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หนังสือเล่มนีเ้ป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้ทั้งหมด 
รวมทั้งเนือ้หาส�าหรับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในบางสว่น ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร ชือ่ 
หนงัสอื “สรปุเน้นๆ ฟิสกิส์ ม.ปลาย” ใช้อ่านส�าหรับการเตรียมตวัสอบในชัน้เรียน หรือการเตรียมตวั 
ในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และรวมท้ังใช้ทบทวนความรู้ ในการสอบแข่งขันใน 
ทุกๆ สนามสอบอื่นๆ โดยผู้เขียนได้อธิบายและสรุปเนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ถงึ 6 ไวอ้ย่างครอบคลมุและครบถ้วนภายในเล่มเดียว พร้อมพสิูจน์และบรรยายถงึทีม่าของสมการ
ต่างๆ ไว้อย่างละเอยีดและเข้าใจง่าย รวมทั้งมโีจทย์ตวัอย่าง แทรกในแต่ละสว่นของเนือ้หา เพือ่ผูอ่้าน
จะได้ท�าความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นการฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา ส�าหรับการเตรียมตัว 
ในการสอบด้วยความมั่นใจ 

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผูอ่้านจะได้รับความรูค้วามเข้าใจ ในเนือ้หาของฟิสกิส์ จากหนงัสอื
เล่มนี ้เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษาทีส่ามารถน�าไปใช้เป็นพืน้ฐานเพือ่ต่อยอดความรู้ ในคณะหรือสาขา
วิชาต่างๆ ส�าหรับการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา หรือระดับท่ีสูงขึน้ และสามารถน�าไปประยุกต์ ใช้
ในการท�างานในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการด�าเนนิชีวิตภายใต้ความเข้าใจของกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ
ที่มากยิ่งขึ้น เพราะฟิสิกส์คือธรรมชาติ และต้องเข้าใจว่า “กฎท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนย่อมอยู่เหนือ 
กฎที่มนษุย์สร้างขึ้นเสมอ”

ขอขอบพระคณุบิดา มารดา ครบูาอาจารย์ และกลัยาณมติรทกุท่านทีม่สีว่นร่วมสง่เสริมและ
สนับสนนุให้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดสิ่งที่รักและหลงใหลออกมาเป็นหนังสือเล่มนี ้ โดยผู้เขียนหวังเป็น
อย่างยิง่ว่าผูท้ี่ ได้อ่านหนงัสอืเล่มนีท้กุท่านจะได้ร่วมสมัผสักบัความน่าอศัจรรย์และความงดงามของ
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บทน�ำ

ความหมายของฟิสิกส์

ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึง่ หมายถงึ ธรรมชาต ิ(nature) มาจากภาษา
กรีก ดังนั้น ฟิสิกส์ จะศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจักรวาล 
โดยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ ไม่มีชีวิต ที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์กายภาพ โดยศึกษาจาก 
การสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วรวบรวมข้อมูล เพื่อน�าไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงท่ีสังเกต และสรุปออกมาเป็นทฤษฎ ีหรือกฎต่างๆ นอกจากนี ้ความรูท้างฟิสกิส์ยงัได้มาจาก
จินตนาการเพื่อน�ามาสร้างแบบจ�าลองทางความคิด โดยใช้หลักการของฟิสิกส์ เพื่อน�าไปสู่การ
สรุปเป็นทฤษฎี และมีการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีนั้นๆ 

ปริมาณและหน่วย

จากการสังเกต และทดลองท�าให้ได้ข้อมูลออกมา โดยข้อมูลทางฟิสิกส์จะมี 2 ประเภท 
คอื ข้อมูลเชิงคณุภาพ ข้อมูลนีจ้ะได้มาจากการบรรยายลักษณะของสิ่งที่สังเกต เช่น ลักษณะพื้น
ผิว กลิ่น สี รส เป็นต้น และอีกข้อมูลคือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้มาจากการวัดค่าข้อมูล โดยอาจ
จะใช้เครื่องวัดโดยตรงหรือทางอ้อม และปริมาณนีจ้ะมีความหมายเฉพาะเจาะจง เช่น น�า้หนัก 
ความเร็ว ความเร่ง อุณหภูมิ เวลา ปริมาตร มวล เป็นต้น ซึ่งปริมาณเหล่านี ้จะต้องมีหน่วย
ก�ากับชัดเจน เช่น ความเร็ว อาจมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที เป็นต้น

1
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หน่วยทางฟิสิกส์
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่บ่งบอกปริมาณข้อมูล และเพื่อให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก องค์กรระหว่างชาติเพื่อการมาตรฐานได้ก�าหนด ระบบหน่วย
มาตรฐานออกมาที่เรียกว่า ระบบเอสไอ (SI) ย่อมาจาก System Internationals Unit เพื่อ
ให้ทุกประเทศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยระบบเอสไอ ประกอบด้วย หน่วยฐาน หน่วย
อนพัุนธ์ และหน่วยเสริม

หน่วยฐาน เป็นปริมาณพื้นฐานที่ถูกก�าหนดขึ้น มี 7 หน่วย ได้แก่ มวล, ความยาว, 
อุณหภูมิ, ความเข้มของการส่องสว่าง, เวลา, กระแสไฟฟ้า, ปริมาณของสาร แสดงตามตาราง

ตารางหน่วยฐาน ในระบบ SI

ปริมาณฐาน ชื่อหน่วย สัญลักษณ์

ความยาว เมตร m

 มวล กิโลกรัม kg

เวลา วินาที s

กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A

อุณหภูมิ เคลวิน K

ปริมาณสาร โมล mol

ความเข้มการส่องสว่าง แคนเดลา cd

หน่วยอนพุนัธ์ เป็นปริมาณท่ีเกดิจากการน�าหน่วยฐานมารวมกนั หรือสร้างมาจากหน่วย
ฐาน เช่น ความเร็ว มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินที (m/s) โดยมีหน่วยฐานคือ เมตร (m) และวินาที 
(s) หรือ นวิตัน (N) ซึ่งเป็นหน่วยของแรง (F) โดยเทียบเป็น กิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกก�าลัง
สอง (kgm/s2) เพื่อให้เกียรติกับนวิตัน จึงเรียกเป็นชื่อมาเป็นหน่วยของแรง  

หน่วยเสริม เป็นหน่วยที่ ไม่ได้อยู่ ในหน่วยฐานหรือหน่วยอนพัุนธ์ มี 2 หน่วยคอื เรเดียน 
(rad) เป็นหน่วยวัดมุมบนระนาบ และ สตีเรเดียน (sr) เป็นหน่วยวัดมุมตัน โดย มุม 1 sr 
คือมุมที่รองรับพื้นที่ผิวของทรงกลม (A) ที่มีขนาดเท่ากับขนาดของรัศมีของทรงกลมก�าลังสอง 

ค�าอุปสรรค  
จากการทดลองได้ค่าปริมาณที่มีหน่วยก�ากับแล้ว เมื่อปริมาณนั้นมีค่ามากๆ เพื่อให้ง่าย

ต่อการเขียนให้กระชับ จะใช้ค�าน�าหน้าหน่วยเรียกว่า ค�าอุปสรรค เพื่อให้หน่วยที่ ใช้นั้น เล็กลง
หรือโตขึ้น แสดงดังตาราง 
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ตาราง ชื่อและสัญลักษณ์ที่ ใช้แทนค�าอุปสรรค

ตัวน�าหน้า ชื่อภาษา
ไทย

สัญลักษณ์ ตัวคูณ
เทียบเท่า

ตัวน�าหน้า ชื่อภาษา
ไทย

สัญลักษณ์ ตัวคูณ
เทียบเท่า

exa เอกซะ E 1018 deci เดซิ d 10–1

peta เพตะ P 1015 centi เซนติ c 10–2

tera เทระ T 1012 milli มิลลิ m 10–3

giga จิกะ G 109 micro ไมโคร m 10–6

mega เมกะ M 106 nano นาโน n 10–9

kilo กิโล k 103 pico พิโก p 10–12

hecto เฮกโต h 102 femto เฟมโต f 10–15

deka เดคา da 101 atto อัตโต a 10–18

Ex  จงหาหน่วยอนพัุนธ์ของ งาน เมื่องานคือ แรงคูณกับการกระจัดตามแนวแรง 
และแรงคือ มวลคูณความเร่ง

 วิธีท�า   

จาก งาน W  = F . S    เมื่อ  m มีหน่วย kg, a มีหน่วย m/s2

จากแรง F  = ma    และ  S มีหน่วยเป็น m

ดังนั้น  W  = ma . S  ดังนั้น W มีหน่วย kgm2

S2



สรุปเน้นๆ ฟิสิกส์ ม. ปลาย10

Ex  จงเปลีย่นหน่วยของความยาว 10 เมตรเป็นหน่วย พโิกเมตร และเปล่ียนความเรว็
จาก  72  กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้มีความเร็วเป็นหน่วยเป็น เมตร/วินาที

 วิธีท�า  

เลขนัยส�าคัญ

เลขนัยส�าคัญ คือ ตัวเลขที่ ได้จากการวัดที่มีความหมายหรือความส�าคัญที่จะแสดง 
ออกมา โดยจ�านวนตัวเลขนัยส�าคัญจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือวัด เช่น การวัด 
ความยาวของดินสอวัดได้เป็น 10.0 เซนติเมตร และ 10.00 เซนติเมตร ซึ่งจะมีความหมาย
ต่างกัน เป็นต้น เลขนัยส�าคัญมีหลักในการหา ดังนี้

•• เลขทุกตัวเป็นเลขนัยส�าคัญ ยกเว้นเลข 0

•• เลข 0 เป็นนัยส�าคัญเมื่ออยู่ระหว่างตัวเลขนัยส�าคัญ เช่น 304 และ 2.025 มีเลข
นัยส�าคัญ 3 และ 4 ตัวตามล�าดับ

•• เลข 0 ที่อยู่ด้านซ้ายสุดไม่เป็นเลขนัยส�าคัญ เช่น 0813 และ 0.0078 มีเลขนัย 
ส�าคัญ 3 ตัว และ 2 ตัว ตามล�าดับ

•• เลข 0 ที่อยู่ด้านขวามือ หรืออยู่หลังจุดทศนยิมเป็นเลขนัยส�าคัญ เช่น 72.0, 5.00 
และ 0.00300 ทุกตัวมีเลขนัยส�าคัญ 3 ตัว

•• เลข 0 ที่อยู่ทางขวามือของเลขจ�านวนเต็มแต่ไม่เป็นเลขทศนยิม จะบอกเลขทศนยิม
ได้ไม่ชัดเจน เช่น เลข 8000

 เปลี่ยน 10 เมตร เป็น พิโกเมตร   เปลี่ยน 72 km/hr เป็น m/s

 10 = 10pm
p

(p =10–12)      72 km/hr = 72 km
hr ´ 1hr

3600s
1000m
1km

 10 m = 10 ́  10–12 pm      \ 72 km/hr  = 20 m/s
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  ถ้ามีเลขนัยส�าคัญ 4 ตัว ควรเขียนเป็น 8.000 ´ 103

  ถ้ามีเลขนัยส�าคัญ 3 ตัว ควรเขียนเป็น 8.00 ´ 103 

  ถ้ามีเลขนัยส�าคัญ 2 ตัว ควรเขียนเป็น 8.0 ´ 103     

เม่ือทราบหลักการนับเลขนัยส�าคัญแล้ว เมื่อน�าเลขนัยส�าคัญมากระท�ากันทาง 
คณิตศาสตร์จะมีหลักการดังต่อไปนี้

การบวกและการลบเลขนัยส�าคัญ จะยึดทศนยิมที่น้อยที่สุดเป็นผลลัพธ์ คือผลลัพธ์
ที่ ได้จะมจี�านวนทศนยิมเท่ากับจ�านวนทศนยิมท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขท่ีน�ามาบวกหรือลบกัน 
เช่น 2.136 + 6.42 = 8.556 แต่ค่าที่ตอบคือ 8.55 เพราะยึดตามทศนยิมหลักที่น้อยสุด 
คือ สองต�าแหน่ง

การคณูและการหารเลขนัยส�าคัญ จะยดึจ�านวนเลขนยัส�าคญัที่น้อยทีส่ดุเป็นผลลพัธ์ 
คือผลลัพธ์จะมีเลขนัยส�าคัญเท่ากับจ�านวนตัวเลขนัยส�าคัญที่น้อยท่ีสุดของตัวเลขที่มาคูณหรือ
หารกัน เช่น 1.85 ´ 4.2 = 7.77 แต่ค่าที่ตอบคือ 7.7 เพราะมจี�านวนเลขนัยส�าคัญสองตัว
เท่ากับตัวเลขนัยส�าคัญน้อยสุดที่น�ามาคูณ หรือ 3.272  =  10.6929 แต่ค่าที่ตอบคือ 10.6 
เพราะมีเลขนัยส�าคัญสามตัวเท่ากับตัวที่น้อยที่สุดที่น�ามายกก�าลัง

Ex   ห้องหนึง่มีความกว้าง 4.50 เมตร และยาว 15.85 เมตร จะมีพื้นที่เท่าไร

      วิธีท�า  จากโจทย์เป็นการคูณเลขนยัส�าคัญ ดังนัน้ค�าตอบยึดเลขนยัส�าคัญที่น้อยที่สุด

จากโจทย์ หาพื้นที่ ได้จาก 4.50 ´ 15.85 = 71.325  ตารางเมตร

ดังนั้น ควรตอบ 71.3 ตารางเมตร [เพราะมจี�านวนเลขนัยส�าคัญน้อยสุด 
เท่ากับตัวที่น�ามาคูณ คือมีเลขนัยส�าคัญสามตัว]



สรุปเน้นๆ ฟิสิกส์ ม. ปลาย12

ความไม่แน่นอนของการวัด

ในการวัดข้อมูลแต่ละคร้ังจะท�าให้ข้อมูลท่ี ได้มามีความคลาดเคล่ือนหรือความไม่แน่นอน 
เกิดขึ้นเสมอ โดยความคลาดเคล่ือน อาจเกิดจากตัวผู้วัด เครื่องมือวัด วิธีการวัด รวมถึง
ความคลาดเคลือ่นหรือความไม่แน่นอนทางธรรมชาต ิดงันัน้ในการวดัข้อมลูแต่ละครั้งควรใช้วิธี
การวดัทีถ่กูต้องและเลอืกใช้เครื่องมอืให้เหมาะสมกบัสิง่ท่ีต้องการวัด เชน่ เม่ือต้องการวัดความ
ยาวของดนิสอ ควรใช้ไม้บรรทัดวดั หรือเมือ่ต้องการวดัความหนาของเหรียญ ควรใช้ ไมโครมเิตอร์
หรือเวอร์เนยีร์ ในการวัด เพื่อจะให้ข้อมูลที่ ได้มีความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงน้อยที่สุด

ดังน้ันในการบันทึกข้อมูลที่ ได้จากการทดลองต้องระบุค่าความคลาดเคลื่อนเสมอ เช่น 
การวัดค่าของปริมาณ y ซึ่งจะวัดได้เป็น y ±•∆y โดย ค่า y ที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อนใน 
ช่วง y – ∆y ถึง y + ∆y โดยที่ค่า ∆y เป็นค่าความคลาดเคลื่อนของ y และเมื่อมจี�านวน 
ที่มีความคลาดเคลื่อนหลายจ�านวนน�ามากระท�ากันทางคณิตศาสตร์ท�าได้ดังนี้

การบวกและลบค่าความไม่แน่นอน  ความไมแ่น่นอนของผลลพัธ์ เทา่กบัผลบวกของ
ความไม่แน่นอนทั้งสอง

                   
 การบวก (x ± ∆x) + (y ± ∆y) = (x + y) ± (∆x + ∆y)

                  
 การลบ  (x ± ∆x) – (y ± ∆y) = (x – y) ± (∆x + ∆y)

กรณีที่เป็นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน หาได้ดังสมการ

                  

 การบวก (x ± ∆x%) + (y ± ∆y%) = (x + y) ± ( x∆x
100

+ 
y∆y
100 )

                  

 การลบ  (x ± ∆x%) – (y ± ∆y%) = (x – y) ± ( x∆x
100

 + 
y∆y
100 )
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การคูณและการหารค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

                  
 การคูณ  (x ± ∆x%)(y ± ∆y%) = xy ± (∆x% + ∆y%)

                  
 การหาร  (x ± ∆x%)/(y ± ∆y%) = x/y ± (∆x% + ∆y%)

  

Ex  วัตถุชิ้นหนึง่มีมวล 15.45  ±  0.01 กิโลกรัม เมื่อถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
โดยส่วนหนึง่หนัก 5.34  ±  0.02 กิโลกรัม อีกส่วนหนึง่จะมีมวลเท่าไร

วิธีท�า  เป็นการลบค่าความไม่แน่นอน 

  

จาก (x ± ∆x) – (y ± ∆y) = (x – y) ± (∆x +∆y)

ดังนั้น  อีกส่วนของวัตถุคือ (15.45 – 5.34) ± (0.01 + 0.02)   

อีกส่วนของวัตถุคือ = 10.1 ± 0.03 กิโลกรัม    

หรือ 10.13 และ 10.07 กิโลกรัม  
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