บทที่ 1 บทนํา
1. วิทยาศาสตรและการอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ
วิชาวิทยาศาสตร ศึกษาสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัวเรา เพื่อตอบสนองความ
อยากรูเรียกวา วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ หรือเพือ่ นําผลไปใชประโยชนเรียกวา
วิทยาศาสตรประยุกต
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ มีแผนภาพดังนี้
วิทยาศาสตร (Science)
วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological science)
พฤกษศาสตร (Botany) ศึกษา พืช(plant)
สัตวศาสตร (Zoology)

ศึกษา สัตว(animal)

วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical science)
เคมี(Chemistry) ศึกษา สสาร (matter)
ฟสิกส (Physics) ศึกษา แรงและพลังงาน(force and energy)

ฟสิกส คือ วิทยาศาสตรกายภาพ ที่เนนการศึกษาเกี่ยวกับแรงและพลังงาน
วิชาฟสิกสเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดเทคโนโลยีตาง ๆ มากมาย
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2. ทฤษฎีทางฟสิกส
วิชาฟสิกส เปนวิทยาศาสตรธรรมชาติ ที่อาศัยการสังเกตและการทดลอง
เพื่อคนควาความจริงในธรรมชาติ เกี่ยวกับสสารและอันตรกริยาระหวางสสาร
การกอกําเนิดทฤษฎีทางฟสิกส ไดจากแนวคิด (Concept) พื้นฐาน และ
หลัก (Principle) หรือกฏ (Law) ของธรรมชาติ
แนวคิดพื้นฐานทางฟสิกสตองการมาตรฐาน (Standard) ของการวัด ที่
วัดไดสามารถทดลองไดโดยไมมีการผันแปร มาตรฐานดังกลาว จะตอง
สามารถกําหนดความแมน (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ของการ
วัดไดดวย และตองเปนมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป
การศึกษาทางฟสิกส อาจแบงแนวทางการศึกษาเปน 2 แนว
วิธีอุปนัย (Induction) ไดจากการสังเกตปรากฏการณแลวบันทึกผลจาก
การทดลองแลวสรุปเปนกฏ เริ่มตนตามลําดับตอไปนี้
- บันทึกขอมูลจากการสังเกตหรือการทดลอง
- ทําการวิเคราะหขอมูล
- สรุปผลเปนทฤษฎีและกฏ
วิธีอุปนัยมักเรียกวา เปนระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific method)
วิธีนิรนัย (Deduction) ไดจากการใชวิธีทางคณิตศาสตร สรางแบบ
จําลองทางความคิด แบบจําลองที่คิดขึ้นอาจอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติไดเปนอยางดี ก็จะเปนทฤษฎีที่ยอมรับกันไดเชนกัน
คณิตศาสตรเปนภาษาธรรมชาติของฟสิกสที่ตองนํามาใช
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3. ทฤษฎีทางฟสิกส
การวัดปริมาณทางฟสิกส ตองทราบวาจะวัดปริมาณใด มีหนวยอะไร
และมีความแมนเทาใด สมบัติทางฟสิกสของปริมาณที่วัดเรียกวา มิติ
(Dimension) โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงมิติมักจะหมายถึงวาเปนปริมาณชนิดใด
โดยไมคํานึงถึงระบบของหนวยในการวัด
ปริมาณพื้นฐานของการวัดคือ เวลา ความยาว และ มวล จะแทนดวย
สัญลักษณ T, L และ M ตามลําดับ
ตัวอยางเชน ปริมาณ x เปนความยาว เมื่อกลาวถึงมิติของ x เขียนใน
[ x] = L
รูปของสัญลักษณเปน
อัตราเร็ว v จะเขียนมิติไดเปน [v] = LT − 1
ปริมาณที่มีมิติตางชนิดกัน จะนํามาคูณหรือหารกันได แตจะนํามาบวก
ลบกันไมได
หนวย (Unit) คือสเกลที่ใชวัดมิติ หนวยที่ยอมรับเปนมาตรฐานสากลใน
ปจจุบันคือหนวย เอสไอ (Systeme Internationale d’Unites) หนวยฐานที่ใช
สําหรับมวล ความยาวและเวลา คือ หนวยกิโลกรัม (kg) เมตร (m) และวินาที
(s) ตามลําดับ นอกจากดังกลาว
หนวยอนุพัทธ คือหนวยของปริมาณทางฟสิกสที่ไมใชหนวยมูลฐาน เชน
หนวยของแรงมีหนวยเปน (kg m/s2) ตั้งชื่อเปนหนวยใหมวานิวตัน (N)
การเปลี่ยนหนวย คือการเปลี่ยนหนวยเปนระบบอื่น หรือเปลี่ยนสเกล
ของหนวย เชน 1 in. = 2.54 cm.หรือ 1 km = 1,000 m.
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4. ความแมนและเลขนัยสําคัญ
ตัวเลขนัยสําคัญ (Significant figures) เปนตัวเลข (digit) ในจํานวนตัว
เลข (number) ที่บอกผลการวัด ซึ่งจะบงชี้ถึง ความแมนและความไว
(Seneitivity) ของการวัด ถาหากทราบวิธีวัดเลขนัยสําคัญอาจบงชี้ถึง ความ
เที่ยง ของการวัด
เลขนัยสําคัญ คือ ชุดของตัวเลขที่ประกอบไปดวยตัวที่แนนอนกี่ตัวก็ได
แตมีตัวที่ไมแนนอนเพียง 1 ตัว เชน ใชไมบรรทัดวัดดินสอไดยาว 10 ซม. ตอง
เขียนวา 10.00 ซม. มี 4 นัยสําคัญ ซึ่งตัวเลขตัวสุดทายมีนัยสําคัญนอยสุด
และเลขศูนยหนาตัวเลข ไมนับเปนเลขนัยสําคัญ
การปดเลข ถาตัวเลขถัดจากตัวเลขที่มีนัยสําคัญนอยสุด เปนเลข 4 หรือ
นอยกวา ใหปดทิ้ง ถาตัวเลขถัดจากตัวเลขที่มีนัยสําคัญนอยสุดเปนเลข 5
หรือมากกวา ใหปดขึ้น
การบวกและการลบเลข ใหดูวาจํานวนที่นํามาบวกหรือลบกันจํานวนใด
มีเลขนัยสําคัญนอยสุด ใหผลการบวกมีเลขนัยสําคัญนอยสุด เมื่อเทียบกับ
2.13 m. + 3.5 m. = 5.6 m
จุดทศนิยม เชน
การคูณและการหารเลข ใหดูวาจํานวนที่นํามาคูณหรือหารกัน จํานวน
ใดมี จํานวน เลขนัยสําคัญนอยที่สุด ใหผลคูณหรือหารมีจํานวนเลขนัยสําคัญ
m = 2.8 m / s
เทากับจํานวนนั้น เชน 20.135
.75 s
ฟงกชันอดิสัย

ln 6.385 = 1.854
sin 1.23 = 0.0215
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5. สัญกรกําลังสิบและอุปสรรคในหนวยเอสไอ
เลขอาโวกาโดร 602000000000000000000000 mol −1 การเขียน
ในรูปกําลังของสิบ เขียนไดเปน 6.02 ×1023 mol −1
อุปสรรคที่ใชในหนวยเอสไอ
Factor

Prefix

1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101

yotta −
zetta −
exa −
peta −
tera −
giga −
mega −
kilo −
hecto −
deka −

Symbol

Factor

Prefix

Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da

10− 24
10− 21
10− 18
10− 15
10− 12
10− 9
10− 6
10− 3
10− 2
10− 1

yocto −
zepto −
atto −
femto −
pico −
nano −
micro −
milli −
centi −
deci −
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y
z
a
f
p
n

µ
m
c
d
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6. แนวคิดในการแกปญหาในโจทยฟสิกส
การแกปญหาโจทยในแบบฝกหัด เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีความรู
ในเนื้อหาวิชามากนอยเพียงใด เปนการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูอยางหนึ่ง
วิธีการตอไปนี้ เปนหลักการพื้นฐานในการแกปญหาโจทยฟสิกส
การเขียนแผนภาพ หลังอานโจทยใหเขาใจอยางแจมแจง จะชวยให
เห็นวาโจทยใหขอมูลอะไรมา มีขอกําหนดเบื้องตนเปนปริมาณอะไรบาง ผล
ลัพธควรจะเปนอะไร มีความสัมพันธกันอยางไร
การพิจารณาหลักที่ตองใช ตรวจสอบเงื่อนไขในโจทยดูวาควรใชหลัก
หรือแนวคิดอะไรในการแกปญหา
การแกสมการ จะตองสามารถแกสมการในรูปสมการทางพีชคณิต สม
การอนุพันธ หรืออยูในรูปอินทริกรัล ถาหาผลเฉลยยังไมถึงขั้นสุดทาย อยา
แทนคาจํานวนเลขของตัวแปรใด ๆ การแทนคาพรอมหนวยจะชวยหามิติของ
ผลลัพธไดไมผิดพลาด ถาลิมิตถูกตองก็แสดงวาการคํานวนนาจะถูกตอง ผล
ลัพธที่ไดในรูปจํานวนเลข ตองคํานึงถึงตัวเลขนัยสําคัญดวย
ตรวจสอบคําตอบ นอกจากการตรวจสอบหนวยแลว ควรตรวจสอบ
อันดับของขนาดของปริมาณที่เปนผลลัพธดวย บางกรณีอาจจะตองพิจารณา
วาสมเหตุสมผลตามปรากฎการณทางฟสิกสหรือไม
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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

