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บทที่ 1 บทน ำ 

เนื้อหำตำมหลักสูตร 2560 

✅ 1. ธรรมชำติในทำงฟิสิกส์        

✅ 2. กำรวัดและกำรบันทึกผลกำรวัดปริมำณทำงฟิสิกส์   

1) ระบบหน่วยระหว่ำงชำติ 

2) สัญกรณ์วิทยำศำสตร์ 

3) ควำมไม่แน่นอนในกำรวัด 

4) เลขนัยส ำคัญ 

5) กำรบันทึกผลกำรค ำนวณ   

✅ 3. กำรทดลองทำงฟิสิกส์         

1) กำรรำยงำนควำมคลำดเคลื่อน 

2) กำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง 

 

1.       ธรรมชำติในทำงฟิสิกส์ 

เทคโนโลยี (technology) หมำยถึง วิทยำกำรที่เกี่ยวกับศิลปะในกำรสร้ำง ผลิตหรือใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อ

อ ำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์โดยตรง หรือสิ่งต่ำงๆ ที่มนุษย์ใช้สอยได้ 

 
วิทยำศำสตร์ (science) หรือวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (natural science) หมำยถึง องค์ควำมรู้และวิธีกำร

หำควำมรู้ด้วยวิธีทำงวิทยำศำสตร์ (scientific method) แบ่งเป็น 

1) วิทยำศำสตร์ชีวภำพ(biological science) ซึ่งศึกษำเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 

2) วิทยำศำสตร์กำยภำพ (physics science) ซึ่งศึกษำเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยฟิสิกส์(physics) จัด

อยู่ในวิทยำศำสตร์กำยภำพ 

 
ฟิสิกส์ ( physics) มำจำกภำษำกรีก ที่มีควำมหมำยว่ำ ธรรมชำติ (nature) ดังนั้น ฟิสิกส์ หมำยถึง

เรื่องรำวที่เกี่ยวกับปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติทั้งหลำย  ควำมสัมพันธ์ของสสำรกับพลังงำนโดยส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยศึกษำจำกกำรสังเกต รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ง

ต่ำงๆ จนสรุปเป็นทฤษฎีและกฎ นอกจำกนี้ควำมรู้ทำงฟิสิกส์ยังได้มำจำกจินตนำกำรโดยกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 

(model) ทำงควำมคิดโดยใช้หลักกำรของฟิสิกส์ซึ่งน ำไปสู่กำรสรุปเป็นทฤษฎีและมีกำรทดลองเพื่อตรวจสอบ

ทฤษฎีนั้นๆ 

 
กำรค้นคว้ำหำควำมรู้ทำงฟิสิกส์เกิดจำก 

1)  กำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติและกำรทดลอง รวมถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลน ำมำวิเครำะห์เพื่อ

สรุปเป็นแนวคิด หลักกำร หรือกฎต่ำง ๆ 

สนามทีอ่อกสอบ 

 A-Level/วิทย์2 

 TPAT 

 A-Level/ฟิสิกส ์
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2) กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงควำมคิดหรือสร้ำงทฤษฎีใหม่ขึ้นมำ    

เช่น แบบจ ำลองอะตอม  กำรสร้ำงแบบจ ำลองของรถยนต์ประหยัดพลังงำน แล้วทดลองใช้จนได้ผล จึง

น ำไปประดิษฐ์หรือสร้ำงเป็นรถยนต์ 

ควรรู้        

1) ทฤษฎี  คือ สมมติฐำนที่ได้พิสูจน์ไว้แล้วว่ำเป็นจริงและมีควำมถูกต้องภำยใต้เงื่อนไขนั้น 

2) กฎ  คือ ทฤษฎีที่ใช้ได้และเป็นจริงเสมอ  เช่น กฎกำรสะท้อนแสง  กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 

ขอบเขตของวิชำฟิสิกส์ หมำยถึง ควำมเชื่อถือได้ของควำมรู้ฟิสิกส์ในเวลำใดเวลำหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับ

ขีดจ ำกัดของกำรสังเกต และประสิทธิภำพของเครื่องมือ เช่น กำรใช้เครื่องชั่งมวลแบบดิจิตอลวัดมวลได้

ละเอียดกว่ำเครื่องช ่ังสปริง 
  

สำขำต่ำงๆ ทำงฟิสิกส์ อำจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) ฟิสิกส์แผนเดิม (classical physics) เป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้นก่อนได้แก่ ควำมร้อน (heat) แสง (light) 

เสียง(sound) แม่เหล็กไฟฟ้ำ (electromagnetism) และกลศำสตร์ (mechanics)เป็นต้น 

2) ฟิสิกส์แผนใหม่ (modern physics) เช่นฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ เป็นต้น   
 

2.       กำรวัดและกำรบันทึกผลกำรวัดปริมำณทำงฟิสิกส์ 

ปริมำณทำงฟิสิกส์เป็นปริมำณที่สำมำรถวัดได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เป็นปริมำณที่มีควำมหมำย

เฉพำะเจำะจงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ปริมำณทำงฟิสิกส์นอกจำกจะมีกำรระบุปริมำณเหล่ำนี้ออกมำเป็นตัวเลขแล้ว

ยังจ ำเป็นต้องระบุหน่วยของปริมำณไว้เพื่อก ำกับให้มีควำมหมำยที่ชัดเจนมำกขึ้นด้วย 

2.1 ระบบหน่วยระหว่ำงชำติ หรือ SI ได้แก่  

 1) หน่วยฐำนในระบบ SI ประกอบไปด้วย 7 หน่วย ได้แก่ 

ปริมำณฐำน หน่วยที่ใช้ สัญลักษณ์หน่วย 

ควำมยำว l, s เมตร m 

มวล m กิโลกรัม kg 

เวลำ t วินำที s 

กระแสไฟฟ้ำ I แอมแปร์ A 

อุณหภูมิอุณหพลวัติ เคลวิน K 

ประมำณของสำร โมล mol 

ควำมเข้มแห่งกำรส่องสว่ำง แคนเดลำ cd 

   
 2) หน่วยเสริมในระบบ SI มีทั้งหมด 2 หน่วย ได้แก่ 

ก) เรเดียน (Radian ; rad) เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรวัดมุมระนำบ  

  โดยที่  2π เรเดียน มีค่ำเท่ำกับ  360      องศำ  

 และ     1  เรเดียน มีค่ำเท่ำกับ  57.30   องศำ  
 และ     1  องศำ  มีค่ำเท่ำกับ  0.1745  เรเดียน 

*ต้องระวังควำมเคยชินจำกคณิตศำสตร์ ที่ใช้หน่วยของมุมเป็นองศำ (°) 
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ข) สเตอเรเดียน (Steradian ; sr) เป็นหน่วยที่ใช้ในกำรวัดมุมตัน  

  โดยที่  4π  สเตอเรเดียน    มีค่ำเท่ำกับ  360 องศำ  

 
  3) หน่วยอนุพันธ์ในระบบ SI เป็นกำรน ำหน่วยฐำนหลำย ๆ หน่วยมำรวมกัน ได้แก่ 

ปริมำณฐำน หน่วยที่ใช้ สัญลักษณ์หน่วย 

ควำมเร็ว v เมตร / วินำที m/s 

ควำมเร่ง a เมตร / วินำที/2 m/s2 

แรง F นิวตัน N ( kg·m/s2) 

งำน W จูลล์ J (N·m) 

ก ำลัง P วัตต์ W (J/s) 

ควำมถี่ f เฮิรตซ์ Hz (s-1) 

ควำมดัน P พำสคำล Pa (N/m2) 

 2.2 ค ำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ (หลักสูตรก ำหนดมำเท่ำนี้ เกินนี้ต้องให้มำ !) 

ค ำอุปสรรค สัญลักษณ์ ตัวพหุคูณ ค ำอุปสรรค สัญลักษณ์ ตัวพหุคูณ 

เทระ T 1012 เดซิ d 10-1 

จิกะ G 109 เซนติ c 10-2
 

เมกะ M 106 มิลลิ m 10-3
 

กิโล k 103 ไมโคร µ 10-6 

เฮกโต h 102 นำโน n 10-9 

เดคะ da 10 พิโค p 10-12 

 

 2.3 กำรเปลี่ยนหน่วย 

1) เปลี่ยนจำกค ำพหุคูณเป็นหน่วยหลัก 

          ตัวอย่ำง 50 เซนติเมตร มีค่ำเป็นเท่ำใดในหน่วยหลัก 

    

                

  

 

 

2) เปลี่ยนจำกหน่วยหลักเป็นเป็นพหุคูณ 

          ตัวอย่ำง 20 กรัม มีค่ำเป็นเท่ำใดในหน่วยกิโลกรัม 
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3) เปลี่ยนจำกพหุคูณหนึ่งเป็นอีกพหุคูณหนึ่ง 

          ตัวอย่ำง 0.03 เมกะเมตร มีค่ำเป็นเท่ำใดในหน่วยกิโลเมตร 

    

 

4) เปลี่ยนหน่วยพื้นที่ 

          ตัวอย่ำง พื้นที่ 20.0 ตำรำงเซนติเมตร มีค่ำเป็นเท่ำใดในหน่วยตำรำงเมตร 

 
 

 

 

5) เปลี่ยนหน่วยปริมำตร 

          ตัวอย่ำง 100 ลูกบำศก์เซนติเมตร มีค่ำเป็นกี่ลูกบำศเมตร 

 

 

 

6) เปลี่ยนหน่วยอนุพันธ์ 

          ตัวอย่ำง ❶ ควำมเร็ว 1 กิโลเมตร/ช ่ัวโมง มีค่ำเป็นเท่ำใดในหน่วยเมตร/วินำที 

 

 

 

☆ ประยุกต์ใช้  90 km/hr = _________________________________ 

   ❷ ควำมหนำแน่น 1 กรัม/ลูกบำศก์เซนติเมตร มีค่ำเป็นเท่ำใดใน SI unit 

 

 

 

   ❸ ควำมจุควำมร้อนจ ำเพำะ 1 แคลต่อกรัม◦เคลวิน มีค่ำเป็นเท่ำใดใน SI unit 

 

 

 


