คนญี่ปุนกับนิวเคลียร
เมื่อพูดถึงคนญี่ปุนกับนิวเคลียร
แทบทุกคนคงนึกไปถึงการทิง้ ระเบิดนิวเคลียรของ
สหรัฐอเมริกาที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุนเมือ่ คราวสงครามโลกครั้งที่ 2 แตอันที่จริงมีนัก
ฟสิกสชาวญี่ปนุ คนหนึง่ ทีม่ ีชอื่ เสียงมากในดานนิวเคลียร ทานมีชื่อวา ฮิเดกิ ยุกะวะ (Hideki
Yukawa) เรื่องมีวา …

ระเบิดนิวเคลียรที่เมืองอิโรชิมาและนางาซากิ
เมื่อชวงทศวรรษที่ ค.ศ. 1920 นั้น อนุภาคที่มีขนาดเล็กวาอะตอมหรืออาจเรียกวาอนุภาค
ยอยของอะตอม (subatomic particles) ที่รูจักกันก็คอื โปรตอน กับอิเล็กตรอน และเชื่อกันวา
นิวเคลียสของอะตอมก็ประกอบขึ้นจากโปรตอนกับอิเล็กตรอน แตโดยที่โปรตอนผลักกันเองและ
โปรตอนดูดกันกับอิเล็กตรอน จึงเชื่อกันวาอิเล็กตรอนทําหนาที่เหมือนกับกาวหรือซีเมนตที่เชือ่ ม
โปรตอนกับอิเล็กตรอนใหเกาะกันเเปนนิวเคลียสได นี่เรียกวาทฤษฎีโปรตอน-อิเล็กตรอน
ตอมาในป ค.ศ. 1930 เซอรแชดวิก (Sir Chadwick) ก็คนพบอนุภาคนิวตรอน และนับ
แตนั้นก็เปนทีต่ ระหนักกันวา องคประกอบของนิวเคลียสคือโปรตอนกับนิวตรอน ไมใช
โปรตอนกับอิเล็กตรอน ทฤษฎีโปรตอน-อิเล็กตรอนก็เปนอันตกไป กลายเปนทฤษฎีโปรตอนนิวตรอนขึ้นมาแทน แลวก็เกิดปญหาวา มีอะไรที่อยูภ ายในนิวเคลียสที่ปองกันไมใหโปรตอนผลัก
กันเองจนนิวเคลียสไมแตกดังโพละออกมา
แลวในป ค.ศ. 1935 ก็มนี ักฟสกิ สชาวญี่ปุนคนหนึง่ ชื่อวาฮิเดกิ ยุกะวะ ไดออกมาตั้ง
ขอสังเกตวา ในนิวเคลียสนาจะมีแรงนิวเคลียรที่ยึดโยงโปรตอนกับนิวตรอนเขาไวดว ยกัน ดังนัน้
เขาก็ลงมือศึกษาหาแรงดูดที่วา วาจะตองมากพอที่จะคุมนิวเคลียสเขาไวดวยกันได ซึ่งแรงนี้คง
รูสึกไดก็แคในรัศมีความกวางของนิวเคลียสนั่นเอง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ถาแรงทีว่ านี้จะทํางาน
ไดผลก็นาจะเกิดจากมีอนุภาคจํานวนหนึ่งถูกถายเทอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาระหวาง
โปรตอนกับนิวตรอน
จากนั้นเขาก็คํานวณออกมาวาอนุภาคนีค้ วรมีมวลมากกวา
อิเล็กตรอนประมาณ 273 เทาตัว หรือประมาณ 1 ใน 7 ของมวลโปรตอนหรือนิวตรอน แต
อนุภาคที่มมี วลขนาดระหวางอิเล็กตรอนกับโปรตอนอยางนี้ไมเคยมีใครคนพบกันมากอนเลย

ฮิเดกิ ยุกะวะ
คารล ดี. แอนเดอสัน
ตอมาในป ค.ศ. 1936 ขณะเมื่อนักฟสิกสชาวอเมริกันชือ่ วาคารล ดี. แอนเดอรสัน (Carl
D. Anderson) ไดศึกษารอยทางเคลื่อนทีข่ องรังสีคอสมิกดวยหองหมอก (cloud chamber) เขา
บังเอิญพบรอยทางของอนุภาคที่มีมวลกลางๆ ระหวางอิเล็กตรอนกับโปรตอน จึงเรียกมันวามีโซต
รอน โดยคําวามีโซเปนคําภาษากรีกที่แปลวา กลางๆ แลวตอมา มีโซตรอน ก็กรอนลงมาเปนมี
ซอน ตอมาภายหลังก็มีคนอื่นๆ คนพบอนุภาคอีกหลายชนิดที่มีมวลอยูในชวงกลางๆ อยางนี้ คํา
วา มีซอน ก็ถูกใชเรียกรวมๆ หมายถึงอนุภาคที่มีมวลอยูร ะหวางอิเล็กตรอนกับโปรตอน

หองหมอก
รอยทางของอนุภาคที่เห็นไดจากหองหมอก
ครั้นถึงป ค.ศ. 1947 นักฟสิกสชาวอังกฤษชื่อวาซีซิล แฟรงก พาเวลล (Cecil Frank
Powell) กับพวก ขณะศึกษาอนุภาคคอสมิก ก็พบอนุภาคที่มีขนาดและสมบัติตองตรงกับที่ยูคาวา
เสนอไวและใหชื่อวา พาย-มีซอน (pi-meson) ซึ่งกรอนเปน พายออน (pion) สวนอนุภาคที่แอน
เดอรสันคนพบก็เรียกกันวา มิว-มีซอน (mu-meson) ซึ่งกรอนเปน มิวออน (muon) ดั่งนี้ ทฤษฎี
ของ ยุกะวะ ก็เปนที่ยอมรับ และทําใหเขาไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสเมื่อป ค.ศ. 1949

พายออนทีย่ ึดโปรตอนเขากับนิวตรอน
จากเรื่อง meson และ pion โดย Isaac Asimov
สุรศักดิ์ เรียบเรียง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

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
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