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1. อธิบายงานและวิเคราะห์งานของ
แรงต่างๆ

1. เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุและการกระจัดอยูใ่ นแนว
เดียวกับแรงจะเกิดงานของแรงนัน้ งานของแรงทีก่ ระทำ
ต่อวัตถุหาได้จากผลคูณของแรงกับการกระจัดในแนว
แรง และอาจหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงใน
แนวการเคลือ่ นทีก่ บั ตำแหน่งงานทีท่ ำได้ในหนึง่ หน่วย
เวลา เรียกว่า กำลัง

2. อธิบายพลังงาน พลังงานจลน์
พลังงานศักย์และความสัมพันธ์
ระหว่างงานและพลังงาน

2. พลังงานเป็นความสามารถในการทำงานพลังงาน
จลน์เป็นพลังงานของวัตถุทก่ี ำลังเคลือ่ นทีพ่ ลังงานศักย์
เป็นพลังงานของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือ
รูปร่างอัน เป็นผลมาจากแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้น
เช่น พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
งานและพลังงานมีความสัมพันธ์กันโดยงานของ
แรงลัพธ์เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุเปลี่ยนไป
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3. อธิบายและใช้กฎการอนุรักษ์ 3. พลังงานต่างๆของวัตถุจะไม่สูญหาย แต่อาจเปลีย่ น
พลังงานกลวิเคราะห์การเคลือ่ นที่
จากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
กฎการอนุรกั ษ์พลังงานกล กฎการอนุรกั ษ์พลังงานกล
ในสถานการณ์ต่างๆ
สามารถใช้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ต่างๆ เช่น การ
เคลือ่ นทีแ่ บบวงกลมในระนาบดิง่ การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ
ทีต่ ดิ สปริง การเคลือ่ นทีภ่ ายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก
เป็นต้น
4. อธิบายการทำงานของเครื่องกล
อย่างง่าย

4. เครือ่ งกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน รอก พืน้ เอียง ล้อกับ
เพลา ลิม่ และสกรู การทำงานของเครือ่ งกลอย่างง่าย
ใช้หลักการของงาน

5. อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธ์ 5. วัตถุทเ่ี คลือ่ นทีจ่ ะมีโมเมนตัม เมือ่ แรงลัพธ์กระทำต่อ
ระหว่างแรงและโมเมนตัมทีเ่ ปลีย่ นไป วัตถุจะทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปลีย่ นไป โดยแรงลัพธ์
เท่ากับอัตราการเปลีย่ นโมเมนตัมของวัตถุ
6. อธิบายการชนของวัตถุ กฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์
การชนกันของวัตถุ

6. ในการชนกันของวัตถุหรือการระเบิด โมเมนตัมของ
ระบบมีค่าคงตัว ซึ่งเป็นไปกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
ส่วนพลังงานจลน์ของระบบอาจคงตัวหรือไม่คงตัวก็
ได้ การชนทีพ่ ลังงานจลน์ของระบบคงตัวเป็นการชน
แบบยืดหยุ่นส่วนการชนทีพ่ ลังงานจลน์ของระบบไม่
คงตัวเป็นการชนแบบไม่ยดื หยุน่

7. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและ 7. การเคลือ่ นทีแ่ บบหมุนเป็นการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุรอบ
ความสัมพันธ์ของปริมาณทีเ่ กีย่ วข้อง แกนหมุน ปริมาณทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การกระจัดเชิงมุม
ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมซึง่ มีความสัมพันธ์
กับการหมุน
กันรูปแบบเดียวกับการเคลือ่ นทีแ่ บบเลือ่ นที่
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8. อธิบายทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย 8. เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้เกิดทอร์กจะเกิด
และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์ก
การเปลี่ยนสภาพการหมุน และปริมาณที่บอกถึง
กับโมเมนต์ความเฉื่อย
ความสามารถในการต้านการเปลีย่ นสภาพการหมุน
ของวัตถุ เรียกว่า โมเมนต์ความเฉือ่ ย ความสัมพันธ์
ระหว่างทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยใช้อธิบาย
การเคลื่อนที่แบบหมุน
9. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุมและ กฎ 9. วัตถุทห่ี มุนจะมีโมเมนตัมเชิงมุม เมือ่ ทอร์กกระทำต่อ
การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
วัตถุจะทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุเปลีย่ นไป โดย
ทอร์กเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของ
วัตถุ และถ้าทอร์กลัพธ์เป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมของ
วัตถุจะมีคา่ คงตัว
10. อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุน 10. วัตถุทม่ี กี ารเคลือ่ นทีแ่ บบหมุนจะมีพลังงานจลน์ของ
การหมุนซึง่ ขึน้ อยูก่ บั โมเมนต์ความเฉือ่ ยและความเร็ว
ของวัตถุทม่ี กี ารเคลือ่ นทีแ่ บบหมุน
เชิงมุม และวัตถุทม่ี กี ารเคลือ่ นทีท่ ง้ั แบบเลือ่ นทีแ่ ละ
แบบหมุน เช่น การกลิ้ง จะมีทั้งพลังงานจลน์ของ
การเลือ่ นทีแ่ ละพลังงานจลน์ของการหมุน
11. อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุและ 11. สมดุลเป็นสภาพที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการ
เคลื่อนที่ให้คงเดิม คือ หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วย
วิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงือ่ นไข
ความเร็วคงตัว หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว
ของสมดุล
วัตถุจะสมดุลต่อการเลือ่ นที่ คือ หยุดนิง่ หรือเคลือ่ น
ทีด่ ว้ ยความเร็วคงตัว เมือ่ แรง ลัพธ์ทก่ี ระทำต่อวัตถุ
n
เป็นศูนย์ หรือ i=1Σ F = 0 และวัตถุจะสมดุลต่อการหมุน
คือ ไม่หมุน หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว เมือ่
ทอร์กลัพธ์หรือผลรวมของโมเมนต์ของแรงทีก่ ระทำ
n
ต่อวัตถุเป็นศูนย์ หรือ i=1Σ M = 0
i

i
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12. อธิบายผลของแรงคูค่ วบ โมเมนต์ 12. เมื่อมีแรงคู่ควบกระทำต่อวัตถุ แรงลัพธ์จะเท่ากับ
ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของ
ศูนย์ ทำให้วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่ แต่โมเมนต์
วัตถุ
ของแรงคูค่ วบไม่เท่ากับศูนย์ ทำให้วตั ถุหมุนในทิศทาง
เดียวกัน วัตถุจึงไม่สมดุลต่อการหมุน
13. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของ 13. เมือ่ ออกแรงในแนวระดับกระทำต่อวัตถุทว่ี างบนพืน้
วัตถุและผลของแรงที่กระทำต่อ
ลื่น แล้ววัตถุเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่โดยไม่หมุนแนว
วัตถุมคี วามเกีย่ วข้องกับศูนย์กลาง
แรงนัน้ จะผ่านศูนย์กลางมวล และในกรณีทว่ี ตั ถุอยู่
มวลและศูนย์ถ่วงของวัตถุ
ในสนามโน้มถ่วงเดียวกัน ศูนย์กลางมวลและศูนย์
ถ่วงอยูท่ ต่ี ำแหน่งเดียวกัน
14. อธิบายการได้เปรียบเชิงกลของ 14. หลักของสมดุลสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องกล
เครื่องกลอย่างง่าย
อย่างง่าย เช่น คาน รอก ล้อกับเพลา และนำไปใช้
ประกอบการพิจารณาการได้เปรียบเชิงกล
15. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของของ 15. วัสดุทีเ่ ปลีย่ นรูปร่างและกลับสู่รปู ร่างเดิมเมือ่ หยุด
ออกแรงกระทำ เรียกสมบัตินี้ว่า สภาพยืดหยุ่น
แข็งและมอดุลัสของยัง
ถ้ายังออกแรงต่อไป วัสดุจะขาดหรือเสียรูปร่างอย่าง
ถาวร วัสดุที่เป็นเส้น เช่น ลวด มีค่าอัตราส่วน
ระหว่างความเค้นตามยาวกับความเครียดตามยาว
สำหรับวัตถุชนิดหนึง่ ๆ คงตัว เรียกว่า มอดุลสั ของยัง
สมบัตินี้นำไปใช้พิจารณาเลือกวัสดุที่เหมาะสม
ในการใช้งาน
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