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งานและพลังงาน 

 
1.งาน 

 
2. พลังงาน 



แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง งานและพลังงาน 

ค าชี้แจง  
1.ให้เวลาท าข้อละ 1-2 นาท ี10ข้อ (ตามความเหมาะสม) 
2.จะจับเวลาเมื่อครูอ่านค าถามเสร็จ และต้องส่งทันทีเมื่อครบ 10 ข้อ 



1.) ปริมาณของงานขึ้นอยู่กับข้อใด 

  ก. ขนาดของแรง 
 ข. ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางแนวแรง 
 ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ
 ง. ถูกต้องทุกข้อ 



2)  เมื่อยกกล่องส้มมีน้ าหนัก 50 นิวตัน เดินไปตามถนน
เป็นระยะทาง 4 เมตร แล้วขึ้นบันไดสูง 5 เมตร จงหาค่า
ของงานที่ท า 

   ก. 150 N-m 
  ข. 200 N-m 
  ค. 250 N-m 
  ง.  400 N-m 



3.) เมื่อนักเรียนผลกัตู้ให้เคลื่อนที่ตามพื้นที่ห้องด้วย 
     แรง 15 นิวตัน ตู้เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงเป็น 
     ระยะทาง 4 เมตรมีงานเกิดขึ้นเท่าไร 

   ก. 40  J 
  ข. 50  J 
  ค. 60  J 
  ง. 70  J 



4) นายพันธ์ออกแรงผลักโต๊ะ แต่โต๊ะไม่เคลื่อนที่  
    ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

  ก. เกิดงานเพราะนายพันธ์ออกแรง 
 ข. ไม่เกิดงานเพราะระยะทางเป็นศูนย์ 
 ค. เกิดงานเพราะมีการกระท า 
 ง. ไม่เกิดงานเพราะไม่มีแรงและระยะทาง 



5.)พลังงานจลน์ของวัตถุในข้อใดมีค่ามากที่สุด 

   ก. รถเมล์จอดอยู่ที่ป้าย 
  ข. เครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบิน 
  ค. รถจักรยานยนต์ก าลังเลี้ยวโค้ง 
  ง. ปาลูกดอกเข้ากระทบเป้า 



6) พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุในข้อใดมี 
    ค่ามากที่สุด 

  ก. ลูกฟุตบอลตกกระทบพื้น 
 ข. ลูกแอปเปิ้ลที่อยู่บนต้น 
 ค. เก้าอี้ถูกดันให้เคลื่อนที่ไปติดผนังห้อง 
 ง. ลูกขนไก่ถูกตีให้ลอยขึ้นไปในอากาศ 

 



7) เมื่ออกแรง 10 นิวตันผลักท่อนไม้ 50 นิวตัน  
    ปรากฏว่าท่อนไม้ไม่เคลือ่นที่ การออกแรงครั้งนี้ 
    เกิดแรงเท่าใด  

    ก.  5   นิวตัน 
   ข. 10  นิวตัน 
   ค.  50  นิวตัน 
   ง.  ไม่เกิดงาน 



8. สมชายขว้างลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง เมื่อลูกบอลเคลื่อนที
ไปจนถึงจุดสูงสุด และตกลงสู่พื้นดิน ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พลังงานของลูกบอลที่สมชายขว้างเป็นไปตามข้อใด 

ก พลังงานศักย์  พลังงานจลน์    พลังงานศักย์ 
ข พลังงานศักย์  พลังงานศักย์    พลังงานจลน์ 
ค พลังงานจลน์  พลังงานศักย์    พลังงานจลน์ 
ง พลังงานจลน์  พลังงานจลน์    พลังงานศักย์ 
 



9.ข้อใดต่อไปนี้ท าให้เกิดงาน 

  ก.  เป้เดินแบกข้าวสารข้ามถนน 
 ข.  ปอขนกล่องขนมขึ้นบนบ้าน 
 ค.  ป้อมขายของตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยง 
 ง.  ปูนวิ่งรอบสวนสาธารณะ 



10.พลังงานจลน์จะเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุมีสิ่งใด 

   ก. มีก าลัง 
  ข. มีความเฉื่อย 
  ค. มีความเร็ว 
  ง. ความสูง 
 



งาน (work) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
แรงกระท าให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่
ไปตามแนวแรง การออกแรงกระท า
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของ
วัตถุ ถ้าวัตถุมีมวลมาก ก็ต้องออก
แรงกระท ามาก และถ้าออกแรงจน
ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะ
ทางไกลๆ จะเกิดงานมากด้วย 

ปริมาณของงานเท่ากับผลคูณของแรงนั้นกับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรง งานเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นนิวตัน-เมตร 
หรือ จูล  

งาน (work)  



งาน คืออะไร 
งานเกิดขึ้นได้อย่างไร 



  แรง คือ ผลจากการกระท าทีก่่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางกายภาพ โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการเคลื่อนที่ แต่ถ้าหากมี
แรงเท่าๆ กันในทิศทางตรงกันข้ามกนัแล้ว ก็จะหักล้างซึ่งกันและกัน
และอาจไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ได ้ 



งาน 1 จูล หมายถึง 

ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจากการใช้
แรง 1 นิวตัน กระท าต่อวัตถุท า
ให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 1 
เมตร 



งาน = แรง (นิวตัน) x ระยะทาง (เมตร) 





งานเป็นศูนย์หรือไม่เกิดงานเมื่อ 

1. ระยะทางมีค่าเป็นศูนย์  
(ถ้ามีแรงกระท าต่อวัตถุ  แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่  (อยู่นิ่ง)  จะไม่เกิดงาน หรือ "งานเป็น
ศูนย์”) 
2. แรงกระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
(ไม่มีแรงใดๆกระท าต่อวัตถุหรือวัตถุไม่เคลื่อนที่  (อยู่นิ่ง) ) 
3. แนวแรงตั้งฉากกับระยะทาง 
(ถ้าออกแรงกระท าต่อวัตถุในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ (ท ามุม = 90 องศา)  จะไม่
เกิดงาน  หรือ "งานเป็นศูนย์"    
เช่น  การหิ้วกระเป๋าเดินไปตามพื้นราบ  หรือนั่งแบกของบนรถที่ก าลังวิ่งไปบนถนน
ราบ  เป็นต้น) 



ค าถาม?? 
 การเดินหิ้วกระเป๋าหนังสือไปตามแนวราบเกิดงานหรือไม่ เพราะเหตุใด?? 

 - ไม่เกิดงาน เพราะ แรงที่กระท าต่อวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศทางการ
เคลื่อนที่  

 การเดินหิ้วกระเป๋าหนังสือขึ้นบันไดไปยังชั้น 2 ของอาคารเกิดงานหรือไม่ เพราะเหตุใด??? 

 - เกิดงาน เพราะ แรงที่กระท าต่อวัตถุมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 



หมายเลขใดบ้างที่เกิดงาน ? 



หน่วยที่ใช้ในการค านวณหางานดังนี้ 
- งาน(W) มีหน่วยเป็น นิวตัน - เมตร หรือ จูล 
- แรง(F) มีหน่วยเป็น นิวตัน 
- ระยะทาง(S) มีหน่วยเป็น เมตร 
-ก าหนดให้ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 9.8 นิวตัน 

งาน = แรง x ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวที่แรงกระท า 
W = Fs 

การค านวณเกี่ยวกับงาน 



วิธีท า จากโจทย์ออกแรงยกกล่อง(F) = 30 นิวตัน 

        ความสูงของขั้นบันใด(S)  = 5 x 20 
         = 100 ซม. 
         = 1 เมตร 

        จากสูตร W = F x s 

                      = 30 x 1 
     = 30 จูล 

ตอบ  วินัยท างานจากการลากกล่องได้ 30 จูล 

ตัวอย่าง วินัยออกแรงยกกล่องด้วยแรง 30 นิวตัน แล้วเดินขึ้น
บันได 5 ขั้น แต่ละขั้นสูง 20 เซนติเมตร  งานที่วินัยท าจากการ
ยกกล่องขึ้นบันไดมีค่าเท่าใด 



ตัวอย่างข้อสอบ o-net 





  คือ ความสามารถในการท างานได้ของวัตถุหรือสสารต่างๆ พลังงานสามารถท าให้สสารเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ท าให้สสารร้อนขึ้น เกิดการเคลื่อนที่ เปลี่ยนสถานะ เป็นต้น 

 
 พลังงานที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเคมี พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น พลังงานมีหน่วยเป็น จูล (J) 

พลังงาน (energy) 



  นักวิทยาศาสตร์ได้จัดรูปแบบพลังงานตามความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

  1.พลังงานศักย์โน้มถ่วง  

  2. พลังงานจลน ์ 

  3. พลังงานกล 

รูปแบบพลังงาน 



 1.พลังงานศักย์โน้มถ่วง (gravitational potential energy)  
เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นโลกขึ้นไปและวัตถุนั้นอยู่ในสนาม
แรงโน้มถ่วงของโลก วัตถุที่อยู่ห่างจากผิวโลกจะได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลก 
เพื่อดึงวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก เกิดเป็นค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง 



 1.มวลของวัตถุ   

  วัตถุที่มีมวลมาก พลังงานศักย์โน้มถ่วงมาก 
2.ต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุ  

  วัตถุที่อยู่สูงจะมีค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง
มากกว่าวัตถุที่อยู่ในระดับต่ ากว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วง  



  2.พลังงานจลน์  เป็นพลังงานที่อยู่ในวัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่  

เช่น รถยนต์ที่ก าลังวิ่ง ลูกปืนที่ออกจากปากกระบอกปืน เป็นต้น   

   ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ คือ 

 - มวลของวัตถุ  วัตถุที่มีค่าของมวลมากจะมีพลังงานจลน์มาก 

 - ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะมีพลังงานจลน์มากด้วย 



  3.พลังงานกล ประกอบด้วยพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานจลน์กับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาระหว่างกันและกันได้ ท าให้เกิดสมดุลของพลังงานขึ้น 





พลังงานกล = พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
 

พลังงานจลน์ +พลังงานศักย์โน้มถ่วง  = ค่าคงที ่
 

- ถ้าพลังงานจลน์มาก พลังงานศักย์โน้มถ่วงน้อย 
- ถ้าพลังงานจลน์น้อย พลังงานศักย์โน้มถ่วงมาก 

พลังงานกล = พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์โน้มถ่วง 





  กฎการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า "พลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ หรือท าให้สูญ
หายไปได้ แต่พลังงานสามารถเกิดการถ่ายโอนระหว่างพลังงานด้วยกันได้ หรือการเปลี่ยน
รูปพลังงานได้นั่นเอง" ในการน าพลังงานไปใช้ประโยชน์จึงต้องค านึงถึงหลักการเปลี่ยนรูปของ
พลังงานอย่างคุ้มค่า การเปลี่ยนรูปพลังงาน เช่น 

กฎการอนุรักษ์พลังงาน 



1.การเปลี่ยนรูปของพลังงานจากแสงอาทิตย ์

พลังงานแสงอาทิตย์       พลังงานเคมี     พลังงานความร้อนและพลงังานแสง   



  การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์จากน้ า สามารถน าไปใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ โดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่า ไดนาโม เมื่อน ากระแสไฟฟ้าไปใช้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ พลังงานไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นๆ ดังนี้ 

 

2. การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้า 



1.การคมนาคมทางอากาศ การเคลื่อนที่และการขึ้นลงของเครื่องบิน จะเกี่ยวข้องกับการ

ลดระดับหรือเพิ่มระดับความสูงของเครื่องบิน 

2.ระบบการจ่ายน้ าประปาไปตามบ้านเรือน จะปล่อยน้ าจากถังพักน้ า ซึ่งตั้งอยู่ใน

ระดับสูงให้ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ ากว่าตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

3.การเก็บกักน้ าในอ่างเก็บน้ า เพื่อระบายน้ าไปสู่ท้องที่ที่ท าการเกษตรในยามขาดแคลน

น้ า 

กฎการอนุรักษ์พลังงาน  
กับการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 



4.การท างานของลิฟต์ ที่ใช้ขนล าเลียงคนและส่ิงของขึ้นลงในตึกสูงๆ 

5.กระเช้าไฟฟ้า ซึ่งใช้ข้ามแม่น้ า ใช้เดินทางระหว่างอาคาร หรือนั่ง
พักผ่อนชมทิวทัศน์ในสวนสนุก 

6.การท างานของเครื่องเล่นต่างๆ ในสวนสนุก เช่น เรือไวกิ้ง ชิงช้า
สวรรค์ เป็นต้น 

7.การใช้พลังงานน้ าจากเขื่อนกักเก็บน้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย
น าพลังงานน้ าหมุนไดนาโม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปใช้ตาม
บ้านเรือน เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เป็นต้น 

 




