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กาลิเลโอ(Galileo) พ.ศ. 2107-2185
กาลิเลโอ(Galileo) มีพรสรรคทางดานการเปนนักคณิตศาสตร นักฟสิกส และนักดาราศาสตรที่
เทาๆกัน เปนนักวิทยาศาสตรคนแรกที่ทําการวิจัยโดยขึ้นกับการสังเกตและการทดลอง ทําใหเขาพบ
วิธีการทางวิทยาศาสตรสมัยใหม การคนพบที่สําคัญของกาลิเลโอนั้นไดแกหลักการของลูกตุมแกวง
(pendulum) และกฎที่เกี่ยวกับลักษณะการตกของวัตถุ เขายังทําใหกลองโทรทัศนเปนอุปกรณที่
เหมาะสําหรับการศึกษาทองฟา

และไดแสดงใหเห็นหลักฐานอยางชัดเจนวาดวงอาทิตยนั้นเปน

ศูนยกลางของระบบสุริยมากกวาที่จะเปนโลกที่เชื่อกันมา
กาลิเลโอเปนบุตรชายของนักดนตรีที่มีพรสรรคสูงมาก ถือกําเนิดในเมืองปซา(Pisa) และ
ไดรับการศึกษาทีว่ ัดแหงหนึ่งใกลเมืองฟลอเรนซ(Florence) บิดาตองการใหเขาเปนแพทย และในป
2124 เขาไดเขาศึกษาวิชาทางการแพทย ณ มหาวิทยาลัยปซา กาลิเลโอไดทําการคนพบงานทาง
วิทยาศาสตรเปนครั้งแรกของเขาในปเดียวกัน ขณะที่ทํางานอยูที่โบสถเมืองปซา ไดมองเห็นการ
แกวงของโคมระยาในอากาศเนื่องจากลมในหองโถงเหนือศรีษะของเขา จึงไดเกิดความสนใจขึ้น
ดวยความชอบจังหวะการแกวงที่คงที่และตองการที่จะศึกษาการแกวงเชนนี้ เขาไดออกแบบลูกตุม
อยางงาย เพื่อที่สังเกตการแกวางที่คงที่ของลูกตุมนี้ โดยการใชจังหวะการเตนหัวใจของเขาเองวัด
การแกวงนี้ กาลิเลโอพบวาเวลาทีใ่ ชในการแกวงแตละครั้งนั้นไมขึ้นกับเสนเชื่อกที่ผูกลูกตุมนี้ เขา
จึงไดเสนอแนะวาสามารถนําลูกตุมนี้มาใชวัดเวลาได ตอมาแนวคิดนี้ไดนํามาใชสรางนาฬิกาทางกล
ศาสตรที่มีความถูกตองเปนเครื่องแรก
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ในไมชาความหลงไหลคณิตศาสตรและฟสิกสของกาลิเลโอ

ทําใหเขาเลิกสนใจวิชาทาง

การแพทย และตัดสินใจดําเนินงานอาชีพทางวิทยาศาสตรตอไป งานในยุคตนๆของเขานั้นไดทําให
เขาไดงาน ณ มหาวิทยาลัยแหงปซาแลว กาลิเลโอไดตั้งกฎที่เกี่ยวของกับการตกของวัตถุ ที่กลาววา
ไมวาน้ําหนักวัตถุจะเปนเทาใด จะตกลงดวยอัตราเดียวกัน เมื่อไมคิดแรงตานของอากาศ

และ

เรื่องราวที่กาลิเลโอปลอยลูกปนใหญที่มีน้ําหนักแตกตางกันจากหอเอนปซาที่มีชื่อเสียงไดแพร
ออกไป และทําใหประชาชนของเมืองปซาตกตะลึงเปนอยางมาก ผูคนไดเห็นและไดยินลูกปนใหญ
ทั้งหมดตกกระทบพื้นพรอมกัน
ในป 2135 กาลิเลโอตกลงรับเอาตําแหนงงานสอนวิชาคณิตศาสตร และดาราศาสตร ณ
มหาวิทยาลัยพาดัว(Padua) เพื่อหนีความยุงเหยิงทางการเมืองในเมืองปซาที่เขาไดเผชิญ จากความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกลองโทรทัศนที่เขาไดสรางขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

กาลิเลโอไดออกแบบและสราง

กลองโทรทัศนที่ไดรับการพัฒนาอยางมากเพื่อใชในการศึกษาทองฟาโดยตัวของเขาเอง

จนได

คนพบวาดวงจันทรนั้นมีภูเขา ดาวเคราะหบางดวงมีดวงจันทรโคจรอยูรอบๆ และบางครั้งเกิดจุด
ตางๆขึ้นบนดวงอาทิตยที่มีการเคลื่อนที่ไปบนผิว จากผลงานของกาลิเลโอที่เดนมากนี้ ทําใหมีการ
กอตั้งศูนยกลางสําหรับกลองโทรทัศนเพื่อการศึกษาทางดานดาราศาสตร
กาลิเลโอนั้นเปนผูที่มีความสามารถมากกวาการเปนนักวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญ

เขายัง

สามารถสอนและทําการเขียนไดอยางปราชญเปรื่อง เมื่อป 2163 เขาไดตีพิมพรายงานที่เดนมาก
ที่สุดของเขาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของสิ่งที่เรารูกันในปจจุบันวาเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร
สมัยใหม เขาเสนอวาผลการทดลองตางๆ ควรทําใหเกิดการสรางสมการพื้นฐานทางคณิตศาสตร
สําหรับทฤษฎีใหม และทฤษฎีเหลานี้องควรไดรับการทดสอบโดยการทดลองที่ตามมา เขาไดแยงวา
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ควรลมเลิกการอธิบายโดยการแยกคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรออกจากกัน เขาไดกลาววา “ควร
เขียนหนังสือของธรรมชาติ ใหอยูในรูปแบบของคณิตศาสตร”
ความขัดแยงกับศาสนาทําใหวิถีชีวิตในปสุดทายในชีวิตของกาลิเลโอนั้นถูกบดบัง
สังเกตุทางดานดาราศาสตรของเขานั้นทําใหกาลิเลโอเชื่อวาโลกโคจรรอบดวงอาทิตย

การ

สิ่งนี้ทําให

ผูเชี่ยวชาญศาสนศาสตรที่เชื่อมุมมองแบบเกาที่วา โลกเปนจุดศูนยกลางของระบบสุริยจักรวาลไม
พอใจอยางมาก ในป 2176 กาลิเลโอไดถูกนําตัวมายังกรุงโรมโดยถูกกลาวหาวาเปนคนนอกศาสนา
และไดรับการตัดสินวาผิด

เขาถูกทรมาณอยางแสนสาหัสเพื่อใหกลับคําพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เนื่องจากความเจ็บปวดจากการทรมาณและเปนชายชรา กาลิเลโอไดทําตามคําสั่ง แตขณะที่เขาลุก
ขึ้น เขาไดพึมพําวา “ใช มันเคลื่อนที่” ภายหลังกลาวคืนคํา ซึ่งมีความหมายถึงโลก กาลิเลโอรูวา
ตัวเองนั้นไมมีอํานาจเทากับอํานาจทางศาสนาที่สามารถหยุดยั้งความจริงไดเปนเวลานาน
กาลิเลโอถูกขับไลใหไปอาศัยอยูบริเวณของตนเองใกลเมืองฟลอเร็นซ ที่ซึ่งเขาไดใชชีวิต
ชวงสุดทายทํางานรวมกับนักวิทยาศาสตรและนักปราชญ เมื่อเขาตายไป นักวิทยาศาสตรทั่วยุโรป
ไดเศราโศกจากการจากไปของเขานี้เปนอยางมาก แตทางดานศาสนาไมยินยอมใหฝงเขาในพื้นดินที่
ศักยสิทธิ์
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
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การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
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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

