ตัวรับรูและทรานสดิวเซอร
เกริ่นนํา
ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร การทดลองเปนสิ่งสําคัญเพราะจะทําใหนกั เรียน
สามารถสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงของสิ่งที่สนใจ (ตัวแปรตาม) เมื่อเงื่อนไข (ตัวแปรตน และ
ตัวแปรควบคุม) มีการเปลี่ยนแปลง บางการทดลองนักเรียนและครูสามารถสังเกตไดโดยใช
อวัยวะรับรูภายในรางกาย ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง แตการทดลองบางอยางไม
สามารถใชอวัยวะรับรูของมนุษยสังเกตได ตองใชอุปกรณบางอยางชวยเพื่อขยายการรับรูของ
มนุษย ในบางการทดลองที่ตองการหาความสัมพันธของปริมาณตั้งแตสองปริมาณขึ้นไปการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณเปนสิ่งจําเปน การทดลองประเภทนี้จําเปนตองใชเครื่องมือวัด สวนประกอบที่
สําคัญในระบบเครื่องมือวัดคือตัวรับรูและทรานสดิวเซอร (Sensor and transducer)

ตัวรับรูและทรานสดิวเซอรคืออะไร
คําวาตัวรับรูและทรานสดิวเซอรทั้งสองคําใชกันอยางแพรหลายในระบบเครื่องมือวัด
ตัวรับรู คืออุปกรณที่ทําหนาที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภาพและ
แปลงผันการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้นเปนปริมาณที่สามารถวัดหรือบันทึกได เชน โพเทนชิโอ
มิเตอรซึ่งเปนตัวตานทานทีส่ ามารถเปลี่ยนคาได ทําหนาที่แปลงผันการเปลี่ยนแปลงการกระ
จัดเปนการเปลี่ยนแปลงความตานทาน เรียกโพเทนชิโอมิเตอรวาเปนตัวรับรู

รูปที่ 1
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สปริงเปนอีกตัวอยางหนึ่งของตัวรับรู เมื่อยึดปลายดานหนึ่งของสปริงใหอยูกับที่ แลว
ออกแรงดึงปลายอีกขางหนึ่งสปริงจะยืดออก ความยาวของสปริงที่เปลี่ยนไปจะสัมพันธกับขนาด
ของแรงดึง
∆x

F
รูปที่ 2
ทรานสดิวเซอร คืออุปกรณที่ถายโอนพลังงานจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งในรูป
แบบเดิมหรือแตกตางจากเดิม โดยปกติจะเปลี่ยนอยูในรูปพลังงานไฟฟา
ตัวรับรูเปนคําที่ใชสําหรับตัวอุปกรณที่มีความสามารถในการรับรูการเปลี่ยนแปลง แต
ทรานสดิวเซอรใชกับตัวรับรูบ วกกับวงจรที่เกี่ยวของ เชน โพเทนชิโอมิเตอรจัดเปนตัวรับรู เมื่อ
นําโพเทนชิโอมิเตอรไปตอกับวงจรไฟฟา (เพื่อแปลงผันการเปลี่ยนแปลงความตานทานเปนการ
เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟา) เรียกวาทรานสดิวเซอร โพเทนชิโอมิเตอรบวกกับวงจรไฟฟาจะทํา
หนาที่ถายโอนพลังงานจากพลังงานกล (การกระจัด) เปนพลังงานไฟฟา (แรงดันไฟฟา) ดัง
แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3
เทอรโมมิเตอรชนิดของเหลว ของเหลวทีบ่ รรจุอยูในกระเปาะ (เชน ปรอท อัลกอฮอล)
จะเปลี่ยนแปลงพลังงานไปตามสิ่งแวดลอม จนกระทั่งสิ่งแวดลอมและของเหลวในเทอรโมมิเตอร
2

อยูในภาวะสมดุลทางความรอน
ที่จุดนั้นทั้งสิ่งแวดลอมและของเหลวในเทอรโมมิเตอรจะมี
อุณหภูมิเทากัน ปรากฏการณการขยายตัวของของเหลวเมื่อมีการถายโอนความรอนทําใหมัน
เคลื่อนที่ขึ้นหรือลง ของเหลวภายในกระเปาะและทอทําหนาที่เปนตัวรับรู การบังคับใหของเหลว
ที่ขยายตัวไหลขึ้น-ลงในทอแคปปลลารีเปนการแปลงผันขาวสารทางความรอนเปนการกระจัด
ทางกล นั่นคือ ของเหลว กระเปาะและทอแคปปลลารีไดรับการออกแบบใหทําหนาที่เปน
ทรานสดิวเซอรสําหรับถายโอนพลังงานความรอนเปนพลังงานกล

รูปที่ 4
ทรานสดิวเซอรทุกตัวตองมีตัวรับรูและตัวรับรูสวนใหญจะเปนทรานสดิวเซอรดวย

รูปที่ 5 กระบวนการรับรู

ประเภทของตัวรับรู
ตัวรับรูและทรานสดิวเซอร ตอไปนี้จะเรียกสั้น ๆ วาตัวรับรู มีการจัดประเภทอยูหลาย
แบบตั้งแตแบบงาย ๆ ไปจนถึงซับซอน ขึ้นอยูกับเกณฑการพิจารณา เชน สมบัติทั้งหมดของตัว
รับรู ใชวัดอะไร (สิ่งที่มากระตุนตัวรับรู) มีลักษณะจําเพาะอะไรบาง ปรากฏการณทางกายภาพที่
ตอบสนอง กลไกที่ใชในการแปลงผันคืออะไร ตัวรับรูทําจากวัสดุชนิดไหน ใชทํางานแบบไหน
ตอไปนี้เปนตัวอยางของการจัดประเภทของตัวรับรู
1. ตัวรับรูที่แบงโดยวัสดุที่ใชทํา เชน สารอนินทรีย สารอินทรีย ตัวนํา สารกึ่งตัวนํา
ฉนวน ของเหลว กาซหรือพลาสมา สสารทางชีววิทยา อื่น ๆ
2. ตัวรับรูที่แบงโดยวิธีการตรวจวัด เชน วิธีการทางชีววิทยา วิธีการทางเคมี ไฟฟา
แมเหล็ก หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความรอน อุณหภูมิ การกระจัดทางกล หรือคลื่น
กล กัมมันตภาพรังสี การแผรังสี อื่น ๆ
3. ตัวรับรูที่แบงโดยปรากฏการณการแปลงผัน
3.1 ปรากฏการณ ท างกายภาพ เช น เทอรโ มอิเ ล็ก ทริก โฟโตอิเ ล็ก ทริก ไฟฟ า
แมเหล็ก เทอรโมแม็กเนติก เทอรโมอิลาสติก อื่น ๆ
3.2 ปรากฏการณทางเคมี เชน การเปลี่ยนรูปทางเคมี การเปลี่ยนรูปทางกายภาพ
กระบานการเคมีไฟฟา สเปกโทรสโคป อื่น ๆ
3.3 ปรากฏการณทางชีววิทยา เชน การเปลี่ยนรูปทางชีววิทยา การเปลี่ยนรูปทาง
กายภาพ ผลตอการทดสอบสิ่งมีชีวิต สเปกโทรสโคป อื่น ๆ
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4. ตัวรับรูที่แบงตามการใชงาน เชน ตัวรับรูสําหรับงานดาน เกษตรกรรม วิศวกรรม
โยธา โครงสราง พลังงาน ทางการแพทย การทหาร อุตสาหกรรม เครื่องมือวัดทาง
วิทยาศาสตร ยานยนต สิ่งแวดลอม อุตุนิยมวิทยา การสื่อสารโทรคมนาคม อวกาศ
อื่น ๆ
5. ตัวรับรูที่แบงตามสิ่งที่มากระตุน แสดงดังตาราง
สิ่งที่มากระตุน

ตัวรับรู

ปริมาณทางชีววิทยา

-

เสียง

-

ไฟฟา

ความรอน

ปริมาณทางกล

-

สิ่งที่มากระตุน

ชี ว ม วล เ ช น ช นิ ด ปริมาณทางเคมี
ความเขมขน สถานะ
เอนไซม
อื่น ๆ
แ อ ม ป ลิ จู ด เ ฟ ส แสง
ความถี่
สเปกตัม
ความเร็วคลื่น
อื่น ๆ

ประจุ กระแสไฟฟา แมเหล็ก
ค ว า ม ต า ง ศั ก ย
แรงดันไฟฟา
สนามไฟฟา
ความนําไฟฟา
อิมพีแดนซ
อื่น ๆ
การแผรังสี
อุณหภูมิ
ฟลั๊กความรอน
ความรอนจําเพาะ
การนําความรอน
อื่น ๆ
ตําแหนง (เชิงเสน ปริมาณทางกล (ตอ)
เชิงมุม)
ความเรง
แรง
ความเคน ความดัน
ความเครียด
มวล ความหนาแนน

ตัวรับรู
-

-

ความเขมขน
pH
กาซ
อื่น ๆ
ความยาวคลื่ น เฟส
สเปกตรัม
ความเขม
ดัชนีหักเห
ทะลุ ผ า น สะท อ น
ดูดกลืน
อื่น ๆ
สนามแมเหล็ก
ฟลั๊กแมเหล็ก
ความสามารถซึ ม
ผานได
อื่น ๆ

-

ชนิด
พลังงาน
ความเขม
อื่น ๆ

-

โมเมนต ทอรก
อัตราไหล อัตราการ
ขนถายมวล
ความหยาบ ความ
กลม
ความหนืด
อื่น ๆ

-

-
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คุณลักษณะของตัวรับรู
การเลือกตัว รับ รูสําหรับเครื่องมือวัดหรือระบบควบคุมขึ้นอยูกับ องคประกอบหลาย
ประการ เชน ราคา การเอาไปใชประโยชน และองคประกอบทางสิ่งแวดลอม เมื่อเลือกตัวรับรู
สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ คุ ณ ลั ก ษณะของตั ว รั บ รู ต อ งสอดรั บ กั บ คุ ณ ภาพของเอาต พุ ต ที่ ต อ งการ
ตัวอยางเชน มีตัวรับรูสําหรับอุณหภูมิมากมายแตมีบางชนิดเทานั้นที่เหมาะสมสําหรับใชวัด
อุณหภูมิของอากาศในเรือนเพาะชํา บางชนิดไมสามารถวัดอุณหภูมิในชวงนั้นได บางชนิดแพง
เกินไป หรือตองการไฟฟาเปนแหลงพลังงาน
ความเขาใจพื้นฐานในคุณลักษณะของตัวรับรู เปนสิ่งสําคัญที่เราตองมีเพื่อที่จะสามารถ
เลือกใชตัวรับรูไดเหมาะสม คุณลักษณะของตัวรับรูไดแก
1. ความถูกตอง (Accuracy) โดยปกตินิยามเปนความผิดพลาดที่มากที่สุดที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นระหวางคาที่อานไดกับคาทางทฤษฎี บางครั้งคานี้จะบอกเปนเปอรเซ็นตของคาเต็มสเกล
เชน เทอรโมมิเตอรอาจรับประกันความถูกตองอยูภายใน 5%FSO (Full scale output, คาเต็ม
สเกลเอาตพุต)
2. ความไว (Sensitivity) นิยามในเทอมของความสัมพันธระหวางสัญญาณอินพุตและ
เอาตพุต ความไวโดยทั่วไปแลวเปนอัตราสวนระหวางการเปลี่ยนแปลงของเอาตพุตตอการ
เปลี่ยนแปลงของอินพุต เมื่ออิ นพุ ต เปลี่ย นแปลงเพีย งเล็กนอยความไวอาจแสดงในรูป ของ
อนุพันธของฟงกชันการถายโอนเทียบกับสัญญาณอินพุต
ความไว =

o max − o min
∆o
=
i max − i min
∆i

เมื่อ ∆ i → 0 จะได
ความไว =

do
di

รูปที่ 6
หนวยของความไวแสดงโดยนิยามตามสมการขางบน ซึ่งเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของตัวรับรูที่
ใชวัดและปริมาณที่ถูกวัด ตัวอยางเชนวัดระยะทางเปนมิลลิเมตรดวยตัวรับรูที่ใหเอาตพุตออกมา
เปนแรงดันไฟฟา(Volt) ในกรณีนี้หนวยของความไวจะเปน V/mm
ถาความสัมพันธระหวางปริมาณที่ถูกวัดและเอาตพุตเปนเชิงเสนแลวความไวที่ใช แสดง
ตลอดชวงจะมีคาเดียวแตถาความสัมพันธดังกลาวไมเปนเชิงเสน คุณลักษณะของความไวของ
ตัวรับรูจะเปลี่ยนไปหลายคาและความไวจะถูกกําหนดออกเปนหลายชวง ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 7
3. ความเป น เชิ ง เส น (Linearity) ความเป น เชิ ง เส น ของตั ว รั บ รู ดู จ ากกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางเอาตพุตกับอินพุตที่ใกลเคียงกับเสนตรง ซึ่งอาจเปนเสนตรงในชวงอินพุต
แคบ ๆ ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยปกติการใชงานตัวรับรูจะใชงานในชวงที่เปนเชิงเสนเทานั้น

รูปที่ 8
4. ชวงการใชงาน (Range) ชวงการใชงานของตัวรับรู กําหนดวาเปนขีดจํากัดซึ่งตัวรับรู
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ชวงการทํางานของตัวรับรูโดยปกติถูกกําหนดดวยคา
อินพุตต่ําสุดและสูงสุดซึ่งสามารถจะวัดได ชวงการใชงานจะแปรผกผันกับความไว กลาวคือถา
ชวงการใชงานแคบความไวจะสูง ถาชวงการใชงานกวางความไวจะต่ํา สิ่งที่สําคัญคือตองไมทํา
การวัดนอกชวงที่กําหนดเพราะจะทําใหเครื่องมือลมเหลวในการทํางานหรืออุปกรณอาจเสียหาย
ได หรืออาจเสี่ยงตอสุขภาพหรือความปลอดภัย

รูปที่ 9
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5. ความละเอียด (Resolution) ความละเอียดของตัวรับรูจะสัมพันธกับอินพุตที่นอยที่สุด
หรือการเปลี่ยนแปลงอินพุตที่นอยที่สุดที่มันสามารถตรวจจับได โดยปกติจะแสดงในเทอมของ
การเพิ่มขึ้นที่นอยที่สุดของอินพุตซึ่งสามารถวัดหรือรับรูได ยิ่งความละเอียดของการแสดงผล
สูงขึ้น ความสามารถในการวั ดหรือ รับ รู ก็จะมีข นาดเล็ ก ลง ตัว อยา งเชน ตัว แสดงผลเป น เลข
ทศนิยม 4 ตําแหนง 0.0001 หนวยมีความละเอียดมากกวาการแสดงผลการวัดดวยทศนิยม 3
ตําแหนง 0.001 หนวย
6. การตอบสนอง (Response) การตอบสนองของตัวรับรูคือ เวลาที่มันใชเพื่อใหคา
เอาตพุตสุดทายสําหรับอินพุตที่กําหนดให ซึ่งอาจจะแสดงในเทอมของวินาที หรือเศษสวนของ
วินาที (เชน มิลลิวินาที หรือไมโครวินาที เปนตน) และบางครั้งเปนเปอรเซ็นตของคาเต็มสเกล
เชนขอกําหนดกลาววาตัวรับรูใชเวลา 3 วินาทีเพื่อใหเอาตพุตถึง 95 % ของคาเต็มสเกล ระวัง
อยาสับสนกับคําวาความไว
7. การตอบสนองตอความถี่ อินพุตที่ใหกับตัวรับรูอาจมีคาคงตัว หรือเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
จํานวนวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงคาขึ้นลงในหนึ่งหนวยเวลาเรียกวาความถี่ ตัวรับรูแตละชนิด
จะมีความสามารถในการตอบสนองตอความถี่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับความถี่ธรรมชาติของตัวรับรู
ตัวรับรูที่มีความถี่ธรรมชาติสูงสามารถประยุกตใชงานไดทั้งภาระสถิต และภาระพลวัต โดยทั่ว
ไปตัวรับรูควรมีความถี่ธรรมชาติสูงกวาความถี่ของสัญญาณอินพุตอยางนอย 2 เทา ตองไมใช
ตัวรับรูวัดสัญญาณอินพุตที่มีความถี่เทากับหรือใกลเคียงกับความถี่ธรรมชาติของตัวรับรูเพราะ
จะทําใหเกิดเรโซแนนซ คาที่ไดมีความผิดพลาดมาก และอาจทําใหตัวรับรูเสียหาย
8. เขตตาย (Dead zone) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดของปริมาณที่ถูกวัด โดย
ที่เอาตพุตไมเปลี่ยน หรือชวงของอินพุตที่ไมมีเอาตพุต Dead zone เกิดขึ้นเนื่องจากผลของแรง
เสียดทานสถิต หรือ ฮีสเตอรีซิส

รูปที่ 10 เขตตาย – อินพุตเปลี่ยนแปลงแตเอาตพตุ ไมเปลี่ยนแปลง
9. ความสามารถในการทําซ้ํา (Repeatability or Reproducibility) หรือความเที่ยง
(Precision) ความสามารถในการทําซ้ํา คือจํานวนครั้งของการวัดไดคาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่
จํากัด เปนการวัดความสามารถของตัวรับรู เพื่อใหการแสดงคาหรือการตอบสนองเหมือนเดิม/
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เทาเดิมสําหรับการวัดซ้ํา ๆ ที่คาเดิมของปริมาณเดิมที่ถูกวัด ความสามารถในการทําซ้ําอาจจะ
ใหคาเปน ± เปอรเซ็นตสูงสุดของการอานหรือภายใตสภาวะจํากัดของแตละการอาน
10. ความเสถียร (Stability) ความเสถียรเปนการวัดความเปลี่ยนแปลงของเอาตพุต
จากตัวรับรูภายใตเงื่อนไขการปอนอินพุตดวยคาคงตัวเปนระยะเวลานาน ๆ
11. ความเชื่อมั่น (Reliability) คือความสามารถของตัวรับรูที่จะสามารถทํางานภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด สําหรับคาบเวลาที่กําหนด หรือจํานวนครั้งของการทํางานที่กําหนด ขณะที่
ยังคงอยูภายใตขอกําหนดของตัวรับรู
ความเชื่อมันของตัวรับรูคลายกับอายุการใชงานของตัวรับรู
12. อายุการใชงาน (Operating life) ประโยชนของอายุการใชงานของตัวรับรูคือเปน
เครื่องแสดงวาระยะเวลาการใชงานของตัวรับรูที่คาดวาจะสามารถทํางานไดภายใตขอกําหนด
อายุการใชงานจะแสดงในรูปของเวลาหรือจํานวนครั้งของการใชงานหรือจํานวนวัฏจักรที่ตัวรับรู
ควรจะทนทานอยูได
13. ความไวคู (Dual Sensitivity) ตามปกติแลว ตัวรับรูจะถูกออกแบบมาเพื่อใชในการ
วัดปริมาณอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น เชน วัดความดัน หรือวัดแรง อยางไรก็ตาม
ตัวรับรูอาจมีความไวตอปริมาณอื่นดวย เชน อุณหภูมิ หรือความเรง ถานําตัวรับรูไปวัดปริมาณ
บางอยางในกระบวนการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เชน ความดัน ก็สามารถเกิดความผิดพลาดขึ้น
ไดจากความไวคู คือตัวรับรูวัดปริมาณสองปริมาณในเวลาเดียวกัน

การเลือกตัวรับรู
1.

2.
3.

4.

การเลือกใชตัวรับรูมีขั้นตอนที่ตองพิจารณาดังนี้
ตองการวัดอะไร -ปริมาณหรือตัวแปรที่ตองการรูคา ชวงของคาที่วัด ความไว ความ
ถูกตองที่ตองการ การตอบสนอง ความเชื่อมั่นที่ตองการ การวัดกระทําภายใตสภาวะ
แวดลอมและเงื่อนไขใด
รูปแบบของเอาตพุตที่ตองการคืออะไร ตัวปรับแตงสัญญาณที่ตองการคืออะไร
ระบุตัวรับรูที่เปนไปได โดยพิจารณา ชวงของการวัด ความไว การตอบสนอง ความ
เชื่อมั่น ความสามารถในการบํารุงรักษา อายุการใชงาน กําลังที่ตองการ หาไดงาย
ความทนทาน ราคาสมเหตุสมผล
ขนาดของตัวรับรูยิ่งเล็กยิ่งดี เพราะจะชวยสงเสริมการตอบสนองพลวัต นอกจากนั้นยัง
รบกวนระบบหรือดึงพลังงานออกมาจากระบบนอยกวาตัวรับรูที่มีขนาดใหญ

สงทาย
การเลือกตัวรับรูและเครื่องมือวัดที่เหมาะสม และตรงตามจุดประสงคของการทดลอง
เปนสิ่งสําคัญ เครื่องมือที่ลักษณะจําเพาะสูง (เชน ความถูกตอง ความไว ความละเอียด ฯลฯ)
เปนเครื่องมือเราตองการแตจะมีราคาแพง สําหรับการทดลองวิทยาศาสตรในระดับโรงเรียนไมมี
8

ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช ตั ว รั บ รู แ ละระบบเครื่ อ งมื อ วั ด ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ระดั บ ที่ ใ ช ใ นวงการ
อุตสาหกรรม ทหาร หรืองานวิจัยระดับสูง การทดลองในระดับโรงเรียนสวนใหญตองการให
นักเรียนไดขอมูลเพื่อสรุปเปนแนวคิดหรือความคิดรวบยอด ถาใชตัวรับรูและระบบเครื่องมือวัด
ที่มีความละเอียดทศนิยม 1 ตําแหนง กับ 3 ตําแหนง แลวไดขอสรุปเหมือนกัน ทําไมเราจะตอง
ใชตัวรับรูและระบบเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดทศนิยม 3 ตําแหนงที่มีราคาแพงและตองการ
การดูแลรักษาอยางดี เครื่องมือวัดยิ่งมีความไวและความละเอียดมากก็ยิ่งไวตอสัญญาณรบกวน
มาก บางครั้งการใชเครื่องมือวัดที่มีความไวและความละเอียดมากเกินไปกับการทดลองในชั้น
เรียนที่ไมสามารถควบคุมการรบกวนจากสิ่งแวดลอมได ก็อาจทําใหหาขอสรุปจากการทดลอง
ไมไดหรือการทดลองลมเหลว สุดทายที่สําคัญเราสามารถนําสิ่งที่เราพบเห็นในทองถิ่น เชน
ยางพารา มาทําเปนตัวรับรูเพื่อใชในการทดลองระดับโรงเรียนไดหรือไมเพื่อจะไดสรางความรู
ของเราเอง
สมนึก บุญพาไสว
มกราคม 2549
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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

