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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 
วิชาฟสิกส 

ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี ้
ว 021  ฟสิกส    4 คาบ/สัปดาห/ภาค    2 หนวยการเรยีน 

ว 022 ฟสิกส    4 คาบ/สัปดาห/ภาค    2 หนวยการเรยีน 

ว 023  ฟสิกส    4 คาบ/สัปดาห/ภาค    2 หนวยการเรยีน 

ว 024  ฟสิกส    4 คาบ/สัปดาห/ภาค    2 หนวยการเรยีน 

ว 025  ฟสิกส    4 คาบ/สัปดาห/ภาค    2 หนวยการเรยีน 

ว 026  ฟสิกส    4 คาบ/สัปดาห/ภาค    2 หนวยการเรยีน 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ว 021  ฟสิกส                                                            4 คาบ/สัปดาห/ภาค   2 หนวยการเรยีน  

 คําอธิบายรายวิชา 
  ปริมาณทางฟสิกสและหนวย  ระยะทางและการวัด  การขจัด    การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 

ความเร็ว  ความเรง  การบวกและลบเวกเตอร  การเคลื่อนที่ซ่ึงไมเปนแนวเสนตรง  มวล  แรง        
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   น้ําหนกั   การใชกฎของนวิตัน   สมดุลและเงื่อนไขของสมดุล  โมเมนต 
แรงเสียดทาน   สมดุลของของไหล   ความดันของของเหลว   แรงลอยตัว   การใชหลักของสมดุล 

รวมปฏิบัติการในหวัขอตาง ๆ 
 
 

 
ว 022 ฟสิกส                                                            4 คาบ/สัปดาห/ภาค   2 หนวยการเรยีน 

  รายวิชาพื้นฐาน  ว 021 

 คําอธิบายรายวิชา 
  การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล    การเคลื่อนที่แบบวงกลม    การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห 
 กฎแรงดึงดดูระหวางมวลของนิวตัน   งาน   พลังงานจลน    พลังงานศักย    หลักการทรงพลังงาน 

 กําลัง  โมเมนตัม  การดล  แรงดล  หลักการทรงโมเมนตัม  พลังงานจลนในการชน  การเคลื่อนที ่
 ของจุดศูนยกลางมวล  รวมปฏิบัติการในหัวขอตาง ๆ 
 



หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2524                                                                                                                                        สสวท. 

ว 023  ฟสิกส                                                                         4 คาบ/สัปดาห/ภาค   2 หนวยการเรยีน 

  รายวิชาพื้นฐาน  ว 022 

 คําอธิบายรายวิชา 
  สมบัติและแบบจําลองของกาซ  ทฤษฎีจลนของกาซ  การนําทฤษฎีจลนของกาซไปใช 
 พลังงานภายในระบบ     ความจุความรอนจําเพาะ   ความรอนแฝงจําเพาะ   การเคลือ่นที่แบบซิมเปล 

 -ฮารโมนิก  ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย  พลังงานของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก  การเคลื่อน 

 ที่แบบคลื่น  สมบัติของคลื่นเกี่ยวกับการสะทอน  การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน            
รวมปฏิบัติการในหวัขอตาง ๆ 

 
 

ว  024  ฟสิกส                                                                        4 คาบ/สัปดาห/ภาค   2 หนวยการเรยีน 

  รายวิชาพื้นฐาน  ว 023  
 คําอธิบายรายวิชา 
  เสียง  สมบัติของเสียงเกีย่วกบัการสะทอน    การหักเห    การแทรกสอด    การเลี้ยวเบน 

 ลักษณะของคลื่นเสียง   การไดยนิ   เสียงดนตรี  ปรากฏการณดอปเปลอร  กําทอน  แสง  สมบัติ 
 ทางกายภาพของแสงเกี่ยวกบัการเลี้ยวเบน  การแทรกสอด  โพลาไรเซชัน  สี  การกระเจิง  สมบัต ิ

 ทางเรขาของแสงเกี่ยวกับการสะทอน   การหักเห   การกระจาย  ทัศนอปุกรณ  รวมปฏิบัติการใน 

 หัวขอตาง ๆ 

 
 

ว  025  ฟสิกส                                                                        4 คาบ/สัปดาห/ภาค   2 หนวยการเรยีน 

  รายวิชาพื้นฐาน  ว 024  
 คําอธิบายรายวิชา 
  ประจุไฟฟา  อุปกรณตรวจประจุไฟฟา   กฏของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ความตางศักยไฟฟา 
 การเก็บประจไุฟฟา  กระแสไฟฟา  แหลงกาํเนิดไฟฟา  การนําไฟฟา  กฎของโอหม  ความตานทาน 

 ไฟฟา    การตอความตานทาน    แรงเคลื่อนไฟฟา    การตอเซลลไฟฟา    พลังงานและกําลังไฟฟา 
 เครื่องใชไฟฟาภายในบาน  สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา  แรงที่กระทําตออนุภาคไฟฟาซึ่ง 
 เคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก  แรงระหวางสนามแมเหล็กและกระแสไฟฟา  มอเตอรไฟฟากระแสตรง 
 มาตรไฟฟา  กระแสเหนี่ยวนาํ  หมอแปลงไฟฟา  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  ทฤษฎีของแมกซเวลล 
 การทดลองของเฮิรตซ  สเปกตรัม  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมปฏิบัติการในหัวขอตาง ๆ 
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ว  026 ฟสิกส                                                                          4 คาบ/สัปดาห/ภาค   2 หนวยการเรยีน 

  รายวิชาพื้นฐาน  ว 025  
 คําอธิบายรายวิชา 
  โครงสรางของสสาร อิเลกตรอน  ปรากฏการณโฟโตอิเลกตริก  รังสีเอกซ  สเปกตรัมของ 

อะตอม   แบบจําลองของอะตอม  ทฤษฎีอะตอมของบอร  การทดลองของฟรังคและเฮิรตซ  ความ 

ไมสมบูรณของทฤษฎีของบอรห  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  หลักความไมแนนอนและโอกาส 

ที่จะเปนไปได   ภาพของอะตอมจากกลศาสตรควอนตัม   กัมมันตภาพรังสี  การเปลี่ยนสภาพของ 
นิวเคลียสครึ่งชีวิต  ประโยชนและอันตรายของกัมมันตภาพรังสี  โครงสรางนิวเคลียส  การคนพบ 

นิวตรอน  ไอโซโตป  เสถียรภาพของนวิเคลียส  ปฏิกริยานิวเคลียร  แรงนิวเคลียร  ประโยชนจาก 

วิชานวิเคลียรฟสิกส  ความกาวหนาของฟสิกสในปจจุบนั  รวมปฏิบัตกิารในหวัขอตาง ๆ 
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รายละเอียดหลักสูตร 

ว 021 
สารบัญ 

บทท่ี   1   การเคล่ือนท่ี 
1.1 ลักษณะการเคลื่อนที ่
1.2 การบอกตําแหนงของวัตถุ 

1.2.1  การบอกตําแหนงของวัตถุในแนวเสนตรง 
1.2.2  การบอกตําแหนงของวัตถุในแนวราบ 

 1.3 การยายตําแหนงหรือการขจดั 

 1.4 การหาการขจดัลัพธ 
 1.5 การบวกและการลบเวกเตอร 
  1.5.1 การบวกเวกเตอร 
  1.5.2 การลบเวกเตอร 
 1.6 อัตราเร็วและความเร็ว 

 1.7 การวัดอัตราเรว็ของการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 
  การทดลอง  1.1  การวัดอัตราเร็วโดยใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
 1.8 ความเรง 
  การทดลอง  1.2  การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอยางอิสระ 

 1.9 ความสัมพันธระหวางกราฟอัตราเร็ว-เวลา  กับระยะทาง 
 1.10 สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ  ของการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวย  
              ความเรงคงที ่
  แบบฝกหัดบทที่  1 
 
บทท่ี   2   มวล  แรง  และกฎการเคลื่อนท่ี 
 2.1 มวล 

 2.2 แรง 
  การทดลอง  2.1  การเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากแรงสองแรง 
 2.3 การหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทํามมุตอกัน 

  การทดลอง  2.2  การหาขนาดและทิศของแรงลัพธ 
 2.4 กฎการเคลื่อนที ่
 2.5 กฎการเคลื่อนที่ขอ  1  ของนิวตัน 

 2.6 กฎการเคลื่อนที่ขอ  2  ของนิวตัน 
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  การทดลอง  2.3  ความสัมพันธระหวาง  แรง  มวล  และความเรง 
 2.7 น้ําหนกั 

 2.8 กฎการเคลื่อนที่ขอ  3  ของนิวตัน 

  แบบฝกหัดบทที่  2 

  กิจกรรม  2.1  เครื่องชั่งมวลจากความเฉื่อย 
 
บทท่ี   3   สภาพสมดุล 
 3.1 สมดุลตอการเลื่อนตําแหนง 
  การทดลอง  3.1  สมดุลตอการเลื่อนตําแหนง 
  การทดลอง  3.2  สมดุลของแรงสามแรง 
 3.2 จุดศูนยกลางของมวล   และจุดศูนยถวง 
 3.3 โมเมนตและสมดุลตอการหมุน 

  การทดลอง  3.3  สมดุลของแรงขนาน 

 3.4 โมเมนตของแรงคูควบ 

 3.5 แรงเสียดทานและสมดุล 

  การทดลอง  3.4  แรงเสียดทาน 

  การทดลอง  3.5  สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน 

 3.6 สภาพสมดุล 

 3.7 ตัวอยางการใชหลักสมดุล 

  แบบฝกหัดบทที่  3 

 
 

ว022 

สารบัญ 
บทท่ี   4   การเคล่ือนท่ีแนวโคง 
 4.1 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล 
  การทดลอง  4.1  การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล 
  4.1.1 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
  4.1.2 การเคลื่อนที่ในแนวระดับ 

  4.1.2 การขจัดและความเร็วของวัตถุซ่ึงเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล 
 4.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลม 

  การทดลอง  4.2  แรงสูศูนยกลาง 
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  4.2.1 ความเรงสูศูนยกลาง 
  4.2.2 การเคลื่อนที่บนทางโคง 
  4.2.3 อัตราเร็วเชิงมมุ 

  4.2.4 การเคลื่อนที่อของดาวเทยีม 

 4.3 กฎแรงดึงดดูระหวางมวลของนิวตัน 

  4.3.1 สนามความโนมถวง 
  4.3.2 มวลของโลก 

  แบบฝกหัดบทที่  4 
 
บทท่ี   5   งานและพลังงาน 
 5.1 งาน 

 5.2 กําลัง 
 5.3 พลังงานคืออะไร 

 5.4 พลังงานจลน 
  การทดลอง  5.1  ความสัมพันธระหวางงานและพลังงานจลน 
 5.5 พลังงานศักย 
  5.5.1 พลังงานศักยโนมถวง 
  การทดลอง  5.2  การเปลี่ยนพลังงานศักยโนมถวงกับเสนทางการเคลื่อนที ่
  5.5.2 พลังงานศักยยดืหยุน 

  การทดลอง  5.3  ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะทางที ่
  สปริงยืดออก 

 5.6 กฏทรงพลังงาน 

  การทดลอง  5.4  ผลรวมพลังงานศักยและพลังงานจลนของวัตถุ ณ ตําแหนงตาง ๆ 

 5.7 การใชพลังงาน 

  แบบฝกหัดบทที่  5 
 
 
บทท่ี   6   โมเมนตัม 
 6.1 โมเมนตัมคืออะไร 

 6.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 

 6.3 การดลและแรงดล 
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 6.4 การถายทอดโมเมนตัมและพลังงานจลนในการชนของวตัถุ 

  การทดลอง  6.1  การชนกันของรถทดลองใน 1 มิต ิ

  การทดลอง  6.2  ศึกษาโมเมนตัมของลูกกลมโลหะที่ชนกันใน 2 มิต ิ

  แบบฝกหัดบทที่  6 

 
 

ว023 

สารบัญ 
บทท่ี   7   สมบัติของกาซและทฤษฎีจลน 
 7.1 พลังงานความรอน 

  การทดลอง  7.1  การเปลี่ยนรูปพลังงานกลเปนพลังงานความรอน 

 7.2 พลังงานความรอนกับสถานะของสาร 

 7.3 สมบัติของกาซ 

  การทดลอง  7.2  ความสัมพันธระหวางปริมาตรและอุณหภูมิของกาซเมื่อความดัน 

   คงตัว 

  การทดลอง  7.3  ความสัมพันธระหวางปริมาตรและอุณหภูมิของกาซเมื่ออุณหภูม ิ

  คงตัว 

 7.4 แบบจําลองและทฤษฎีจลนของกาซ 

 7.5 ความดันตามทฤษฎีจลนของกาซ 

 7.6 อุณหภูมิกับพลังงานจลนเฉลี่ยของโมเลกุล 

 7.7 อัตราเร็วของโมเลกุล 

 7.8 พลังงานในระบบ 

 7.9 ความจุความรอนของกาซ 

 7.10 การใชทฤษฎีจลนของกาซอธิบายเรื่องอื่น ๆ 

  7.10.1 การเปลี่ยนสถานะของกาซ 

  7.10.2 การขยายตวัของสาร 

  7.10.3 การถายโอนความรอน 

 แบบฝกหัดบทที่  7 
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บทท่ี   8   สมบัติของของเหลวและของแขง็ 
 8.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของของเหลว 

 8.2 ความดันของของเหลว 

  การทดลอง  8.1  ความดันของของเหลว 

 8.3 เครื่องมือวัดความดันของของเหลว 

 8.4 แรงดันของน้ําเหนือประตนู้ําหรือเขื่อน 

 8.5 กฎของพาสคัล 

 8.6 ความตึงผิว 

  การทดลอง  8.2  แรงตึงผิวของของเหลว 

 8.7 ความหนดื 
 
 8.8 ความยืดหยุนของของแข็ง 
  การทดลอง  8.3  ความเคนหรือความเครียดดึงของวัตถุ 

 แบบฝกหัดบทที่  8 

 
บทท่ี   9   คล่ืน 
 9.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก 

  การทดลอง  9.1  การศึกษาการกระจัดและความเร็วที่เวลาตาง ๆ  ของการเคลื่อนที่ 
  แบบซิมเปลฮารมอนิก 

 9.2 การเคลื่อนที่แบบคลื่น 

 9.3 คล่ืนน้ํา 
  การทดลอง  9.2  คล่ืนน้ํา 
  การทดลอง  9.3  การวัดความถี่และความยาวคลื่นของคลื่นน้ํา 
 9.4 หลักการรวมกนั 

 9.5 การสะทอนของคลื่น 

  การทดลอง  9.4  การสะทอนของคลื่น 

 9.6 การหักเหของคลื่น 

  การทดลอง  9.5  การหักเหของคลื่น 

 9.7 การแทรกสอดของคลื่น 

  การทดลอง  9.6  การแทรกสอดของคลื่น 

 9.8 การเลี้ยวเบนของคลื่น 

 แบบฝกหัดบทที่  9 
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ว 024 

สารบัญ 
บทท่ี   10   เสียง 
 10.1 สมบัติของเสียง 
  10.1.1 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง 
    การทดลอง  10.1  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง 
  10.1.2 การสะทอนและการหักเหของเสียง 
 10.2 การเกิดคลื่นเสียงและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง 
 10.3 ความถี่  อัตราเร็ว  และความยาวคลื่นของคลื่นเสียง 
 10.4 บีตส  และคลื่นนิ่ง 
  การทดลอง  10.2  การเกิดบตีสของเสียง 
 10.5 เรโซแนนซ 
  การทดลอง  10.3  เรโซแนนซ 
 10.6 การไดยนิ 

  10.6.1 ความเขมเสียง 
  10.6.2 ระดับความเขม็เสียง 
  10.6.3 มลภาวะของเสียง 
  10.6.4 ระดับเสียง 
  10.6.5 คุณภาพเสียง 
 10.7 ปรากฏการณดอปเพลอร  และคลื่นกระแทก 

  แบบฝกหัดบทที่  10 
 
บทท่ี   11   แสง 
 11.1 การเคลื่อนที่ของแสง 
  11.1.1 แนวการเคลื่อนที่ของแสง 
  11.1.2 อัตราเร็วของแสง 
 11.2 การสองสวาง 
 11.3 สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 

  11.3.1 การสะทอนแสง 
    การทดลอง  11.1  กฎการสะทอนแสง 
    การทดลอง  11.2  การเกิดภาพในกระจกเงาราบ 

  11.3.2 การหักเหของแสง 



หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2524                                                                                                                                        สสวท. 

    การทดลอง  11.3  การหักเหของแสงทื่ผิวราบ 

    การทดลอง  11.4  การกระจายของแสง 
    การทดลอง  11.5  การหักเหของแสงผานเลนสนูน 

 11.4 ทัศนอุปกรณ 
  11.4.1 เครื่องฉายภาพนิ่ง 
  11.4.2 กลองถายรูป 

  11.4.3 กลองจุลทรรศน 
    การทดลอง  11.6  กลองจุลทรรศน 
  11.4.4 กลองโทรทรรศน 
    การทดลอง  11.7  กลองโทรทรรศน 
 11.5 สมบัติของแสงเชิงฟสิกส 
  การทดลอง  11.8  แสงเปนคลื่นหรือไม 
  11.5.1 การแทรกสอดของแสง 
    การทดลอง  11.9  การหาความยาวคลื่นของแสงโดยใชเกรตติง 
  11.5.2 การเลี้ยวเบนของแสง 
  11.5.3 สี 

    การทดลอง  11.10  สีของวัตถุ 

    การทดลอง  11.11  การผสมแสงส ี

  11.5.4 ตาและการมองเห็นส ี

  11.5.5 การกระเจิงของแสง 
  11.5.6 โพลาไรเซชันของแสง 
    การทดลอง  11.12  ความสวางของแสงเมื่อผานแผนโพลารอยด 
  แบบฝกหัดบทที่  11 
 
 
 

ว 025 
สารบัญ 

บทท่ี   12   ไฟฟาสถิต 
 12.1 ประจุไฟฟา 
  การทดลอง  12.1  ชนิดของแรงระหวางประจุไฟฟา 
  12.1.1 อุปกรณตรวจประจุไฟฟา 
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  12.1.2 การเหนีย่วนําไฟฟา 
    การทดลอง  12.2  การใหประจุโดยการเหนี่ยวนําพรอมกับตอสายดิน 

 12.2 แรงระหวางประจุและกฎของคูลอมบ 
 12.3 สนามไฟฟา 
  12.3.1 สนามไฟฟาเนือ่งจากจุดประจ ุ

  12.3.2 เสนแรงไฟฟา 
  12.3.3 สนามไฟฟาเนือ่งจากประจุบนตัวนําทรงกลม 

 12.4 ศักยไฟฟา 
  12.4.1 ศักยไฟฟาเนื่องจากจุดประจ ุ

  12.4.2 ศักยไฟฟาเนื่องจากตัวนําทรงกลม 

  12.4.3 ความสัมพันธระหวางความตางศักยและสนามไฟฟาสม่าํเสมอ 

 12.5 การเก็บประจไุฟฟาและความจ ุ

  แบบฝกหัดบทที่  12 
 
บทท่ี   13   ไฟฟากระแส 
 13.1 กระแสไฟฟา 
 13.2 แหลงกําเนิดไฟฟา 
  13.2.2 เซลลไฟฟาเคม ี

  13.2.2 เครื่องกําเนิดไฟฟา 
  13.2.3 เซลลสุริยะ 

  13.2.4 คูควบความรอน 

  13.2.5 ไฟฟาในสิ่งมีชีวิต 

 13.3 การนํากระแสไฟฟา 
  13.3.1 การนํากระแสไฟฟาในโลหะ 

  13.3.2 การนํากระแสไฟฟาในหลอดสุญญากาศ 

  13.3.3 การนํากระแสไฟฟาในสารละลายอิเล็กโทรไลต 
  13.3.4 การนํากระแสไฟฟาในหลอดบรรจุกาซ 

 13.4 กระแสไฟฟาในตัวนํา 
 13.5 กฎของโอหมและความตานทาน 

  การทดลอง  13.1  ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศกัยไฟฟา 
 13.6 สภาพตานทานและสภาพนาํไฟฟา 
 13.7 ผลของอุณหภมูิที่มีตอความตานทาน 
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 13.8 การตอตัวตานทาน 

  การทดลอง  13.2  กระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาระหวางปลายของตัว 

      ตานทานที่ตอกันแบบอนุกรม   และตอกันแบบขนาน 

 13.8 แรงเคลื่อนไฟฟา   ความตางศักยไฟฟา   และความตานทานภายในเซลล 
  การทดลอง  13.3  ความตางศักยไฟฟาระหวางขัว้เซลล 
 13.10 การตอเซลลไฟฟา 
  13.10.1  การตอเซลลไฟฟาแบบอนกุรม 

  13.10.2  การตอเซลลไฟฟาแบบขนาน 

 13.11 แอมมิเตอร   โวลตมิเตอร   และโอหมมิเตอร 
  13.11.1  หลักการสรางแอมมิเตอร 
  13.11.2  หลักการสรางโวลตมิเตอร 
  13.11.3  หลักการสรางโอหมมิเตอร 
 13.12 พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา 
 13.13 พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน 

  การทดลอง  13.4  ความสัมพันธระหวางพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา 
 13.14 วงจรและเครื่องใชไฟฟาในบาน 

  13.14.1 ผังวงจรไฟฟาในบาน 

  13.14.2 อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาในบาน 

  13.14.3 การใชไฟฟาอยางปลอดภยัและประหยัด 

 แบบฝกหัดบทที่  13 
 
บทท่ี   14    แมเหล็ก-ไฟฟา 
 14.1 แมเหล็กและสนามแมเหล็ก 

 14.2 แรงกระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟา   ซ่ึงเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 

 14.3 แรงที่กระทําตอลวดตัวนําทีม่ีกระแสไฟฟาผาน   เมื่อวางอยูในบริเวณที่มี 
  สนามแมเหล็ก 

การทดลอง  14.1  แรงที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผาน   เมือ่วางอยูใน    
    บริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 

 14.4 สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาผานลวดตัวนํา 
  การทดลอง  14.2  สนามแมเหล็กที่เกดิจากกระแสไฟฟาผานลวดตัวนํา 
 14.5 แรงระหวางลวดตวันําสองเสนขนานกันทีม่ีกระแสไฟฟา 
  การทดลอง  14.3  แรงระหวางลวดตัวนําสองเสนที่มีกระแสไฟฟาผาน 
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 14.6 แรงกระทําตอขดลวดที่อยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 

 14.7 แกลแวนอมิเตอร 
 14.8 มอเตอรกระแสตรง 
 14.9 กระแสเหนี่ยวนํา 
 14.10 การผลิตพลังงานไฟฟาและการสงกําลังไฟฟา 
  การทดลอง  14.4  เครื่องกําเนิดไฟฟา 
 14.11 หมอแปลง 
  การทดลอง  14.5  หมอแปลง 
 แบบฝกหัดบทที่  14 
 
บทท่ี   15   คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 15.1 การถายทอดสัญญาณไฟฟา 
  การทดลอง  15.1  การรับสงสัญญาณไฟฟา 
 15.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล 
 15.3 สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
  15.3.1 คล่ืนวิทย ุ

  15.3.2 คล่ืนโทรทัศน   และไมโครเวฟ 

  15.3.3 รังสีอินฟราเรด 

  15.3.4 แสง 
  15.3.5 รังสีอัลตราไวโอเลต 

  15.3.6 รังสีเอกซ 
  15.3.7 รังสีแกมมา 
 แบบฝกหัดบทที่  15 
 
 

ว026 
สารบัญ 

บทท่ี   16   อิเล็กตรอนและโครงสรางอะตอม 
 16.1 โครงสรางของสสาร 

 16.2 การคนพบอิเล็กตรอน 

 16.3 การทดลองหยดน้ํามันของมลิลิแกน 

 16.4 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
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 16.5 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 

 16.6 สเปกตรัมอะตอม 

  การทดลอง  16.1  สเปกตรัมของกาซไฮโดรเจน   และกาซนีออนโดยใชเกรตติง 
 16.7 แบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนตามทฤษฎีของโบร 
 16.8 รังสีเอ็กซ 
 16.9 การทดลองของฟรังกและเฮริตซ 
  การทดลอง  16.2   การชนระหวางอิเล็กตรอนกับอะตอมของกาซ 

 16.10 ความไมสมบรูณของทฤษฎีของโบร 
 16.11 ทวิภาพของคลื่นและอนภุาค 

  16.11.1 ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 

    การทดลอง  16.3  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 

  16.11.2 ปรากฏการณคอมปตัน 

  16.11.3 สมมติฐานของเดอบรอยล 
 16.12 กลศาสตรควอนตัม 

 16.13 หลักความไมแนนอนและโอกาสที่เปนไปได 
 16.14 ภาพของอะตอมจากกลศาสตรควอนตัม 

 แบบฝกหัดบทที่  16 
 
บทท่ี   17   นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังส ี
 17.1 การคนพบกัมมันตภาพรังส ี

 17.2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลยีส 

  17.2.1 องคประกอบของนิวเคลียส 

  17.2.2 การคนพบนวิตรอน 

 17.3 การสลายของนิวเคลียสกัมมนัตรังส ี

  การทดลอง  17.1  การทดลองอุปมาอุปมัย   การทอดลูกเตา 
      กับการสลายของธาตุกัมมันตรังส ี

 17.4 ไอโซโทป 

 17.5 เสถียรภาพของนิวเคลียส 

  17.5.1 แรงนิวเคลยีร 
  17.5.2 พลังงานยึดเหนี่ยว 

 17.6 ปฏิกิริยานิวเคลียร 
  17.6.1 ฟชชัน 
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  17.6.2 ฟวชัน 

 17.7 ประโยชนของกัมมันตภาพรงัสีและพลังงานนิวเคลียร 
  17.7.1 ประโยชนของกัมมันตภาพรงัส ี

  17.7.2 การใชพลังงานนิวเคลียร 
  17.7.3 อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีและการปองกัน 

 แบบฝกหัดบทที่  17 
 
บทท่ี   18   ฟสิกสและเทคโนโลย ี
 18.1 ฟสิกสและเทคโนโลยีดานพลังงาน 

 18.2 ฟสิกสและเทคโนโลยีดานสื่อสารโทรคมนาคม 

 18.3 ฟสิกสและเทคโนโลยีดานการขนสง 
 แบบฝกหัดบทที่  18 
 
 


