ดาวเคราะห์อยู่ที่ใดบ้าง
เรียบเรียงโดย ฤทัย เพลงวัฒนา
เมื่ อ มองท้ อ งฟ้ า ในยามค่่ า คื น จะเห็ น ดาวฤกษ์ (star)
จ่านวนมาก และเห็นดาวบางดวงเปลี่ยนต่าแหน่งไปในท้องฟ้าเมื่อ
เทียบกับดาวอื่น ๆ นั่นคือ ดาวเคราะห์ (planet) หลายคนอาจเคย
สงสั ย ว่ า ในเอกภพ หรือ อาจจะแคบกว่ า นั้ น คือ ในกาแล็ ก ซีท าง
ช้างเผือกของเรา มีดาวเคราะห์เพียง 8 ดวงเท่านี้หรือ
เมื่อใดจะเรียกดาวเคราะห์

ภาพที่ 1 กาแล็กซีทางช้างเผือก

ก่อนที่เราจะไปค้นหากันว่า นอกจากดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะแล้ว ยังมีดาวเคราะห์อื่น ๆ อีกหรือไม่ เราคงต้องมาท่าความเข้าใจกับนิยามของค่าว่าดาวเคราะห์กันก่อน คือ
ดาวเคราะห์จะต้องเป็นดาวที่
1. โคจรรอบดวงอาทิตย์
2. มีมวลสูงมากพอจนแรงโน้มถ่วงท่าให้มีรูปทรงเป็นทรงกลมหรือเกือบกลม
3. ในบริเวณใกล้เคียงกับวงโคจรของดาวดวงนั้น ไม่มีวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ โคจรอยู่
ถ้าดาวดวงใด มีข้อ 1 และ 2 แต่มีลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม ดังรายละเอียดด้านล่าง จะจัดเป็นดาวเคราะห์แคระ
(dwarf planet)
 ในบริวเณใกล้เคียงกับวงโคจรของดาวดวงนั้นมีวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ โคจรอยู่
 ดาวดวงนั้นไม่เป็นบริวารของดาวเคราะห์อื่น
ส่วนดาวที่ไ ม่มีลักษณะที่ เป็นไปไปตามข้อ 1 และ 2 ดาวนั้นจะถูกจัดเป็น วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริย ะ
(small solar system bodies)
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Extrasolar Planet)
ในระบบสุริยะ จะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่อย่างที่
เราทราบกันดีว่าในเอกภพของเรามีดาวฤกษ์จ่านวนมาก ซึ่งมีทั้งขนาดประมาณดวงอาทิตย์ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
กว่าดวงอาทิตย์ ดังนั้นน่าจะเป็นไปได้ที่ดาวฤกษ์ดังกล่าวจะมีดาวเคราะห์เป็นบริวารเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ของเรา
เทคโนโลยีอวกาศ จึงมีบทบาทส่าคัญ ในการขยายขอบเขตการศึกษาวัตถุอื่น ๆ ในอวกาศ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทาย
ต่อความสามารถของมนุษ ย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับการหาดาวเคราะห์อื่น ๆ ที่ น่าจะมี
สิ่งมีชี วิตอาศัย อยู่ไ ด้คล้า ยโลกของเรา มนุษย์ จึงเริ่มต้นค้นหาดาวดังกล่าว และในที่สุด ปี ค.ศ. 1992 ได้ พ บดาว
เคราะห์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะของเรา จึงเรียกว่า ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่ง สมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล
(IAU : International Astronomical Union) ได้ให้นิยามดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ไว้ดังนี้

1. โคจรรอบดาวฤกษ์ที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ หรือโคจรรอบซากดาวฤกษ์
2. มีมวลต่่าสุดเพียงพอที่แรงโน้มถ่วงท่าให้เกิดรูปทรงของดาวเคราะห์ คือ มีรูปทรงเป็นทรงกลม
หรือเกือบกลม
3. มีมวลสูงสุดต้องไม่มากกว่า 13 เท่าของดาวพฤหัสบดี (ไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่แก่น)
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกที่ค้นพบ เป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบพัลซาร์ (ดาวนิวตรอนหรือซาก
ของดาวฤกษ์) และได้ค้นพบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมแล้วมากกว่า 4,000 ดวง (มีทั้งได้รับการยืนยันแล้วและรอ
การยืนยัน) โดยดาวเคราะห์นอกระบบสุริย ะแต่ล ะดวง ล้วนมีลัก ษณะทางกายภาพแตกต่างกั น เช่น ขนาด มวล
องค์ประกอบ จึงได้น่ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ แต่มีดาวเคราะห์นอกระบบ
สุริยะอยู่เพียง 3 ประเภทเท่านั้น ที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต คือ
1. ดาวเแก๊สยักษ์ (gas giants) เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกมากกว่า 10 เท่า เป็น
ดาวเคราะห์ที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่คือแก๊สไฮโดรเจน
และแก๊สฮีเลียม
2. ซูปเปอร์เอิร์ธ (super earths) เป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายโลก แต่มีมวลมากกว่าโลก
ประมาณ 1 – 10 เท่า เช่น Gliese-876d ดังภาพที่ 2
3. ดาวเคราะห์คล้ายโลก (exo earths) เป็นดาวเคราะห์
ที่มีขนาด รัศมี และมวลใกล้เคียงกับโลก มีชั้น
บรรยากาศคล้ายกับโลก รวมถึงอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ใน
ระยะทางที่เหมาะสม เช่น Kepler-452b ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 2 Gliese-876d
ภาพที่ 3 Kepler-452b
จากการค้น พบดัง กล่า ว ท่า ให้ก ารส่า รวจดาว
เคราะห์นอกระบบสุริยะยังด่าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าเราจะพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถ
อาศัยอยู่ได้ และเป็นความท้าทายของมนุษย์ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศใหม่ ๆ เพื่อน่ามาไขปริศนาในห้วงอวกาศ
ให้ได้
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