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1

บทนํา

บทที่

สาระสําคัญ
กลศาสตร (Mechanics) คือสาขาวิชาหนึ่งของวิชาฟสิกส เปนการศึกษาการเคลื1อนที่
ของวัตถุเมื1อวัตถุมีแรงมากระทํ า กลศาสตรเปนหนึ่งในวิชาที่เกาแกที่สุดในวิชา
วิทยาศาสตร กลศาสตรเครื1องกลเปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตรภาค
สถิตยศาสตร
ตรในงานเครองกล
ในงานเครื1องกล แรง โมเมนต
โมเมนต ความสมดุล จุดศูนยถวง
ยถว ง คว
ความเสียดทาน
ความเร็ว ความเร
ควาามเเรง งานและพลั
งานแลละพพลงั งาน
งาน และความเค
และคววามมเคน และความเครี
และคววามเครยี ด

จุดประสงค
งคคท ั่วไป
ไป เเพืพื1อใใหห
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจกฎการเคลื1อนที่ของนิวตัน
มีความรูความเขาใจนิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตร
มีความรูความเขาใจหนTวยและตัวเลขอุปสรรคของหนTวยเอสไอ
มีความรูความเขาใจฟงกชันตรีโกณมิติ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

อธิบายกฎการเคลื1อนที่ของนิวตันไดอยางถูกตอง
อธิบายนิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตรไดอยางถูกตอง
อธิบายหนTวยและตัวเลขอุปสรรคของหนTวยเอสไอไดอยางถูกตอง
เขียนสูตรฟงกชันตรีโกณมิติไดอยางถูกตอง

เนื้อหาสาระ
ศึกษากฎการเคลื1อนที่ของนิวตัน นิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตร หนTวย และตัวเลข
อุปสรรคของหนTวยเอสไอ สูตรฟงกชันตรีโกณมิติ
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กลศาสตร (Mechanics) คือสาขาวิชาหนึง่ ของวิชาฟสกิ ส เปนการศึกษาการเคลื1อนที่
ของวัตถุเมื1อวัตถุมีแรงมากระทํา ตั้งแตวัตถุบนโลกถึงวัตถุทางดาราศาสตร กลศาสตรเปน
หนึง่ ในวิชาทีเ่ กาแกทสี่ ดุ ในวิชาวิทยาศาสตร จุดเริม่ ตนของกลศาสตรคลาสสิกคือเมื1อ ไอแซก
นิวตัน (Isaac Newton) นักปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosopher) ชาวอังกฤษ เปน
บุคคลแรกที่ประกาศกฎการเคลื1อนที่ 3 ขอในป ค.ศ. 1687 (พ.ศ. 2230) เปนผลงานอัน
ลือเลื1องที่ไดรับการพิสูจนและเปนที่ยอมรับ นิวตันประสบความสําเร็จในการบรรยายการ
เคลื1อนที่ของทั้งดวงดาว (Celestial Motion) และของวัตถุบนผิวโลก (Terrestrial Motion)
ไดอยางแมนยําอยางไมเคยมีมากอน โดยการเสนอกฎแหงการโนมถวงสากล (Universal
Law of Gravitation)

1.1 กฎการเคลื1อนที่ของนิวตัน
กฎการเคลื1อนที่ของนิวตัน เปนกฎที่อธิบายธรรมชาติการเคลื1อนที่ของวัตถุตางๆ ใน
เอกภพ กฎการเคลื1อนที่ของนิวตันมี 3 ขอ ไดแก
1. วัตถุจะหยุ
ะหยยดุ นนิงิ่ หร
หรืรอื เคลื
เคลล1อื นที
นทดี่ ว ยยความเร็
ความเร็วแล
และทิ
ละทศิ ทางคงที
ทางคคงทไี่ ดดต อ เมื
เมม1อื ผลรวมของแรง
ผ
(แรงลัพธ) ที่กระทํ
ะททําตตอ วัตั ถถุุเททา กกัับศูนย


สูตร

6F

= 0

2. เมื1อมีแรงลัพธทไี่ มเปนศูนยมากระทําตอวัตถุ จะทําใหวตั ถุทมี่ มี วลเกิดการเคลื1อนที่
ดวยความเรง โดยขนาดของแรงจะเทากับมวลคูณความเรง


สูตร

6F

= ma

3. แรงกิรยิ าและแรงปฏิกริ ยิ าทีก่ ระทําตอกันจะมีขนาดเทากัน แตมที ศิ ทางตรงกันขาม
เสมอ
กลศาสตรเครื1องกล เปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตรภาคสถิตยศาสตร
ในงานเครื1องกล แรง โมเมนต ความสมดุล จุดศูนยถว ง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง
งานและพลังงาน และความเคนและความเครียด

บทที่ 1 บทนํา
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1.2 นิยาม
นิยามที่นักเรียนควรรู ในวิชา กลศาสตรเครื1องกล ไดแก

1. ปริมาณเวกเตอร (Vector) คือปริมาณที่ตองบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได
ความหมายทีส่ มบูรณ เชน การขจัด ความเร็ว ความเรง แรง โมเมนตัม ฯลฯ สามารถเขียนแทนดวย
ลูกศรกํากับเหนือตัวอักษร a, v โดยลูกศรจะแทนขนาดและทิศทาง

2. ปริมาณสเกลาร (Scalar) คือปริมาณทีบ่ อกเฉพาะขนาดก็มใี จความสมบูรณ เชน
เวลา มวล อุณหภูมิ และการหาปริมาณสเกลารลัพธ ทําไดโดยการนําเอามาบวกลบกัน

3. แรง (Force) คือการกระทําจากวัตถุภายนอกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบทางกายภาพ โดยแรงเปนการกระทําของวัตถุหนึ่งตออีกวัตถุหนึ่ง และทําใหวัตถุนั้น
เคลื1อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง หนTวยของแรงคือ นิวตัน (N) เมื1อแรงกระทํา
กับอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นจะไดรับผลกระทบ 4 ประการคือ
๏ วัตถุที่อยูนิ่งอาจจะเริ่มเคลื1อนที่
๏ ความเร็
มเรรว็ ขของวั
องวตั ถถุุที่กําลัลังเเคลื
คล1อื นที่อยูเปลี
ปลีย่ นนแปลงไป
แปลงไป
๏ ทิศทางการเคลื
างงการเเคล1อื นที
นที่ของวั
องวัตถุอาจเปลี
าจจเปลลี่ยนนแปลงไป
แปลงไปป
๏ รูปรางและขนาดของวั
างและขนาดของวัตั ถุถอาจเปลี
อาจเปลี่ยนแปลงไ
นแปลงไป
ไป
แรงยอย หมายถึงแรงที่เปนสวนประกอบของแรงหลายๆ แรง ถามีเพียงแรงเดียวก็
จะแสดงตัวเปนทั้งแรงยอยและแรงลัพธไปในตัว
แรงขนาน หมายถึงแรงที่มีทิศขนานกัน แรงขนานมี 2 ประเภทคือ แรงขนานพวก
เดียวกันคือ แรงขนานทีม่ ที ศิ ทางเดียวกัน และแรงขนานตางพวกกันคือ แรงขนานทีม่ ที ศิ ทาง
ตรงขามกัน

4. แรงโนมถวงของโลก (Gravitational Force) คือแรงทีโ่ ลกกระทําตอมวลของ
วัตถุ ทําใหวัตถุมีนํ้าหนัก แรงโนมถวงของโลก g = 9.81 m/s2

5. แรงตึงในเสนเชือก (Tension Force ) คือแรงทีเ่ กิดขึน้ ในเสนเชือกทีถ่ กู ขึงตึง
โดยที่ในเสนเชือกเดียวกันยอมมีแรงตึงเทากันทุกจุด และทิศทางของแรงตึงมีทิศทางอยูใน
แนวของเสนเชือก

6. มวล (Mass) คือสมบัติหนึ่งของวัตถุที่บอกปริมาณของสสาร ที่วัตถุนั้นตอตาน
สภาพการเคลื1อนที่
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7. มวลเฉื1อย (Inertial Mass) คือการวัดความตานทานในการเปลี่ยนสถานะของ
การเคลื1อนไหวเมื1อมีแรงมากระทํา วัตถุทมี่ มี วลมากจะเปลีย่ นแปลงสถานะการเคลื1อนไหวได
ยาก สวนวัตถุที่มีมวลนอยจะเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื1อนไหวไดงายและรวดเร็ว

8. ระยะทาง (Distance) คือความยาววัดตามแนวเสนทีอ่ นุภาคเคลื1อนที่ เปนปริมาณ
สเกลาร (มีเฉพาะขนาด) หนTวยมาตรฐาน SI คือ เมตร (m)

9. อัตราเร็ว คืออัตราของการเคลื1อนที่หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตําแหนTงก็ได
หลายครั้งมักเขียนในรูประยะทาง d ที่เคลื1อนที่ไปตอหนTวยเวลา t อัตราเร็วเปนปริมาณ
สเกลารทมี่ หี นTวยเปน ระยะทาง/เวลา ปริมาณเวกเตอรทเี่ ทียบเทากับอัตราเร็วรูจ กั กันในนาม
ความเร็ว อัตราเร็ววัดในหนTวยเชิงกายภาพเดียวกับความเร็ว แตอตั ราเร็วไมไดมอี งคประกอบ
ของทิศทางแบบที่ความเร็วมี อัตราเร็วจึงเปนองคประกอบที่เรียกวา ขนาดของความเร็ว

10. ความเร็ว (Velocity; v) คืออัตราของการเคลื1อนไหวเทียบเทากับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนTง แสดงโดยคาของระยะทาง (d) เคลื1อนที่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (t)
ความเร็วเปนปริมาณเ
มาณเวกเตอร
เวกเตอร ขณะที
ขณะทอตราเรวทเปนปรมาณสเกลารซงมปรม
่อัตราเร็วที่เปนปริมาณสเกลารซึ่งมีปริมาณเทากัน แต
มีทิศทางของการเคลื
รเคคลื1อนนทีที่เพิพิ่มเข
เขขามมาา ความเร็
ความมเร็วจจึึงกกลลาววได
ไดวาเป
เปปนสวนประกอบในด
นปประกกอบ านขนาด
ของอัตราเร็ว

11. ความเรง (Acceleration; a) คืออัตราการเปลี่ยนแปลง (หรืออนุพันธเวลา)

ของความเร็ว ความเรงเปนปริมาณเวกเตอรที่มีหนTวยเปน ความยาว/เวลา2 ในหนTวยเอสไอ
กําหนดเปน m/s²

12. งาน (Work) เกิดขึ้นเมื1อมีแรงมากระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเกิดการขจัด งาน
สามารถเขียนเปนสมการไดดังตอไปนี้ โดยงานมีหนTวยเปน นิวตัน–เมตร (N.m) หรือ จูล
(Joule; J)
งาน = แรง u ระยะทาง
W = Fud

บทที่ 1 บทนํา
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13. พลังงาน นิยามวาเทากับงานที่ตองใชในการเปลี่ยนจากสภาวะแรกเริ่ม (ระดับ
อางอิง) ไปยังสภาวะนั้นๆ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปจากรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง
ได โดยกฎการอนุรักษพลังงาน พลังงานไมสามารถจะทําใหสูญสลายไปได เวนแตวาจะแปร
เปลี่ยนใหอยูในรูปของพลังงานในรูปแบบอื1น ตัวอยางเชน
๏ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาที่ใชตามบานเรือน (โดยใช
โซลาร–เซลล)
๏ การเปลี่ยนพลังงานสะสมที่มีอยูในนํ้าที่เก็บไวในเขื1อน (พลังงานศักย) มาเปน
พลังงานที่ใชขับเคลื1อนไดนาโม (พลังงานจลน) ของโรงไฟฟา

14. เวลา (Time; t) คือการวัดความตอเนื1องของปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิด
ขึ้น หนTวยของเวลาที่ใชเปน วินาที (s)

1.3 หนHวย
หนTวยทีนิ่นิยมใช
มใชก ันในป
ในปจจุจุบันคือ หหนTนTวย SI (Internati
(International
ionnal Sy
System
ystem oof Units) โดย SI
ยอมาจากภาษาฝรั
าฝฝร่งั เศสว
เศสวา Systeme
Syystteme International
Inteernatioonaal dc UUnite
nitecs
þĆėĄĕö

ĄėøėčĔîĈĔâČöŋ

ĎüŇĊą čĔîĈĔâČöŋ

ªµ¤¥µª
Áª¨µ
¤ª¨
Â¦
ªµ¤´

/
W
P
)
3DVFDO 3D

Á¤¦ P
ª·µ¸ V
·Ã¨¦´¤ NJ
·ª´ 1
1P
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แรง 1 N คือแรงที่ทําใหมวล 1 kg มีความเรง 1 m/s2
จากกฎขอที่ 2 ของนิวตัน
F = ma
1 N = (1 kg)(1 m/s2)
หรือ
1 N = kg.m/s2

1.4 ตัวเลขอุปสรรคของหนHวยเอสไอ
éĬĕüĊü

øĔĊåĜö

åĬĕĐěþčĆĆå

čĔîĈĔâČöŋ











 
















WHUD
JLJD
PHJD
NLOR
NLORR
PLOOL
PLFUR
QDQR
SLFR
IHPWR
DWWR
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0
N
P
P

Q
S
I
D

บทที่ 1 บทนํา

7

1.5 อักษรกรีก (Greek Alphabet)
อักษรกรีกเปนอักษรทีเ่ กาแกทสี่ ดุ อักษรหนึง่ ในสมัยกรีกโบราณทีย่ งั คงใชอยูในปจจุบนั
โดยไดมกี ารพัฒนามาตัง้ แตประมาณ 357 ปกอ นพุทธศักราช และอักษรกรีกยังใชเขียนแทน
จํานวนอีกดวย ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกวา เลขกรีก ในทํานองเดียวกับเลขโรมัน ทุกวันนี้เราใช
อักษรกรีกเปนสัญลักษณคณิตศาสตร เปนชื1อดาวฤกษ และใชเพื1อวัตถุประสงคอื1นๆ อีกมาก
ĐĔâČĆâĆĘâøĔĊāėĄāŋğĈĦâ

åĬĕĐŇĕüĐĔèâćČ

åĬĕĐŇĕüģúą

D

$OSKD

Â°¨¢µ

E

%HWD

¸µ

J

*DPPD

Â¤¤µ

G

'HOWD

Á¨µ

H

(SVLORQ

Á°Å¨°

]

=HWDD

¸¸µ

K

((WD
WDD

°¸µ

T

7KHWD
7KHW
WD

¸¸µ

O

/DPEGD

Â¨¤rµ

ô

0X

¤·ª

[

;L

Å

S

3L

¡µ¥

U

5KR

Ã¦

V

6LJPD

·¤µ

W

7DX

Áµ

I
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\

3VL

¡Å
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Ã°Á¤µ
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1.6 ฟงกชันตรีโกณมิติ
ฟงกชนั ตรีโกณมิตเิ ปนฟงกชนั ทีน่ ยิ ามจากสามเหลีย่ มมุมฉาก อัตราสวนทางตรีโกณมิติ
ดังแสดงในรูปที่ 1.1
C
b = ดานตรงขามมุมฉาก
a = ดานตรงขามมุม
T

A

B
c = ดานประชิดมุม
รูปที่ 1.1 สามเหลี่ยมมุมฉาก

ดานตรงขามมุุม
a
ssin
in T = ดานตรง
=
b
นตรงข
งขามมุมฉฉาก
าก
ดานประชิ
นประชิดมุมมุ
c
cos
cos T = ดดา นตรงข
=
b
นตรงขามมุมฉฉาก
าก
tan T =

ดานตรงขามมุม
ดานประชิดมุม

= ac
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แบบฝกหัดทายบท

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ผูใดเปนผูเริ่มตนของกลศาสตรคลาสสิก
ก. กาลิเลโอ
ข. อริสโตเติล
ค. ไอแซก นิวตัน
ง. นิโคลา เทสลา
2. กฎการเคลื1อนที่ของนิวตันมีกี่ขอ
ก. 1
ค. 3

ข. 2
ง. 4

3. วัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื1อนที่ดวยความเร็วและทิศทางคงที่ได ตอเมื1อผลรวมของแรง
(แรงลัพธ) ที่กระทํ
ระทําตตอวัตถุเทากับศศููนย มีสูตรตรงกับขขอใใดด
ขข.. 6F = maa
ก. 6F = 0
งง.. 6F = m
mbb
ค. 6F = S F
4. เมื1อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุ จะทําใหวัตถุที่มีมวลเกิดการเคลื1อนที่ดวย
ความเรง โดยขนาดของแรงจะเทากับมวลคูณความเรง มีสูตรตรงกับขอใด
ข. 6F = ma
ก. 6F = 0
ง. 6F = mb
ค. 6F = S F
5. ปริมาณเวกเตอรคืออะไร
ก. ปริมาณที่มีขนาด
ค. ปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง

ข. ปริมาณที่มีทิศทาง
ง. ปริมาณที่มีขนาดหรือทิศทาง

6. ปริมาณสเกลารคืออะไร
ก. ปริมาณที่มีขนาด
ค. ปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง

ข. ปริมาณที่มีทิศทาง
ง. ปริมาณที่มีขนาดหรือทิศทาง
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7. แรงโนมถวงของโลก g มีคาเทาใด
ก. 9.81 m
ค. 9.81 m/s2

ข. 9.81 m/s
ง. 9.81 m/s3

8. ความเรงมีหนTวยตรงกับขอใด
ก. m
ค. m/s2

ข. m/s
ง. m/s3

9. งานมีสูตรตรงกับขอใด
ก. แรง u ระยะทาง
ค. แรง u เวลา

ข. พลังงาน u ระยะทาง
ง. พลังงาน u เวลา

10. นํ้าที่ไหลออกจากเขื1อนเปนพลังงานใด
ก. พลังงานนํ้า
ค. พลังงานจลน
จลน

ข. พลังงานศักย
ง. พลงงานศกยและพลงงาน
พลังงานศักยและพลังงานจลน

11. หนTวยวัดที่นิยยมมใช
มใชก ันในป
ในปจ จุจุบันคคือื หหนTนวT ยยอะไร
อะไร
ก. อังกฤษ
เมตริ
ข. เม
มตริก
ค. SI
ง. ฝรัง่ เศส
12. แรง 1 N ตรงกับขอใด
ก. kg.m
ค. kg.m/s2

ข. kg.m/s
ง. kg.m/s3

13. ตัวคูณ 103 มีคําอุปสรรควาอะไร
ก. mega
ค. milli

ข. kilo
ง. Micro

14. อักษรกรีก D อานวาอะไร
ก. แกมมา
ค. แอลฟา

ข. โอเมกา
ง. ทีตา
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15. อักษรกรีก J อานวาอะไร
ก. แกมมา
ค. แอลฟา

ข. โอเมกา
ง. ทีตา

16. อักษรกรีก T อานวาอะไร
ก. แกมมา
ค. แอลฟา

ข. โอเมกา
ง. ทีตา

17. อักษรกรีก Z อานวาอะไร
ก. แกมมา
ค. แอลฟา

ข. โอเมกา
ง. ทีตา

18. จากรูป sinT ตรงกับขอใด
C
b = ดดา นนตรงข
ตรงงขามมุมฉากก
a = ดานนตรงข
ตรงขามมุม
A

T

B

c = ดานประชิดมุม

ก. bc

ข. ba

ค. ac

ง. ca

19. จากรูปขอที่ 18 cosT ตรงกับขอใด
ก. bc

ข. ba

ค. ac

ง. ca

20. จากรูปขอที่ 18 tanT ตรงกับขอใด
ก. bc

ข. ba

ค. ac

ง. ca
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