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‡√◊ËÕß®“°π—°«‘∑¬“»“ µ√å¥’‡¥àπ
uckyball ∑ÿ »— πå ¬° â“π*
‚¡‡≈°ÿ≈¡À—»®√√¬å
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“√å ∫ Õπ (Carbon) ‡ªì π ∏“µÿ ∑’Ë ¡ πÿ … ¬å ‰ ¥â »÷ ° …“≈–‡Õ’ ¬ ¥·≈–≈÷ ° ´÷È ß ∑’Ë ÿ ¥ ∏“µÿ À π÷Ë ß ‡æ√“–«à “ ¡— π ‡ªì π
Õß§åª√–°Õ∫¢Õß ßË‘ ¡’™«’ µ‘ ∑ÿ°™π‘¥∫π‚≈° ‡√“‡§¬‡√’¬π·≈–√Ÿ¡â “·≈â««à“Õ–µÕ¡¢Õß§“√å∫Õππ—πÈ ¡’°“√®—∫‡√’¬ßµ—«
°—π‰¥â 2 √Ÿª·∫∫ §◊Õ ·∫∫·∫π√Ÿª 6 ‡À≈’Ë¬¡°—∫·∫∫æ’√–¡‘¥ “√∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß‡ªìπ√Ÿª·∫∫·√°π—Èπ ‰¥â·°à ·°√‰øµå
(graphite) à«π “√∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß‡ªìπ√Ÿª·∫∫À≈—ßπ—Èπ‰¥â·°à ‡æ™√ (diamond)
·µà·≈â«„πªï æ.». 2528 π—°‡§¡’°‰Á ¥âæ∫‚¡‡≈°ÿ≈¢Õß§“√å∫Õπ∑’¡Ë °’ “√®—¥‡√’¬ßµ—«¢ÕßÕ–µÕ¡§“√å∫Õπ„π≈—°…≥–
„À¡à «ß°“√«‘∑¬“°“√∑—Ë«‚≈°°”≈—ßŒ◊ÕŒ“ µ◊Ëπµ—« ·≈–«ÿàπ«‘®—¬»—°¬¿“æ·≈– ¡∫—µ‘µà“ßÊ ¢Õß‚¡‡≈°ÿ≈√Ÿª·∫∫„À¡àπ’È
Õ¬à“ß∑ÿà¡‡∑ ÿ¥Ê

Buckminster Fullerene C-60

‚¡‡≈°ÿ≈∑’Ë«à“π’È ¡’™◊ËÕ‡ªìπ∑“ß°“√«à“ buckminster fullerene ·≈–¡’™◊ËÕ‡≈àπÊ «à“ buckyball ‡æ√“–¡—π¡’
≈—°…≥–°≈¡§≈â“¬‚§¡ geodesic ∑’Ë ∂“ªπ‘°™“«Õ‡¡√‘°—π R. Buckminster Fullerene ª√–¥‘…∞å¢÷Èπ‡¡◊ËÕªï æ.».
2497 ‚¡‡≈°ÿ≈π’ÈÀπ÷Ëß‚¡‡≈°ÿ≈ ¡’Õ–µÕ¡¢Õß§“√å∫Õπ‡√’¬ß√“¬∑’Ëº‘«‡ªìπ√Ÿª 6 ‡À≈’Ë¬¡∫â“ß 5 ‡À≈’Ë¬¡∫â“ß À“°
®”π«πÕ–µÕ¡¢Õß§“√å∫Õπ∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ 60 ¡—π®–¡’ Ÿµ√∑“ß‡§¡’«à“ C60 ·≈–À“°¡—π¡’§“√å∫Õπ 70 Õ–µÕ¡ ¡—π°Á
®–¡’ Ÿµ√‡ªìπ C70 ‡™àππ’È‡ªìπµâπ

* »“ µ√“®“√¬å, ¥√., ¿“§«‘™“øî ‘° å §≥–«‘∑¬“»“ µ√å ¡»«. ª√– “π¡‘µ√ π—°«‘∑¬“»“ µ√å¥’‡¥àπ π—°«‘®—¬¥’‡¥àπ·Ààß™“µ‘ “¢“øî ‘° å∑ƒ…Æ’ æ.».
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„πªï æ.». 2368 ‡√“°Á√«âŸ “à „πªïππÈ— ‰¥â¡°’ “√æ∫ benzene ´÷ßË ¡’Õ–µÕ¡¢Õß§“√å∫Õπ 6 Õ–µÕ¡ ·≈–®“°‚¡‡≈°ÿ≈
¢π“¥‡≈Á°æ√‘°¢’ÈÀπŸ À“°√–≈÷°¬âÕπÀ≈—ß‰ª π—°‡§¡’°Á “¡“√∂ —ß‡§√“–Àå “√µà“ßÊ ‰¥â¡“°¡“¬®”π«ππ—∫
‰¡à∂â«π µ—Èß·µà·Õ ‰æ√‘π¬—π ’∑“∫â“π ¡“∫—¥π’È æ.».π’È ‡√“¡’ buckyball ´÷Ëß¡’Õ–µÕ¡¢Õß§“√å∫Õπ∂÷ß 60 µ—«
‚Õ°“ °“√„™â·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë®– —ß‡§√“–Àå “√ª√–°Õ∫µà“ßÊ °ÁµâÕß¡’¡“°°«à“‡∫π´‘π‡ªìπ√âÕ¬‡ªìπ≈â“π‡∑à“
‡ªìπ∏√√¡¥“ ·≈–¢≥–π’È buckyball °Á°”≈—ß«“¥≈«¥≈“¬ √â“ß§«“¡µ◊πË ‡µâπ„Àâ°∫— «ß°“√«‘™“°“√·∑∫∑ÿ°«ß°“√ ‡™àπ
π—°«‘®¬— ‰¥âæ∫·≈â««à“ C60 ‡ªìπ‚¡‡≈°ÿ≈∑’‡Ë ∂’¬√ ·≈–‡«≈“‡√“‡Õ“Õ–µÕ¡¢Õß∏“µÿ∑‡’Ë ªìπ°—¡¡—πµ√—ß „’ ‡à ¢â“„π„®°≈“ß
¢Õß¡—π ‡√“ “¡“√∂®–„™â¡—π‡ªìπ¬“∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√µàÕ Ÿâ¡–‡√Áß√â“¬‰¥â ·≈–‡«≈“‡√“π” C60 ¡“‡√’¬ßµ—«µàÕ°—π‡ªìπ
“¬ √âÕ¬¬“« ‡√“®–‰¥âæ≈“ µ‘°™π‘¥„À¡à∑’Ë·¢Áß·√ß ·≈–∑π∑“π°«à“æ≈“ µ‘°∏√√¡¥“Ê À≈“¬‡∑à“ C60 ¬—ß “¡“√∂
„™â„πÕÿµ “À°√√¡∑”·∫µ‡µÕ√’Ë ·≈–„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π®√«¥°Á¬—ß‰¥â ‡æ√“–¡—π “¡“√∂„Àâæ≈—ßß“π‰¥â¡“°°«à“
‡∫π´‘π∑—Ë«‰ª π—°øî ‘° å¬—ß‰¥âæ∫«à“ À“°‡¢“≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß buckyball „ÀâµË”®π°√–∑—Ëß∂÷ß -250 Õß»“‡´≈‡´’¬
·≈â« buckyball °Á®–‡ª≈’Ë¬π ¿“æ‡ªìπ “√µ—«π”¬‘Ëß¬«¥∑’ËÕπÿ≠“µ„Àâ°√–· ‰øøÑÑ“‰À≈ºà“π‰¥â¥’«‘‡»…·∫∫‰√â§«“¡
µâ“π∑“π„¥ Ê
·≈–‡¡◊ËÕ‡√Á«Ê π’Èπ—°«‘∑¬“»“ µ√å¬—ß “¡“√∂ —ß‡§√“–Àå‚¡‡≈°ÿ≈¢Õß§“√å∫Õπ∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à°«à“ C60 ‰¥âÕ’° ‡™àπ
C70 ∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈â“¬≈Ÿ°√—°∫’È C240 C540 (super fullerene) ·≈– C960(hyper fullerene) Õ¿‘¡À“‚¡‡≈°ÿ≈‡À≈à“π’È®–
¡’∫∑∫“∑ „π™’«‘µ „π —ß§¡ „π‡∑§‚π‚≈¬’ „πÕπ“§µ‡æ’¬ß„¥ ·≈–„π√Ÿª·∫∫„¥π—Èπ§ß‰¡à¡’„§√∑”π“¬‰¥â∂Ÿ° ·µà∑’Ë
¡—Ëπ„® ·≈–‰¡àÀà«ß‡≈¬ §◊Õ«à“ ¡—π®–¡’Õ‘∑∏‘æ≈·≈–∫∑∫“∑¡“°Ê ¢÷Èπ µ“¡°“≈‡«≈“∑’Ëºà“π‰ª
¢≥–π’È R. Smaller ·Ààß Rice University ·≈– H. Kroto ·Ààß Sussex University °”≈—ß√—∫√“ß«—≈µà“ßÊ
¡“°¡“¬ ”À√—∫°“√§âπæ∫ buckyball ‚¡‡≈°ÿ≈¡À—»®√√¬åπ’È ·≈–Õ’°‰¡àπ“π √“ß«—≈∑’Ë‡ªìπ∑’Ë ÿ¥¢Õß∑’Ë ÿ¥°Á§ß¡“∂÷ß
‡¢“∑—Èß Õß ‡¡◊ËÕ‡¢“∑—Èß§Ÿà‡¥‘π∑“ß‰ª Stockholm ‡æ◊ËÕ√—∫√“ß«—≈ Nobel
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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

ฟสิกสราชมงคล

