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หนวยท่ี 1 

พื้นฐานกลศาสตร 
 
 

จัดทําโดย 
มนตชัย   ราชกิจ 

แผนกวิชาเคร่ืองกล      วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
คํานํา 

 
          เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา  กลศาสตรวิศวกรรม  รหัสวิชา  3100-0101   เลมนี้ได
ทําการเรียบเรียงข้ึนตามจุดประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา  ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  
          กลศาสตรวิศวกรรมเปนการศึกษากลศาสตรท่ีเก่ียวของกับโครงสรางและเครื่องจักรกล ซ่ึง
ตองวิเคราะหเก่ียวกับแรงและผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของแรงตอโครงสรางและ
เครื่องจักรกล ในการศึกษานั้นผูเรียนจะตองมีความรูดานกลศาสตร  ดังนั้นในหนวยท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐาน
กลศาสตร  ผูเรียนจะไดเรียนรูดานกลศาสตรตางๆ  ไดแก  ความหมายของกลศาสตร  ประเภทของ
กลศาสตร  กฎพ้ืนฐาน  ระบบหนวย    
       
         ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา  กลศาสตรวิศวกรรม  
รหัสวิชา 3100-0101 หนวยท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐานกลศาสตร จะเปนประโยชนตอผูเรียน ครูผูสอนและ
บุคคลท่ีสนใจท่ัวไป หากเอกสารประกอบการสอนนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูเรียบเรียงขออภัยและ
นอมรับคําชี้แนะเพ่ือทําการปรับปรุงตอไป  
   

 
                                                                                     มนตชัย  ราชกิจ 

                                                                แผนกวิชาเครื่องกล 
                                                                วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

                                                                                  โทร.099-4132506 
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สารบัญ 

                                                                                                                  หนา 
คํานํา                                                                                                               ก 
สารบัญ                                                                                                             ข 
สารบัญภาพ                                                                                                       ค 
หลักสูตรรายวิชา                                                                                                  ง 
คําชี้แจงในการใชเอกสารประกอบการสอน                                                                   จ 
หนวยท่ี 1  พ้ืนฐานกลศาสตร                                                                                   1 
         แบบทดสอบกอนเรียน                                                                                  2 
         1.1 ความหมายของกลศาสตร                                                                         5                                   

         1.2 ประเภทของกลศาสตร                                                                             5 

         1.3 ปริมาณทางกลศาสตร                                                                              5 

         1.4 กฎพ้ืนฐานของกลศาสตร                                                                          6 

         1.5 หนวยของกลศาสตร                                                                                8  
         บทสรุป                                                                                                  10 
         บรรณานุกรม                                                                                           11 
         แบบฝกหัด                                                                                              12 
         แบบทดสอบหลังเรียน                                                                                 14 

         เฉลยทดสอบกอนเรียน                                                                                17 
         เฉลยแบบฝกหัด                                                                                        18 
         เฉลยทดสอบหลังเรียน                                                                                 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



 

สารบัญภาพ 
รูปท่ี                                                                                                            หนา 
รูปท่ี 1.1 แสดงปริมาณเวกเตอร A                                                                             5             
รูปท่ี 1.2 แสดงลักษณะกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน                                                               6                                                                               
รูปท่ี 1.3 แสดงลักษณะกฎขอท่ีสองของนิวตัน                                                               6                                
รูปท่ี 1.4 แสดงลักษณะกฎขอท่ีสามของนิวตัน                                                               7                                                                                                       
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สารบัญตาราง 
ตาราง                                                                                                          หนา 
ตารางท่ี 1.1 หนวยและสัญลักษณการวัดพ้ืนฐานทางกลศาสตร                                           8 
ตารางท่ี 1.2 คําอุปสรรคของหนวยการวัดพ้ืนฐานทางกลศาสตร                                          9             
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หลักสูตรรายวิชา 
 
หลักสูตร: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2557 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม    สาขาวิชา เคร่ืองกล   
ช่ือวิชา กลศาสตรวิศวกรรม   รหัสวิชา 3100-0101 
หนวยกิต 3 หนวยกิต    
จํานวนช่ัวโมง  ทฤษฎี  3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

จุดประสงครายวิชา 
         1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสราง
และเครื่องจักรกล 
         2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล    หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขา 
คณิตท่ีเก่ียวกับสถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 
         3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
มีความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
         1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย 
         2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล 
         3. คํานวณเก่ียวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล 
         4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉ่ือยของรูปทรงเรขาคณิต 
         5. คํานวณเก่ียวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล 
 

คําอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวยเก่ียวกับ 
ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนตและแรงคูควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสรางและ
หลักการวิเคราะหเบื้องตน แรงกระจาย สถิตยศาสตรของไหล จุดศูนยถวงและเซนทรอยด โมเมนต
ความเฉ่ือย และความเสียดทาน การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 

 

จ 



คําช้ีแจงการใชเอกสารประกอบการสอน 
วิชากลศาสตรวิศวกรรม รหัสวิชา 3100-0101 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 

1. สวนประกอบเอกสารประกอบการสอน 
         เอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตรวิศวกรรม รหัสวิชา 3100-0101 เลมนี้ ใชสําหรับ
ประกอบการเรียนรูกับผูเรียนท้ังหอง การจัดกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนการสอน ในการเรียนรู 
ผูเรียนจะตองประกอบกิจกรรมและกรณีศึกษาไปพรอมๆ กัน โดยมีสวนประกอบดังนี้ 
         1.1 โครงสรางหลักสูตรรายวิชา ไดแก จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 
         1.2 วิเคราะหเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชา จากการวิเคราะหสามารถแบงเนื้อหารายวิชาได
จํานวน 7 หนวยการเรียน ประกอบดวย 
                    1.2.1 หนวยท่ี 1 พ้ืนฐานกลศาสตร 
                      1.2.2 หนวยท่ี 2 ระบบของแรง  โมเมนตและแรงคูควบ 

                      1.2.3 หนวยท่ี 3 การสมดุลของแรงและการเขียนแผนภาพอิสระ 

                    1.2.4 หนวยท่ี 4 โครงสราง 
                    1.2.5 หนวยท่ี 5 แรงกระจายและสถิตยศาสตรของไหล 
                    1.2.6 หนวยท่ี 6 โมเมนตความเฉ่ือย 
                    1.2.7 หนวยท่ี 7 แรงเสียดทาน 
         1.3 เนื้อหาสาระในบทเรียน ประกอบดวย 
                     1.3.1 สาระสําคัญ คือ สวนแนะนําเนื้อหาในแตละบทเรียน เพ่ือใหผูเรียนทราบวา
เนื้อหาท่ีกําลังเรียนนั้นเก่ียวของกับเรื่องใด สําคัญอยางไร และกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ       
                    1.3.2 เนื้อหา คือ หัวขอเรื่องหรือหนวยการเรียนยอยในแตละบทเรียน                     

1.3.3 จุดประสงคของบทเรียน คือ พฤติกรรมท่ีคาดหวังไว เปนเปาหมายหรือสิ่งท่ี
ตองการใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ หลังจากเรียนจบแตละบทเรียนแลว ซ่ึงมีท้ังดานความรู ทักษะและ
เจตคติ 

1.3.4 ใบเนื้อหาหรือใบความรูในแตละหัวขอเรื่อง คือเอกสารท่ีรวบรวมเนื้อหาสาระ      
ท่ีตองการใหผูเรียนตองเรียนรู ไดแก ความรูท่ัวไป ตัวอยางการคํานวณ 

1.3.5 แบบทดสอบ คือ ชุดของขอคําถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชวัดความรูตางๆของผูเรียน 
ประกอบไปดวยแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

1.3.6 แบบฝกหัด คือ สื่อการเรียนท่ีใหผูเรียนไดฝกหัด เพ่ือชวยเสริมใหเกิดทักษะ
และความรูในบทเรียน 
         1.4 โครงการสอน คือ แผนหรือเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห  

         1.5 การจัดหนวยการเรียน คือ กําหนดชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนแตละแผนการเรียนรู 
 
 

จ 



2. คําช้ีแจงสําหรับผูสอน 
         2.1 กอนทําการสอนทุกครั้ง ผูสอนจะตองศึกษาเนื้อหาวิชาและแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจ
กอนทําการสอน และจะตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตางๆ เพ่ือท่ีจะใชในสอนตามท่ีระบุไวในแผนการ
จัดการเรียนรูแตละสัปดาห 
         2.2 ผูสอนตองดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูใหครบทุกสัปดาหตามท่ีกําหนดไว 
         2.3 กอนทําการสอนแตละบทเรียน ครูผูสอนตองใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวเก็บ
รวบรวมขอมูลการเรียนและจัดทําประวัติการเรียนของผูเรียนรายบุคคล 
         2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ในชั้นเรียน  แบงออกเปนข้ันตอนดังนี้ 
                    2.4.1 ข้ันดําเนินการในหองเรียน 
                           2.4.1.1 นําเขาสูบทเรียนปลุกเราความสนใจของผูเรียนตาอสาระการเรียนรู 
                             2.4.1.2 กําหนดใหผูเรียน อาน ทําความเขาใจในเนื้อหาการเรียนรูและทําการ
บรรยายหรือถามตอบ เพ่ือสรางการมีสวนรวมดานความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอน 
                           2.4.1.3 ใหผูเรียนรวมสรุปเนื้อหาท่ีไดจากการเรียนรู ทายหนวยการเรียน 
                           2.4.1.4 แสดงวิธีการคํานวณ การแกปญหาจากโจทยตัวอยางท่ีกําหนดให 
                    2.4.2 ข้ันประเมินพฤติกรรมผูเรียน 
                           2.4.2.1 สังเกตการณ โตตอบปญหา และซักถามระหวางผูสอนและผูเรียน 
                           2.4.2.2 สรางสถานการณใหผูเรียนรวมกันวิเคราะห 
                           2.4.2.3 สรุปแนวคิดรวบยอด  ดานเนื้อหาการเรียนรู เม่ือจบหนวยการเรียน 
                    2.4.3 ข้ันมอบหมายงาน 
                           2.4.3.1 มอบกิจกรรมเสริมการเรียนรู โดยแบบประเมินผลทายหนวยการเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนไปดําเนินการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
                           2.4.3.2 ใหผูเรียนอานและทําความเขาใจปญหาตางๆ ท่ีออกแบบไวในแบบ
ประเมินผลทายหนวยการเรียน 
                           2.4.3.3 ตอบขอซักถามท่ีเกิดข้ึนจากการวินิจฉัยปญหาหรือขอสงสัยจากแบบ
ประเมินผลทายหนวยการเรียน 
                           2.4.3.4 กําหนดวันและเวลาสงงานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
จากแบบประเมินผลทายหนวยการเรียน  
         2.5 หลังจากจัดการเรียนรูครบแตละบทเรียนแลว ครูผูสอนตองใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลัง
บทเรียน (ชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน) แลวเก็บรวบรวบรวมขอมูลไวเปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบกอนเรียน เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความกาวหนาของผูเรียน  
         2.6 หลังจากผูเรียนเรียนจนครบทุกบทเรียน แลวครูผูสอนตองใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวเก็บรวบรวมขอมูลไวเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกอนเรียน เพ่ือดูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความกาวหนาของผูเรียน 
 
 
 
  



3. บทบาทผูเรียน 
         เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตรวิศวกรรม รหัสวิชา 3100-0101 นี้เปนการ
จัดการเรียนรูสําหรับใหครูผูสอนเปนผูดําเนินการ ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละ
บทเรียน ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทผูเรียน ดังนี้ 
         3.1 กอนเขาชั้นเรียนทุกครั้งผูเรียนตองนําเอกสารประกอบการสอนมาดวยทุกครั้ง และยังตอง
จัดเตรียมอุปกรณการเรียนมาใหพรอม 
         3.2 ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนําของครูผูสอนอยางเครงครัด 
         3.3 ในข้ันตอนการทํากิจกรรมกอนและหลังเรียน เชน การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
และการฝกตามใบงานตางๆ ผูเรียนตองพยายามอยางเต็มความรูความสามารถ และปราศจากอคติ 
 

4. การจัดช้ันเรียน 
         วิชากลศาสตรวิศวกรรม เปนวิชาภาคทฤษฎีท่ีเนนการใชทักษะการคํานวณ การจัดการเรียน
การสอนเปนแบบบรรยายพรอมท้ังการสาธิตแกปญหาจากตัวอยางโจทยคําถาม ดังนั้น สภาพการจัด
ชั้นเรียนตองจัดใหมีความเหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนใหแกผูเรียนไดอยาง
ท่ัวถึง มีการจัดเตรียมสื่อและโสตทัศนูปกรณตามความเหมาะสม 
 
5. การประเมินผลการเรียน 
         5.1 ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของแตละบทเรียน              
         5.2 ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน         
         5.3 ประเมินผลจากเวลาเรียน ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  
โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. เกณฑการวัดและประเมินผล  
         การวัดและประเมินผลในรายวิชากลศาสตรวิศวกรรม รหัสวิชา 3100-0101 ไดกําหนดใหใช
สัดสวนของคะแนนระหวางเรียนตอคะแนนทดสอบปลายภาคเรียน เทากับ 80:20   
         เกณฑการตัดสินผลการเรียนนั้น  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   

 
 

 

 

 

 

 



หนวยท่ี 1 
พ้ืนฐานกลศาสตร 

 

สาระสําคัญ 

        กลศาสตรวิศวกรรมเปนการศึกษากลศาสตรท่ีเก่ียวของกับโครงสรางและเครื่องจักรกล ซ่ึงตอง

วิเคราะหเก่ียวกับแรงและผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของแรงตอโครงสรางและเครื่องจักรกล 

ในการศึกษานั้นผูเรียนจะตองมีความรูดานกลศาสตร  ไดแก  เรื่องปริมาณ  กฎพ้ืนฐาน  ระบบหนวย  

นอกจากนั้นตองมีความเขาใจหลักของคณิตศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จึงจะสามารถแกปญหาโจทยได 

 

เนื้อหา 

         1.1 ความหมายของกลศาสตร 
         1.2 ประเภทของกลศาสตร 
         1.3 ปริมาณทางกลศาสตร 

         1.4 กฎพ้ืนฐานของกลศาสตร 

         1.5 หนวยของกลศาสตร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

         1. บอกความหมายของกลศาสตรได 

         2. จําแนกประเภทของกลศาสตรได 

         3. จําแนกปริมาณทางกลศาสตรได 

         4. อธิบายกฎพ้ืนฐานของกลศาสตรได 

         5. แปลงหนวยตางๆ  ของกลศาสตรได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบกอนเรียน  หนวยท่ี 1 
 

จงทําเคร่ืองหมายกากบาท (× ) ทับขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. กลศาสตร หมายถึงขอใด 

ก.  ความรูท่ีเก่ียวกับสะสาร 
ข.  ความรูดานการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
ค.  ความรูท่ีเก่ียวกับสถานะของวัตถุ 
ง.  ความรูดานฟสิกสท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงท่ีมากระทํากับวัตถุ 

2. กลศาสตรวิศวกรรม เปนการศึกษาเก่ียวของกับขอใด 
ก.  แรงท่ีกระทําใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง 
ข.  แรงท่ีกระทํากับโครงสรางและเครื่องจักรกล 
ค.  แรงท่ีกระทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ี 
ง.  แรงท่ีกระทํากับวัตถุแข็งเกรง 

3. กลศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงท่ีกระทํากับวัตถุในสภาวะหยุดนิ่ง จัดอยูในประเภทใด 
ก.  จลนศาสตร                                 ข.  สถิตศาสตร 
ค.  จลนพลศาสตร                              ง.  พลศาสตร 

4. วิชากลศาสตรวิศวกรรมเปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับกลศาสตรประเภทใด 
ก.  จลนศาสตร                                 ข.  สถิตศาสตร 
ค.  จลนพลศาสตร                              ง.  พลศาสตร 

5. ปริมาณในขอใดเปนปริมาณสเกลาร 
ก.  แรง                                          ข.  ความเร็ว 
ค.  มวล                                          ง.  โมเมนต 

6. ปริมาณในขอใดเปนปริมาณเวกเตอร 
     ก.  ความเรง                                     ข.  อุณหภูมิ 

ค.  เวลา                                          ง.  ปริมาตร     
7. ขอใดไมใชปริมาณสเกลาร 

ก.  20 m3                                       ข.  30 N 
ค.  10 kg                                        ง.  50 min 

8. ขอใดท่ีใชกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน  
ก. วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเม่ือมีแรงภายนอกมากระทํา 
ข. วัตถุจะเคลื่อนท่ีดวยความเรงในทิศทางเดียวกับแรงเม่ือมีแรงภายนอกมากระทําวัตถุ  
ค. วัตถุมีแรงกิริยามากระทํา วัตถุนั้นยอมมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม 
ง. วัตถุจะยังรักษาสภาพอยูนิ่งหรือเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงดวยความเร็วสมํ่าเสมอ เม่ือไมมีแรง 
   ภายนอกมากระทํา 
 
 



9. จากรูปสามารถอธิบายตามกฎของนิวตัน ไดอยางไร 
 a 

 
                                       F 
 
 
 

ก. วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเม่ือมีแรงภายนอกมากระทํา 
ข. วัตถุจะเคลื่อนท่ีดวยความเรงในทิศทางเดียวกับแรงเม่ือมีแรงภายนอกมากระทําวัตถุ  
ค. วัตถุมีแรงกิริยามากระทํา วัตถุนั้นยอมมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม 
ง. วัตถุจะยังรักษาสภาพอยูนิ่งหรือเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงดวยความเร็วสมํ่าเสมอ เม่ือไมมีแรง 
   ภายนอกมากระทํา 

10. จากรูปขอใดกลาวถูกตอง 
                                                  a 
 
 
                                   F1                                 F2 
 
 
 

ก. วัตถุอยูในสภาพนิ่ง เม่ือแรง F1 เทากับ F2 
ข. วัตถุมีความเร็วคงท่ีเม่ือแรง F1 เทากับ F2 
ค. วัตถุอยูในสภาพนิ่ง เม่ือแรง F1 ไมเทากับ F2 
ง. วัตถุมีความเร็วคงท่ีเม่ือแรง F1 ไมเทากับ F2  

11. จากรูปวัตถุมวล 60 kg จงคํานวณหาแรงท่ีกระทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 30 2s/m  

                                                            30 2s/m  

 

                                   F 

 

          

     ก.  1,800 N                                     ข.  300 N 
ค.  90 N                                         ง.  2 N 

12. จากโจทยขอท่ี 11 น้ําหนักของวัตถุ มีคาเทาใด  
ก. 953.70 N ข. 762.80 N 
ค. 588.60 N ง. 294.30 N 
 

60 kg 

m 



13. จงเขียน 0.00016 N  โดยใชคําอุปสรรคท่ีเหมาะสม 
ก. 16 x 106 N ข. 16 x 10-6 N 
ค. 16 x 105 N ง. 16 x 10-5 N 

14. 980,000  m มีก่ี km 
ก. 9,800  km ข. 980 km 
ค. 98 km ง. 9.8 km 

15. 23.25 x 102 kg  มีก่ี  Ib  
ก. 5,125.70 Ib ข. 4,432.59 Ib 
ค. 3,980.62 Ib ง. 2,250.87 Ib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1  ความหมายของกลศาสตร 

         กลศาสตร (Mechanics) หมายถึง ความรูดานวิชาฟสิกสท่ีเปนสวนหนึ่งของวิทยาศาสตร ท่ี

ศึกษาเก่ียวกับแรงท่ีกระทําตอวัตถุ โดยวัตถุนั้นอยูในสภาวะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนท่ี และรวมไปถึงผลท่ี

เกิดข้ึนจากแรงท่ีมากระทําตอวัตถุนั้น สําหรับวิชากลศาสตรวิศวกรรมจะศึกษาเก่ียวกับแรงชนิดตางๆ  

ท่ีกระทํากับโครงสรางและเครื่องจักรกล  สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับรายวิชาวิศวกรรม

อ่ืนได และยังนําไปใชเพ่ือการออกแบบ การเลือกใชวัสดุท่ีใชทําโครงสรางและเครื่องจักรกลตอไป 
          

1.2  ประเภทของกลศาสตร 

         การจําแนกประเภทของกลศาสตรตามลักษณะสถานะของวัตถุท่ีเปนของแข็ง  แบงออกเปน 2 

ประเภท  คือ 

         1.2.1 สถิตศาสตร (Static) คือกลศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับการสมดุลของวัตถุเนื่องจากมีแรงมา

กระทําโดยท่ีวัตถุอยูในสภาวะหยุดนิ่ง สถิตศาสตรจึงเปนการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหแรง  

และการแกปญหาระบบของแรง   

         1.2.2 พลศาสตร (Dynamics) คือกลศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงท่ีกระทําตอวัตถุทําใหวัตถุ

เกิดการเคลื่อนท่ี 

          สําหรับวิชากลศาสตรวิศวกรรม   เปนการศึกษาเพ่ือมุงเนนเนื้อหาไปในภาคสถิตศาสตร    
 

1.3  ปริมาณทางกลศาสตร    

ปริมาณทางกลศาสตรสามารถแบงออกได  2  ประเภท  คือ   
1.3.1 ปริมาณสเกลาร (Scalars) คือปริมาณท่ีบอกเฉพาะขนาดไมตองบอกทิศทาง   

สามารถหาผลลัพธไดโดยอาศัยหลักการทางพีชคณิต คือ วิธีการบวก ลบ คูณและหาร ปริมาณสเกลาร

ไดแก ความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร มวล เวลา อุณหภูมิ อัตราเร็ว เปนตน  ตัวอยางปริมาณสเกลาร เชน 

5 m, 20 m2, 10 m3, 5 kg เปนตน  

1.3.2 ปริมาณเวกเตอร (Vector) คือปริมาณท่ีบอกท้ังขนาดและทิศทาง  สามารถหาผลลัพธ

ไดโดยอาศัยวิธีการทางเวกเตอร ซ่ึงตองหาผลลัพธท้ังขนาดและทิศทาง ปริมาณเวกเตอร เชน  

ความเรง ความเร็ว แรง โมเมนต โมเมนตัม เปนตน ตัวอยางปริมาณเวกเตอรดังรูปท่ี 1.1  
 

                                                    A��⃑            

  

                                               θ                              
 

รูปท่ี 1.1 แสดงปริมาณเวกเตอร A 

 



1.4  กฎพ้ืนฐานทางกลศาสตร 

กอนท่ีจะศึกษาเก่ียวกับกลศาสตรวิศวกรรม ควรจะทราบถึงกฎพ้ืนฐานของกลศาสตรดังนี้ 

1.4.1 กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน (Newton’s Law) 
          นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรชาวอังกฤษ ไดศึกษา

และไดสรุปเก่ียวกับกฎการเคลื่อนท่ีของวัตถุไว 3 ขอ คือ 
          1.4.1.1 กฎขอท่ีหนึ่ง เม่ือวัตถุไมมีแรงภายนอกมากระทํา วัตถุจะยังรักษาสภาพอยูนิ่ง

หรือสภาพเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงดวยความเร็วสมํ่าเสมอตลอดไป ดังรูปท่ี 1.2                              
                                                                            a 
 
                                                             
 
 
 
 

           (ก) วัตถุหยุดนิ่ง                                  (ข) วัตถุมีความเร็วคงท่ี  
                                                                             a 
 
 
    F1                             F2                        F1                              F2 
 
 
 
(ค) วัตถุหยุดนิ่งเชนเดิม เม่ือ F1 = F2                 (ง) วัตถุมีความเร็วคงท่ี เม่ือ F1 = F2 
 

รูปท่ี 1.2 แสดงลักษณะกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน 
 

          จากรูปท่ี 1.2  สามารถเขียนสมการ ได  ∑ F = 0    
 

          1.4.1.2 กฎขอท่ีสอง เม่ือวัตถุมีแรงภายนอกมากระทํา วัตถุจะเคลื่อนท่ีดวยความเรง
ในทิศทางเดียวกับแรงท่ีมากระทํา  ดังนั้นขนาดของความเรงจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับแรงท่ีมากระทํา
และเปนปฏิภาคกับมวลของวัตถุนั้น ดังรูปท่ี 1.3   

 a 
 
                                       F 
 
 
 

รูปท่ี 1.3 แสดงลักษณะกฎขอท่ีสองของนิวตัน 

m 



          จากรูปท่ี 1.3  สามารถเขียนในรูปสมการของการเคลื่อนท่ีไดดังนี้  
                        maF =                   

                      เม่ือ      F   คือ   แรงท่ีมากระทํากับวัตถุ  มีหนวยเปน นิวตัน (N) 
                        m  คือ   มวลของวัตถุ  มีหนวยเปน กิโลกรัม (kg) 
                         a   คือ   ความเรง  มีหนวยเปน เมตรตอวินาที2 ( 2s/m ) 
          1.4.1.3 กฎขอท่ีสาม เม่ือวัตถุมีแรงกิริยามากระทํา วัตถุนั้นยอมมีแรงปฏิกิริยาเสมอ  

ซ่ึงจะตองมีขนาดของแรงเทากัน แตจะมีทิศทางตรงกันขามกัน ดังรูปท่ี 1.4 
 
 
 
 
 
 
                                                     R 
 

รูปท่ี 1.4 แสดงลักษณะกฎขอท่ีสามของนิวตัน 
 

           จากรูปท่ี 1.4  สามารถเขียนในรูปสมการไดดังนี้       

                                        RN =  
    

 
                เม่ือ     N   คือ   แรงกิริยา มีหนวยเปน นิวตัน (N) 

                          R   คือ   แรงปฏิกิริยา มีหนวยเปน นิวตัน (N) 
1.4.2  กฎแรงโนมถวง 
        กฎแรงโนมถวงของโลก คือ แรงดึงดูดของมวลโลกกระทําตอมวลของวัตถุ แรงโนมถวง

ของโลกท่ีกระทํากับมวลของวัตถุ ก็คือน้ําหนักของวัตถุนั่นเอง สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

                                       mgW =  
                เม่ือ    W   คือ   น้ําหนักของวัตถุ  มีหนวยเปน นิวตัน (N) 
                         m   คือ   มวลของวัตถุ  มีหนวยเปน กิโลกรัม (kg) 
                          g   คือ   ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกมีคาประมาณ 
                                     9.81 เมตรตอวินาที2 ( 2s/m ) 

ตัวอยางท่ี 1.1  จากรูป วัตถุมวล  35 kg  เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 20 2s/m  จงคํานวณหา 

                                                          20 2s/m  

 

 

 

         ก) แรงท่ีกระทํากับวัตถุ 

         ข) น้ําหนักของวัตถุ 

N 

35 kg 



วิธีทํา   ก) แรงท่ีกระทํากับวัตถุ ( F ) 

          จากสมการ                    maF =  

                                           
2s/m20xkg35F =  

                                           
2s/m.kg700F =  

                                           N700F =                                    

         ∴แรงท่ีกระทํากับวัตถุเทากับ  700 นิวตัน                                                 ตอบ 

         ข)  น้ําหนักของวัตถุ ( W ) 

         จากสมการ                   mgW =  

                                         
2s/m81.9xkg35W =  

                                         
2s/m.kg35.343W =  

                                         N35.343W =                                           

         ∴น้ําหนักของวัตถุเทากับ  343.35 นิวตัน                                                  ตอบ 

 

1.5  หนวยของกลศาสตร 

         ปจจุบันหนวยท่ีนิยมใชในระบบสากลท่ัวโลก คือระบบหนวยเอสไอ (SI Unit, International  

System of Unit) สําหรับหนวยท่ีใชวัดปริมาณพ้ืนฐานทางกลศาสตร ไดแก ความยาว เวลา มวล  

แรง  เปนตน โดยมีหนวยและสัญลักษณการวัดพ้ืนฐานทางกลศาสตรดังตารางท่ี 1.1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.1 หนวยและสัญลักษณการวัดพ้ืนฐานทางกลศาสตร 

ปริมาณ หนวย สัญลักษณ 
ความยาว  (Length) เมตร m 
เวลา (Time) วินาที s 
มวล (Mass) กิโลกรัม kg 
แรง (Force) นิวตัน N 

 

         1.5.1 คําอุปสรรค     
                คําอุปสรรคหรือคํานําหนาหนวย เปนคํานําหนาหนวยวัดพ้ืนฐานทางกลศาสตรเนื่องจาก 

ในบางครั้งตัวเลขมีจํานวนมากเกินหรือนอยเกินไปทําใหยุงยากแกการคํานวณ เชน 3,000,000N หรือ

0.0003 N จึงไดมีการกําหนดคําอุปสรรคข้ึนมาเพ่ือใชประโยชนในการลดจํานวนเลขศูนย  ซ่ึงสามารถ

เขียนแสดงอยูในรูปของการคูณหรือเศษสวนเลขฐานสิบของหนวยนั้นๆ ตัวอยางการเขียนคําอุปสรรค 

เชน 3,000,000N เขียนเปน 3 x 106 N หรือ 0.0003 N เขียนเปน 3 x 10-3 N เปนตน คําอุปสรรค



จะมีสัญลักษณเฉพาะตัวซ่ึงจะเขียนคําอุปสรรคไวหนาสัญลักษณพ้ืนฐานทางกลศาสตร ซ่ึงไดแกคํา

อุปสรรคดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1.2 คําอุปสรรคของหนวยการวัดพ้ืนฐานทางกลศาสตร 

คําอุปสรรค สัญลักษณ ตัวคูณเลขฐานสิบ 
เทอรา (tera) T 1012 
จิกะ (giga) G 109 
เมกะ (mega) M 106 
กิโล (kilo) k 103 
เซนติ (centi) c 10-2 
มิลลิ (milli) m 10-3 
ไมโคร (micro) µ 10-6 

นาโน (nano) n 10-9 
พิโค (pico) p 10-12 

    
ตัวอยางท่ี 1.2  จงเขียนปริมาณตอไปนี้ โดยใชคําอุปสรรคท่ีเหมาะสม 

         ก) 7,890,000,000 N 

         ข) 0.000008 N 

วิธีทํา   ก) 7,890,000,000 N 

          เขียนใหมได                          =   789 x 107 N                                     ตอบ 

          ข) 0.000008 N 

           เขียนใหมได                          =   8 x 10-6 N                                       ตอบ 

           
         1.5.2 การแปลงหนวย     
                ในการแกปญหาโจทยเพ่ือหาคําตอบในวิชากลศาสตร  หนวยเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งใน

การตรวจสอบและยืนยันคําตอบสุดทายท่ีไดเปนอยางดีวาสิ่งท่ีเราคํานวณไดนั้นมีแนวโนมถูกหรือผิด 

เชน การคํานวณหาแรง  หนวยท่ีไดเปนคําตอบ นิวตัน (N) ถานอกเหนือจากนั้นแสดงวาคํานวณผิด 

ทําใหเราสามารถยอนกลับไปตรวจสอบวิธีการคํานวณเพ่ือแกไขใหถูกตองไดตอไป 

                ดังไดกลาวไวขางตนระบบหนวยท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ ระบบหนวยเอสไอ แตใน

บางครั้งเราตองใชระบบหนวยอ่ืนๆ ไดแกระบบเมตริกและระบบอังกฤษ เพ่ือใหสามารถคํานวณหา

คําตอบใหถูกตองทําใหจําเปนตองมีการแปลงหนวยท้ังในระบบเดียวกันและตางระบบกัน   

                หลักในการแปลงหนวยนั้น หนวยท่ีแปลงตองเปนปริมาณเดียวกัน เชน ความยาวตอง

แปลงเปนความยาว  แรงตองแปลงเปนแรงเทานั้น  ในการแปลงหนวยแตละหนวยตองอางอิงถึง

มาตรฐานสากลเสมอ  สวนท่ีจะแปลงใหเปนหนวยเล็กลงหรือใหญข้ึนนั้น  ข้ึนอยูกับโจทยแตละขอ



ตองการเปนหนวยอะไร  วิธีในการแปลงหนวยเราตองทราบถึงตัวท่ีจะนํามาคูณในการแปลงหนวย  

เราสามารถนําตัวคูณในการแปลงหนวยไปทําการคูณหรือหารไดเลย  วิธีการแปลงหนวยมีดังนี้ 

1) การแปลงหนวยในระบบเดียวกัน  บางครั้งอาจจะมีหรือไมมีคําอุปสรรคดวยก็ได    
ตัวอยาง  เชน 
 

ตัวอยางท่ี 1.3  จงแปลงหนวยตอไปนี้ 

ก) 5 km  มีก่ี  m                  
ข) 40 x 106  N  มีก่ี  MN  

วิธีทํา           ก)  m5,000
km1

m1,000xkm5 =                                              ตอบ 

                  ข)  MN40
N10

MN1xN10x40 6
6 =                                           ตอบ 

 

2) การแปลงหนวยตางระบบ  ตัวอยาง  เชน  
 

ตัวอยางท่ี 1.4  จงแปลงหนวยตอไปนี้ 

ก) 30 m  มีก่ี  ft                  
ข) 3 kg  มีก่ี  Ib  

วิธีทํา           ก)  ft43.98
in12
ft1x

cm54.2
in1x

m1
cm100xm30 =                  ตอบ 

                  ข) Ib62.6
kg1

Ib2046.2xkg3 =                                                ตอบ 

บทสรุปเนื้อหา 

 กลศาสตร (Mechanics) เปนสวนหนึ่งของวิชาฟสิกสท่ีกลาวถึงวัตถุท่ีอยูในสภาวะหยุดนิ่งหรือ

สภาวะเคลื่อนท่ีเม่ือมีแรงมากระทํา กลศาสตรจําแนกตามลักษณะสถานะของวัตถุท่ีเปนของแข็ง

สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ ภาคสถิตศาสตร (Statics) และภาคพลศาสตร (Dynamics)  

สําหรับวิชากลศาสตรวิศวกรรมจะศึกษาเนนภาคสถิตศาสตร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับแรงชนิดตางๆ  ท่ี

กระทํากับโครงสรางและเครื่องจักรกล   ในการแกปญหาโจทยในวิชากลศาสตรนั้นตองใชความรูทาง

คณิตศาสตร เชน พีชคณิตเบื้องตน เรขาคณิต และตองมีความเขาใจหลักการแกสมการ การหาขนาด

มุมของรูปสามเหลี่ยม  และสิ่งสําคัญตองเขาใจระบบหนวยของกลศาสตร เพราะเราสามารถ

ตรวจสอบและยืนยันคําตอบสุดทายท่ีไดวามีแนวโนมเราคํานวณถูกหรือผิด  
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แบบฝกหัด  หนวยท่ี 1 
 

จงแสดงวิธีทํา จากโจทยท่ีกําหนดให 
1. จากรูป วัตถุมวล  40 kg  เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 15 2s/m  จงคํานวณหา 

                                                           15 2s/m  

 

                                   F 

 

          

         ก) แรงท่ีกระทํากับวัตถุ 

         ข) น้ําหนักของวัตถุ 

วิธีทํา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2. จากรูป วัตถุมวล  36 kg  มีแรงมากระทํา 150 N  จงคํานวณหา 

                                                           a                        

 

                                         150 N 

 

          

         ก) น้ําหนักของวัตถุ 

         ข) ความเร็วของวัตถุ 

 

40 kg 

36 kg 



วิธีทํา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3.  จงแปลงหนวยตอไปนี้ 

         ก) 8.25 x 10-3 km  มีก่ี m 
วิธีทํา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
         ข) 29,870 kN  มีก่ี GN 
วิธีทํา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
         ค) 12 Ib มีก่ี kg 
วิธีทํา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
         ง) 150 mm  มีก่ี  ft 
วิธีทํา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 



แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยท่ี 1 
 

จงทําเคร่ืองหมายกากบาท (× ) ทับขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. กลศาสตร หมายถึงขอใด 

ก.  ความรูดานฟสิกสท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงท่ีมากระทํากับวัตถุ 
ข.  ความรูดานการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
ค.  ความรูท่ีเก่ียวกับสถานะของวัตถุ 
ง.  ความรูท่ีเก่ียวกับสะสาร 

2. กลศาสตรวิศวกรรม เปนการศึกษาเก่ียวของกับขอใด 
ก.  แรงท่ีกระทํากับวัตถุแข็งเกรง 
ข.  แรงท่ีกระทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ี 
ค.  แรงท่ีกระทํากับโครงสรางและเครื่องจักรกล 
ง.  แรงท่ีกระทําใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง 

3. กลศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับแรงท่ีกระทํากับวัตถุในสภาวะหยุดนิ่ง จัดอยูในประเภทใด 
ก.  สถิตศาสตร                                  ข.  พลศาสตร 
ค.  จลนพลศาสตร                              ง.  จลนศาสตร 

4. วิชากลศาสตรวิศวกรรมเปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับกลศาสตรประเภทใด 
ก.  สถิตศาสตร                                  ข.  พลศาสตร 
ค.  จลนพลศาสตร                              ง.  จลนศาสตร 

5. ปริมาณในขอใดเปนปริมาณสเกลาร 
ก.  แรง                                           ข.  ความเร็ว 
ค.  โมเมนต                                      ง.  มวล 

6. ปริมาณในขอใดเปนปริมาณเวกเตอร 
     ก.  เวลา                                          ข.  อุณหภูมิ 

ค.  ความเรง                                     ง.  ปริมาตร 
7. ขอใดไมใชปริมาณสเกลาร 

ก.  20 m3                                        ข.  10 kg 
ค.  30 N                                          ง.  50 min 

8. ขอใดท่ีใชกฎขอท่ีหนึ่งของนิวตัน  
ก. วัตถุจะยังรักษาสภาพอยูนิ่งหรือเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงดวยความเร็วสมํ่าเสมอ เม่ือไมมีแรง 
    ภายนอกมากระทํา 
ข. วัตถุมีแรงกิริยามากระทํา วัตถุนั้นยอมมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม 
ค. วัตถุจะเคลื่อนท่ีดวยความเรงในทิศทางเดียวกับแรงเม่ือมีแรงภายนอกมากระทําวัตถุ  
ง. วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเม่ือมีแรงภายนอกมากระทํา 
 
 



9. จากรูปสามารถอธิบายตามกฎของนิวตัน ไดอยางไร 
 a 

 
                                       F 
 
 
 

ก. วัตถุจะยังรักษาสภาพอยูนิ่งหรือเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงดวยความเร็วสมํ่าเสมอ เม่ือไมมีแรง 
    ภายนอกมากระทํา 
ข. วัตถุมีแรงกิริยามากระทํา วัตถุนั้นยอมมีแรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม 
ค. วัตถุจะเคลื่อนท่ีดวยความเรงในทิศทางเดียวกับแรงเม่ือมีแรงภายนอกมากระทําวัตถุ  
ง. วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเม่ือมีแรงภายนอกมากระทํา 

10. จากรูปขอใดกลาวถูกตอง 
                                                  a 
 
 
                                   F1                                 F2 
 
 
 

ก. วัตถุอยูในสภาพนิ่ง เม่ือแรง F1 เทากับ F2 
ข. วัตถุอยูในสภาพนิ่ง เม่ือแรง F1 ไมเทากับ F2 
ค. วัตถุมีความเร็วคงท่ีเม่ือแรง F1 เทากับ F2 
ง. วัตถุมีความเร็วคงท่ีเม่ือแรง F1 ไมเทากับ F2  

11. จากรูปวัตถุมวล 60 kg จงคํานวณหาแรงท่ีกระทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 30 2s/m  

                                                            30 2s/m  

 

                                   F 

 

          

     ก.  2 N                                          ข.  90 N 
ค.  300 N                                       ง.  1,800 N 

12. จากโจทยขอท่ี 11 น้ําหนักของวัตถุ มีคาเทาใด  
ก. 294.30 N ข. 588.60 N 
ค. 762.80 N ง. 953.70 N 
 

60 kg 

m 



13. จงเขียน 0.00016 N  โดยใชคําอุปสรรคท่ีเหมาะสม 
ก. 16 x 10-5 N ข. 16 x 10-6 N 
ค. 16 x 105 N ง. 16 x 106 N 

14. 980,000  m มีก่ี km 
ก. 9.8 km ข. 98 km 
ค. 980 km ง. 9,800 km 

15. 23.25 x 102 kg  มีก่ี  Ib  
ก. 2,250.87 Ib ข. 3,980.62 Ib 
ค. 4,432.59 Ib ง. 5,125.70 Ib 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  หนวยท่ี 1 

 
 

ขอท่ี คําตอบ 
1 ง 
2 ข 
3 ข 
4 ง 
5 ค 
6 ก 
7 ข 
8 ง 
9 ข 
10 ข 
11 ก 
12 ค 
13 ง 
14 ก 
15 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบฝกหัด  หนวยท่ี 1 

 
 

1. จากรูป วัตถุมวล  40 kg  เคลื่อนท่ีดวยความเร็ว 15 2s/m  จงคํานวณหา 

                                                            15 2s/m  

 

                                   F 

 

          

         ก) แรงท่ีกระทํากับวัตถุ 

         ข) น้ําหนักของวัตถุ 

วิธีทํา   ก) แรงท่ีกระทํากับวัตถุ ( F ) 

          จากสมการ                    maF =  

                                           
2m/s15xkg40F =  

                                           
2m/s.kg600F =  

                                           N600F =                                    

         ∴แรงท่ีกระทํากับวัตถุเทากับ  600 นิวตัน                                                 ตอบ 

         ข)  น้ําหนักของวัตถุ ( W ) 

         จากสมการ                   mgW =  

                                         
2m/s9.81xkg40W =  

                                         
2m/s.kg392.40W =  

                                         N392.40W =                                           

         ∴น้ําหนักของวัตถุเทากับ  392.40 นิวตัน                                                  ตอบ 

 
2. จากรูป วัตถุมวล  36 kg  มีแรงมากระทํา 150 N  จงคํานวณหา 

                                                           a                        

 

                                        150 N 

 

          

         ก) น้ําหนักของวัตถุ 

         ข) ความเร็วของวัตถุ 

40 kg 

36 kg 



วิธีทํา   ก)  น้ําหนักของวัตถุ ( W ) 
         จากสมการ                   mgW =  

                                         
2m/s9.81xkg36W =  

                                         
2m/s.kg353.16W =  

                                         N353.16W =                                           

         ∴น้ําหนักของวัตถุเทากับ  353.16 นิวตัน                                                  ตอบ 

         ข) ความเร็วของวัตถุ ( a ) 

          จากสมการ                    maF =  

                                                                       m
Fa =  

                                           kg36
N150

a =  

                                           kg36
kg.m/s150a

2

=  

                                           
2m/s4.17a =                                    

         ∴ความเร็วของวัตถุเทากับ  4.17  เมตรตอวินาที2                                             ตอบ 

 
3.  จงแปลงหนวยตอไปนี้ 

         ก) 8.25 x 10-3 km  มีก่ี m 

วิธีทํา           m8.25
km1

m1,000xkm108.25 3- =×                                              ตอบ 

 
         ข) 29,870 kN  มีก่ี GN 

วิธีทํา           GN0.02987
kN10

GN1
xkN29,870 6 =                                            ตอบ 

 
         ค) 12 Ib มีก่ี kg 

วิธีทํา           kg5.44
Ib2.2046

kg1Ib12 =×  

 
         ง) 150 mm  มีก่ี  ft 

วิธีทํา           ft0.49
in12
ft1x

mm25.40
in1xmm150 =                                      ตอบ 

 
 

 



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยท่ี 1 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี คําตอบ 
1 ก 
2 ค 
3 ก 
4 ข 
5 ง 
6 ค 
7 ค 
8 ก 
9 ค 
10 ค 
11 ง 
12 ข 
13 ก 
14 ง 
15 ง 
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