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บทคัดยอ
เนื่องจากสนามแมเหล็กและสนามไฟฟามีความสัมพันธกับกรอบอางอิงเฉื่อยของผูสังเกต ดังนั้นผู
สังเกตที่อยูในกรอบอางอิงเฉื่อยที่ตางกัน ก็ยอมสังเกตเห็นอนุภาคประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแมเหล็กไฟฟาถูก
กระทําดวยแรงที่ตางกัน เมื่ออนุภาคถูกกระทําดวยแรงที่ตางกัน ก็นาจะรูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่ ที่
ตางกันดวย จากความรูเรื่องกลศาสตร และทฤษฏีสัม พัท ธภาพ ทําใหสามารถคํานวณหาสมการที่ บ อก
ตําแหนงของอนุภาคที่สังเกตจากกรอบอางอิงเฉื่อยที่ตางกันได และเมื่อนําสมการที่ไดไปวาดภาพเพื่อแสดง
รูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค พบวาอนุภาคมีรูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อผูสังเกตอยูในกรอบอางอิงเฉื่อยที่เปลี่ยนไป และสรุปไดอีกวาอนุภาคที่เคลื่อนที่ในสนามแมเหล็กไฟฟาจะมี
เสนทางการเคลื่อนที่ไดหลายเสนทางขึ้นอยูกับกรอบอางอิงเฉื่อยของผูสังเกต

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร(ฉบับยอ)
ความสําคัญและที่มาของโครงงาน
จากการที่ไดศึกษาและคนควาหาความรูในเรื่องของทฤษฏีสัมพัทธภาพ พบวาสิ่งตางๆ ที่เราสังเกตเห็น
นั้นมีความสัมพันธกับกรอบของผูสังเกต (Reference Frame of Observer ) แทบทั้งสิน กลาวคือในการสังเกต
ปรากฏการณเดียวกัน หากผูสังเกตอยูในกรอบของผูสังเกตที่ตางกันแลว ปรากฏการณที่สังเกตไดก็ยอมไม
เหมือนกัน สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาเองก็เชนกัน เมื่อผูสังเกตอยูในกรอบของผูสังเกตที่ตางกันแลว
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาที่สังเกตไดก็ยอมมีคาไมเทากัน และนอกจากที่สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กจะ
มีความสัมพันธโดยตรงกับกรอบของผูสังเกตแลว สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กเองก็ยังมีความสัมพันธตอกัน
และกันอีกดวย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถพิสูจนไดจากการแปลงสมการของแมกซแวลล (Maxwell’s Equation) โดย
ธรรมชาติแลวเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่หรืออยูภายในสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก อนุภาคจะไดรับ
แรงกระทําอันเนื่องมาจากสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กนั้นๆ ทําใหอนุภาคเคลื่อนที่ขึ้นมา โดยรูปแบบและ
เสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคขึ้นอยูกับคาของสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาขณะนั้น ทั้งนี้เนื่องจากวาแรงที่
ทําใหอนุภาคเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับสนามแมเหล็กและสนามไฟฟานั่นเอง แตเนื่องจากสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟามีความสัมพันธกับกรอบของผูสังเกต ฉะนั้นหากผูสังเกตอยูในกรอบที่ตางกันก็ยอมสังเกตเห็น
อนุภาคถูกกระทําดวยแรงที่ตางกัน ซึ่งเปนผลใหสังเกตเห็นอนุภาคมีรูปแบบเคลื่อนที่ ที่ตางกันดวย จึงทําให
เกิดขอสงสัยขึ้นมาวารูปแบบการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็กไฟฟามีความสัมพันธกับกรอบของผู
สังเกตอยางไร ซึ่งหากวาไดมีการศึกษาและคนควาในเรื่องนี้ก็จะประโยชนตอการศึกษาวิจัยในเรื่องอื่นๆ ที่

เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้เนื่องมาจากวาในปจจุบันมีงานศึกษาวิจัยที่ตองเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุใน
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาเปนอยางมาก เชน การศึกษาประจุอนุภาคในอวกาศที่ถูกปลดปลอยมาจากดวง
อาทิตย การศึกษาผลกระทบเนื่องจากลมสุริยะที่พัดผานโลก การศึกษาอนุภาคมูลฐานและอนุภาคพลังงานสูง
ซึ่งตองใชเครื่องเรงอนุภาค เปนตน

วัตถุประสงคของโครงงาน
1. คํ า นวณหาสมการที่ แ สดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตํ า แหน ง ของอนุ ภ าคมี ป ระจุ ที่ เ คลื่ อ นที่ ใ น
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟากับความเร็วสัมพัทธของอนุภาคกับกรอบของผูสังเกต
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุที่เคลื่อนที่ใน
สนามแมเหล็กไฟฟากับความเร็วสัมพัทธของอนุภาคกับกรอบของผูสังเกต

วิธีดําเนินการ
1. ใหอนุภาคมีประจุเคลื่อนที่ดวยความเร็ว v ในระบบโคออดิเนต xyz เทียบกับกรอบอางอิงเฉื่อย
หรือกรอบ a และใหกรอบอางอิงเฉื่อยของผูสังเกตมีความเร็ว v เทียบกับกรอบ a
2. ใหมีสนามแมเหล็ก B และ สนามไฟฟา E เทียบกับกรอบ a คํานวณคาของสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟาสัมพัทธเทียบกับกรอบของผูสังเกต
3. ใหความเร็ว v และ v อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน คํานวณความเร็วสัมพัทธของอนุภาคเทียบกับ
กรอบของผูสังเกต จากนั้นจึงคํานวณแรงที่กระทํากับอนุภาคเนื่องมาจากสนามแมเหล็ก – ไฟฟา
4. เขียนสมการการเคลื่อนที่ของอนุภาค จากนั้นจึงคํานวณหาตําแหนงของอนุภาคในพิกัด x y
และ z เทียบกับผูสังเกต
5. นําตําแหนงพิกัด x y และ z ที่คํานวณไดไป plot กราฟ แบบ parametric plot เทียบกับ t ซึ่ง
เปนเวลาในกรอบของผูสังเกต โดยใชโปรแกรม Mathematica เปลี่ยนความเร็ว v เปนคาอื่นๆอีก
หลายๆคา นํารูปกราฟที่ไดไปวิเคราะหผลการทดลอง

ผลการทดลอง

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
1. อนุภาคมีรูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปเมื่อความเร็วสัมพัทธของอนุภาคเทียบกับ
กรอบของผูสังเกตมีคาเปลี่ยนแปลงไปโดยจะเปลี่ยนไปตามสมการที่ไดคํานวณไว
2. สําหรับอนุภาคที่เคลื่อนมี่ดวยความเร็วสัมพัทธคาหนึ่งเทียบกับกรอบอางอิงเฉื่อยในสนามแมเหล็ก
ไฟฟาจะสามารถเคลื่อนที่ไดในหลายเสนทาง ขึ้นอยูกับกรอบอางอิงของผูสังเกต

ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากเวลาที่ใชในการทําการทดลองมีนอยจึงทําใหยังไมสามารถวิเคราะหและศึกษาหัวขอยอยใน
การทําการทดลองไดครบทั้งหมดซึ่งหัวขอที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมมีดังนี้คือ
- ศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงของรูป แบบและเส น ทางการเคลื่อ นที่ข องอนุภ าคเมื่ อ
ความเร็วสัมพัทธระหวางอนุภาคและผูสังเกตเปลี่ยนไปในแนว x ในแนวแกน y
และในแนวแกน z
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค เมื่อ
สนามไฟฟาสัมพัทธมีคาเปลี่ยนไป
- ศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงของรูป แบบและเส น ทางการเคลื่อ นที่ข องอนุภ าคเมื่ อ
สนามไฟฟาสัมพัทธมีคาเปลี่ยนไปในแนวแกน x ในแนวแกน y และใน
แนวแกน z
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค เมื่อ
สนามแมเหล็กสัมพัทธมีคาเปลี่ยนไป
- ศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงของรูป แบบและเส น ทางการเคลื่อ นที่ข องอนุภ าคเมื่ อ
สนามแมเหล็กสัมพัทธมีคาเปลี่ยนไปในแนวแกน x ในแนวแกน y และใน
แนวแกน z
- ศึกษาและคนควาหาเหตุผลที่อนุภาคจะตองมีรูปแบบและเสนทางการเคลื่อนที่
ตามสมการที่คํานวณไดสําหรับความเร็วคาหนึ่งๆ
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