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การเรียนการสอนฟสิกสทวั่ ไป
ผานทางอินเตอรเน็ต
1. จลศาสตร ( kinematic) 2. จลพลศาสตร (kinetics) 3. งานและโมเมนตัม
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง 5. ของไหลกับความรอน 6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
7. แมเหล็กไฟฟา 8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง 9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร

___________________________________________________________________
1. จลศาสตร ( kinematic)

การเคลื่อนที่บนระนาบ สามารถแยกการเคลื่อนที่บนแกน x และ y เปนอิสระจากกันได ในรูปภาพเปน
รูปของกระสวยอวกาศชาแลนเจอร ซึ่งควบคุม การเคลื่อนที่บนอวกาศดวยกาซ โดยมีตัวพนกาซวางอยู 2
แนว คือ แนวแกน x และ แนวแกน y ถาตองการใหเคลื่อนที่บนแกน +x ก็ใหพนกาซออกมาตามแกน -x
และ ถาตองการใหเคลื่อนที่บนแกน +y ก็ใหพนกาซออกมาตามแกน –y

วีดีโอการปลอยฆอนกับขนนก ของนักบินอวกาศ บนดวง ลองกําหนดคาความเร็วตน และมุมยิงเริ่มตน ตาม
จันทร กดที่นี่ ขนาดไฟล 6.4 MB
ความตองการ และกดปุม Run สังเกตวาระยะ
ยิงในแนวราบเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ธงจะเปนตัวบอก
ตําแหนงที่ลูกบอลกระทบกับพื้น เปลี่ยนมุมยิง ตําแหนง
กดที่นี่เพื่อเขาสูการทดลอง
ของธงก็จะเปลี่ยนไป
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หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องจลศาสตร
1. เวกเตอร

แบบฝกหัด

2. จลศาสตรของการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ แบบฝกหัด
3.. การเคลื่อนที่บนระนาบ แบบฝกหัด
2. จลพลศาสตร (kinetics)

เดือนเมษายน ค.ศ. 1974 นายจอรน แมสสิส สามารถใชพละกําลังของตัวเขาเองในการลากโบกี้รถไฟ จากรูปจะเห็นวาเขาใชปากงับ
เชือกที่ผูกไวกับโบกี้รถไฟแลวก็ดึงตูโบกี้ทั้งตูไปตามราง โดยปกติตูโบกี้จะมีน้ําหนักประมาณ 70 ตัน จะเห็นวาแรงที่เขาตองใชมีคา
มหาศาลมาก ทุกคนคงจะมีคําถามอยูในใจวา นายจอรน แมสสิสเปนซุปเบอรแมนหรือไม? และฟนของเขาสามารถทนแรงมากมาย
ขนาดนี้ไดอยางไร อานตอครับ

กดที่นี่เพื่อเขาสูการทดลอง
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แบบฝกหัด เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 1 2 3 4 5 6
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สรุปกฎสามขอของนิวตัน

รถลากขนาดเล็ก 2 คันมีมวลเทากัน ออกแรงดึงขนาด 50 นิวตัน เทากันแตปรากฎวารถคัน ข มีความเรงมากกวา
รถคัน ก การออกแรงดึงเทากันตอมวลเทากัน ทําไมความเรงไมเทากัน ไมขัดกับกฎขอที่สองของนิวตันหรอกหรือ
กระดานฟสิกสราชมงคล
3. งานและโมเมนตัม
ในการแขงขันยกน้ําหนักของกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ.1976 นาย วาสิรี อเล็กซีฟ ไดทําให
โลกตื่นเตน โดยการยกน้ําหนักขนาด 562 ปอนด (2500 นิวตัน) ขึ้นเหนือศีรษะสูงจาก
พื้นประมาณ 2 เมตร ทําลายสถิติโลก อยางไรก็ตาม ยอนหลังไปในป ค.ศ. 1957 นาย
พอล แอนเดอรสัน ไดยกน้ําหนักโดยใชแผน ผาคลองผานเอว เขาสามารถยกน้ําหนักได
สูงสุด 6270 ปอนด (27 900 N) ขึ้นไดสูง 1 เซนติเมตร ดูจากตัวเลขแลวนายแอนเดอร
สันยกน้ําหนักไดมากกวา แตไดระยะทางนอยกวา คําถามก็มีอยูวา ทั้งสองคนนี้ใคร
ทํางานมากกวากัน หรือใครมีพลังมากกวากันนั่นเอง มีตอ
กีฬายอดนิยมสําหรับผูชอบความทาทาย คือการกระโดดแบบบันจี้ ผูที่ออกแบบ
จะตองหาเสนเชือกที่มีความยืดหยุนเหมือนสปริง นําไปผูกติดกับขาของผูกระโดด
เมื่อผูกระโดดพุงและดิ่งศีรษะลงดานลาง เชือกจะยืดตามออกมา พอเชือกยืดสุด
แลว เชือกจะหดตัวและดึงผูกระโดดขึ้นไป ผูที่ออกแบบจะตองคํานวณไดวาเชือก
จะยืดออกมาไดยาวสุดเทาไร โดยใบหนาของผูกระโดดจะไมกระทบกับพื้นน้ํา
ขางลาง แตก็ตองใหใกลกับพื้นน้ํามากที่สุด เพื่อใหเกิดความตื่นเตน และนา
หวาดเสียวสุด ๆ มีตอครับ
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จากรูปคุณจะไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลนและ
พลังงานศักย จุดเริ่มตน กอนนักกีฬาวิ่งทั้งพลังงานจลนและ
พลังงานศักยเปนศูนย เมื่อนักกีฬาวิ่งและเพิ่มความเร็ว พลังงาน
จลนจะเพิ่มขึ้น แตพลังงานศักยยังไมเพิ่มขึ้น พอมาถึงจุดไมค้ํา
พลังงานจลนจะมีคาสูงสุด ไมค้ํางอตัวลง ทําใหพลังงานศักย
เพิ่มขึ้น เหมือนกับการกดสปริง พลังงานศักยจะถูกสะสมอยูใน
แทงไม พลังจลนจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุด นักกีฬาปลอยมือ และรวงลงมาดานลาง ตอนนี้พลังงานศักยจะ
เปลี่ยนเปนพลังงานจลน จนถึงเบาะดานลาง อานตอครับ
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง

คางคาวเกือกมาสามารถลาแมลงที่บินอยูในความมืดได นักวิจัยเคยปดตาของคางคาว ปรากฏวามันก็ยังลาเหยื่อได
นาสงสัยไหมวามันทําไดอยางไร ??? อานตอครับ
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค

เวลาในหองทดลองเปนเวลาการแกวงที่เปนจริง ถึงแมเครื่องคอมพิวเตอรของคุณจะมีตัวประมวลผลที่เร็วหรือ
ชาก็ตาม ถาคอมพิวเตอรของคุณมีตัวประมวลความเร็วต่ํา ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมวลจะปรับเองโดย
อัตโนมัติเพื่อใหเปนเวลาที่แทจริง ขณะที่ทําการทดลองใหหลีกเลี่ยงการใชเมาส
ใบบันทึกผลการทดลอง กดที่นี่เพื่อเขาสูการทดลอง
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แบบฝกหัดเรื่องคลื่น
ตัวอยางที่ 1
จากการทดลองหาความสัมพันธระหวางความถี่ และความยาวคลื่นของคลื่นน้ํา ปรากฏผลดัง
ตาราง จงหาวา
ความถี่
ความยาวคลื่น (cm)
(Hz)
3.0

5

3.5

4

x

2
ก. ความถี่ x มีคาเทาใด
ข. อัตราเร็วเฉลี่ยของคลื่นน้ําเปนเทาใด
ค. ดูเพิ่มเติมครับ

5. ของไหลกับความรอน
ระบบเบรกทํางานอยางไร
เมื่อเราเหยียบเบรก ความเร็วของรถจะลดลง และหยุดในที่สุด แตคุณทราบ
ไหมวา มีอะไรเกิดขึ้นบางขณะที่คุณเหยียบมัน แรงที่เทาของคุณสงไปที่ลอได
อยางไร และทําไมเกิดแรงมากมายที่สามารถหยุดรถขนาดหนักเปนตันได
ฟสิกสราชมงคล จะตอสายโซของความสัมพันธ จากจุดที่เทาเหยียบ จนไป
ถึงลอ และอธิบายสวนตางๆของระบบเบรกใหคุณไดทราบ ในหนาถัดไป

ภาพเปลวเทียนที่สองสวางอยูในอวกาศ ภายในยานขนสงอวกาศที่กําลังโคจร
รอบโลก อากาศรอนจะลอยตัวสูงขึ้น อากาศเย็นจะเขาไปแทนที่ และ
ออกซิเจนในอากาศจะทําใหเปลวไฟติดอยูตลอด สังเกตวาเปลวไฟเปน
รูปทรงกลมไมเหมือนกับบนโลก เพราะอะไร
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ทดสอบความหนาแนนผานทางอินเตอรเน็ต

วิธีทดลอง คลิ๊กเมาสคางไว ที่วัตถุและลากไปบนเครื่องชั่งหรือบีกเกอร เพื่อหามวลและปริมาตร คุณสามารถวัด
ปริมาตรโดยสังเกตจากหนวยมิลลิลิตรของน้ําที่ถูกวัตถุแทนที่ในบีกเกอร และถาตองหาความหนาแนน ใหนํามวล
หารดวยปริมาตรที่ได ความหนาแนนของน้ําบริสุทธิ์ คือ 1 กรัมตอซีซีหรือ 1 กรัมตอมิลลิลิตร วัตถุที่สามารถลอย
น้ําไดความหนาแนนจะตองนอยกวาน้ํา ใหบันทึกคาความหนาแนนของวัตถุรูปทรงตางๆ และทดลองดูวามันจมหรือ
ลอยเมื่อนําไปไวในของเหลว มีคําอธิบายตอ
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา

Alessandro Volta
อเล็กซานโดร โวลตา
นักฟสิกสและเคมีชาวอิตาเลียน เปนผูคนพบกระแสไฟฟาที่สามารถนํามาใชประโยชนได
และเปนผูประดิษฐแบตเตอรี่ไฟฟา จนไดรับเกียรติใหนําชื่อของเขามาเปนชื่อของหนวยวัด
แรงเคลื่อนของกระแสไฟฟาคือคําวา “โวลต”

ขวดแกวไลเดน (Leyden jar)
ตัวเก็บประจุนับวาเปนสวนประกอบทางอิเล็กทรอนิกสที่เกาแกที่สุด ใน
ศตวรรษที่ 18 เชื่อกันวา ไฟฟามีลักษณะคลายของเหลวที่ไหลผานตัวนํา และ
เก็บสะสมไวในขวดแกวไดดังที่เห็น ขวดที่วานี้ถือเปน ตัวเก็บประจุแบบหนึ่งได
โดยโลหะที่ฉาบอยูทั้งภายในและภายนอกทําหนาที่เปนเพลตสวนแกวเปน
ไดอิเล็กทริก เครื่องกลในภาพสรางความตางศักยแรงสูงขึ้นได เมื่อเราจับดาม
หมุนจานแกวใหถูกับแผนผาวิธีนี้เทากับ เปนการประจุใหกับขวด ที่อยูใกล ๆ เรายังคงเรียกตัวเก็บประจุวา
"เครื่องควบแนน" (condenser) มาจนถึง ราวป ค.ศ. 1950 แมวาจะขัดกับทฤษฎี วาดวยเรื่องของไหลก็
ตาม นํามาจาก http://www.school.net.th/library/f-snet3.htm
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แผนใสอธิบายเรื่องไฟฟาสถิต จัดทําโดยนางสาวราตรี สวัสดิ์วงศ

คลิกครับเพื่อเขาดู
7. แมเหล็กไฟฟา
แมเหล็กไฟฟา
บทนํา

รูปไมโครโพรเซสเซอรขนาด 32 บิต ที่ประกอบดวย
วงจรไฟฟากวา 200000 ชิ้น บรรจุอยูภายในแผนชิพที่
มีขนาดเทากับเหรียญเทานั้น

ถาคุณมีความเขาใจ
พื้นฐานทางฟสิกสของ
แมเหล็กไฟฟาเพียง
เล็กนอย คุณสามารถ
สราง
มอเตอร ฮารดดิสก และ
ลําโพงไดเองอยางงายดาย ฟสิกสราชมงคลจะอธิบาย
หลักการของแมเหล็กไฟฟาและบอกความแตกตางของ
แมเหล็กไฟฟากับแมเหล็กธรรมดาใหคุณไดทราบในหนา
ถัดไป คลิกเพื่ออานตอครับ

บทความพิเศษ
ไมโครโฟน
สารกึ่งตัวนํา
การบันทึกเทป
การประยุกตกฎของฟาราเดย 1
การสั่นในวงจร LC
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โธมัส เอดิสัน (Thomas Edison)
โธมัส แอลวา เอดิสัน เปนนักประดิษฐที่ยิ่งใหญคนหนึ่งของโลก เอดิสัน เกิดในป 1847 ในวัยเด็ก เอดิสันมีนิสัยอยากรูอยาก
เห็น แตไมชอบไปโรงเรียน เขาไดเรียนรูอยูกับบานโดยคุณแมของเขาเปนคนสอน เขาเริ่มทํางานไดเมื่ออายุ 12 ป และในไมชา
เขาก็ฝนอยากเปนนักประดิษฐ เขาไดรับการจดสิทธิบัตรเปนครั้งแรกในป 1868 และไดเปดหองทดลองที่เมนโล ปารค มลรัฐ
นิวเจอรซี่ ซึ่งเปนสถานที่ซึ่งเขาสามารถพัฒนาแนวความคิดใหมๆ การประดิษฐที่ยิ่งใหญของเอดิสันก็คือหีบเสียง หลอดไฟฟา และ
กลองถายภาพยนตร การคนพบสิ่งเหลานี้นําไปสูการคนพบของอุตสาหกรรมใหมๆ หลายชนิด เอดิสันถึงแกกรรมในป
ค.ศ.1931
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

วิทยุสมัยแรก หลายคนคงไดฟงกระแสพระดํารัสของ
พระองคจากเครื่องแบบนี้
คลิกดูภาพยนตร พระเจาเอ็ดเวิรดที่ 8 สละราช
สมบัติ windows media

การกระจายเสียงครั้งประวัติศาสตร พระ
เจาเอ็ดเวิรดที่ 8 แหงอังกฤษสละราชสมบัติ
ใน ค.ศ. 1936 เพื่ออภิเษกกับหญิงที่
ขาพเจารัก คือนางวอลลิส ซิมสัน หญิง
มายชาวอมริกัน
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ผูที่คนพบเอ็กซเรยเปนคนแรก คือ นักฟสิกซชาวเยอรมัน ชื่อ วิลเฮม คอนราด เรินทเกน
(Wilhelm Conrad Roentgen) การพบนี้เกิดขึ้นในตอนเย็น ของวันที่ 8
พฤศจิกายน ค.ศ.1895 ภายในหองทดลอง ณ มหาวิทยาลัยวูซบรุค (Wurzburg)
ประเทศเยอรมันเขาไดถายภาพรังสี มือของภรรยาเขาไวดวย สีดําที่เห็นในภาพคือแหวน
แตงงานของเขา
กดเพื่อเขาไปดูการเกิดรังสีเอกซ

จะเอ ความรูพื้นฐานของแสงเชนการสะทอน และการหักเห นําไปสูความกาวหนาอันมากมายในงานวิศวกรรม
รวมทั้งการประดิษฐเสนใยนําแสงดวย ภาพของผึ้งถูกสงผานมาทางเสนใยนําแสง ปจจุบันเสนใยนําแสง ถูกใชในการ
สื่อสารแทบทุกประเภท อานความรูเรื่อง เสนใยนําแสง
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร
ไอนสไตน
ยอดอัจฉริยะ เจาของทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟกส ในป ค.ศ.1921อัลเบิรต ไอนสไตน
“บิดาแหงวิชาวิทยาศาสตร” เชื้อสายเยอรมัน ผูใหกําเนิดระเบิดปรมาณู และ
เจาของรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสเปนผูกอตั้งทฤษฎีแหงความสัมพันธและเปน
ผูกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ ในวงการวิทยาศาสตร ในศตวรรษที่
20 ไอนสไตน เกิดที่เมืองอูลม ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 อาน
ตอครับ
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ควบคุมเตาปฏิกรณดวยตนเอง
ผูที่อยูในโรงงานไฟฟานิวเคลียร สามารถควบคุมอุปกรณตางๆผานเวบไซดนี้ได ทดลองดู
วา คุณสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางไร เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น คลิกเพื่อเขาทําการ
ทดลอง
ใบบันทึกผลการทดลอง

ลําดับที่ 1
•

กดปุม Sequence 1 แลวเฝาดูเหตุการณตั้งแตตนจนจบ เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นมา
เปนลําดับ คลิกเพื่อเขาทําการทดลอง
วิเคราะหมิตินวิ เคลียร

ระเบิดลูกแรก
กอนหนาที่มะกันจะไปหยอนระเบิดมหาประลัยที่ฮิโรชิมาและนางาซากินั้น ไดมีการทดลอง
ระเบิดนิวเคลียรลูกแรกของโลกที่ ทรินิตีไซต (Trinity Site) ในรัฐนิวเม็กซิโก เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2488 โดยอีกสองปใหหลังคือ ในป พ.ศ. 2490 นิตยสาร Life ไดตีพิมพภาพชุด
แสดงการระเบิดในชวงเสี้ยววินาทีแรกใหคนทั่วไปไดเห็นเปนครั้งแรก ในหนาถัดไป

การทดลองระเบิดนิวเคลียรลูกแรกที่ทรินิตไี ซด

