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คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือครู

หน่วยการเรียนรู้ 2 หน่วยกิต

 บทที่ 5 งานและพลังงาน      24  ชั่วโมง

 บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน     16  ชั่วโมง

 บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน     18  ชั่วโมง

 บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น    22  ชั่วโมง

                    รวม    80   ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิตและผลการเรียนรู้

รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 (กลศาสตร์ 2)

ผลการเรียนรู้   สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายงานและวิเคราะห์งานของ

     แรงต่างๆ

  2. อธิบายพลังงาน พลังงานจลน์ 

      พลังงานศักย์และความสัมพันธ์

      ระหว่างงานและพลังงาน

 1. เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุและการกระจัดอยู่ในแนว

    เดียวกับแรงจะเกิดงานของแรงน้ันงานของแรงท่ีกระทำ

                              ต่อวัตถุหาได้จากผลคูณของแรงกับการกระจัดในแนว

                แรง และอาจหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงใน

     แนวการเคล่ือนท่ีกับตำแหน่งงานท่ีทำได้ในหน่ึงหน่วย

     เวลา เรียกว่า กำลัง

  2. พลังงานเป็นความสามารถในการทำงานพลังงาน

                                                   จลน์เป็นพลังงานของวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ีพลังงานศักย์

                      เป็นพลังงานของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือ

              รูปร่างอัน เป็นผลมาจากแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้น

      เช่น พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

      งานและพลังงานมีความสัมพันธ์กันโดยงานของ

      แรงลัพธ์เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุเปลี่ยนไป
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ผลการเรียนรู้   สาระการเรียนรู้

  3.  อธิบายและใช้กฎการอนุรักษ์ 

       พลังงานกลวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี

       ในสถานการณ์ต่างๆ

  4. อธิบายการทำงานของเครื่องกล

     อย่างง่าย

  5. อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธ์

     ระหว่างแรงและโมเมนตัมท่ีเปล่ียนไป

  6. อธิบายการชนของวัตถุ กฎการ

      อนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์

      การชนกันของวัตถุ

  7. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและ

                                        ความสัมพันธ์ของปริมาณ ท่ีเก่ียวข้อง

      กับการหมุน

 3. พลังงานต่างๆของวัตถุจะไม่สูญหาย แต่อาจเปล่ียน

                  จากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม

                 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

    สามารถใช้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ต่างๆ เช่น การ

                      เคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบด่ิงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ

     ท่ีติดสปริง การเคล่ือนท่ีภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก

     เป็นต้น

 4. เคร่ืองกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน รอก พ้ืนเอียง ล้อกับ

     เพลา ล่ิม และสกรู การทำงานของเคร่ืองกลอย่างง่าย

     ใช้หลักการของงาน

 5. วัตถุท่ีเคล่ือนท่ีจะมีโมเมนตัม เม่ือแรงลัพธ์กระทำต่อ

     วัตถุจะทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปล่ียนไป โดยแรงลัพธ์

     เท่ากับอัตราการเปล่ียนโมเมนตัมของวัตถุ 

  6. ในการชนกันของวัตถุหรือการระเบิด โมเมนตัมของ

     ระบบมีค่าคงตัว ซึ่งเป็นไปกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

     ส่วนพลังงานจลน์ของระบบอาจคงตัวหรือไม่คงตัวก็

     ได้ การชนท่ีพลังงานจลน์ของระบบคงตัวเป็นการชน

     แบบยืดหยุ่นส่วนการชนที่พลังงานจลน์ของระบบไม่

     คงตัวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่น

  7. การเคล่ือนท่ีแบบหมุนเป็นการเคล่ือนท่ีของวัตถุรอบ

          แกนหมุน ปริมาณท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การกระจัดเชิงมุม 

                                     ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม ซ่ึงมีความสัมพันธ์

     กันรูปแบบเดียวกับการเคล่ือนท่ีแบบเล่ือนท่ี
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  8. อธิบายทอร์ก  โมเมนต์ความเฉื่อย 

     และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์ก

     กับโมเมนต์ความเฉื่อย

  9. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุมและ กฎ

       การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 

 

  10. อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุน

       ของวัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบหมุน

 

  11. อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุและ

       วิเคราะห์สภาพสมดุลตามเง่ือนไข

       ของสมดุล

  8. เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้เกิดทอร์กจะเกิด

     การเปลี่ยนสภาพการหมุน และปริมาณที่บอกถึง

     ความสามารถในการต้านการเปล่ียนสภาพการหมุน

      ของวัตถุ เรียกว่า โมเมนต์ความเฉ่ือย ความสัมพันธ์

   ระหว่างทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยใช้อธิบาย

     การเคลื่อนที่แบบหมุน

 9. วัตถุท่ีหมุนจะมีโมเมนตัมเชิงมุม เม่ือทอร์กกระทำต่อ

      วัตถุจะทำให้โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุเปล่ียนไป โดย

       ทอร์กเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของ 

      วัตถุ และถ้าทอร์กลัพธ์เป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมของ

      วัตถุจะมีค่าคงตัว

 10. วัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบหมุนจะมีพลังงานจลน์ของ

      การหมุนซ่ึงข้ึนอยู่กับโมเมนต์ความเฉ่ือยและความเร็ว

      เชิงมุม และวัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีท้ังแบบเล่ือนท่ีและ

      แบบหมุน เช่น การกลิ้ง จะมีทั้งพลังงานจลน์ของ

      การเล่ือนท่ีและพลังงานจลน์ของการหมุน 

  11.  สมดุลเป็นสภาพที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการ

        เคลื่อนที่ให้คงเดิม คือ หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วย

        ความเร็วคงตัว หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว

        วัตถุจะสมดุลต่อการเล่ือนท่ี คือ หยุดน่ิงหรือเคล่ือน

        ท่ีด้วยความเร็วคงตัว เม่ือแรง ลัพธ์ท่ีกระทำต่อวัตถุ

            เป็นศูนย์ หรือ         = 0 และวัตถุจะสมดุลต่อการหมุน

         คือ ไม่หมุน หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว เม่ือ

         ทอร์กลัพธ์หรือผลรวมของโมเมนต์ของแรงท่ีกระทำ

        ต่อวัตถุเป็นศูนย์ หรือ           = 0

 

i=1

n
        Σ Fi   

i=1

n
        Σ Mi   



12

2

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือครู

ผลการเรียนรู้   สาระการเรียนรู้

  12. อธิบายผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์

       ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของ

       วัตถุ

  13. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของ

        วัตถุและผลของแรงที่กระทำต่อ

        วัตถุมีความเก่ียวข้องกับศูนย์กลาง

        มวลและศูนย์ถ่วงของวัตถุ 

   14. อธิบายการได้เปรียบเชิงกลของ

         เครื่องกลอย่างง่าย

  15. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของของ

         แข็งและมอดุลัสของยัง  

 12. เมื่อมีแรงคู่ควบกระทำต่อวัตถุ แรงลัพธ์จะเท่ากับ

       ศูนย์ ทำให้วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่ แต่โมเมนต์

       ของแรงคู่ควบไม่เท่ากับศูนย์ ทำให้วัตถุหมุนในทิศทาง

        เดียวกัน วัตถุจึงไม่สมดุลต่อการหมุน

 

  13. เม่ือออกแรงในแนวระดับกระทำต่อวัตถุท่ีวางบนพ้ืน

        ลื่น แล้ววัตถุเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่โดยไม่หมุนแนว

        แรงน้ันจะผ่านศูนย์กลางมวล และในกรณีท่ีวัตถุอยู่

        ในสนามโน้มถ่วงเดียวกัน ศูนย์กลางมวลและศูนย์

        ถ่วงอยู่ท่ีตำแหน่งเดียวกัน

  14. หลักของสมดุลสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องกล

        อย่างง่าย เช่น คาน รอก ล้อกับเพลา และนำไปใช้

        ประกอบการพิจารณาการได้เปรียบเชิงกล  

             15. วสัดทุีเ่ปลีย่นรปูร่างและกลบัสู่รปูร่างเดิมเมือ่หยดุ

      ออกแรงกระทำ เรียกสมบัตินี้ว่า สภาพยืดหยุ่น

    ถ้ายังออกแรงต่อไป วัสดุจะขาดหรือเสียรูปร่างอย่าง

    ถาวร วัสดุที่เป็นเส้น เช่น ลวด มีค่าอัตราส่วน

            ระหว่างความเค้นตามยาวกับความเครียดตามยาว

                                 สำหรบัวตัถชุนดิหนึง่ ๆ  คงตวั เรยีกวา่ มอดลุสัของยงั 

      สมบัตินี ้นำไปใช้พิจารณาเลือกวัสดุที ่เหมาะสม

      ในการใช้งาน

 


