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เร่ือง พลังงาน(Energy) 
พลงังาน เป็นความสามารถในการท างานของวตัถุ สามารถเปลี่ยนรูปได้ พลงังานมีหลายรูปแบบ เช่น 

พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน พลงังานแสง พลงังานเสยีง พลงังานกล  พลงังานเคมี พลงังานนิวเคลียร์ 
เป็นต้น พลังงาน มีหน่วยเช่นเดียวกับงาน คือ จูล(J)  ส าหรับพลงังานท่ีจะศกึษาในระดบันี ้เป็นพลงังาน
ท่ีมีอยูใ่นวตัถทุกุชนิด คือ พลังงานกล (Mechanic Energy) แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

1. พลงังานศกัย์ (Potential Energy) 
2. พลงังานจลน์ (Kinetic Energy) 

พลังงานศักย์ ( Potential Energy ; Ep ) 
พลงังานศกัย์ แบง่ออกเป็น 
1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง (Gravitational Potential Energy) เป็นพลงังานศกัย์ท่ีสะสมในวตัถ ุจะมีค่ามาก 
หรือ ค่าน้อย ขึน้อยู่กับระดบัความสงูจากพืน้โลก สามารถหาค่าได้จากงานท่ีท าหรือการเปลี่ยนต าแหน่ง
ของวตัถุในแนวด่ิง เช่น การตกของลกูมะพร้าวจากต้น การปลอ่ยตุ้มตอกเสาเข็ม  สามารถหาค่าพลงังาน
ศกัย์โน้มถ่วง จากงานเน่ืองจากแรงดงึดดูของโลกท่ีกระท าตอ่วตัถ ุเม่ืออยูบ่นท่ีสงูดงันี ้  

 
 

              พลงังานศกัย์(Ep)     =  งาน (W) 
                                                                           =   F s 
                                                                           =   mgs 
                                             ระยะทาง (s)         =   ความสงู(h) 
                            ดงันัน้                           Ep     =     mgh 

ตัวอย่าง ลฟิท์ขนสนิค้าตวัหนึง่บรรทกุสนิค้ามีน า้หนกัรวม 1,500 กิโลกรัม เคลือ่นท่ีจากชัน้ลา่งขึน้ไป     ชัน้
ท่ี 7 ซึง่สงูจากพืน้ 28 เมตร จะมีพลงังานศกัย์โน้มถ่วงเทา่ใด 
วิธีท า             จาก        สตูร                                Ep  =  mgh 

                                  เม่ือ                                  m  = 1,500 kg 
                                                                       h      =      28  m 

                                                                       g      =      10 m/s 2  
แทนคา่                           Ep         =   1,500 x 10 x 28 
                                                                                =   420,000 J 
                                จะมีพลงังานศกัย์โน้มถ่วง 420 กิโลจูล 

 

http://4.bp.blogspot.com/_JkSPv0xXAYM/S2vuXmmQ76I/AAAAAAAAABk/bI_9omEEuyU/s1600-h/obj.gif


Physics By Kru Jittakorn  2  งานและพลงังาน 

2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น (Elastic Potential Energy) เป็นพลงังานศกัย์ท่ีสะสมในวตัถุท่ีติดกับสปริงท่ีถูก
ท าให้ยืดออก หรือ หดเข้า จากต าแหนง่สมดลุ แรงท่ีกระท าตอ่สปริงมีคา่ไม่คงท่ี แต่จะมีค่าเพิ่มขึน้จากศูนย์ 
แรงท่ีน าไปใช้จึงเป็นคา่เฉลีย่ ดงันัน้ งานหาได้จาก 

                    งาน                  =   แรงเฉลีย่ x ระยะยืดหยุน่ของสปริง 

                                                                    W    =      ( )F
2
0

 S 

                                                                  W      =       Fs1
2

.............(1) 

          เม่ือ  W    แทน  งานท่ีได้จากการยืดหยุน่ของสปริง (J) 
                  F    แทน   แรงท่ีกระท าตอ่สปริง (N)  
                    S    แทน   ระยะยืดหยุน่ของสปริง (m)  

อีกประการหนึง่ แรงท่ีกระท าตอ่สปริงจะแปรผนัตรงกับระยะยืดหยุ่นของสปริง มีค่าคงท่ีของสปริง เรียกว่า 
คา่คงท่ีของสปริง หรือ คา่นิจของสปริง (spring constant;k) 

       นัน่คือ                                                 F     s 
                                                                 F   =     ks ………….(2) 
        เม่ือ   k   คือ  คา่คงท่ีของสปริง หรือ คา่นิจของสปริง 

แทนคา่ (2) ใน (1) ;                               W    =    21

2
ks  

เน่ืองจากงานท่ีใช้ในการท าให้สปริงมีระยะเปลี่ยนไป  = 21

2
ks  นัน่คือ พลงังานศักย์ในสปริง เรียกว่า 

พลงังานศกัย์ยืดหยุน่ (Eps)  

          ดงันัน้                                          Eps   =  21

2
ks    

          หรือ                                             Eps   =    Fs1
2

   

ตัวอย่าง     ออกแรงดงึขนาด 100 นิวตนั ดงึสปริงให้ยืดออก 30 เซนติเมตร จงค านวณหาค่าพลงังานศกัย์
ยืดหยุน่ของสปริง  

วิธีท า          จาก สตูร                                           Eps   =    Fs1
2

 

                   เม่ือ                                    F      =   100 N 
                                                                 s     =     30 cm   =   0.3 m 
 
 
 

  แทนคา่                                               Eps     =    . 
1 100 0 32  

                                                                       =    15 J 
พลงังานศกัย์ยืดหยุน่ของสปริงเม่ือยืดออก 30 เซนติเมตร 15 จูล 
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ตัวอย่าง       สปริงอันหนึ่งมีค่าคงท่ีของสปริง 25 N/m เม่ือสปริงยืด 50 เซนติเมตร จะมีค่าพลงังานศกัย์
ยืดหยุน่เทา่ใด 

วิธีท า           จาก        สตูร                                Eps     =    21

2
ks  

                    เม่ือ                                    k     =    25 N/m 
                                                               s     =     0.5 m 

                    แทนคา่                            Eps    =   1

2
 x 25 x 0.5 x 0.5 

                                                                      =   3.125 J 

พลงังานศกัย์ยืดหยุน่ของสปริงเม่ือยืดออก 50 เซนติเมตร 3.125 จูล 
 

พลังงานจลน์ (Kinetic Energy ; Ek) 
  พลงังานจลน์ เป็นพลงังานท่ีเกิดขึน้ขณะวตัถกุ าลงัเคลือ่นท่ีเน่ืองจากมีแรงมากระท าตอ่วตัถแุละมี
คา่เปลีย่นแปลงตามอตัราเร็วของวตัถเุคลือ่นท่ี  
นิยามการเกิดพลงังานจลน์ ได้ คือ 

งานที่วตัถุเคล่ือนที่แปรผันตรงกับก าลังสองของอัตราเร็วและมวลของวตัถุเคล่ือนที่ 
เขียนได้ดงัสมการ 

                                                                       kE mv
1 2
2

 

        เม่ือ   Ek  แทน  พลงังานจลน์         หนว่ย  จูล (J) 

                  m  แทน   มวลของวตัถ ุ        หนว่ย  กิโลกรัม (kg) 
                v   แทน   อตัราเร็วของวตัถ ุ หนว่ย  เมตรตอ่วินาที (m/s) 

 

ตัวอย่าง  จงหาพลงังานจลน์ของวตัถมุวล 400 กรัมท่ีก าลงัเคลือ่นท่ีด้วยอตัราเร็ว 20 เมตรตอ่วินาที 

วิธีท า         จาก        สตูร                                         Ek mv
1 2
2

 

                    เม่ือ                                          m   =   0.4 kg 
                                                              v         =  20 m/s 

                     แทนคา่                                  21
0.4 20

2
Ek     

                                                                                         =  80 J 
            วตัถมุวล 400 กรัม มีพลงังานจลน์ 80 จูล 
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แบบฝึกเสริมทกัษะ 
1. พลงังานกลมี ............ ประเภท คือ.............................................................................................................. 
2. พลงังานท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
3. พลงังานท่ีเก่ียวข้องจากวตัถมีุการเคลือ่นท่ี...................................................................................... 
4. พลงังานท่ีมีอยูใ่นวตัถอุนัเน่ืองมาจากต าแหน่งของวตัถ.ุ..................................................................... 
5. สมชายขว้างลกูบอลขึน้ไปในแนวดิ่ง เม่ือลกูบอลเคลือ่นท่ีไปจนถึงจุดสงูสดุ และตกลงสูพ่ืน้ดิน ขัน้ตอน
การเปลีย่นแปลงพลงังานท่ีเก่ียวข้องเม่ือสมชายขว้างลกูบอล................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
6.วตัถหุนกั 20 นิวตนัมีพลงังานศกัย์ 500 จูล เม่ือเทียบกบัพืน้ วตัถจุะอยูส่งูจากพืน้................................ 
7.ถ้ามีแรงมากระท ากับวัตถุในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ พลังงานจลน์ของวัตถุจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรในทางกลับกันถ้าแรงนัน้มีทิศทางตรงกันข้ามพลงังานจลน์ของวตัถุจะมีการ
เปลีย่นแปลงหรือไม่อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
8. วตัถมุวล m อยูส่งูจากพืน้ h พลงังานศกัด์ิโน้มถ่วงของวตัถบุนผิวโลกและบนผิวดวงจันทร์เท่ากันหรือไม่
อยา่งไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
9.เม่ือโยนวตัถขุึน้ไปในแนวด่ิงจนกระทัง้วตัถุตกกลบัมาท่ีต าแหน่งเดิม(การกระจัดเป็นศูนย์) จงอธิบายให้
เห็นวา่งานของแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าตอ่วตัถตุัง้แตเ่ร่ิมโยนจนกลบัมาที่ต าแหนง่เดิมมีคา่เป็นศนูย์ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
10. วสัดหุรือสิง่ประดิษฐ์หลายอยา่งมีความยืดหยุ่นจงยกตวัอย่างสถานณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวข้องกับ
พลงังานศกัย์ยืดหยุน่ของสิง่เหลา่นัน้ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
11. อิเล็กตรอนมีมวล 9.1×10-31 กิโลกรัม จงหาพลงังานจลน์ของอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนท่ีด้วยอัตราเร็ว 
2.0×106 เมตร/วินาที จะต้องใช้อิเลก็ตรอนท่ีมีอตัราเร็วขนาดนีก่ี้ตวัจึงจะมีพลงังานจลน์เป็น 1 จูล 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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12.ลกูปืนมวล 2.0 กรัม เคลือ่นท่ีด้วยอัตราเร็ว 300 เมตร/วินาที ไปกระทบเป้าซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ลกูปืนจม
ลงไปในเนือ้ไม้ลกึ 5.0 เซนติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยของลกูปืนท่ีกระท าต่อเนือ้ไม้และงานท่ีลกูปืนท าในการ
เคลือ่นท่ีเข้าไปในเนือ้ไม้ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
13. ลกูปืนมวล 0.002 กิโลกรัม เคลื่อนท่ีออกจากล ากล้องปืนยาว 0.80 เมตร ด้วยอัตราเร็ว 400 เมตร/
วินาที จงหา 
 ก. พลงังานจลน์ของลกูปืน 
 ข. แรงท่ีดนัให้ลกูปืนหลดุออกจากล ากล้อง 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
14. ลฟิต์มวล 2000 กิโลกรัมเคลือ่นท่ีขึน้จากสภาพน่ิงด้วยความเร่งคงตวั 4 เมตร/วินาที2 พลงังานจลน์ของ
ลฟิต์หลงัจากท่ีเคลือ่นท่ีจากเร่ิมต้นเป็นเวลา 3 วินาที มีคา่เทา่ใด 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
15. ชายคนหนึง่ยกกลอ่งท่ีมีขนาดเทา่กนั 3 ใบ มาซ้อนกนักลอ่งแตล่ะใบมีมวล 10.0  กิโลกรัม สงู 0.4 เมตร 
จงหา 
 ก. พลงังานศกัย์ของกลอ่งใบท่ีหนึง่ 
 ข. พลงังานศกัย์โน้มถ่วงของกลอ่งทัง้หมด 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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16. เคร่ืองชัง่สปริงแบง่สเกลไว้ตัง้แต ่0-20 นิวตนั บนสเกลท่ียาว 0.10 เมตร จงหา  
 ก. พลงังานศกัย์ยืดหยุน่ของสปริง ขณะท่ีเคร่ืองชัง่อ่านคา่แรงได้ 6.0 นิวตนั 
 ข. พลงังานศกัย์ยืดหยุน่ของสปริง ขณะท่ีตาชัง่อ่านคา่ของแรงเต็มสเกล 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
17. สปริงอนัหนึง่มีคา่คงตวัสปริงเทา่กบั 150 นิวตนั/เมตร จงหา 
 ก. แรงท่ีใช้ดงึสปริงขณะท่ีสปริงยืดออกจากเดิม 0.25 เมตร  
 ข. งานท่ีใช้ในการดงึสปริงในข้อ ก. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 


