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คยุกนัหน่อยนะครบั

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่หลายคนหลงใหล ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นไม้เบื่อไม้เมาส�าหรับน้องๆ
หลายคนกนัเลยทเีดียว และเป็นอกีหนึง่วิชาที่น้องๆ ชอบไปกวดวิชากนัมาก เนือ่งจากปัจจุบนัอตัรา
การสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยสูงมาก แล้วจะท�ายังไงหละน้องๆ ถึงจะท�าได้ตามความฝัน ภายใต้
เวลาทีม่จี�ากดั ทั้งการบ้าน กจิกรรมโรงเรียน งานบ้านชว่ยพอ่แม่ ต่างกม็กัจะมาพร้อมในเวลาเดียวกนั 

หนงัสอื Short Note สรปุฟิสกิส์ ม.ปลาย ฉบับเตรียมหนา้ห้องสอบ เล่มนีจ้ะขอเปน็เสมือน
หนึง่ม้าขาวช่วยพาน้องๆ ท่องไปในบทต่างๆ ให้เข้าใจอย่างง่ายดาย ประหนึง่ว่าก�าลังเที่ยวชมสวน
ดอกไม้ ในฤดูหนาว มองเห็นความเป็นไปได้ของความฝันที่สวยงาม ผึ้งไงครับตัวแทนความฝัน  มัน
โบยบินอสิระ ท�าให้เรารูส้กึมั่นใจ ด้วยเนือ้หาฟิสกิส์ ม.ปลายทีส่รุปมาเป็นอย่างดีเสมอืนน�า้หวานจาก
เกสร กลั่นกรองออกมาแล้วจึงได้เป็น Short Note ซึ่งจะท�าให้อ่านและจดจ�าได้ง่ายดาย นอกจาก
นีย้ังมีสีสันสดใสและมีภา พประกอบที่น่ารักๆ พร้อมทั้งเทคนคิการจ�า สั้นๆ กระชับ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่นนีจ้ะเป็นหนึง่ทางเลือกส�าหรับน้องที่จะเตรียมตัวสอบต่างๆ  
ถ้าพร้อมแล้วกระโดดขึ้นม้ามาเลยครับ ขอให้สนกุ เพลิดเพลินและสมปรารถนาทุกประการครับ

                                                                                  ศักดิ์นรินทร์ นัตธิลม     
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แนะน�ำกำรใช้หนังสือ

หนังสือเล่มนีเ้รียบเรียงขึ้น โดยอ้างอิงเนื้อหาตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีต่างๆ 
หลายฉบับ

ในแต่ละบทจะบอกสถิติคร่าวๆ ของการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผ ่านมา และ
แต่ละบทจะบอกว่า หวัข้อใดควรข้ามไปได้กรณทีีอ่่านไม่ทันหรือมีเวลาเตรียมตวัในระยะกระช้ันชิด

ส�าหรับน้องที่มีพื้นฐานดีแล้ว สามารถเลือกอ่านบทใดก่อนหลังก็ได้

ส�าหรับน้องผู้เริ่มต้นใหม่ แนะน�าให้อ่านไปทีละบท โดยเรียงล�าดับตามสารบัญหนังสือ

เนื้อหาภายในหนังสือสรุปฟิสิกส์เล่มนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. สว่นสรุปเน้ือหา เป็นการสรุปเน้ือหาและประเดน็ทีส่�าคัญๆ ทีจ่�าเป็นต่อการสอบเท่านัน้ 

2. ส่วนของข้อสอบเก่าที่แทรกตามหัวข้อย่อยๆ ในแต่ละบท เพื่อให้น้องๆ ได้ทบทวน
เนื้อหาที่อ่านไปเป็นระยะๆ ว่าเราเข้าใจดีหรือยัง และเอาไว้ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง

  

ถ้าน้องๆ อยู่กับครอบครัว ให้เดินไปหาพ่อแม่ 
แล้วไปขอพรท่าน พรของพ่อแม่จะเป็นก�าลังแก่ 
การเดินทางของเรา และเป็นก�าลังที่เต็มเปี่ยม  

ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับ



 

ฟิสิกส์บทน�ำ

  1  การแปลงหน่วย   ← เรื่องนีอ้าจจะไม่ได้ออกตรงๆ แต่จะเป็นตัวช่วยในการแปลงหน่วย

1. ค�าอุปสรรค (Prefixs) : ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งปริมาณที่วัด
ได้มีขนาดเล็กมากหรือใหญ่มาก การบันทึกจึงมโีอกาสพลาด นักวิทยาศาสตร์จึงประดิษฐ์ 
ค�าอุปสรรค มาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและง่ายต่อการบันทึก ดังนี ้(เฉพาะที่เจอบ่อยในข้อสอบนะ)

ความถี่ ในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย : 0 – 1%

  ถ้าอ่านไม่ทัน ให้เน้น : เลขนัยส�ำคัญ

    Note : ค�ำอุปสรรค ช่วยในกำรแปลงหน่วย  

   ดังนั้นน้องต้องจ�ำให้ ได้นะ  
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ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ สัญลักษณ์

เทระ T 1012

จิกะ G 109

เมกะ M 106

กิโล K 103

เดซิ d 10–1

เซนติ c 10–2

มิลลิ m 10–3

ไมโคร μ 10–6

นาโน n 10–9

2. การแปลงหน่วย : เรื่องนีจ้ะไม่ ใช่การออกสอบโดยตรง แต่จะใช้ ในการแปลงหน่วย
ภายในโจทย์

               

           สูตรการแปลงหน่วย  =  
ตัวเลข × อุปสรรคตัวแรก

อุปสรรคตัวที่เปลี่ยน

ตัวอย่าง จงแปลงระยะทางจาก 30 กิโลเมตร ให้เป็นหน่วยมิลลิเมตร

แก้โจทย์  กิโล  คือ อุปสรรคตัวแรก = 103

      มิลลิ คือ อุปสรรคตัวเปลี่ยน = 10–3      

ถ้าไม่มีค�าอุปสรรค 
ให้ถือว่าเป็น 1

 สูตรการแปลงหน่วย = 
ตัวเลข × อุปสรรคตัวแรก

อุปสรรคตัวที่เปลี่ยน
     

  = 30 × 103

10–3
 = 3 × 107 มิลลิเมตร   ตอบ

มิลล ิเมตร

ค�าอุปสรรค      หน่วย



  ฟิสิกส์บทน�า 13  

หมายเหตุ

ตัวอย่างที่ ใช้บ่อย

�� 25 เซนติเมตร → 25 × 10–2  เมตร …(หน่วยความยาวจะใช้หน่วยเมตร)

�� 21 มิลลิเมตร  → 21 × 10–3  เมตร…(หน่วยความยาวจะใช้หน่วยเมตร)

�� 12 กิโลเมตร → 12 × 103  เมตร …(หน่วยความยาวจะใช้หน่วยเมตร)

�� 5 กรัม   → 5 × 10–3  กิโลกรัม…(หน่วยมวลจะใช้หน่วยกิโลกรัม)

�� 36 กิโลเมตร/ชั่วโมง → 36 × 5
18  = 10 เมตร/วินาที …(แปลง กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ให้เป็นเมตร/วินาที ให้น�า 5
18  เข้าไปคูณได้เลย)

 2   เลขนัยส�าคัญ

• เลขนัยส�าคัญ หมายถึง ตัวเลขชดุหนึง่ซึ่งประกอบด้วย จ�านวนที่รู้จักค่าแน่นอน รวม
กับจ�านวนที่ประมาณด้วยสายตาหรือจ�านวนที่ ไม่แน่นอนอยู่ต�าแหน่งหนึง่ ( ในข้อสอบเห็นบ้าง
นดิหน่อย ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบรับตรง)

       
        เลขนัยส�าคัญ (ตัวเลขที่ ได้จากการวัด) = ค่าแน่นอน + ค่าประมาณ

1. การนับเลขนัยส�าคัญ

1. เลข 1 ถึง 9 ให้นับเป็นเลขนัยส�าคัญทุกตัว

�� 28 ï มีเลขนัยส�าคัญ 2 ตัว

�� 456.7 ï มีเลขนัยส�าคัญ 4 ตัว

2. เลข 0 อยู่ระหว่างตัวเลขให้นับเป็นเลขนัยส�าคัญ

�� 205 ï มีเลขนัยส�าคัญ 3 ตัว

�� 30.02 ï มีเลขนัยส�าคัญ 4 ตัว

25

20

15

10

5

20

15

17.8
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3. เลข 0 อยู่หลังตัวเลขและทศนยิม ให้นับเป็นเลขนัยส�าคัญ

�� 3.0 ï มีเลขนัยส�าคัญ 2 ตัว

�� 150.02 ï มีเลขนัยส�าคัญ 5 ตัว

4. 0 อยู่ซ้ายมือของตัวเลขไม่นับเป็นตัวเลขนัยส�าคัญ

�� 007 ï มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว

�� 0.025 ï มีเลขนัยส�าคัญ 2 ตัว

5. 10n ไม่นับเป็นเลขนัยส�าคัญ

�� 2 × 105 ï มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว

�� 2.56 × 103 ï มีเลขนัยส�าคัญ 3 ตัว

6. เลข “0” อยู่หลังจ�านวนเต็มมีเลขนัยส�าคัญหลายค่า ต้องท�าให้แน่นอนโดยเขียนใน
รปูของ 10n

�� 4 × 103 ï มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว

�� 400 ï มีเลขนัยส�าคัญ 1 ตัว

�� 4.0 × 103 ï มีเลขนัยส�าคัญ 2 ตัว

�� 4.000 × 103 ï มีเลขนัยส�าคัญ 4 ตัว

ให้จ�าสั้นๆ ว่า
     อยู่หน้าตัวเลขไม่เป็น
เลขศูนย์       อยูร่ะหว่างตวัเลขเป็น
     หลังจุดทศนยิมเป็น

2. การบวกลบเลขนัยส�าคัญ : ให้บวกหรือลบปกติ แต่เวลาตอบให้ตอบตามตัวเลข 
ที่มีทศนยิมน้อยที่สุด เช่น

�� 3.02 + 4.2 + 7.09 = 14.315 ควรบันทึกเป็น 14.3 (4.2 มีทศนยิมน้อยสุด  
2 ต�าแหน่ง)

�� 62.543 – 10.12 = 52.423 ควรบันทึกเป็น 52.42 (10.12 มีทศนยิมน้อย 
สุด 2 ต�าแหน่ง)
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ฟสิกส ฟสิกส 

ศักดิ์นรินทร  นัตธิลม

ม.ปลาย
ประวัติผูเขียน

ประวัติการศึกษา
   วิศวกรรมเครื�องกล มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการทำงาน
   Site Engineer of Gasifier Project for Phoenix Pulp and
   Paper Plc Ltd. (KhonKaen)
   Site Engineer of Gasifier Phase # 2 Project for 
   SCG Cement (Lampang)
   Project Site Engineer of Gasifier Project For Siam 
   Cellulose Co., Ltd. (Kanchanaburi)
   Site Engineer of Closed-System Coal Operation Offers Model 
   for Community Sustainability (Wat Bandai Project)

ประวัติการสอน
   ติวเตอรฟสิกสรับเชิญ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา
   ติวเตอรฟสิกสรับเชิญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา

รวมเนื้อหาฟสิกส
ที่จำเปนตองรูแบบงาย กระชับ 
เพื่อเตรียมพรอมวิชาฟสิกส
ในทุกสนามสอบ
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รวบรวมเนื้อหาวิชาฟสิกสทั้งหมดแบบงายๆ กระชับ ตรงตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยเนนเนื้อหาที่สำคัญและจำเปนตอการสอบเขามหาวิทยาลัย ในเลม 
ประกอบดวยเนื้อหาสำคัญที่ตองรู และความถี่ ในการออกขอสอบเขามหาวิทยาลัย 
เพื�อเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ทั้งยังมีขอสอบเกาเพื�อใหนองๆ ไดทบทวนความเขาใจเปนระยะ และ 
เพิ่มความแมนยำในการทำขอสอบในสนามจริงตอไป

ศักด์ินรินทร นัตธิลม

คูมือเรียน-สอบ /มัธยมปลาย-
ฟสิกส

ศักดิ์นรินทร  นัตธิลม
Short N

ote
Short N

ote

Short NoteShort Note


	Short Note สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับเตรียมหน้าห้องสอบ
	โดย ศักดิ์นรินทร์ นัตธิลม
	จัดทำโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	คุยกันหน่อยนะครับ
	สารบัญ
	ฟิสิกส์บทนำ
	ประวัติผู้เขียน

