาดนี้
และวัดแคปริมาณนี้เพียง
ปริมาณเดียว ก็ไดใหมนุษยเราเขาใจเหตุการณตา งๆ บนสวรรคไดมากมาย สมควรแลวและสมควรมาก
ครับสําหรับรางวัลโนเบล
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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
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