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เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) (4 มกราคม พ.ศ. 
2186-31 มีนาคม พ.ศ. 2270 (ตามปฏิทินเกรกอเรียน) หรือ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2185- 20 มีนาคม พ.ศ. 2270 ตามปฏิทินจูเลยีน) นักฟิสิกส์ นัก
คณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวองักฤษผู้มีช่ือเสียงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ขององักฤษ นิวตันเกดิที่เมืองวูลสธอร์ป ลงิคอนไชร์ 
ประเทศองักฤษ

http://202.28.94.55/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://202.28.94.55/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ผลงานของนิวตัน

-การค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลก
-การตั้งทฤษฏีแคลคูลสั

นิวตันยงัให้ก าเนิดวิชาคณิตศาสตร์แขนงใหม่หลายเร่ืองด้วยกนั 
ได้แก่ แคลคูลสั (Calculus) แต่ปัจจุบันรู้จักกนัในช่ือว่าแคลคูลสัเชิง
อนิทิกรัล (Integral Calculus) ต่อมานิวตันได้พบการค านวณอกีวิธีหน่ึง 
ใช้ส าหรับค านวณหาเซตบนจุดระนาบ เรียกว่า ไฮเพอร์โบลา 
(Hyperbola) ซ่ึงผลจากการค านวณพบว่า ผลต่างของระยะห่างระหว่าง
จุดใด ๆ ในเซตกบัจุดคงที่ 2 จุด มีค่าเท่ากนัเสมอ 
-ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดใช้แสง และ ค้นพบสมบัติของแสง 



กฎการเคล่ือนทีข่องนิวตัน
กฎการเคล่ือนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน

"วัตถุจะคงสภาพอยู่น่ิง หรือ สภาพการเคล่ือนที่ด้วย
ความเร็วคงตัวในแนวตรง นอกจากจะมีแรงลพัธ์ซ่ึงมีค่าไม่
เป็นศูนย์มากระท า"



กฎการเคล่ือนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน

นิวตันได้สรุปเกีย่วกบัแรงและการเปลีย่นสภาพการเคล่ือนที่ของ
วัตถุ เป็นกฎการเคล่ือนที่ข้อที่สองของนิวตันว่า

"เม่ือมีแรงลพัธ์ซ่ึงมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระท าต่อวัตถุจะท าให้
วัตถุเกดิความเร่งในทิศเดียวกบัแรงลพัธ์ที่มากระท าและขนาดของ
ความเร่งจะแปรผนัตรงกบัขนาดของแรงลพัธ์และจะแปรผกผนักบัมวล
ของวัตถุ"



กฎการเคล่ือนทีข้่อที่ 3 ของนิวตนั

"แรงที่วัตถุที่หน่ึงกระท าต่อวัตถุที่สอง ย่อมเท่ากบั แรงที่วัตถุที่
สองกระท าต่อวัตถุที่หน่ึง แต่ทิศทางตรงข้ามกนั" (Action = 
Reaction)

กลอ่ง
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N



ธรรมชาติของแรง

นักวิทยาศาสตร์รู้จักแรงดึงดูดระหว่างมวลมาหลาย
ร้อยปีแล้ว ตั้งแต่สมัยของ เซอร์ไอแซค นิวตัน แรงโน้มถ่วง 
(หรือแรงดึงดูดระหว่างมวล) คือ แรงที่ดึงดูดวัตถุทีม่ีมวลหรือ
พลงังาน เข้าด้วยกนั นิวตันเป็นคนแรกที่อธิบายได้ว่า ความ
แรงของแรงดึงดูดระหว่างมวลน้ันขึน้อยู่กบัระยะห่างระหว่าง
มวลทั้งสองยกก าลงัสอง ยิง่ห่างกนัมากแรงดึงดูดระหว่างมวล
กจ็ะน้อยลง หรือที่รู้จักกนัดีคือ "กฎก าลงัสองผกผนั" หรือ กฎ
แรงโน้มถ่วงของนิวตัน 



แรงโน้มถ่วงดงักล่าวเป็นแรงที่ก าหนด การ
โคจรของดวงดาวต่างๆ เป็นแรงทีก่กัเกบ็บรรยากาศ
และน า้ รวมทั้งส่ิงจ าเป็นส าหรับการเกดิชีวติไว้ไม่ให้
หลุดออกนอกโลก ท าให้เกดิส่ิงมชีีวติขึน้มาได้บนโลก 
นับเป็นแรงพืน้ฐาน 1 ใน 4 ชนิดทีม่อียู่ในธรรมชาติ
นอกเหนือจาก แรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงนิวเคลยีร์อย่าง
อ่อน และแรงนิวเคลยีรอย่างเข้ม ตามที่นักฟิสิกส์ได้
จ าแนกแรงหลกัๆ ไว้บนโลกนี้





นักฟิสิกส์หลายๆคนเช่ือว่าเหตุที่แรงโน้มถ่วงมีความแรงน้อย
กว่าแรงอ่ืนๆ น้ันอาจเป็นเพราะว่า เอกภพของเราไม่ได้มีอยู่เพยีงแค่ 4
มิติ คือเวลา และ ปริมาตร (ความกว้าง ความยาว และ ความสูง) แต่ยงั
มีมิติอ่ืนๆ ซ่อนอยู่อกี 

ค าว่ามิติในที่นีไ้ม่ได้หมายถึงโลกหรือจักรวาลอ่ืนแต่เป็นอกี
ทิศทางหน่ึงนอกจากรูปทรงสามมิติที่เราสัมผสัอยู่ทุกๆวัน

ในบรรดาแรงทั้ง 4 ชนิดที่มีในธรรมชาติ แรงโน้มถ่วงเป็น
เพยีงแรงเดียวที่สามารถ เดินทางในมิติทั้งหมดได้ ในขณะที่แรง
แม่เหลก็ไฟฟ้า และ แรงนิวเคลยีร์จะมีผลในโลก 4 มิติที่เราอยู่เท่าน้ัน 



ตามทฤษฎขีองไอสไตน์น้ัน แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูด
ระหว่างมวลน้ัน สามารถอธิบายได้ด้วยความโค้งของเอกภพ 
ไอน์สไตน์มองภาพจักรวาลเป็นแผ่นผ้าใบที่ขงึตึง ดวงดาวและ
มวลต่างๆ ที่ลอยอยู่ในเอกภพเป็นเสมือน ตุ้มน ้าหนักที่กดลงไป
บนผืนผ้าใบ ความโค้งของผืนผ้าใบซ่ึงเกดิจากมวลเหล่านี้ท าให้
เกดิแรงดึงดูดระหว่างกนัและกนั ดังน้ันแรงโน้มถ่วงจึงสามารถ
แผ่ไปได้ทั่วทุกๆทิศทางไม่ว่าธรรมชาติจะมีกีม่ติิกต็าม แนวคิด
เหล่านีเ้ป็นแรงบันดาลใจให้นักฟิสิกส์พยายามที่จะค้นหา และ
พสูิจน์ว่ามีมิติอ่ืนๆ อยู่จริง 



สุกสว่างพ่างเพีย้งสุริยนัต์ กว่าพนัดวง......





หลุมด า คืออะไรกนัแน่ เกดิขึน้มาได้อย่างไร โลกของ
เราจะถูกมนักลืนเข้าไปหรือไม่ ด้วยเทคโนโลยใีนปัจจุบัน
นักวทิยาศาสตร์สามารถสร้างหลุมด าได้หรือไม่ มาตามล่าหา 
Black Hole กนั

ต านานของดวงดาว
ตามทฤษฎฟิีสิกส์ หลุมด า หรือ (Black Hole) น้ันก็

เปรียบได้กบัดาวฤกษ์ที่ตายดบัแล้ว









ดาวทีจ่ะกลายเป็นหลุมด าน้ันคือ "ดาวฤกษ์" หรือ
ดาวทีม่แีสงสว่างในตวัเอง เช่น ดวงอาทติย์ซ่ึงเป็น
ก้อนกา็ซร้อนๆทีล่อยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศ โดยมี
ไฮโดรเจนและฮีเลยีมเป็นองค์ประกอบหลกัพลงังานที่เรา
ได้รับจากดวงอาทิตย์น้ัน เกดิจากปฏิกริยานิวเคลยีร์ที่ใน
แกนกลางของดาวและปฏิกริยานิวเคลยีร์ที่ว่านีน้อกจากจะ
ให้แสงสว่างแล้ว ยงัท าให้เกดิแรงดนัมหาศาลจากภายใน
ดาวซ่ึงจะท าหน้าทีพ่ยุงไม่ให้ดาวทั้งดวงเกดิการยุบตวัลง











ท าไมดาวต้องยุบตวั?

เพราะว่าตามธรรมชาติแล้ววัตถุทุกชนิดจะมีแรงดงึดูด
ระหว่างกนั แรงดึงดูดนีข้ึน้กบัมวลของวัตถุน้ันๆ ยิง่มีมวลมาก
แรงกจ็ะยิง่มาก ดวงดาวต่างๆที่เราเห็นบนท้องฟ้าน้ัน มีมวล
มากมายมหาศาล แต่ละอนูแต่ละโมเลกลุของมันกจ็ะดึงดูดกนั
และกนั ตามกฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน แรงดึงดูดที่ว่า
นีม้ีความแรงมหาศาล หากว่าไม่มีแรงต้านจากปฎกิริยานิวเคลยีร์
แล้วดาวทั้งดวง ย่อมยุบตัวลงเหลือขนาดนิดเดียว











แรงแม่เหลก็



ชาวกรีกและโรมนัโบราณรู้จกัอ านาจ
แม่เหลก็ไฟฟ้า พวกเขาเหน็ว่าหินสีด าท่ีลึกลบัน่า
พิศวงชนิดหน่ึงมีแรงท่ีท าให้โลหะบางชนิดเข้ามาติด
อยู่กบัมนัได้ พวกเขายงัสงัเกตเหน็ด้วยว่า เมื่อเอา
หินชนิดน้ีช้ินเลก็ๆผกูแขวนกบัเชือกปลายข้างหน่ึง
ของมนัจะช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ หินดงักล่าวจึง
อาจจะเอามาใช้เป็นเขม็ทิศส าหรบับอกทิศทางได้



แต่ชาวกรีกและโรมันไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์
ประหลาดนีไ้ด้ ที่จริงแล้ว มีผู้คนจ านวนมากที่เช่ือว่า อ านาจของหินสี
ด าน้ันเกดิจากอ านาจเหนือธรรมชาติบางประการ ในยุคโบราณจึงเกดิ
ต านานหลายเร่ืองที่เกีย่วกบัอ านาจของแม่เหลก็ ต านานเร่ืองหน่ึง
เกีย่วกบัคนเลีย้งแกะช่ือว่า แม็กเนส ผู้ซ่ึงยงัคงติดอยู่กบัหินบนเขาอดิา 
ทั้งนี ้กเ็พราะตะปูที่ตอกรองเท้าของเขา ต านานอกีเร่ืองหน่ึงเล่าว่า 
แม่เหลก็ หรือ แม็กเน็ต ( Magnet) ในภาษาองักฤษน้ันเป็นค าที่ได้มา
จากช่ือสถานที่แห่งหน่ึงในเอเชียน้อย คือ แม็กนีเซีย ( Magnesia) อนั
เป็นแหล่งที่พบแม่เหลก็เป็นคร้ังแรก บางทีเร่ืองที่ฟังดูแปลกประหลาด
ที่สุดคงจะเป็นเร่ืองของภูเขาที่เป็นหินแม่เหลก็ซ่ึงดูดเอาตะปูจากล า
เรือที่แล่นเข้ามาใกล้ภูเขาลูกน้ันเกนิไป



จนถึงปลายศตวรรษที่ 16 
นักวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษช่ือ วิลเลยีม 
กลิเบิร์ต จึงได้เร่ิมศึกษาระบบการ
ท างานของแม่เหลก็ เขาเสนอแนวคิด
ส าคัญประการหน่ึง คือ โลกเองกเ็ป็น
แม่เหลก็ขนาดใหญ่ที่มีขั้วแม่เหลก็
เหมือนแม่เหลก็ธรรมดาน่ีเอง แนวคิดนี้
อธิบายว่าท าไมแม่เหลก็จึงช้ีไปทางทิศ
เหนือและทิศใต้อยู่เสมอ แม่เหลก็ถูก
ขั้วแม่เหลก็ของโลกดึงดูดน่ันเอง



วสัดแุม่เหลก็
Magnetic Materials

แมเ่หลก็เป็นวสัดท่ีุถกูค้นพบและน ามาใช้เป็น
เขม็ทิศส าหรบับอกทิศทางในการเดินทางไปในท่ีต่างๆ 
เช่น การเดินเรอืในช่วงศตวรรษท่ี 15-16  และใช้เป็น
เครือ่งมอืประกอบในศาสตรข์องฮวงจุ้ยเป็นเวลาหลาย
พนัปีมาแล้ว แมเ่หลก็ถกูน ามาใช้งานในชีวิตประจ าวนั
ของเราอย่างแพรห่ลาย เช่น หวัอ่านเทป (Tape 
Recorder) ล าโพง (Loud Speakers) มอเตอร ์(Motor) 
Linear Accelerators อปุกรณ์ไมโครเวฟ (Microwave 
Device) ของเดก็เล่น (Toy) และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 





เหล็กน ้าพี ้ ในอดีตเช่ือกันว่า  ๑.พระแสงของ้าวของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ทรงใช้กระท ายุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชา ๒.ดาบ นันท
กาวุธ ของพระยาพชัิยดาบหัก ๓.ดาบล้างอาถรรพ์ของพระนารายณ์
มหาราช ๔.ดาบฟ้าฟ้ืนของขุนแผน มีส่วนผสมของเหล็กน ้าพี้



ดาบเหลก็น า้พี ้



วสัดุแม่เหลก็ซ่ึงมสูีตรทางเคมเีป็น Fe3O4 หรือ FeO.Fe2O3

แรงของแมเ่หลก็เป็นส่ิงท่ีมองไมเ่หน็ แต่เรา
สามารถมองเหน็พลงัของมนัได้ เมือ่แมเ่หลก็ดึงโลหะชนิด
หน่ึงเข้ามาหามนั วตัถท่ีุสามารถดึงดดูโลหะบางอย่าง เช่น 
เหลก็ เรียกว่า แมเ่หลก็ ส่วนวตัถท่ีุดึงดดูโดยแมเ่หลก็นัน้
เรียกว่า วตัถท่ีุมีคณุสมบติัแมเ่หลก็ 

แมเ่หลก็ทกุอนัมี 2 ขัว้ และโลกของเรากเ็ป็น
แมเ่หลก็ท่ีใหญ่มากเช่นกนั แมเ่หลก็จะอยู่ใกล้ขัว้โลก
เหนือและขัว้โลกใต้(ขัว้ทางภมิูศาสตร)์ วตัถท่ีุคงความ
เป็นแมเ่หลก็อยู่ตลอดเวลา เรียกว่า แมเ่หลก็ถาวร เมือ่
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดจะท าให้เกิดสภาพแมเ่หลก็
ขึน้เรียกว่า แมเ่หลก็ไฟฟ้า 



แม่เหลก็และสนามแม่เหลก็

แมเ่หลก็ คือ สารท่ีสามารถดดูเหลก็หรอืเหน่ียวน า
ให้เหลก็หรอืสารแมเ่หลก็เป็นแมเ่หลก็ได้ แบง่เป็น 2 ชนิด 

1. แมเ่หลก็ถาวร (Permanent Magnetic) คือแมเ่หลก็
ท่ีมีคณุสมบติัเป็นแมเ่หลก็ตลอดไป เช่น แมเ่หลก็ท่ีใช้ใน
ล าโพง เป็นต้น ซ่ึงได้มาจากการน าเอาลวดทองแดงอาบ
น ้ายาพนัรอบแท่งเหลก็กล้าแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าผา่นเข้า
ไปในขดลวด ท าให้เกิดสนานแมเ่หลก็ไปดดูเหลก็ผลกั
โมเลกลุภายในแท่งเหลก็กล้า ให้มีการเรียงตวัของโมเลกลุ
อย่างเป็นระเบียบตลอดไป เหลก็กล้าดงักล่าวกจ็ะคงสภาพ
เป็นแมเ่หลก็ถาวรต่อไป





แม่เหลก็ในดอกล าโพง



2. แม่เหลก็ไฟฟ้า หรือ แม่เหลก็ชัว่คราว 
(Electro Magnetic) เป็นแม่เหลก็ท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะ
เดียวกนักบัแม่เหลก็ถาวร แต่เหลก็ท่ีน ามาใช้เป็น
เพียงเหลก็อ่อนธรรมดา เมื่อมีการป้อนกระแส ไฟฟ้า
ผา่นเข้าไปในขดลวดท่ีพนัอยู่รอบแท่งเหลก็อ่อนนัน้ 
แท่งเหลก็อ่อนกจ็ะมีสภาพเป็นแม่เหลก็ไปทนัที แต่
เม่ือหยดุจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไป อ านาจแม่เหลก็กจ็ะ
หมดไปด้วย เช่น อปุกรณ์จ าพวกรีเลย ์(Relay) โซนิ
นอยด ์(Solenoid) กระด่ิงไฟฟ้า เป็นต้น





ในต่างประเทศใช้คุณสมบัติ
เร่ืองนี ้ท ารถไฟที่ใช้วิ่งบนรางทีใ่ช้
สนามแม่เหลก็ในการยกตัวกนั ซ่ึงจะ
ช่วยให้วิ่งได้เร็วมากๆ เพราะไม่มีการ
เสียดสี กนั เหมือนทั่วๆไปที่มล้ีอแล้วใส่
ลูกปืนเพ่ือลดแรงเสียดทาน(แต่มันกย็งั
มีอยู่) ในจักรกลที่ต้องการความ
คล่องตัวสูง เพลากจ็ะถูกท าให้ไม่ติดกบั
เส้ือเพลา โดยใช้ระบบ Magnetic 
Bearing ที่ท าให้ไม่มีการสึกหรอ



รถไฟฟ้าในบ้านเราใช้หลักการเดียวกัน



หวัรถจกัรของขบวนรถไฟฟ้าชินกนัเซน (Shinkansen) ซ่ึง
เป็นรถไฟท่ีเรว็ท่ีสดุในโลก ใช้เดินทางระหว่างเมืองใหญ่ ๆ ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น มีอยู่หลายแบบ แบบท่ีเหน็ในภาพน้ีมีช่ือว่า ASAMA 



เร็วที่สุดในอดีต

ปัจจบุนั



Train a Grande Vitesse (TGV) : 

รถไฟความเร็วสูงเตเจเว (ทีจีวี)

ความเร็วสูงสุดที่ 572 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง คุณสมบติั

เด่นคือ เริม่เปิดวิง่เป็นครั้งแรก

ระหว่างกรุงปารีส นครหลวง

ฝรัง่เศส กบัเมืองลียง ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2524 ต่อมาจึงขยาย

เสน้ทางอย่างรวดเร็ว สรา้ง

ต านานเป็นรถไฟความเร็วสูงที่

ชาวโลกไดย้ินชื่อคุน้หูมากท่ีสุด 

และยงัวิง่ขา้มไปยงัชาติเพือ่น

บา้น เช่น วิง่ลอดอโุมงคใ์ตท้ะเล

ไปองักฤษ



V150 รถไฟท่ีเรว็ท่ีสดุในโลก  574.8 km/h



รถไฟทีน่่ากลวัทีสุ่ดในโลก



คุณสมบัตขิองแม่เหลก็

1. ถ้าแขวนแท่งแม่เหลก็ให้เคล่ือนที่อย่างอสิระ เม่ือหยุด
น่ิง แล้วจะช้ีตามแนวทิศเหนือ ทิศใต้ ขั้วที่ช้ีไปทางทิศเหนือ 
เรียกว่า ขั้วเหนือ(N) ขั้วที่ช้ีไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้(S)

2. ขั้วแม่เหลก็ทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้จะดูดสารแม่เหลก็
เสมอ

3. ขั้วเหมือนกนัเข้าใกล้กนัจะเกดิแรงผลกักนั และขั้ว
ต่างกนัเม่ือเข้าใกล้กนัจะเกดิแรงดูด 

4. อ านาจแรงดึงดูดจะมีมากที่สุดที่บริเวณขั้วทั้งสอง
แม่เหลก็ 

5. เส้นแรงแม่เหลก็มีทิศทางออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ 



ถ้าแขวนแท่งแม่เหลก็ให้เคล่ือนที่อย่างอสิระ เม่ือหยุดน่ิง 
แล้วจะช้ีตามแนวทิศเหนือ ทิศใต้ ขั้วที่ช้ีไปทางทิศเหนือ เรียกว่า 
ขั้วเหนือ(N) ขั้วที่ช้ีไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้(S)





ค าถาม

ถ้าหากเราหกัแม่เหลก็ออกเป็นสองท่อนแล้ว
อ านาจแม่เหลก็จะยงัคงเหมือนแม่เหลก็แท่งเดิมท่ีมี
ขัว้เหนือกบัขัว้ใต้หรือไม่ อย่างไร ?



เส้นแรงแม่เหลก็
เม่ือน ำกระดำษแขง็วำงบนแท่งแม่เหลก็ โรยเศษผงเหลก็

ละเอียดบนกระดำษแลว้ค่อยๆ เคำะดว้ยน้ิวเบำๆ ผงเหลก็จะเรียงตวั
ตำมเสน้ แรงแม่เหลก็จำกขั้ว N ไปขั้ว S อยำ่งสวยงำม ดงัรูปดำ้นล่ำง 
โดยในท่ีท่ีมีเสน้แรงแม่เหลก็ เรำเรียกวำ่มี สนำมแม่เหลก็ 



ภาพแสดงเส้นแรงแม่เหลก็



เส้นแรงแม่เหลก็มีทิศทางออกจากขัว้เหนือไปยงัขัว้ใต้



แรงไฟฟ้า



ก่อนท่ีเราจะท าความเข้าใจคล่ืนแมเ่หลก็ไฟฟ้า เรา
จ าเป็นต้องเข้าใจเรือ่งประจไุฟฟ้าก่อน ประจไุฟฟ้าแยก
เป็น 2 ชนิด คือ ประจไุฟฟ้าลบ เป็นอิเลก็ตรอน และประจุ
ไฟฟ้าบวก เป็น โปรตอน 

+ -

อิเลก็ตรอนโปรตอน

แรงไฟฟ้าเป็นแรงท่ีมองไมเ่หน็ แต่มนัมีขนาด
ลดลงเมือ่ระยะทางเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ ถ้าเราวางประจลุบไกล
จากประจบุวก แรงน้ีจะอ่อนกว่าเมือ่วางอยู่ใกล้



ประจไุฟฟ้า 

อ านาจไฟฟ้ามีต้นก าเนิดจากประจบุวกและประจลุบ ในสสาร
ประจเุกิดจากอะตอม ประจบุวกเป็นของโปรตอน ประจลุบเป็นของ
อิเลก็ตรอน วตัถท่ีุเป็นกลางจะมีจ านวนโปรตอนและอิเลก็ตรอนเท่ากนั 
วตัถใุดๆ ท่ีสญูเสียอิเลก็ตรอน จะมีประจบุวก และถ้าได้รบั อิเลก็ตรอน
เกินจะมีประจลุบ ประจยุ่อมไม่สญูหายหรือเกิดขึน้ใหม่ แต่มีการถ่ายเท 
ซ่ึงในวตัถทุัว่ไป อิเลก็ตรอนจะเกิดการถ่ายเท แต่โปรตอนไม่เกิดการ
ถ่ายเท ประจท่ีุเกิดขึน้จะต้องมีขนาดเป็นจ านวนเตม็ของ 1.602 x 10
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คลูอมบ ์เสมอ 



สนามของแรงทางไฟฟ้า

แนวคิดเร่ือง สนามของแรงทางไฟฟ้า และเส้นแรงไฟฟ้า

ในทางฟิสิกส์ สนามของแรงทางไฟฟ้าเป็นผลที่เกดิจาก
ประจุไฟฟ้าตัวหน่ึงกระท ากบัประจุไฟฟ้าอกีตัวหน่ึง แทนที่เราจะ
บอกว่ามีแรงจากประจุบวกกระท ากบัประจุลบ เราจะแทน
ว่า ประจุไฟฟ้าบวกมีสนามของแรงเกดิขึน้รอบๆ และเม่ือเรา
วางอเิลก็ตรอนอยู่บนสนามนี้ มันจะถูกดึงเข้าหาประจุบวก แต่
ถ้าเราน าประจุบวกมาวางไว้ มันจะถูกผลกัออกจากประจุบวก แรง
ผลกัหรือแรงดึงดูดระหว่างประจุนีเ้ราเรียกว่า แรงคูลอมบ์





เส้นแรงไฟฟ้า

เส้นแรงมีทิศพุ่งเข้าประจลุบเส้นแรงมีทิศพุ่งออกจากประจบุวก







ในการเขยีนเส้นแรงไฟฟ้า ให้ถือเกณฑ์ว่า เส้นแรงไฟฟ้า
พุ่งออกจากประจุไฟฟ้าบวก เข้าสู่ประจุไฟฟ้าลบ ให้หัวลูกศร ออก
จากประจุไฟฟ้าบวก และ หัวลูกศรเข้าสู่ประจุไฟฟ้าลบ



คุณสมบัติของเส้นแรงไฟฟ้า 
คุณสมบัติเส้นแรงไฟฟ้าที่ควรทราบในระดบัช้ัน ม. 4-6 นี ้คือ

1. เส้นแรงไฟฟ้า พุ่งออกจากประจไุฟฟ้าบวก และพุ่งเข้าสู่ประจุ
ไฟฟ้าลบ 
2. เส้นแรงไฟฟ้าแต่ละเส้น จะไมต่ดักนัเลย 
3. เส้นแรงไฟฟ้าจากประจไุฟฟ้าชนิดเดียวกนั ไมเ่สริมเป็นแนว
เดียวกนั แต่จะเบน แยกจากกนัเป็นแต่ละแนว ส่วนเส้นแรง
ไฟฟ้าจากประจไุฟฟ้าต่างชนิดกนั จะเสริมเป็นแนวเดียวกนั 
4. เส้นแรงไฟฟ้าท่ีพุ่งออกจากกนั หรอืพุ่งเข้าสู่ผิวของวตัถ ุย่อม
ตัง้ได้ฉากกบัผิวของวตัถนัุน้ๆ เสมอ 



5. เส้นแรงไฟฟ้า จะ ไม่พุ่งผ่านวตัถตุวัน าเลย เส้นแรงไฟฟ้าจะส้ินสดุ
อยู่เพียงบริเวณผิว ของวตัถตุวัน าเท่านัน้ 
6. ส าหรบัวตัถตุวัน ารปูทรงกลมกลวงท่ีมีประจไุฟฟ้า และไม่มีวตัถอ่ืุน
ท่ีมีประจไุฟฟ้าบรรจอุยู่ ภายในทรงกลมกลวงนัน้ จะไม่มีเส้นแรง
ไฟฟ้า อยู่ภายในทรงกลมกลวงนัน้เลย เส้นแรงไฟฟ้าจะมีปรากฏ
ส้ินสดุอยู่เพียง ผิวนอกของทรงกลม กลวงเท่านัน้ โดยเส้นแรงไฟฟ้า
จะมีแนวเข้าสู่ จดุศนูยก์ลางของทรงกลมกลวง และในกรณีน้ี ภายใน
ทรงกลมกลวง จะไม่มีสนามไฟฟ้า ไม่มีแรงกระท า ไฟฟ้า กล่าวได้ว่า 
ค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าเป็นศนูย ์
7. ถ้ามีเส้นแรง หมายถึง ต้องมีสนาม สนามท่ีต าแหน่งใด ๆ จะมีทิศ
สมัผสักบัเส้นแรง ณ ต าแหน่งนัน้ ๆ เสมอ ถ้าไม่มีเส้นแรงจะไม่มี
สนาม











ฟ้าร้องฟ้าผา่เกิดได้อย่างไร ?



สาเหตขุองฟ้าแลบ
1.เมฆฝนก่อให้เกิดประจไุฟฟ้า (+ และ -) ซ่ึงมีอ านาจถึงดดูซ่ึง

กนัและกนั
2.ประจบุวก (+) มกัอยู่ในส่วนบนของก้อนเมฆและ ประจลุบ (-) 

อยู่ในส่วนล่าง ในขณะท่ีก้อนเมฆเคล่ือนท่ีเหนือพืน้ดิน พืน้ดินกจ็ะ
กลายเป็นประจบุวก

3.เมื่อประจบุวกและประจลุบเกิดขึน้ มนัจะดึงดดูซ่ึงกนัและกนั 
เมื่อกระบวนการดงักล่าวก่อรปูกจ็ะท าให้เกิดฟ้าแลบและฟ้าผ่า

สาเหตขุองฟ้าร้อง
ด้วยเหตท่ีุฟ้าแลบท าให้เกิดแกส๊ท่ีร้อนในอากาศอย่างรวดเรว็ 

การขยายตวัของแกส๊จึงท าให้เกิดฟ้าร้อง





แรงระหว่างอนุภาค (แรงนิวเคลยีร์)



นิวเคลยีร์ เป็นค าคุณศัพท์ของค าว่า นิวเคลยีส ซ่ึงเป็น
แก่นกลางของอะตอมธาตุ ซ่ึงประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน และ
นิวตรอน ซ่ึงยดึกนัได้ด้วยแรงของอนุภาคไพออน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99


สัญลกัษณ์ทางนิวเคลยีร์

เลขเชิงมวล(Mass Number) คือ ผลรวมของจ านวน
โปรตอนและนิวตรอนทั้งหมดทีม่อียู่ในนิวเคลยีส “A”

เลขเชิงอะตอม(Atomic Number) คือ จ านวนโปรตอน
ทั้งหมดในนิวเคลยีส “Z”

A – Z = n



ประเภทของรังสี

1.รังสีอนุภาค ได้แก่ อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา และ
อนุภาคนิวตรอน  

2.รังสีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ได้แก่ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา 
รังสีคอสมิก รังสีอลัตราไวโอเลต

ในที่นีเ้ราจาศึกษาเกีย่วกบัรังสีอนุภาค



ความหมายของค าต่าง ๆ
ไอโซโทป คือ นิวไคลด์หรืออะตอมท่ีมีเลขเชิงอะตอมเหมือนกัน 

แต่มีเลขเชิงมวลต่างกัน 
ไอโซบาร์ คือ นิวไคลด์ท่ีมีเลขเชิงมวลเท่ากัน แต่มีเลขเชิงอะตอม

ต่างกัน 
ไอโซโทน คือ นิวไคลด์ท่ีมีเลขนิวตรอนเท่ากัน แต่มีเลขมวลต่างกัน

ไอโซเมอร์ คือ นิวไคลด์ชนิดเดียวกัน (A , Z เหมือนกัน) แต่สภาวะ
พลังงานต่างกัน คือ อาจจะอยู่ท่ีสภาวะถูกกระตุ้นต่างๆ กันและจะกลับสู่
สภาวะเช่นเดิมโดยการปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา 



การค้นพบนิวเคลยีส 
ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ต่อต้นคริสต์ศตวรรษที ่20 

นักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับกนัแล้วว่า อะตอมไม่ใช่เพยีงลูกกลม ๆ 
เน่ืองจากการค้นพบที่ผ่านมา บ่งช้ีว่าอะตอมคงต้องประกอบด้วยอนุภาค
อย่างน้อย 2 ชนิด เช่น ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ทริก (photoelectric effect) 
ที่เม่ือโลหะบางชนิดได้รับแสงยูวีแล้ว สามารถปล่อยอนุภาคอเิลก็ตรอน 
ซ่ึงมีประจุลบออกมาได้ แสดงว่าอะตอม น่าจะมีอเิลก็ตรอนเป็น
องค์ประกอบหน่ึง และการที่อะตอมไม่มีประจุ อกีองค์ประกอบหน่ึงของ
อะตอม กต้็องเป็นอนุภาคชนิดที่มีประจุบวก จึงเกดิทฤษฎโีครงสร้างของ
อะตอมขึน้มาหลายแบบ เช่น ทฤษฎขีนมพุดดิงลูกพลมั (plum pudding) 
ของโจเซฟ ทอมสัน (Joseph Thomson)



แต่ในปัจจุบันเรายอมรับกนัแล้วว่า โครงสร้างของอะตอมน้ัน 
ส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง ที่มีนิวเคลยีสเลก็นิดเดียวอยู่ตรงกลาง และมี
อเิลก็ตรอนโคจรอยู่รอบ ๆ นิวเคลยีส ซ่ึงผลงานที่ส าคัญเป็นของ เออร์
เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)



เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1895 โดยขณะก าลงัศึกษารังสี
แคโทด (cathode rays) ด้วยหลอดรังสีแคโทด (cathode ray tube) 
แต่เขากลบัพบรังสีประหลาด ออกมาจากหลอดรังสีแคโทด ท าให้จอ
วาวแสง (fluorescent screen เป็นจอที่ฉาบด้วยวัสดุวาวแสง หรือ 
fluorescence material ซ่ึงเม่ือได้รับแสงแดดแล้ว จะเปล่งแสงที่ตา
มองเห็นออกมาได้) ที่ตั้งอยู่ด้านข้าง เกดิการวาวแสงขึน้มาได้ เขาไม่
ทราบว่ารังสีนีคื้อรังสีอะไร จึงตั้งช่ือว่ารังสีเอกซ์ การค้นพบนีไ้ด้
สร้างกระแสต่ืนตัว ในการค้นหารังสีเอกซ์จากแหล่งอ่ืน ๆ กนัขนาน
ใหญ่ ผลงานนีท้ าให้เรินต์เกนได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์เม่ือปี 
ค.ศ. 1901



กญุแจดอกแรกกคื็อ การค้นพบรังสีเอกซ์ (x-rays) ของ
วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน (Wilhelm Konrad Roentgen)



กญุแจดอกที่สอง ซ่ึงเป็นดอกที่ส าคัญมากกคื็อ อองรี แบ็ก
เกอแรล (Henri Becquerel) ค้นพบการแผ่รังสีของธาตุยูเรเนียม เม่ือ
ปี ค.ศ. 1896 แบ็กเกอแรลกเ็ป็นอกีคนหน่ึง ที่ไม่ตกกระแส และเข้า
ร่วมวงค้นหารังสีเอกซ์กบัเขาด้วย โดยเขาเร่ิมจากสารที่เป็นวัสดุวาว
แสง ที่มีธาตุยูเรเนียมเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ โพแทสเซียมยูเรนิล
ซัลเฟต ซ่ึงเขากลบัพบว่า แม้ไม่ได้รับแสงแดด แต่กส็ารนี้กป็ล่อยรังสี
ที่ตามองไม่เห็น ออกมาตลอดเวลา โดยตรวจพบได้ด้วยฟิล์มกระจก 
(photographic plate) และแบ็กเกอแรลไม่ได้เอาจริงเอาจังศึกษาเร่ือง
นีต่้อไป แต่กเ็ป็นที่ทราบกนั นับแต่น้ันมาว่า ยูเรเนียมเป็นธาตุที่มีการ
ปล่อยรังสีออกมาได้





ส าหรับกญุแจดอกที่สาม กไ็ด้แก่ การค้นพบธาตุเรเดียม ของ
มาดามคูรี (Madame Curie) กบัสามีช่ือปีแอร์ คูรี (Pierre Curie) เม่ือ
ปี ค.ศ. 1898 โดยมาดามคูรี ได้เลือกศึกษาสมบัติการปล่อยรังสีของ
ยูเรเนียม มาเป็นหัวข้อในการศึกษาระดับปริญญาเอก และมาดามคูรี 
ได้ตั้งช่ือให้กบัปรากฏการณ์นีว่้า กมัมันตภาพรังสี (radioactivity)



และต่อมา มาดามคูรียงัพบว่า นอกจากยูเรเนียมแล้ว ธาตุ
ทอเรียมกป็ล่อยรังสีด้วยเช่นกนั จากน้ัน เม่ือค้นคว้ากนัต่อไป ปี
แอร์กบัมาดามคูรี กค้็นพบธาตุใหม่ ที่ปล่อยรังสีได้อกี 2 ธาตุ คือ 
พอโลเนียมและเรเดียม ผลงานเร่ืองปรากฏการณ์กมัมันตภาพรังสี 
ท าให้แบ็กเกอแรล และมาดามคูรีกบัปีแอร์ ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาฟิสิกส์ร่วมกนั เม่ือปี ค.ศ. 1903 และการค้นพบธาตุใหม่ 2
ธาตุ กท็ าให้มาดามคูรี ได้รับรางวัลโนเบลเป็นคร้ังที่ 2 (คราวนีใ้น
สาขาเคมี) เม่ือปี ค.ศ. 1911





มีนักวิทยาศาสตร์อกีมากมาย ที่ศึกษาสมบัติของรังสี ที่แผ่
ออกมาจากอะตอม ตามปรากฏการณ์กมัมันตภาพรังสี แต่
รัทเทอร์ฟอร์ด เป็นผู้ที่มีสายตาเฉียบคมที่สุด โดยในปี ค.ศ. 1899 เขา
เป็นผู้สรุปได้ว่า รังสีที่อะตอมแผ่ออกมา มีอนุภาค 2 ชนิด ชนิดแรก มี
ประจุบวก และอกีชนิดหน่ึงมีประจุลบ ซ่ึงเขาตั้งช่ือว่า อนุภาคแอลฟา 
และอนุภาคบีตาตามล าดับ จากน้ันในปีถัดมา ปีแอร์ คูรี กพ็สูิจน์ได้ว่า 
รังสีที่อะตอมแผ่ออกมา ยงัมีอกีชนิดหน่ึงด้วย ที่ไม่มีประจุ และได้ช่ือ
ว่า รังสีแกมมา และธาตุเรเดียม ที่ปีแอร์และมาดามคูรีค้นพบน่ีเอง ที่
รัทเทอร์ฟอร์ดน าไปใช้ เป็นต้นก าเนิดรังสี หรืออนุภาคแอลฟา 
ส าหรับค้นหานิวเคลยีสของอะตอมได้ส าเร็จ



ภายใต้สนามแม่เหล็ก รังสีแอลฟาและบีตา ซ่ึงมีประจ ุจะเคลื่อนเบ่ียง
ออกไปหาขั้วลบ และขั้วบวกตามล าดับ ส่วนรังสีแกมมา ซ่ึงไม่มีประจ ุจะ
เคลื่อนตรงออกไปจากต้นก าเนิดรังสี



เม่ือปี ค.ศ. 1909 ท่ีมหาวทิยาลัยแมนเชสเตอร์ฮันส์ ไกเกอร์ (Hans 
Geiger) กับ เออร์เนสต์ มาร์สเดน (Ernest Marsden) ภายใต้การ
ก ากับของรัทเทอร์ฟอร์ด ทดลองใช้อนุภาคแอลฟา จากแก๊สเรเดียมโบรไมด์
ระดมยิง (bombard) แผ่นโลหะบาง (metal foil) หลายชนิด เช่น 
อะลูมิเนียม เหล็ก ทองค า ตะกั่ว และใช้ความหนาต่าง ๆ กัน โดยใช้วธีิซ้อน
แผ่นโลหะหลาย ๆ ช้ัน จากน้ัน นับจ านวนการเกิดการกระเจิง 
(scattering) ของอนุภาคแอลฟาเหล่านี ้ท่ีกระดอนออกมา และไป
กระทบกับจอแสงวบั (scintillant screen) ท่ีฉาบด้วยสารสังกะสี
ซัลไฟด์ แล้วจะเกิดประกายแสงเล็ก ๆ แวบออกมา ซ่ึงการนับ ต้องส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์ก าลังต ่า และต้องใช้เวลานานหลายช่ัวโมง ภายในห้องมืด ๆ



ผังแสดงการระดมยิงแผ่นทองค าบาง ๆ ด้วยอนภุาคแอลฟาจากสารประกอบเรเดียม





ผลการทดลอง สามารถสังเกตได้ดีจากการระดมยงิแผ่น
ทองค าบาง ๆ (gold foil) โดยเม่ือเช่ือตามทฤษฎขีนมพุดดิงลูกพลมั ก็
คาดว่าอนุภาคแอลฟาส่วนหน่ึง จะถูกดูดกลืนเอาไว้ อกีส่วนหน่ึงจะ
ผ่านทะลุไป และหากจะมีบางอนุภาคเกดิการเบนออกบ้าง กน่็าจะเบน
ท ามุมต ่า ๆ เท่าน้ัน แต่จากการทดลองขยบัจอแสงวับไปเร่ือย ๆ ทั้ง 360 
องศา กลบัปรากฏผลที่ท าให้ต้องประหลาดใจว่า แม้อนุภาคแอลฟาส่วน
ใหญ่จะมีผลตามที่คาด แต่กลบัมีอนุภาคแอลฟาจ านวนน้อย 1 ใน 
20,000 อนุภาคที่กระดอนกลบัออกมาด้วยมุมมากกว่า 90 องศา ซ่ึง
รัทเทอร์ฟอร์ดถึงกบักล่าวว่า 

“เร่ืองน้ีแทบเป็นไปไม่ได้ เหมือนกบัว่า คณุยงิกระดาษทิชชู 
ด้วยกระสุนขนาด 15 น้ิว แล้วกระสุนย้อนกลับมาหาตัวคณุเอง” 



จากน้ันเม่ือทดลองซ ้าจนมั่นใจเขากส็รุปว่า อะตอมมีแก่นอยู่
ตรงกลาง ซ่ึงเลก็มาก เม่ือเทียบกบัขนาดของอะตอม โดยเป็นประจุบวก
ทั้งหมด รวมกนัอยู่ตรงน้ัน ส่วนอเิลก็ตรอน ที่มีประจุลบ กโ็คจรอยู่ใน
ที่ว่างรอบ ๆ แก่นตรงกลางน้ัน รัทเทอร์ฟอร์ด ตีพมิพ์บทความทฤษฎี
โครงสร้างของอะตอม อย่างใหม่นี ้ตอนต้นปี ค.ศ. 1911 และรู้จักกนัใน
ช่ือของ อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford atom) โดยตั้งช่ือแก่น
ประจุบวกของอะตอมนีว่้า นิวเคลยีส (nucleus) จากรากศัพท์ภาษา
ละตินคือ nux ตรงกบัภาษาองักฤษว่า nut ที่หมายถึงผลไม้เปลือกแขง็
ลูกเลก็ ๆ



รูปด้านซ้ายหากโครงสร้างอะตอมเป็นแบบขนมพุดดิงลูกพลัม 
อนุภาคแอลฟาจะเบนออกได้บ้าง แต่การทีอ่นุภาคแอลฟากระดอน
ออกเป็นมุมโต ๆ ได้รัทเทอร์ฟอร์ดจึงสรุปโครงสร้างอะตอมตามรูป
ด้านขวา



ต่อมาในปี ค.ศ. 1914 รัทเทอร์ฟอร์ด ตั้งช่ือให้กับอนุภาค
ประจุบวกในนิวเคลยีสว่า โปรตอน (proton) และหลงัจากการ
ค้นพบนิวเคลยีสกว่า 20 ปี ในปี ค.ศ. 1932 เจมส์ แชดวิก (James 
Chadwick) กพ็สูิจน์ได้ว่า นอกจากโปรตอนแล้ว ในนิวเคลยีส
ของอะตอม ยงัประกอบด้วยอนุภาคอยู่อกีชนิดหน่ึง ซ่ึงไม่มี
ประจุ และเขาเรียกอนุภาคนีว่้า นิวตรอน (neutron)



นิวเคลยีสมีขนาดเลก็มาก จึงท าให้แรงผลกัทางไฟฟ้า
ระหว่างโปรตอนและโปรตอนในนิวเคลยีสมีค่าสูงมาก และแรง
ผลกันีม้ีค่ามากกว่าแรงดึงดูดแบบโน้มถ่วงระหว่างโปรตอนด้วยกนั
เป็นอนัมากด้วย แต่การที่นิวคลอีอนสามารถยดึกนัอยู่ในนิวเคลยีส
ได้ แสดงว่ามีแรงอกีประเภทหน่ึงกระท าระหว่างประจุไฟฟ้า เรียก
แรงนีว่้า แรงนิวเคลยีร์ (nuclear force) 

























ยูเรเนียม-235 เพยีง 1 กรัม ให้ความร้อนเทียบเท่าถ่าน
หินช้ันดี 3 ตันในโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ มี
ความส้ินเปลืองยูเรเนียมเข้มข้นแบบใช้คร้ังเดียว ประมาณ 30 
ตันต่อปี ถ้าใช้ถ่านลกิไนต์จะต้องมีปริมาณถึง 6,000,000 ตัน
ต่อปี

http://www.energyfantasia.com/ef3/energy_pedia/search.php?search=ถ่านหิน




ชามแก้วที่ผสมยูเรเนียม
ท าให้มีสีสันที่สวยงาม 
หากน ามาใช้ อาจแฝงไป
ด้วยสารกมัมันตรังสี

















ลติเติลบอย (ภาษาองักฤษ: Little Boy) เป็นช่ือรหัสของ
ระเบิดปรมาณู ที่ถูกน าไปทิง้เหนือเมืองฮิโรชิมา ของประเทศญ่ีปุ่น
เม่ือวันที่ 6 สิงหาคมพ.ศ. 2488 โดยเคร่ืองบิน B-29 Superfortress 
(เคร่ืองบินล านีม้ีช่ือ Enola Gay) ผู้ท าหน้าที่นักบินคือ นายพนัโทพอล 
ทิบเบตส์ (Paul Tibbets) แห่งกองก าลงัอากาศในกองทัพบก
สหรัฐอเมริกา (ภายหลงัได้ยกฐานะขึน้เป็นกองทัพอากาศ) นับเป็น
ระเบิดปรมาณูลูกแรก ที่ใช้ในการสงคราม ส่วนระเบิดปรมาณูลูกที่
สอง ซ่ึงมีช่ือว่า แฟตแมน น้ัน ถูกน าไปทิง้เหนือเมืองนางาซากขิอง
ญ่ีปุ่นในอกี 3 วันต่อมา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2488
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4




อาวุธนีไ้ด้รับการพฒันาขึน้ในระหว่างจัดตั้งโครงการแมน
ฮัตตัน ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และได้ก าลงัระเบิดมาจากธาตุ
ยูเรเนียมที่ผ่านกระบวนการแยกไอโซโทปแล้ว (enriched uranium) 
การทิง้ระเบิดปรมาณูเหนือเมืองฮิโรชิมา และนางาซากขิองญ่ีปุนน้ัน 
ถือเป็นการระเบิดปรมาณูคร้ังที่ 2 ในประวัติศาสตร์ (คร้ังแรก เป็น
การทดลองเรียกว่า ทดลองทรีนิตี ้(Trinity test) ระเบิดลติเติลบอย มี
ความยาว 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 71 เซนติเมตร และน ้าหนัก
4,000 กโิลกรัม บรรจุธาตุยูเรเนียมประมาณ 64 กโิลกรัม แต่ส่วนที่จะ
ระเบิดแบบฟิสช่ันมีน ้าหนักเพยีง 700 กรัมเท่าน้ัน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


ระเบิดลติเติลบอยน้ันถูกล าเลยีงขึน้เคร่ืองบิน B29 และบินขึน้
ไปยงัระดับความสูง 9,600 เมตร เหนือเมืองฮิโรชิมา จากน้ันจึงปล่อย
ลงมา เม่ือเวลาประมาณ 8.15 น. (JST) การจุดชนวนระเบิดเกดิขึน้ที่
ระดับความสูง 580 เมตร และด้วยแรงระเบิด 13 - 16 กโิลตัน ท าให้
ระเบิดลูกนีม้ีอานุภาพต ่ากว่า "แฟตแมน" ซ่ึงถูกน าไปทิง้เหนือเมืองนา
งาซาก ิ(21 - 23 กโิลตัน) เอกสารของทางการระบุว่าอานุภาพของ
ระเบิดปรมาณูลูกนีเ้ทียบเท่ากบัการระเบิดของระเบิดทีเอน็ที (TNT) 
ปริมาณราว 15 กโิลตัน น่ันคือ 6.3 × 1013 จูล = 63 TJ (เทอราจูล)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5










จบบริบูรณ ์

The end

เตรียมสอบย่อยครั้งที่ 3 เรือ่งแรงนิวเคลียร์

เก็บคะแนนครั้งสุดทา้ย 10 คะแนน
ในวนัศุกรแ์ห่งชาติท่ี 23 มกราคม รตันโกสินทรศ์กปีฉลู

เพลา บ่ายโมงครึง่


