จุดเปลี่ยนระบบสุริยะ:สถานภาพใหมของดาวพลูโต
ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะประกอบดวยดาวฤกษซึ่งก็คือดวงอาทิตย ดาวเคราะหตางๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย ซึ่งกอน
หนานั้นนักดาราศาสตรกําหนดไว 9 ดวง ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร ดาว
ยูเรนัส ดาวเนปจูนและดาวพลูโต รวมเรียกกลุมดาวนพเคราะห

ดาวเคราะหองคประกอบของระบบสุรยิ ะกอนวันที่ 24 สิงหาคม 2549

ระบบสุริยะมีกําเนิดจากกลุมกาซและฝุนจํานวนมหาศาล ที่หมุนรอบศูนยกลางเมื่อประมาณ 5,000 ลาน
ปกอน เมื่ออุณหภูมิเย็นลง มวลสารจึงรวมตัวกันจนเกิดเปนดาวเคราะหและสมาชิกบริวาร โคจรรอบดวง
อาทิตยไปในทางเดียวกันและอยูในระนาบเดียวกัน
ระบบสุริยะอยูในกาแล็กซี่ทางชางเผือก (The Milky
Way) ซึ่งเปนกาแล็กซี่ที่ประกอบดวยสมาชิกดาวฤกษกวา
200,000 ลานดวง ดวงอาทิตยก็เปนหนึ่งในดาวฤกษเหลานั้น
กาแล็กซี่ทางชางเผือกมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 100,000
ปแสง และระบบสุริยะใชเวลาโคจรครบรอบกาแล็กซี่
ประมาณ 225 ลานป
วงแหวนรอบทางชางเผือก
ที่มา http://www.ipst.ac.th/thaiversion/publication/in_sci/MilkyWay.html

เมื่อเปรียบเทียบสมาชิกของระบบสุริยะ ดวงอาทิตยมีมวลมากที่สุดถึง 99.85 % ขณะที่ดาวเคราะหทุก
ดวงมีมวลรวมกันเพียง 0.135 % โดยดาวพฤหัสบดีมีมวลสูงเปน 2.5 เทา ของมวลดาวเคราะหอื่นๆทุกดวง
รวมกัน

ถามองจากอวกาศเหนือขั้วเหนือของดวงอาทิตย สมาชิกในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตยในทิศทวน
เข็มนาฬิกาไปในทางเดียวกัน ดาวเคราะหทั้งหลายตางโคจรรอบดวงอาทิตยอยูในระนาบใกลเคียงกับระนาบ
ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยซึ่งเรียกวา ระนาบสุริยวิถี (Ecliptic) แตมีดาวพลูโตเพียงดวงเดียวที่มีวงโคจรรี
มาก และเอียงออกจากระนาบสุริยวิถี

ดาวพลูโต
ดาวพลูโตถูกคนพบเมื่อป พ.ศ. 2473 โดยไคลด ทอมบอห นักดาราศาสตรชาวอเมริกัน ซึ่งตอนนั้น
ทํางานอยูที่หอดูดาวโลเวลล รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา โดยนักวิทยาศาสตรตั้งชื่อดาวพลูโตตามชื่อเทพแหง
ความตายของชาวโรมัน ในขณะที่ชื่อภาษาไทยคือดาวยมและหลังจากคนพบดาวพลูโต 48 ป ในป พ.ศ. 2521
นักดาราศาสตรก็คนพบแครอน ซึ่งมีสถานะเปนดาวบริวารของดาวพลูโตในขณะนั้น
ในอดีต ดาวพลูโตถือเปนดาวเคราะหที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ ปกติจะเปนดาวเคราะหที่ไกลจากดวง
อาทิตยมากที่สุด และอยูในลําดับที่ 9 ของกลุมดาวเคราะหในระบบสุริยะ โดยอยูในสถานภาพนี้เปนเวลานาน
76 ปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2549
ดาวพลูโตมีรูปพรรณสัณฐานเปนทรงกลมมีเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 2,400 กิโลเมตร มีมวลประมาณ 0.002 เทาของ
โลก วงโคจรรอบดวงอาทิตยเปนวงรี ใชเวลาเดินทาง 248 ปจึงจะ
ครบ 1 รอบ ระยะหางจากดวงอาทิตยเฉลี่ย 5,900 ลานกิโลเมตร แสง
ใชเวลาเดินทาง 4.5 ชั่วโมง ในการเดินทางจากดวงอาทิตยถึงดาว
พลูโต ระนาบการโคจรของดาวพลูโตทํามุม 17.1 องศากับระนาบ
การโคจรของดาวเคราะหดวงอื่นในระบบ
ดาวพลูโต
ที่มา http://student.nu.ac.th/clachpher/pluto.html

อยางไรก็ตามหลังการคนพบดาวพลูโต ยังคงมีขอถกเถียงเกี่ยวกับสถานภาพของดาวพลูโตเปนระยะๆ
อยางตอเนื่อง เนื่องจากดาวพลูโตนั้นมีขนาดเล็กมาก และยังมีวงโคจรแตกตางจากสมาชิกดาวเคราะหดวง
อื่นๆ และหลังจากมีขอโตแยงมานานนับทศวรรษ เหลานักดาราศาสตรจึงไดขอสรุปเมื่อ 24 สิงหาคม 2549
ซึ่งครบรอบ 100 ปแหงชาตกาลของ ไคลด ทอมบอห ที่เปนผูคนพบดาวพลูโต

วงโคจรดาวพลูโตกับระนาบสุริยะ
ที่มา
http://web1.dara.ac.th/daraspace/solarsystem
/pluto/Pluto.htm

การปรับสถานภาพของดาวพลูโต ผลแหงความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมดาราศาสตรสากล หรือไอเอยู (International
Astronomical Union’s: IAU) ซึ่งมีนักดาราศาสตรจาก 75 ประเทศ (ตัวแทนจากประเทศไทยไดแก
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม และ ดร. บุษบา คราเมอร) เขารวมประชุมกันที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก ไดลงมติ
ถอดดาวพลูโตออกจากการเปนดาวเคราะห โดยกําหนดใหมใหดาวพลูโตเปนดาวเคราะหแคระ และไดให
นิยามของดาวเคราะหและดาวเคราะหแคระไวดังนี้
ดาวเคราะห (Planet) จะมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนวัตถุบนทองฟาที่โคจรรอบดาวฤกษ
2. มีมวลมากพอที่จะทําใหคงรูปรางเปนทรงกลมหรือเกือบกลม
3. มีวงโคจรที่ชัดเจนและไดทําใหบริเวณใกลเคียงกับวงโคจรปราศจากวัตถุอื่นๆ
สวนดาวเคราะหแคระ (Dwarf Planet) มีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนวัตถุที่โคจรรอบดวงอาทิตย
2. มีมวลมากพอจนแรงโนมถวงทําใหวัตถุดังกลาวมีรูปรางเปนทรงกลมหรือเกือบกลม
3. วัตถุดังกลาวจะตองไมทําใหบริเวณใกลเคียงกับวงโคจรของมันปราศจากวัตถุอื่น
4. ไมเปนบริวารของดาวเคราะหดวงอื่น
วัตถุที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติตามนิยามดังที่กลาวมา ใหเรียกรวมๆกันวา เปนวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ
(Small Solar System Bodies)

เมื่อไอเอยูใหนิยามออกมาในลักษณะนี้ทําใหพลูโตหลุดออกจากความเปนดาวเคราะหทันที เพราะมีวง
โคจรทับซอนกับดาวเนปจูน ดาวเคราะหในระบบสุริยะ จึงเหลือเพียง 8 ดวง ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาว
อังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
สวนดาวเคราะหแคระไดแก ดาวพลูโต
ดาวเซเรส 2003UB313
อยางไรก็ตามไมวาดาวพลูโตจะเปน
วัตถุบนทองฟาชนิดใด องคการบริหาร
การบินและอวกาศแหงชาติ (นาซา)
สหรัฐอเมริกาไดมีโครงการสํารวจดาว
พลูโต โดยไดปลอยยานอวกาศไรมนุษย
เมื่อเดือนมกราคม 2549 เพื่อไปเก็บขอมูล
ที่มา http://www.pressian.com/Scripts/section
ดาวพลูโต ยานอวกาศใชเวลา 10 ปในการเดินทางสูเปาหมาย และพรอมกับยานลํานี้ นาซาไดนําเถากระดูก
บางสวนของไคลด ทอมบอหผูคนพบดาวพลูโต เดินทางไปพรอมกับยานดวย

ยานอวกาศนิวฮอไรซอน ที่เดินทางไปสํารวจดาวพลูโต
ที่มา http://www.avaruusmgz.info/.../new_horizons3.html

ผูคนพบดาวพลูโต นักดาราศาสตรแหงศตวรรษที่ 20

ไคลด ทอมบอห
ไคลด ทอมบอห (Clyde Tombaugh) เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2449 ณ เมือง streater มล
รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา มีบิดามารดาประกอบอาชีพทําฟารมปศุสัตว ทอมบอหสนใจดาราศาสตรเพราะ
รูสึกประทับใจเมื่อใชกลองของบิดาสองดูดาวในเวลากลางคืน ตอมาทอมบอหประกอบกลองตัวใหมขึ้นมา
และใชกลองตัวนั้นบันทึกภาพดวงดาวตางๆ แลวสงไปขอคําแนะนําที่หอดูดาวโลเวลล ผูอํานวยการของหอดู
ดาวเห็นทอมบอหสงงานเขาไปสม่ําเสมอ จึงเสนองานที่หอดูดาวโลเวลลใหแกทอมบอห โดยมอบหมายให
คนหาดาวเคราะหดวงที่ 9 แหงระบบสุริยะ ทอมบอหถา ยภาพทองฟาและใชเวลาวิเคราะหภาพถายอยูนานนับ
ป จนในที่สุด วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2473 ทอมบอหจึงประกาศวาคนพบดาวเคราะหดวงที่ 9 แหงระบบ
สุริยะ และวงการดาราศาสตรไดตั้งชื่อดาวดวงใหมนั้นวา พลูโต
การคนพบดาวพลูโตทําใหทอมบอหเปนที่รูจักและมีชื่อเสียง รวมทั้งทําใหไดรับทุนศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีและโททางดานดาราศาสตร เนื่องจากตอนที่คนพบดาวพลูโตนั้น ทอมบอหยังไมจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ทอมบอหเขาทํางานเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัย New Mexico State
และภายหลังไดจัดตั้งภาควิชาดาราศาสตรขึ้น ทอมบอหทํางานเปนอาจารยจนกระทั่งเกษียณเมื่ออายุ 67 ป
และเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคม 2540 ดวยวัย 90 ป อีก 9 ปตอมา ดาวพลูโตก็ถูกเปลี่ยนสถานภาพจากดาว

เคราะหไปเปนดาวเคราะหแคระ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปนการเปลี่ยนแปลงความรูทางจักรวาลครั้งใหญ
ในรอบหลายทศวรรษที่ประวัติศาสตรจะไดบันทึกเอาไว

เรียบเรียงโดย
ศูนยความรูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อางอิง
1. www.manager.co.th
2. www.matichon.co.th
3. www.sci-educ.nfe.go.th
4. www.stkc.go.th/STKC/018/index.htm
5. http://th.wikipedia.org/
6. www.tsshoponline.com
7. www.kirdkao.org
8. http://web1.dara.ac.th/
9. http://www.ipst.ac.th/thaiversion/publications/in_sci/MilkyWay.html
10. “จัดระเบียบระบบสุริยะ”, ศรัณย โปษยะจินดา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
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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

