
หนวยที่ 2 งาน และพลังงาน 
หัวเร่ือง 

1. แรง และงาน 
2. พลังงานจลน 
3. พลังงานศักย 
4. กฎการอนุรักษพลังงาน 
5. กําลัง 

 
แนวคิด 
 1.  แรง และงาน ในวิชาฟสิกสนั้นจะพิจารณาวามกีารทํางานหรือมีงานเกิดขึ้นก็ตอเมือ่มี
แรงมากระทําตอวัตถุ แลวทาํใหวัตถุมีการกระจัด โดยปริมาณที่ทําจะขึ้นกับแรงและการกระจัด ที่มี
ความสัมพันธกัน ดังสมการ ปริมาณงานจะเทากับ ผลคูณของแรงกับการกระจัด (เมื่อการกระจดั
ของวัตถุอยูในแนวเดยีวกับแรง) 
              2. พลังงานจลน วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีพลังงาน เพราะเมื่อวัตถุพุงไปชนถังทีต่ั้งอยูนิ่ง ถา
วัตถุมีพลังงานมากพอ จะทําใหถังกระเด็นหรือลมได พลังงานของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยูนี้ เรียกวา 
พลังงานจลน 
             3. พลังงานศักย วัตถุที่อยูในที่สูง สปริงที่ถูกอัดหรือยืด มีพลังงานที่พรอมจะทาํงาน เราเรียก
พลังงานที่มีอยูในวัตถุอันเนือ่งมาจากตําแหนงของวัตถุเชนนี้วา พลังงานศักย 
            4. กฏการอนุรักษพลังงาน ในการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตแรงโนมถวงของโลก หรือภายใต
แรงยืดหยุน พลังงานกลรวมของวัตถุจะมีคาคงตัวเสมอ (พลังงานรวมของวัตถุจะไมสูญหายไปไหน 
แตอาจเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่ง) กรณีนี้เรียกวา กฎการอนุรักษพลังงาน 
           5. กําลัง เปนปริมาณอันหนึ่งที่บงบอกถึง ปริมาณงานที่ทําไดในหนึ่งหนวยเวลา 
 
จุดประสงค  
           1. เพื่อเปนเอกสารใหผูเรียนใชประกอบการเรยีนวิชากลศาสตร 2 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
           2. เพื่อใหความรู แนวคิด และหลักการทางฟสิกสในเรื่อง งาน และพลังงานกับผูเรียนเพยีง
พอที่จะนําไปใชศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป 
          3. เพื่อเปนการเผยแพรงานทางวิชาการดานเอกสารประกอบการเรียน 
 
 



1. แรง และงาน 
 1.1 แรง และงาน ในวิชาฟสิกสนั้นจะพิจารณาวามกีารทํางานหรือมีงานเกิดขึน้ก็ตอเมื่อมี
แรงมากระทําตอวัตถุ แลวทาํใหวัตถุมีการกระจัด โดยปริมาณที่ทําจะขึ้นกับแรงและการกระจัด ที่มี
ความสัมพันธกัน ดังสมการ ปริมาณงานจะเทากับ ผลคูณของแรงกับการกระจัด (เมื่อการกระจดั
ของวัตถุอยูในแนวเดยีวกับแรง) 
                    แผนภาพประกอบการอธิบาย 
                                   แรง F                        

 
                                                                             การกระจดั S 
จากรูป เมื่อขนาดของแรง F คงที่ กระทําตอวัตถุ และทําใหวตัถุมีการกระจัด S ที่มีทิศเดียวกันกับ
แรง F กรณนีี้ พบวา 
                                                        งาน = แรง x การกระจดั 
 
             หรือ                                      .W F s=  
 
                     กรณีที่งานเกิดจากแรงคงที่ทีก่ระทํากับวัตถุในแนวทํามุมกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไดการกระจัด s กรณีนีพ้บวา 
                              . cosW F s θ=  
ตัวอยาง 
........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 
              1.2 การหางานดวยวิธีคํานวณจากพื้นที่ใตกราฟ 

ะจัดของวัตถุ เราสามารถพิจารณาปริมาณ

      ขนาดของแรง F (นิวตนั) 

                                                                                                         การกระจัด S (เมตร) 

                                                  ปริมาณงาน = พื้นที่ใตกราฟ 

                    กรณีที่ 1 แรงมีขนาดคงที่มีทิศเดียวกับการกร
งานได ดังรูปตอไปนี ้
                                    
 
 
 
    
 
  
                                                    หรือ       .W F s=  
 
                        กรณีที่ 2 แรงมีขนาดเพิ่มขึน้อยางคงที่ เราสามารถพิจารณาปริมาณงานได ดังรูป

                              ขนาดของแรง F (นิวตัน) 

                                                 ปริมาณงาน = พื้นที่ใตกราฟ 

ตอไปนี ้
               
 

 
                                                                                                            การกระจัด S (เมตร) 
 
  
                                                              1W

2
=  x ฐาน x สูง 

. พลังงานจลน (Kinetic energy) 
นที่มีพลังงาน เพราะเมื่อวัตถุพุงไปชนถังทีต่ั้งอยูนิ่ง ถาวัตถุ

…………………………. ( 1 ) 

 
2
               พลังงานจลน วัตถุที่กําลังเคลื่อ
มีพลังงานมากพอ จะทําใหถังกระเดน็หรือลมได พลังงานของวัตถุที่กาํลังเคลื่อนที่อยูนี้ เรียกวา 
พลังงานจลน ปริมาณนี้จะสอดคลองกับสมการ 
                                 kW E= ∆ ……



                   จากสมการ (1) ที่กลาวนี้ อธิบายไดวา เมื่อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยกระทํากับวัตถุ งาน
เนื่องจากแรงลัพธที่ไมเปนศนูยจะเทากับพลังงานจลนของวัตถุที่เปล่ียนไป 
                   เมื่อ      W        คือ งานของแรงลัพธที่ไมเปนศูนย 
                                   คือ พลังงานจลนที่เปลี่ยนไปของวตัถุ kE∆

พบวา ปริมาณทั้งสองมีความสัมพันธกัน ดงัสมการ 
                              kW E= ∆

และ  
                               .W F= s
 
                             2 21 1

2 2kE m v m u∆ = −  

ตัวอยาง: รถยนตมวล 800 กิโลกรัม ขณะแลนดวยความเร็ว 72 กิโลเมตร/ช่ัวโมง คนขับใชหามลอ 
หลังจากใชหามลอ รถเคลื่อนที่ตอไปอีก 10 เมตร จึงหยดุนิ่ง งานเนื่องจากแรงตานทีท่ําใหรถหยดุมี
คาเทาใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
               กรณมีีแรงหลายแรงที่กระทําตอวตัถุ งานของแรงลัพธที่ไมเปนศูนยเทานั้นที่ทําให
พลังงานจลนของวัตถุเปล่ียนไปตามสมการ     
                                kW E= ∆

 
                 ในกรณีมีแรง F คงตัวกระทํากับวัตถุมวล m  เคลื่อนที่บนพื้นราบมีแรงเสียดทาน f  และมี
การกระจดั S พบวา 
                  ก. งานจากแรง F จะเปนไปตามสมการ 
                              .W F= s

s

s

                  ข. งานจากแรงเสียดทาน f  จะเปนไปตามสมการ 
                              .W f= −

                  ค. ปริมาณของงานลัพธ จะเปนไปตามสมการ 
                               ( )W F f= −

ตัวอยาง: ออกแรง 20.0 นิวตนั ดึงวัตถุใหเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว บนพื้นที่มีแรงเสียดทานได
การกระจดั 3.0 เมตร จงหางานที่ทําโดยแรงเสียดทาน 
....................................................................................................................................................... 



ตัวอยาง: ออกแรง 30.0 นิวตนัในแนวระดบั ดึงวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ดวยความเรว็ตนคาหนึ่ง ไดการ
กระจัด 1.0 เมตร พลังงานจลนของวัตถุเปล่ียนไปเทาใด 
 ก. วัตถุเคลื่อนที่บนผิวเกลีย้ง 
              ข. วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นที่มีแรงเสียดทาน 10 นิวตนั 
              ค. วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นมีแรงเสียดทาน 40 นิวตนัโดยวัตถุยังคงเคลื่อนที่อยู 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. พลังงานศักย (Potential energy) 
              พลังงานศักย วัตถุทีอ่ยูในที่สูง สปริงที่ถูกอัดหรือยืด มีพลังงานที่พรอมจะทาํงาน เราเรียก
พลังงานที่มีอยูในวัตถุอันเนือ่งมาจากตําแหนงของวัตถุเชนนี้วา พลังงานศักย  
              กรณขีองพลังงานศักยโนมถวง เชน ยกวัตถุมวล m ใหสูงขึ้นในแนวดิ่งจากพื้นดินเปน
ระยะ h ดวยความเร็วคงตวั จะตองออกแรง F ขนาดเทากับน้ําหนักของวัตถุ (mg) กรณีนี้ ปริมาณ
งานที่ไดจะเปนไปตามสมการ 
                                                  .F h m g h=  
( mgh ก็คือพลังงานศักยโนมถวงของวัตถุนัน่เอง) 
หรือ เขียนเปนสมการใหมไดวา 
                                                    pE m g h=  
 พลังงานศักยยดืหยุนจากสปริง จะเปนไปตามสมการ 
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2pE Ks=  
             เมื่อ pE คือ พลังงานศักยยืดหยุนของสปริง 
                     K คือ คาคงที่สปริง (Spring constant) 
                      S คือ การกระจัดของสปริง (ระยที่สปริงยืดหด) 
 
ตัวอยาง: นักเรียนคนหนึ่งออกแรงดึงสปรงิ ขณะที่สปริงยืดออกจากตําแหนงสมดุล 0.1 เมตร แรงที่
ใชดึงสปริงเปน 10 นิวตนั ถาเขาเพิ่มขนาดของแรงเปน 40 นิวตัน ขณะนั้นสปริงมีพลังงานศักย
ยืดหยุนเทาใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 



4. กฎการอนุรักษพลังงาน 
            กฏการอนุรักษพลังงาน ในการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตแรงโนมถวงของโลก หรือภายใต
แรงยืดหยุน พลังงานกลรวมของวัตถุจะมีคาคงตัวเสมอ (พลังงานรวมของวัตถุจะไมสูญหายไปไหน 
แตอาจเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่ง) กรณีนี้เรียกวา กฎการอนุรักษพลังงาน 
             กรณีวตัถุเคลื่อนที่แบบเสรีภายใตแรงโนมถวงของโลกโดยไมมีแรงอื่นมากระทํา พลังงาน
กลรวมของวัตถุ ณ ตําแหนงใดๆ ยอมมีคาคงตัวเสมอ โดยจะเปนไปตามสมการตอไปนี้ 
 
                                2 2

1 1 2
1 1
2 2

mv mgh mv mgh+ = + 2  
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2
mv  คือ พลังงานจลน 

                         mg  คือ พลังงานศักย h

 
5. กําลัง 
           กําลัง เปนปริมาณอันหนึ่งที่บงบอกถึง ปริมาณงานที่ทําไดในหนึ่งหนวยเวลา 
เขียนเปนสมการไดวา 
 
                                           WP

t
=  

 เมื่อ P คือ กําลัง (มีหนวยเปนวัตต) 
                    W คือ งานที่ทําได (มหีนวยเปนจูล) 
                     t  คือ ชวงเวลาที่ใช( มีหนวยเปนวินาท)ี 
 
ตัวอยาง: เด็กคนหนึ่งดึงถังน้ํา 15 กิโลกรัม ขึ้นจากบอลึก 3 เมตร ภายในเวลา 6 วินาที ในการดึงถัง
น้ํานี้ เดก็คนั้นใชกําลังเทาใด ถาเด็กตักน้ําได 6 ถังในเวลา 60 วินาที เขาใชกําลังเฉลี่ยเทาใด 
(กําหนดใหคา g = 10 m/s2) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 


