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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช 2524 
( ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533 )   โครงสรางที่ 2  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

โครงสรางที่  2 
 

สําหรับผูที่ตองการเรียนเนนหนักทางวิทยาศาสตร  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
 

วิชาบงัคับ 

วิชาบงัคับเลือก  
ว  421  ฟสิกส                                      4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
ว  431  เคมี        4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
ว  441  ชีววิทยา                    4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
 

วิชาเลือกเสรี 

ว  021  ฟสิกส   4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
ว  022  ฟสิกส   4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
ว  023  ฟสิกส   4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
ว  024  ฟสิกส   4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
ว  025  ฟสิกส   4  คาบ/สัปดาห/ภาค          2  หนวยการเรียน 
ว  031  เคมี   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  032  เคมี   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  033  เคมี   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  034  เคมี   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  035  เคมี   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  041  ชีววิทยา   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  041  ชีววิทยา   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  043  ชีววิทยา   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  044  ชีววิทยา   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  045  ชีววิทยา   3  คาบ/สัปดาห/ภาค       1.5  หนวยการเรียน 
ว  046  หลักการเบื้องตนในการ  2  คาบ/สัปดาห/ภาค            1 หนวยการเรียน 
        เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช   
ว  047  ความรูพื้นฐานทาง   2  คาบ/สัปดาห/ภาค            1 หนวยการเรียน 
        เทคโนโลยีชีวภาพ 

หมายเหตุ 
 สําหรับผูที่เรียนเนนวิชาอาชีพ  อาจเลอืกเรียนวิทยาศาสตรประยุกตจากหมวดวิชาสัมพันธ   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ              
                  เปนวิชาบังคับเลือกใหสอดคลองกับวิชาอาชีพที่เรียน      
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โครงสรางที่ 2 

วิชาบงัคับเลือก 
 

ว  421  ฟสิกส                                   4  คาบ/สัปดาห/ภาค  2  หนวยการเรยีน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาธรรมชาติและขอบเขตของวิชาฟสิกส  ธรรมชาติของการวัด  ความผิดพลาดในการวัดและ 

ฝกปฏิบัติการเบื้องตนเกีย่วกบัการวัด 

 ศึกษาหลักการพื้นฐานของแสงและปรากฏการณคล่ืนในเรื่องธรรมชาติของแสง  และสมบัติเชิง 
เรขาคณิตของแสง  หลักการของทัศนอุปกรณบางชนดิ  ทฤษฎีการรับรูสีของนัยนตาคน  สมบัติพื้นฐานของ
คล่ืน  และการอธิบายปรากฏการณที่เกีย่วกบัคลื่น  รวมทั้งฝกปฏิบัติการตาง ๆ 

 เพื่อใหมีความเขาใจ  มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร  เห็นคณุคาของวิทยาศาสตร 
และนําความรูและหลักการไปใชอธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาเกี่ยวกับแสงและปรากฏการณทางคลื่น 
 

วิชาเลือกเสรี 

ว  021  ฟสิกส                   4     คาบ/สัปดาห/ภาค  2  หนวยการเรียน 

 คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการพื้นฐานของเสยีงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในเรื่องธรรมชาติของเสียง  
สมบัติของคลื่นเสียง  เรโซแนนซของเสียงดนตรีและเครื่องดนตรี  หแูละการไดยินของมนุษยความเขมของ
เสียงและมลภาวะของเสียง  ปรากฏการณดอพเพลอรและคลื่นกระแทก  วิธีการบอกตําแหนงวัตถุและวิธีการ 

บอกสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ     ความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ   ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แนวตรง 
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฏแรงดึงดดูระหวางมวล      รวมทั้งฝกปฏิบัติการตาง ๆ  เพื่อใหมีความเขาใจ 

มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร  เหน็คุณคาทางวิทยาศาสตรและนาํความรูและหลักการไป
ใชอธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาที่เกีย่วกับเสียงและการเคลื่อนทีข่องวัตถุ 

 
ว  022  ฟสิกส                                                                                     4  คาบ/สัปดาห/ภาค  2  หนวยการเรียน 

 คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการพื้นฐานของสถิตศาสตร   กฎการอนุรักษพลังงาน   และกฎการอนุรักษ
โมเมนตัมในเรื่องสมดุลของแรงและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดสมดุล  การหาคางาน  พลังงานจลนและพลังงานศักย 
กฎการอนุรักษพลังงาน  การถายโอนพลังงานกลและประสิทธิภาพของเครื่องกล  การชนกันของวตัถุและ 

กฎการอนุรักษโมเมนตัม  รวมทั้งฝกปฏิบัติการตาง ๆ  เพื่อใหมีความเขาใจมีทักษะกระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร      เห็นคุณคาของวิทยาศาสตรและนําความรูและหลักการไปใชอธิบายปรากฏการณหรือแก 
ปญหาที่เกี่ยวกบัสถิตยศาสตร  การอนุรักษพลังงานและการอนุรักษโมเมนตัม 
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ว  023  ฟสิกส                    4  คาบ/สัปดาห/ภาค  2  หนวยการเรียน 

 คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการพื้นฐานของไฟฟาและแมเหล็กในเรื่อง  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟาและ
ความจุไฟฟา  กฎของโอหม  สภาพตานทานและสภาพนาํไฟฟา   วงจรไฟฟาอยางงาย    และอุปกรณไฟฟาที ่
เกี่ยวของ  การหาคาพลังงานไฟฟาที่ใชในอุปกรณและเครื่องใชไฟฟา  สนามแมเหล็ก  หลักการของแมเหล็ก 

ไฟฟาและหลักการของมอเตอร   รวมทั้งฝกปฏิบัติการตาง ๆ  เพื่อใหมีความเขาใจ  มีทักษะกระบวนการและ 

เจตคติทางวิทยาศาสตรเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  และนําความรูและหลักการไปใชอธิบายปรากฏการณ
หรือแกปญหาที่เกี่ยวกับไฟฟาและแมเหล็ก 

 
ว  024  ฟสิกส                              4  คาบ/สัปดาห/ภาค  2  หนวยการเรียน 

 คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการพื้นฐานของหลักการจลนพลศาสตร  ทฤษฎีจลนของกาซและสมบัติของ
สสารเนื้อแนนในเรื่อง  การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล  การเคลื่อนที่แนววงกลม  การเคลื่อนที่ฮารมอนิกอยาง
งาย  การเคลื่อนที่แบบหมุน  ทฤษฎีจลนของกาซและการนําไปอธิบายสมการสถานะของกาซหลักการวัด
ความดันในของไหลและกฎของพาสคาล  แรงลอยตัวและหลักการของอารคีเมเดส  แรงกระทําตอวัตถุซ่ึง
เคลื่อนที่ในของไหล  ความยืดหยุนของของแข็งรวมทั้งฝกปฏิบัติการตาง ๆ  เพื่อใหมีความเขาใจ  มีทักษะ
กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตรเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  และนําความรูและหลักการไปใช
อธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาที่เกี่ยวกับจลนพลศาสตร  ทฤษฎีจลนของกาซและสมบัติของสสารเนื้อ
แนน 
 
 
ว  025  ฟสิกส                                 4  คาบ/สัปดาห/ภาค  2  หนวยการเรยีน 

 คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการพื้นฐานของไฟฟากระแสสลับ  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ฟสิกสอะตอมและฟสิกส
นิวเคลียรในเรื่อง  กฎการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาของฟาราเดยและกฎของเลนซ  หลักการของเครื่องกําเนิด
ไฟฟา  วงจรพื้นฐานของไฟฟากระแสสลับ  การแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง  แนวคิด
ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลลและการทดลองของเฮิรตซ  สเปกตรัม  คลื่นแมเหล็กไฟฟา  ประวัติการ
คนพบอิเล็กตรอน  แนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมและแนวคิดพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม  
ปรากฏการณกัมมันตภาพรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร  การปองกันอันตรายและการใชประโยชนจาก
กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร  รวมทั้งการฝกปฏิบัติการตาง ๆ  เพื่อใหมีความเขาใจ  มีทักษะ
กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร  เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  และนําความรูและหลักการไปใช
อธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาที่เกี่ยวกับไฟฟากระแสสลับ  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  ฟสิกสอะตอมและ
ฟสิกสนิวเคลียร 
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รายละเอียดหลักสูตร 

ว 421 
สารบัญ 

บทท่ี 1  บทนํา 
 1.1  การอธิบายปรากฎการณธรรมชาติ 
 1.2  ความซื่อสัตยกับการบนัทึกขอมูลทางวิทยาศาสตร 
 1.3  ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาอยางไร 
 1.4  ความหมายและขอบเขตของวิชาฟสิกส 
 1.5  ความสัมพันธระหวางฟสิกสกับศาสตรสาขาอื่น ๆ 
 1.6 ฟสิกสและเทคโนโลย ี
 1.7  ขอบขายของวิชาฟสิกสระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
        แบบฝกหดับทที่ 1 
 
บทท่ี 2  การวัดและการแปลความหมายขอมูล 
 2.1 เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร 
  2.1.1  การแสดงผลของการวัด 
  2.1.2  การอานผลจากเครื่องวดั 
  2.1.3  การเลือกใชเครื่องมือวัด 
  3.1.4  ส่ิงที่มีผลกระทบตอความถูกตองของการวัด 
 2.2  การแปลความหมายขอมลู 
  2.2.1  การบันทึกขอมูลลงในตาราง 
  2.2.2  การนําเสนอขอมูล 
  2.2.3  การเขียนกราฟระบบพกัดฉาก 
  2.2.4  การวิเคราะหและแปลความหมายกราฟเสนตรง 
            กิจกรรม 2.1 การวัดระยะยดืของแผนยาว 
    2.3 หนวยเอสไอ 
       แบบฝกหดับทที่ 2 
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บทท่ี 3  แสงและการเห็น 
 3.1 การเคลื่อนที่และอัตราเรว็ของแสง 
 3.2 สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 
  3.2.1 การสะทอนของแสง 
           กิจกรรม 3.1 กฏการสะทอนของแสง 
           กิจกรรม 3.2 การเกิดภาพในกระจกเงาราบ 
  3.2.2 การหักเหของแสง 
     การทดลอง 3.1 การหักเหของแสง 
     กิจกรรม 3.3  การสะทอนกลับหมดของแสง 
     กิจกรรม 3.4  การหาความยาวโฟกัสของเลนสนูน 
 3.3 ทัศนอุปกรณ 
  3.3.1 แวนขยาย 
   กิจกรรม 3.5  แวนขยาย 
  3.3.2 เครื่องฉายภาพนิ่ง 
   กิจกรรม 3.6  เครื่องฉายภาพนิ่ง 
  3.3.3  กลองถายรูป 
  3.3.4  กลองจุลทรรศน 
   กิจกรรม 3.7 กลองจุลทรรศน 
    3.3.5  กลองโทรทรรศน 
   กิจกรรม 3.8 กลองโทรทรรศน 
 3.4 การกระจายของแสง 
   กิจกรรม  3.9 การกระจายของแสง 
 3.5 ความสวาง 
 3.6  ตาและการมองเห็นส ี
 3.7  สี 
   กิจกรรม 3.10 สีของวัตถุ 
  3.7.1 การผสมสารสี 
  3.7.2 การผสมแสงส ี
   กิจกรรม 3.11 การผสมแสงสีบนฉากขาว 
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    3.8  การถนอมสายตา 
  3.8.1 การดูวัตถุที่มีความสวางมาก 
  3.8.2 การดูผานทัศนอุปกรณ 
  3.8.3 การดูวัตถุที่มีความสวางนอย 
  แบบฝกหัดบทที่ 3 
 
บทท่ี 4  ปรากฏการณคล่ืน 
 4.1 คล่ืนกล 
 4.2 คล่ืนผิวน้ํา 
 4.3 การซอนทับของคลื่น 
 4.4 สมบัติของคลื่น 
  4.4.1 การสะทอนของคลื่น 
   การทดลอง 4.1 การสะทอนของคลื่น 
  4.4.2 การหักเหของคลื่น 
   กิจกรรม 4.1 การหักเหของคลื่น 
  4.4.3 การแทรกสอดของคลื่น 
   กิจกรรม 4.2 การแทรกสอดของคลื่น 
  4.4.4 การเลี้ยวเบนของคลื่น 
   กิจกรรม 4.3 การเลี้ยวเบนของคลื่น 
  แบบฝกหัดบทที่ 4 
ภาคผนวก 
 ผ1 การวัดอัตราเรว็ของแสง 
 ผ2 การบันทึกผลการทดลอง 
 ผ3  ระบบหนวยระหวางชาต ิ
 ผ4 คาคงตัวหลักมลูบางคา 
 ผ5 ตารางเลขกําลังสอง รากที่สองและสวนกลับ 
 ผ6 ตารางฟงกชันตรีโกณมิต ิ
 ผ7 คําตอบแบบฝกหัดทายบท 
 ผ8 คําศัพทในหนงัสือเรียนฟสิกส เลม 1 
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ว 021 
สารบัญ 

บทท่ี 5 เสียงและการไดยิน 
 5.1 ธรรมชาติของเสียง 
   กิจกรรม 5.1 เสียงกับการแทรกสอด 
   กิจกรรม 5.2 เสียงกับการเลีย้วเบน 
 5.2 การเคลื่อนที่ของเสียงผานตัวกลาง 
 5.3 การสะทอนและการหักเหของเสียง 
 5.4 บีตสและคลื่นนิ่งของเสียง 
  กิจกรรม 5.3 การเกิดบีตสของเสียง 
  กิจกรรม 5.4 คล่ืนนิ่งของเสียง 
 5.5 การสั่นพองของเสียง 
  5.5.1 ความถี่ธรรมชาติ 
  5.5.2 การสั่นพอง 
   กิจกรรม 5.5 การสั่นพอง 
  5.5.3 การสั่นพองของเสียง 
   กิจกรรม 5.6 การสั่นพองของเสียง 
   การทดลอง 5.1 การวัดความยาวคลื่นเสียง 
 5.6 การไดยนิ 
  5.6.1 ความเขมเสียง 
  5.6.2 ระดับความเขมเสียง 
  5.6.3 มลภาวะของเสียง 
  5.6.4 ระดับเสยีง 
  5.6.5 คุณภาพเสียง 
  5.6.6 หูกับการไดยนิ 
 5.7 ปรากฏการณดอปเพลอรและคลื่นกระแทก 
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 5.8 การนําความรูเร่ืองเสียงไปใชประโยชน 
  5.8.1 ดานสถาปตยกรรม 
  5.8.2 ดานการประมง 
  5.8.3 ดานการแพทย 
  5.8.4 ดานธรณีวิทยา 
  5.8.5 ดานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
  แบบฝกหัดบทที่ 5 
 
บทท่ี 6  การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
 6.1 ระยะทางการเคลื่อนที ่
 6.2 อัตราเร็วของวัตถุ 
 6.3 การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
  กิจกรรม 6.1 การวัดอัตราเร็วโดยใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
 6.4 การบอกตาํแหนงของวัตถุสําหรับการเคลื่อนที่แนวตรง 
 6.5 การกระจดั 
 6.6 การรวมเวกเตอร 
 6.7 ความเร็ว 
 6.8 ความเรง 
  การทดลอง 6.1 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสร ี
 6.9 ความสัมพันธระหวางกราฟความเร็ว – เวลา กับระยะทางสําหรับการเคลื่อนที่แนวตรง 
 3.10 สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตางๆ  ของการเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรงคงตัว 
 
บทท่ี 7 แรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ี 
 7.1 แรง 
 7.2 กฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน 
 7.3 มวล 
 7.4 กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
  การทดลอง 7.1 ความสัมพันธระหวางแรงกับความเรง 
 7.5 น้ําหนกั 
 7.6 กฎแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน 
  7.6.1 มวลของโลก 
  7.6.2 ความเรงเนื่องจากความโนมถวง ณ ตําแหนงทีห่างจากผิวโลก 
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 7.7 กฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตัน 
   กิจกรรม 7.1 แรงคูกิริยา – ปฏิกิริยา 
 7.8 การใชกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 แบบฝกหัดบทที่ 7 
 กิจกรรม 7.2  เครื่องชั่งมวลความเฉื่อย 
ภาคผนวก 
 ผ1 ระบบหนวยระหวางชาต ิ
 ผ2 คาคงตัวหลักมลูบางคา 
 ผ3 ตารางเลขกําลังสอง รากที่สองและสวนกลับ 
 ผ4  ตารางฟงกชันตรีโกณมิต ิ
 ผ5  คําตอบแบบฝกหัดทายบท 
 ผ6 คําศัพทในหนงัสือเรียนฟสิกส เลม 2 ว 021  
 
 

ว 022 
สารบัญ 

บทท่ี 8  สมดุลกล 
 8.1 สมดุลกล 
 8.2 สมดุลตอการเลื่อนที ่
   กิจกรรม 8.1 สมดุลตอการเลื่อนที่ 
 8.3 การหาแรงลัพธ และการรรวมเวกเตอรโดยวิธีสรางรูป 
 8.4 การแยกแรงและการหาแรงลัพธโดยวธีิคํานวณ 
 8.5 แรงเสียดทาน 
   กิจกรรม 8.2 แรงเสียดทาน 
   การทดลอง 8.1 สัมประสิทธิความเสียดทาน 
 8.6 ศูนยกลางมวลและศูนยถวง 
 8.7 สมดุลตอการหมุน 
   การทดลอง 8.2 สมดุลของแรงขนาน 
 8.8 สมดุลสัมบูรณ 
 8.9 เสถียรภาพของสมดุล 
 8.10 การนําหลักการของสมดุลไปประยกุต 
 แบบฝกหัดบทที่ 8 
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บทท่ี 9  งานและพลังงาน 
 9.1  งาน 
 9.2  การหางานดวยวิธีคํานวณจากพื้นที่ใตกราฟ 
 9.3  กําลัง 
 9.4  พลังงาน 
 9.5  พลังงานจลน 
   การทดลอง 9.1 ความสัมพันธระหวางงานและพลังงานจลน 
 9.6 พลังงานศักย 
  9.6.1 พลังงานศักยโนมถวง  
  9.6.2 พลังงานศักยยืดหยุน 
   การทดลอง 9.2 ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับ 
                                                                  ระยะทางที่สปริงยืดออก 
 9.7 กฎการอนรัุกษพลังงาน 
   การทดลอง 9.3 ผลรวมของพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของ 
                                                                  วัตถุ ณ ตําแหนงตาง ๆ เมื่อวัตถุตกแบบเสร ี
 9.8 การใชพลังงาน 
 9.9 เครื่องกล 
  9.9.1 ประสิทธิภาพของเครื่องกลและเครือ่งใชไฟฟา 
  9.9.2 หลักการของงาน 
 แบบฝกหักบทที่ 9 
 
บทท่ี 10 การชนและโมเมนตัม 
 10.1 โมเมนตัมคืออะไร 
 10.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 
 10.3 การดลและแรงดล 
 10.4 การชน 
  10.4.1 การชนในแนวตรง 
   การทดลอง 10.1 การชนของวัตถุในแนวตรง 
   การทดลอง 10.2 การดีดตวัแยกจากกันของวัตถุในแนวตรง 
  10.4.2 การชนในสองมิต ิ
   การทดลอง 10.3 การชนของลูกกลมโลหะ 
 10.5 กฎการเคลื่อนที่ขอที่สามของนิวตันและกฎการอนุรักษโมเมนตัม 
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 แบบฝกหัดบทที่ 10 
 ผ1 ระบบหนวยระหวางชาต ิ
 ผ2 คาคงตัวหลักมลูบางคา 
 ผ3 ตารางเลขกําลังสอง รากที่สองและสวนกลับ 
 ผ4 ตารางฟงกชันตรีโกณมิต ิ
 ผ5 คําตอบแบบฝกหัดทายบท 
 ผ6 คําศัพทในหนงัสือเรียนฟสิกส เลม 3 
   
 
 

ว 023 
สารบัญ 

บทท่ี 11 ไฟฟาสถิต 
   11.1 ประจุไฟฟา 
  กิจกรรม 11.1 ชนิดของแรงระหวางประจไุฟฟาและชนิดของประจุไฟฟา 
 11.2 กฎการอนุรักษประจุไฟฟา 
 11.3 ตัวนําและฉนวน 
 11.4 การเหนีย่วนําไฟฟา 
  กิจกรรม 11.2 การใหประจุโดยการเหนีย่วนําพรอมกับตอสายดิน 
 11.5 แรงระหวางประจแุละกฎของคูลอมบ 
 11.6 สนามไฟฟา 
 11.7 เสนแรงไฟฟา 
 11.8 ศักยไฟฟา 
  11.8.1 ศักยไฟฟาเนื่องจากจดุประจ ุ
  11.8.2 ศักยไฟฟาเนื่องจากประจุบนตวันําทรงกลม 
 11.9 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟา 
 11.10 การนําความรูเกีย่วกับไฟฟาสถิตไปใชประโยชน 
  11.10.1 เครื่องกําจัดฝุนในอากาศ 
  11.10.2 เครื่องพนส ี
  11.10.3 เครื่องถายลายนิ้วมือ 
  11.10.4 เครื่องถายเอกสาร 
 แบบฝกหัดบทที่ 11 
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บทท่ี 12 ไฟฟาสถิต 
 12.1 กระแสไฟฟา 
 12.2 แหลงกําเนิดไฟฟา 
  12.2.1 เซลลไฟฟาเคม ี
  12.2.2 เครื่องกําเนิดไฟฟา 
  12.2.3 คูควบความรอน 
  12.2.4 เซลลสุริยะ 
  12.2.5 แหลงกาํเนิดไฟฟาจากสิ่งมีชีวิต 
 12.3 การนําไฟฟา 
  12.3.1 การนําไฟฟาในโลหะ 
  12.3.2 การนําไฟฟาในหลอดสุญญากาศ 
  12.3.3 การนําไฟฟาในอิเล็กโทรไลต 
  12.3.4 การนําไฟฟาในหลอดบรรจุแกส 
  12.3.5 การนําไฟฟาในสารกึ่งตัวนํา 
 12.4 กระแสไฟฟาในตวันํา 
 12.5 กฎของโอหมและความตานทาน 
  การทดลอง 12.1 ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศกัยไฟฟา 
 12.6 สภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา 
  12.7 ผลของอุณหภูมิที่มีตอความตานทาน 
 12.8 แรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักยไฟฟา 
  กิจกรรม 12.1 ความตางศักยไฟฟาระหวางขั้วเซลลไฟฟา 

12.9 การตอตัวตานทาน 
  การทดลอง 12.2 กระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาระหวางปลายของตัวตานทานที่ตอ 
                            กันแบบอนกุรมและแบบขนาน 
 12.10 การตอเซลลไฟฟา 
  12.10.1 การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม 
  12.10.2 การตอเซลลไฟฟาแบบขนาน 
 12.11 แอมมิเตอร โวลตมิเตอร และโอหมมเิตอร 
  12.11.1 หลักการสรางแอมมิเตอร 
  12.11.2 หลักการสรางโวลตมิเตอร 
  12.11.3 หลักการสรางโอหมมิเตอร 
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 12.12 พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา 
 12.13 วงจรไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบาน 
  12.13.1 วงจรไฟฟาในบาน 
  12.13.2 อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบาน 
  12.13.3 การใชไฟฟาอยางปลอดภัยและประหยดั 
  แบบฝกหัดบทที่ 12 
 
บทท่ี 13 แมเหล็ก – ไฟฟา 
 13.1  แมเหล็กและสนามแมเหล็ก 
 13.2 แรงกระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟา ซ่ึงเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 
 13.3 แรงที่กระทําตอลวดตวันําที่มีกระแสไฟฟาผาน เมือ่วางอยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 
   กิจกรรม 13.1 แรงที่กระทําตอลวดตัวนําทีม่ีกระแสไฟฟาผาน เมื่อวางอยู 
                                                                ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 
 13.4 สนามแมเหล็กที่เกดิจากกระแสไฟฟาผานลวดตัวนาํ 
   กิจกรรม 13.2 สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาผานลวดตัวนํา 
 13.5 แรงระหวางลวดตวันําสองเสนขนานกันที่มีกระแสไฟฟา 
   กิจกรรม 13.3 แรงระหวางลวดตวันําสองเสนที่มีกระแสไฟฟาผาน 
 13.6 แรงกระทําตอขดลวดที่อยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก 
 13.7 แกลแวนอมิเตอร 
 13.8 มอเตอรกระแสตรง 
 13.9 กระแสเหนี่ยวนํา 
 13.10 การผลิตพลังงานไฟฟา และการสงกําลังไฟฟา 
   กิจกรรม 13.4 เครื่องกําเนิดไฟฟา 
 13.11 หมอแปลง 
   กิจกรรม 13.5 หมอแปลง 
 13.12 การนําความรูทางแมเหล็กไฟฟาไปใชประโยชน 
 13.13 การอนุรักษธรรมชาติกับการผลิตไฟฟา 
 แบบฝกหัดบทที่ 13 
ภาคผนวก 
 ผ1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไดโอดสารกึ่งตัวนาํ 
 ผ2 ระบบหนวยระหวางชาต ิ
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ว 024 
สารบัญ 

บทท่ี 14 การเคล่ือนท่ีแบบตาง ๆ  
 14.1 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล 
   การทดลอง 14.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 
  14.1.1 การเคลื่อนที่ในแนวระดับ 
  14.1.2 การเคลื่อนที่ในแนวดิง่ 
  14.1.3 การกระจัดและความเร็วของวัตถุซ่ึงเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 
 14.2 การเคลื่อนที่แนววงกลม 
   การทดลอง 14.2 คาบของการเคลื่อนที่ในแนววงกลม 
  14.2.1 ความเรงสูศูนยกลาง 
  14.2.2 การเคลื่อนที่บนทางโคง 
  14.2.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมในระนาบดิ่ง 
  14.2.4 อัตราเร็วเชิงมุม 
  14.2.5 การเคลื่อนที่ของดาวเทียม 
  14.2.6 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก 
   14.3 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก 
 14.4 การเคลื่อนที่แบบหมนุ 
  14.4.1 ทอรกกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 
  14.4.2 พลังงานจลนของการหมุน 
 แบบฝกหัดบทที่ 14 
 
บทท่ี 15 สมบัติเชิงกลของสาร 
 15.1 สภาพยืดหยุนและสภาพพลาสติก 
    การทดลอง 15.1 ความเคนและความเครียดตามยาวของวัตถุ 
 15.2 ความดันในของเหลว 
   การทดลอง 15.2 ความสัมพันธระหวางความดัน ความลกึ และความ 
                                                                    หนาแนนของของเหลว 
  15.2.1 เครื่องมือวัดความดนัในของไหล 
  15.2.2 แรงที่น้าํกระทําตอเขือ่นหรือประตกูั้นน้ํา 
  15.2.3 กฎของพาสคัล 
  15.2.4 แรงลอยตัว และหลักของอารคิมีดิส 
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 15.3 ความตึงผิว 
   การทดลอง 15.3 แรงดึงผิวของของเหลว 
 15.4 ความหนดื 
 15.5 หลักของแบรนูลลี 
  15.5.1 สมการแบรนูลลี 
 แบบฝกหัดบทที่ 15 
 
บทท่ี 16 ความรอน สมบัติของแกสและทฤษฎีจลน 
 16.1 พลังงานความรอน 
   กิจกรรม 16.1 พลังงานกลแปลงรูปเปนพลังงานความรอน 
 16.2 พลังงานความรอนกับสถานะของสารและการขยายตัวของสาร 
 16.3 สมบัติของแกสอุดมคต ิ
   การทดลอง 16.1 ความสัมพันธระหวางปริมาตรกับความดันของแกส 
   การทดลอง 16.2 ความสัมพันธระหวางปริมาตรและอุณหภูมิของแกส 
 16.4 แบบจําลองของแกส 
 16.5 ทฤษฎีจลนของแกส 
  16.5.1 ความดนัตามทฤษฎีจลนของแกส 
  16.5.2 อุณหภมูิกับพลังงานจลนเฉลี่ยของโมเลกุล 
 16.6 พลังงานภายในระบบ 
 16.7 การใชทฤษฎีจลนของแกสอธิบายเรือ่งอื่นๆ   
  16.7.1 การเปลี่ยนสถานะของสาร 
  16.7.2 การขยายตัวของสาร 
  16.7.3 การถายโอนความรอน 
   16.7.3.1 การนําความรอน 
   16.7.3.2 การพาความรอน 
 แบบฝกหัดบทที่ 16 
ภาคผนวก 
 ผ1  ระบบหนวยระหวางชาต ิ
 ผ2 คาคงตัวหลักมลูบางคา 
 ผ3 ตารางเลขกําลังสอง  รากที่สองและสวนกลับ 
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ว 025 
สารบัญ 

บทท่ี 17  ไฟฟากระแสสลับ  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา และสมบตัิของแสงเชงิฟสิกส 
 17.1 ไฟฟากระแสสลับ และความตางศักยไฟฟา 
 17.2 มิเตอรวัดกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟากระแสสลับ และคายังผล 
 17.3 ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากบัความตางศักยไฟฟาที่สวนประกอบของ   
                      วงจรไฟฟากระแสสลับ 
 17.4 ความตานทานเชิงซอนและกําลังไฟฟา 
 17.5 คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
  17.5.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล 
 17.6 สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
  17.6.1 คล่ืนวิทย ุ
  17.6.2 คล่ืนโทรทัศนและไมโครเวฟ 
  17.6.3 รังสีอินฟราเรด 
  17.6.4 แสง 
  17.6.5 รังสีอัลตราไวโอเลต 
  17.6.6 รังสีเอกซ 
  17.6.7 รังสีแกมมา 
 17.7  สมบัติของแสงเชิงฟสิกส 
   กิจกรรม 17.1 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 
  17.7.1 การแทรกสอดของแสง 
  17.7.2 การเลี้ยวเบนของแสง 
   การทดลอง 17.1 เกรตติง 
  17.7.3 โพลาไรเซชันของแสง 
   กิจกรรม 17.2 ความสวางของแสงเมื่อผานแผนโพลารอยด 
  17.7.4  การกระเจิงของแสง 
  แบบฝกหัดบทที่ 17 
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บทท่ี 18 ฟสิกสอะตอม 
 18.1 โครงสรางของสสาร 
  18.1.1 แนวคดิเกี่ยวกับโครงสรางของสสารในสมัยกรีกโบราณ 
  18.1.2 แนวคดิเกี่ยวกับโครงสรางของสสารระหวางคริสตศตวรรษที่ 17 ถึง 19 
 18.2 การคนพบอิเล็กตรอน 
  18.2.1 การทดลองของทอมสัน 
  18.2.2 การทดลองของมิลลิแกน 
 18.3 แบบจําลองอะตอม 
  18.3.1 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
  18.3.2 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
  18.3.3 แบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมโบร 
   18.3.3.1 สเปกตรัมอะตอม 
    การทดลอง 18.1 การศึกษาสเปกตรัมของแกสรอน 
   18.3.3.2 การแผรังสีของวัตถุดํา 
   18.3.3.3 ทฤษฎีอะตอมของโบร 
   18.3.3.4 การทดลองของฟรังกและเฮิรตซ 
   18.3.3.5 รังสีเอกซ 
   18.3.3.6 ความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมของโบร 
 18.4 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 
  18.4.1 ปรากฎการณโฟโตอิเล็กทริก 
  18.4.2 ปรากฎการณคอมปตัน 
  18.4.3 สมมติฐานของเดอบรอยล 
  18.4.4 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
 18.5 กลศาสตรควอนตัม 
  18.5.1 หลักความไมแนนอนและโอกาสที่จะเปนไปได 
  18.5.2 โครงสรางอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม 
 แบบฝกหัดบทที่ 18 
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บทท่ี 19 ฟสิกสนิวเคลียร 
 19.1 การคนพบกัมมันตภาพรังสี 
 19.2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลยีส 
  19.2.1 องคประกอบของนิวเคลียส 
  19.2.2 การคนพบนิวตรอน 
 19.3 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 
   การทดลอง 19.1 การทดลองอุปมาอุปไมย การทอดลูกเตากับการสลาย 
                                                                    ของธาตุกัมมันตรังสี 
 19.4 ไอโซโทป 
 19.5 เสถียรภาพของนิวเคลียส 
  19.5.1 แรงนิวเคลียร 
  19.5.2 พลังงานยึดเหนี่ยว 
 19.6 ปฏิกิริยานิวเคลียร 
  19.6.1 ฟชชัน 
  19.6.2 ฟวชัน 
 19.7 ประโยชนของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร 
  19.7.1 ประโยชนของกัมมันภาพรังสี 
  19.7.2 การใชพลังงานนิวเคลียร 
 19.8 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี และการปองกัน 
  19.8.1 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 
  19.8.2 การปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 

แบบฝกหัดบทที่ 19 


