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30 นิตยสาร สสวท.

เม่ือสงคราม 30 ป ระหวางอังกฤษกับฝร่ังเศสส้ินสุด ฝร่ังเศสไดกลายเปนประเทศมหาอํานาจทางวิทยาศาสตร เพราะ
มีนักฟสิกสที่มีชื่อเสียงโดงดังหลายคน เชน Charles Augustin de  Coulomb ซึ่งมีความสามารถพอ ๆ กับ 
Henry Cavendish ของอังกฤษ เพราะ Coulomb มีความรูทั้งดานทฤษฎี และดานการทดลอง ผลงานท่ีสําคัญ 
คือ การพบกฎแรงระหวางประจุ และไดสรางตาชั่งบิด (torsion balance) เพื่อใชในการวัดแรง  ณ วันนี้ คูลอมบ 
คือหนวยของประจุที่นักวิทยาศาสตรใชในการศึกษาปรากฏการณแมเหล็กไฟฟา
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 Coulomb เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2279 
(ตรงกับรัชสมัยพระเจาบรมโกษฐ) ที่เมือง 

Angouleme ในประเทศฝรั่งเศส บิดาชื่อ Henry และมารดา
ชื่อ Catherine บรรดาญาติทางฝายบิดา มีฐานะดี และมีชื่อ
เสียงทั้งทางกฎหมาย การคลัง สําหรับญาติทางฝายมารดา 
คาขนแกะและมีฐานะร ํารวยเช นกัน การมีอาชีพเปน
นักกฎหมาย  ทําใหบิดาตองเปลี่ยนที่ทํางานบอย  ดังนั้น  ตั้งแต
เด็ก Coulomb จึงไดจากเมืองเกิดท่ีต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ไปปารีส  เพื่อเขาเรียนที่ College Mazarin ที่นี่ Coulomb ได
เรียนคณิตศาสตรกับครูชื่อ Pierre Charles  Monnier ผูที่สอน
หนังสือเกงจน Coulomb ศรัทธา จึงตัดสินใจเรียนคณิตศาสตร
ในมหาวิทยาลัย
 แตเม่ือบิดาประสบปญหาการเงินจนตองลมละลาย  
และไดอพยพไปอยูที่ Montpellier โดยไดทิ้งมารดาใหอยูกับ
ลูกชายที่ Paris เพราะมารดาตองการให Coulomb มีอาชีพ
เปนหมอ แต Coulomb ไมตองการเปนหมอ เมื่อเกิดความ
ขัดแยงเชนนี้  Coulomb จึงท้ิงแมไปอยูกับพอ  ในชวงเวลานั ้น 
Coulomb สนใจคณิตศาสตรและดาราศาสตรมาก จึงตัดสินใจ
จะเปนนักคณิตศาสตร  และไดเดินทางไปเมือง Mezieres เพื่อ
สอบเขามหาวิทยาลัย Ecole du Genie ท่ีมีการแขงขันสูง และ
เพื่อความม่ันใจ Coulomb จําตองเรียนกวดวิชาที่ Paris กอน
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2301  โดยมีครูชื่อ Camus เปนคนสอน 
และเม่ือไดอานตํารา Cours de Mathematique ของ Camus 
อยางละเอียด Coulomb ก็สอบเขาไดในอีก 2 ปตอมา
 ในป พ.ศ. 2304  Coulomb วัย 25 ป ก็สําเร็จการ
ศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธา และไดรับมอบหมายใหทําแผนท่ีเกาะ
อังกฤษทั้งเกาะ Coulomb ในตําแหนงรอยโทแหงกองทัพบก 
ไดถูกสงไปประจําที่เกาะ Martinique ใน West Indies ขณะ
เกิดสงครามระหวางฝรั่งเศสกับอังกฤษ เรืออังกฤษ 17 ลํา ที่
บรรทุกทหาร 8,000 คน  ไดบุกโจมตี Martinique อยางหนัก 
จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2306  สงครามจึงยุติ (ในความเปนจริง เกาะ 
Martinique ในอดีตเคยถูกกองทัพเนเธอรแลนด อังกฤษ และ
สเปนปกครอง แตในที่สุด Martinique ก็ตกเปนของอังกฤษ)  
ขณะทํางานอยูที่นี่ 8 ป  Coulomb ลมปวยบอย เพราะเปนคน
ที่มีสุขภาพไมดีเลย
 ในป พ.ศ. 2315  Coulomb ไดงานวิศวกรรม
สรางปอมที่เมือง Bourbon ซึ่งตองใชความสามารถดาน
วิศวกรรมศาสตรมาก แตเพราะลมปวยบอย เนื่องจากสุขภาพ
ไมดีเลย Coulomb จึงขออนุญาตเดินทางกลับปารีส

 เมื่อกลับถึงปารีส coulomb ไดเรียบเรียงตํารา
กลศาสตรประยุกต เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม Academie des 
Science โดยไดกลาวถึงเรื่องแรงเสียดทานที่มีอิทธิพลตอ
การเคล่ือนท่ีในปญหากลศาสตร  ซ่ึงตองใชเทคนิค Calculus of 
Variations  นอกจากเร่ืองนี้แลว Coulomb ยังไดเสนอผลงาน
อื่น ๆ ดวย เชน ปญหาสถาปตยกรรม ทฤษฎีความดันใตพิภพ 
ปฐพีศาสตร แรงตึงในเชือก และแรงหนืด ผลงานเหลานี้ ทําให
สถาบัน Academie de Science รูสึกประทับใจมาก จึงได
เสนอตําแหนง Borsut’s Correspondente ให Coulomb วัย 
38 ป
 และเมื่อ Academie des Science จัดงานประกวด
การสรางเข็มทิศใหมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด  Coulomb ไดเดินทาง
ไปเมือง Cherbourg เพื่อเรียบเรียงเรื่องทฤษฎีเข็มทิศที่จะ
สงเขาประกวด  ในที่สุด Coulomb วัย 41 ป ก็ไดรับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสถาบัน Academie des Science 
 เมื่ออายุ 43 ป มารดาของ Coulomb เสียชีวิต 
Coulomb จึงเดินทางกลับปารีส เพ่ือรับมรดก และไดออกแบบ
ปอมทหารใกลๆ เมือง Ile d’ Aix ซึ่งสรางดวยไมลวน เมื่อ
เดินทางกลับ Coulomb ไดเรียบเรียงตํารา Theorie des 

ตาชั่งบิด (torsion balance)
มาจาก : http://collectionsonline.nmsi.ac.uk/detail.php?type=related&kv=7202&t=people
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machenes simples เพื่อเสนอชิงเงินรางวัลของ Academie 
des Science อีกในป พ.ศ. 2324  ผลงานนี้เปนเรื่องท่ีเกี่ยว
กับแรงเสียดทาน ในการไถลและกล้ิงของวัตถุ โดยเฉพาะเมื่อแรง
นีข้ึ้นกับความเร็วและเวลา ผลงานนี้ไดทําให Coulomb ไดรับ
การยกยองวาเปนบิดาของวิทยาศาสตรเสียดทาน
 เมื่ออายุ 45 ป Coulomb ไดรับเลือกปนสมาชิกของ 
Academie des Science จึงทําใหตองทํางานวิทยาศาสตรอยู
ที่ปารีสอยางถาวร  และไมทํางานหรือรับงานวิศวกรรมศาสตร
อีกเลย โดยตัดสินใจจะทําแตงานฟสิกส  โดยเฉพาะเร่ืองไฟฟา 
และแมเหล็ก เพราะในป พ.ศ. 2328 ท่ี Coulomb มีอายุ 49 ปน้ัน  
Coulomb ไดพบกฎ Coulomb ท่ีแถลงวา แรงดึงดูดและแรงผลัก
ระหวางประจุไฟฟาแปรผกผันกับระยะทางยกกําลังสอง และ
ขึ้นกับขนาดของประจุทั้งสอง  ในการพบกฎน้ี Coulomb ได
สรางตาชั่งบิด (torsion balance) ที่สามารถอานไดละเอียด
และไวมาก จนสามารถวัดแรงขนาด 10 นิวตันได  นอกจาก
นี้ Coulomb ยังไดศึกษาการกระจายตัวของประจุตามผิวของ
วัตถุทรงตาง ๆ ดวย
 กฎของ Coulomb ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันกับกฎแรง
โนมถวงของ Newton นับเปนผลงานที่สําคัญที่สุดของ Cou-
lomb ผูซึ่งทํางานอยางใกลชิดกับนักฟสิกสอื่น ๆ  หลายคน เชน 
Borda และ Laplace เปนตน
 สําหรับผลงานทางดานการศึกษานั้น Coulomb วัย 
51 ป ไดเคยปฏิรูปการพยาบาล หลังจากไดเดินทางไปดูงานใน
โรงพยาบาลที่อังกฤษ
 เมื่ออายุ 54 ป Coulomb มบีุตรคนแรกช่ือ Charles 
Augustine ท่ี 2 และเม่ือเกิดปฏิวัติคร้ังใหญในฝร่ังเศส Coulomb 
ไดทุมเททํางานวิทยาศาสตรที่ Academie des Science และ

เมื่อการปฏิวัติทวีความรุนแรงข้ึน สถาบันจึงถูกสั่งใหปดทําให 
Coulomb ตองลาไปทํางานวิทยาศาสตรตอที่ Blois ซึ่งตั้งอยู
ในชนบท
 หลังการปฏิวัติ ไดมีการจัดต้ัง Institut de France ขึ้น
แทน Academie of Science  
 Coulomb วัย 59 ป ไดรับเชิญใหกลับมาทํางานที่
สถาบันมาตรวทิยาในปารีสอีก
 ในป พ.ศ. 2340 ดวยวัย 61 ป เมื่อ Coulomb ได
ลูกชายคนที่สองชื่อ Henri Louis เขาจึงตัดสินใจแตงงานกับ 
Loriese Desormeaux แมของลูกชายทั้ง 2 คน อยางเปน
ทางการ
 เมื่ออายุ 65 ป  Coulomb ไดรับเลือกเปนปราชญ
กิตติมศักดิ์ของ Institut de France ถึงเดือนมิถุนายน ป 
พ.ศ. 2349 Coulomb ไดลมปวยลงและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2349 ที่ปารีสในวัย 70 ป
 ณ วันนี้ นอกจากหนวย Coulomb ที่ใชบอกขนาด
ของประจุแลว โลกก็ยังรูจักหลุมอุกกาบาตชื่อ  Crater 
Coulomb บนดวงจันทรดวย

มาจาก : httpupload.wikimedia.orgwikipediacommons559Charles_de_coulomb.jpg

มาจาก : http://1.bp.blogspot.com/_N2LAxlEGrMo/TDR9nczZ_uI/AAAAAAAAAKE/Wp_
         3emgGJVk/s1600/885_001.jpg


