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กลศาสตร เปนวิชาหนึ่งในสาขาฟสิกสที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทําของแรง 

วิชา กลศาสตรเครื�องกล จึงเปนการศึกษาถึงแรงสถิตตางๆ ที่กระทําตอชิ้นสวน 
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ความเครียด เพื�อใหสามารถคํานวณและออกแบบเบื้องตน สามารถแกปญหาโจทยเกี่ยวกับ

หลกัการกลศาสตรในงานเครื�องกล สามารถนาํหลกัการของความเคนและความเครยีดมาทาํ

รายงาน ซอม บํารุงรักษา และเขาใจระบบหนTวยตามมาตรฐานสากล

วชิา กลศาสตรเครื�องกล รหัสวชิา 20101-2007 สาขาวชิาชางยนต เปนวชิาในระดบั 
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หนงัสอืเลมนี ้มเีนือ้หาทีต่รงและครบถวนตามหลกัสตูร โดยไดจดัทาํไว 12 บท พรอมแบบฝกหดั 

ไดแก บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร (Vector) บทที่ 3 ระบบแรง (Force System) 

บทที่ 4 โมเมนต (Moment) บทที่ 5 การสมดุลของแรง (Equilibrium of Force) บทที่ 6 

จุดศูนยถวง (Center of Mass) บทที่ 7 แรงเสียดทาน (Friction) บทที่ 8 ความเร็วและ

ความเรง (Velocity and Acceleration) บทที่ 9 งานและพลังงาน (Work and Energy) 

บทที่ 10 ความเคนและความเครียด (Stress and Strain) บทที่ 11 สมบัติของของไหล

เบื้องตน (Basic of Fluid Properties) และบทที่ 12 สมบัติทางเทอรโมไดนามิกสเบื้องตน 

(Basic of Thermodynamics Properties)
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บทนํา บทท่ี 1
สาระสําคัญ
กลศาสตร (Mechanics) คือสาขาวิชาหนึ่งของวิชาฟสิกส เปนการศึกษาการเคลื�อนที่

ของวัตถุเมื�อวัตถุมีแรงมากระทํา กลศาสตรเปนหน่ึงในวิชาที่เกาแกที่สุดในวิชา

วิทยาศาสตร กลศาสตรเครื�องกลเปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตรภาค

สถิตยศาสตรในงานเครื�องกล แรง โมเมนต ความสมดลุ จดุศนูยถวง ความเสยีดทาน 

ความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน และความเคนและความเครียด

จุดประสงคทั่วไป เพื�อให

1. มีความรูความเขาใจกฎการเคลื�อนที่ของนิวตัน

2. มีความรูความเขาใจนิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตร

3. มีความรูความเขาใจหนTวยและตัวเลขอุปสรรคของหนTวยเอสไอ

4. มีความรูความเขาใจฟงกชันตรีโกณมิติ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายกฎการเคลื�อนที่ของนิวตันไดอยางถูกตอง

2. อธิบายนิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตรไดอยางถูกตอง

3. อธิบายหนTวยและตัวเลขอุปสรรคของหนTวยเอสไอไดอยางถูกตอง

4. เขียนสูตรฟงกชันตรีโกณมิติไดอยางถูกตอง

เนื้อหาสาระ
ศึกษากฎการเคลื�อนที่ของนิวตัน นิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตร หนTวย และตัวเลข

อุปสรรคของหนTวยเอสไอ สูตรฟงกชันตรีโกณมิติ

ตรในงานเครองกล แรง โมเมนต ความสมดุล จุดศนูยถวง คว

ควาาาามเเเเรรรรง งงงงาานนนนแลลละพพพพลลลลังงงงงงงงาาาานนนน และควววามมมมเเเเคคคคนนนนแแแแลลลละะคววววาาาามมมมเเเเคคคครรรรียยยยดดดด

งคคคคททททัััั่่่ววววไไไไปปปป เเเเพื�ออออใใใใหหหห
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กลศาสตร (Mechanics) คือสาขาวชิาหนึง่ของวชิาฟสกิส เปนการศกึษาการเคลื�อนที่

ของวัตถุเมื�อวัตถุมีแรงมากระทํา ตั้งแตวัตถุบนโลกถึงวัตถุทางดาราศาสตร กลศาสตรเปน

หนึง่ในวชิาท่ีเกาแกทีส่ดุในวชิาวทิยาศาสตร จดุเริม่ตนของกลศาสตรคลาสสกิคอืเมื�อ ไอแซก 

นิวตัน (Isaac Newton) นักปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosopher) ชาวอังกฤษ เปน

บุคคลแรกที่ประกาศกฎการเคลื�อนที่ 3 ขอในป ค.ศ. 1687 (พ.ศ. 2230) เปนผลงานอัน

ลือเลื�องที่ไดรับการพิสูจนและเปนที่ยอมรับ นิวตันประสบความสําเร็จในการบรรยายการ

เคลื�อนที่ของทั้งดวงดาว (Celestial Motion) และของวัตถุบนผิวโลก (Terrestrial Motion) 

ไดอยางแมนยําอยางไมเคยมีมากอน โดยการเสนอกฎแหงการโนมถวงสากล (Universal 

Law of Gravitation) 

1.1 กฎการเคลื�อนที่ของนิวตัน
กฎการเคลื�อนที่ของนิวตัน เปนกฎที่อธิบายธรรมชาติการเคลื�อนที่ของวัตถุตางๆ ใน

เอกภพ กฎการเคลื�อนที่ของนิวตันมี 3 ขอ ไดแก

1. วตัถุจะหยดุนิง่หรือเคลื�อนทีด่วยความเร็วและทศิทางคงทีไ่ดตอเมื�อผลรวมของแรง 

(แรงลัพธ) ที่กระทําตอวัตถุเทากับศูนย 

สูตร F = 0

2. เมื�อมีแรงลพัธทีไ่มเปนศนูยมากระทาํตอวตัถ ุจะทาํใหวตัถทุีม่มีวลเกดิการเคลื�อนที่

ดวยความเรง โดยขนาดของแรงจะเทากับมวลคูณความเรง 

สูตร F = ma

3. แรงกริยิาและแรงปฏิกริยิาทีก่ระทาํตอกนัจะมขีนาดเทากนั แตมทีศิทางตรงกนัขาม

เสมอ

กลศาสตรเครื�องกล เปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตรภาคสถิตยศาสตร

ในงานเครื�องกล แรง โมเมนต ความสมดลุ จุดศนูยถวง ความเสยีดทาน ความเรว็ ความเรง 

งานและพลังงาน และความเคนและความเครียด 

ะหยยดุนน่ิิงหรรือืเเคลลืื�อนนทท่ีดดววยยคความเร็วแลละะททิศศททาางคคงงทท่ีไไดดตตออเมมืื�อผ

ะททําาตตอวััตตถถุุเททากกัับบศูนย 
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1.2 นิยาม
นิยามที่นักเรียนควรรู ในวิชา กลศาสตรเครื�องกล ไดแก

1. ปริมาณเวกเตอร (Vector) คือปริมาณที่ตองบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได

ความหมายท่ีสมบรูณ เชน การขจัด ความเรว็ ความเรง แรง โมเมนตมั ฯลฯ สามารถเขยีนแทนดวย 

ลูกศรกํากับเหนือตัวอักษร  a, v โดยลูกศรจะแทนขนาดและทิศทาง

2. ปริมาณสเกลาร (Scalar) คอืปรมิาณทีบ่อกเฉพาะขนาดกม็ใีจความสมบรูณ เชน 

เวลา มวล อุณหภูมิ และการหาปริมาณสเกลารลัพธ ทําไดโดยการนําเอามาบวกลบกัน

3. แรง (Force) คือการกระทําจากวัตถุภายนอกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบทางกายภาพ โดยแรงเปนการกระทําของวัตถุหนึ่งตออีกวัตถุหน่ึง และทําใหวัตถุนั้น

เคลื�อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง หนTวยของแรงคือ นิวตัน (N) เมื�อแรงกระทํา

กับอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุนั้นจะไดรับผลกระทบ 4 ประการคือ

 ๏ วัตถุที่อยูนิ่งอาจจะเริ่มเคลื�อนที่

 ๏ ความเร็วของวัตถุที่กําลังเคลื�อนที่อยูเปลี่ยนแปลงไป

 ๏ ทิศทางการเคลื�อนที่ของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไป

 ๏ รูปรางและขนาดของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไป

แรงยอย หมายถึงแรงที่เปนสวนประกอบของแรงหลายๆ แรง ถามีเพียงแรงเดียวก็

จะแสดงตัวเปนทั้งแรงยอยและแรงลัพธไปในตัว

แรงขนาน หมายถึงแรงที่มีทิศขนานกัน แรงขนานมี 2 ประเภทคือ แรงขนานพวก

เดยีวกนัคอื แรงขนานทีม่ทีศิทางเดยีวกัน และแรงขนานตางพวกกนัคอื แรงขนานทีม่ทีศิทาง

ตรงขามกัน

4. แรงโนมถวงของโลก (Gravitational Force) คอืแรงทีโ่ลกกระทาํตอมวลของ

วัตถุ ทําใหวัตถุมีนํ้าหนัก แรงโนมถวงของโลก g = 9.81 m/s2

5. แรงตงึในเสนเชอืก (Tension Force ) คอืแรงทีเ่กดิขึน้ในเสนเชอืกทีถ่กูขงึตงึ 

โดยที่ในเสนเชือกเดียวกันยอมมีแรงตึงเทากันทุกจุด และทิศทางของแรงตึงมีทิศทางอยูใน

แนวของเสนเชือก

6. มวล (Mass) คือสมบัติหนึ่งของวัตถุที่บอกปริมาณของสสาร ที่วัตถุนั้นตอตาน

สภาพการเคลื�อนที่

มเรร็ววขขอองงววััตตถถุุที่กกํําลลังงเเคคลลื�ออนที่อยูเปปลีย่ยนนแแปปลลงงไไปป

างงกกาารเเคคลลื�อนนที่ขขอองวัตถุออาจจเปลล่่ีียนนแแปลงไปป

างและขนาดของวััตถอาจเปล่ียนแปลงไไป
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7. มวลเฉื�อย (Inertial Mass) คือการวัดความตานทานในการเปลี่ยนสถานะของ

การเคลื�อนไหวเมื�อมแีรงมากระทํา วตัถทุีม่มีวลมากจะเปลีย่นแปลงสถานะการเคลื�อนไหวได

ยาก สวนวัตถุที่มีมวลนอยจะเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื�อนไหวไดงายและรวดเร็ว

8. ระยะทาง (Distance) คอืความยาววดัตามแนวเสนทีอ่นภุาคเคลื�อนที ่เปนปรมิาณ 

สเกลาร (มีเฉพาะขนาด) หนTวยมาตรฐาน SI คือ เมตร (m)

9. อัตราเร็ว คืออัตราของการเคลื�อนที่หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตําแหนTงก็ได 

หลายครั้งมักเขียนในรูประยะทาง d ท่ีเคลื�อนที่ไปตอหนTวยเวลา t อัตราเร็วเปนปริมาณ

สเกลารทีม่หีนTวยเปน ระยะทาง/เวลา ปรมิาณเวกเตอรทีเ่ทยีบเทากบัอตัราเร็วรูจกักนัในนาม 

ความเรว็ อัตราเรว็วัดในหนTวยเชิงกายภาพเดยีวกบัความเรว็ แตอตัราเรว็ไมไดมอีงคประกอบ

ของทิศทางแบบที่ความเร็วมี อัตราเร็วจึงเปนองคประกอบที่เรียกวา ขนาดของความเร็ว 

10. ความเร็ว (Velocity; v) คืออัตราของการเคลื�อนไหวเทียบเทากับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงตําแหนTง แสดงโดยคาของระยะทาง (d) เคลื�อนที่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (t) 

ความเร็วเปนปริมาณเวกเตอร ขณะที่อัตราเร็วที่เปนปริมาณสเกลารซึ่งมีปริมาณเทากัน แต

มีทิศทางของการเคลื�อนที่เพิ่มเขามา ความเร็วจึงกลาวไดวาเปนสวนประกอบในดานขนาด

ของอัตราเร็ว 

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

ของความเร็ว ความเรงเปนปริมาณเวกเตอรที่มีหนTวยเปน ความยาว/เวลา2 ในหนTวยเอสไอ

กําหนดเปน m/s² 
12. งาน (Work) เกิดขึ้นเมื�อมีแรงมากระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเกิดการขจัด งาน

สามารถเขียนเปนสมการไดดังตอไปนี้ โดยงานมีหนTวยเปน นิวตัน–เมตร (N.m) หรือ จูล 

(Joule; J)

  งาน = แรง  ระยะทาง

  W = F  d 

มาณเเววกกเเตตอร ขณะทอตราเรวทเปนปรมาณสเกลารซงมปรม

รเคคลื�ออนนทท่่ีเเพพ่ิมมเขขามมาา คคววามมเเรร็ววจจึงกกลลาาววไไดดววาเปปนสวนปปรระกกอบ
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13. พลังงาน นิยามวาเทากับงานที่ตองใชในการเปลี่ยนจากสภาวะแรกเริ่ม (ระดับ

อางอิง) ไปยังสภาวะน้ันๆ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปจากรูปแบบหน่ึงไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง

ได โดยกฎการอนุรักษพลังงาน พลังงานไมสามารถจะทําใหสูญสลายไปได เวนแตวาจะแปร

เปลี่ยนใหอยูในรูปของพลังงานในรูปแบบอื�น ตัวอยางเชน

 ๏ การเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาที่ใชตามบานเรือน (โดยใช

โซลาร–เซลล)

 ๏ การเปลี่ยนพลังงานสะสมท่ีมีอยูในนํ้าที่เก็บไวในเขื�อน (พลังงานศักย) มาเปน

พลังงานที่ใชขับเคลื�อนไดนาโม (พลังงานจลน) ของโรงไฟฟา 

14. เวลา (Time; t) คือการวัดความตอเนื�องของปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิด

ขึ้น หนTวยของเวลาที่ใชเปน วินาที (s)

1.3 หนHวย
หนTวยที่นิยมใชกันในปจจุบันคือ หนTวย SI (International System of Units) โดย SI 

ยอมาจากภาษาฝรั่งเศสวา Systeme International d  Unite s

นิยมมใใชชกกันนใในนปจจจจุบันคือ หหนนTวย SI (Internatiionnal Syysstteem o

าฝฝรรั่งงเเศศสสววาา  Syystteemmee IInteerrnnaattioonaall dd  UUnite s
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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
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1.5 อักษรกรีก (Greek Alphabet)

อกัษรกรกีเปนอกัษรท่ีเกาแกทีส่ดุอกัษรหนึง่ในสมยักรกีโบราณทีย่งัคงใชอยูในปจจบุนั 

โดยไดมกีารพฒันามาตัง้แตประมาณ 357 ปกอนพทุธศกัราช และอกัษรกรกียงัใชเขยีนแทน

จํานวนอีกดวย ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกวา เลขกรีก ในทํานองเดียวกับเลขโรมัน ทุกวันนี้เราใช

อักษรกรกีเปนสัญลักษณคณิตศาสตร เปนชื�อดาวฤกษ และใชเพื�อวัตถุประสงคอื�นๆ อีกมาก
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1.6 ฟงกชันตรีโกณมิติ
ฟงกชนัตรีโกณมติเิปนฟงกชนัทีน่ยิามจากสามเหลีย่มมมุฉาก อตัราสวนทางตรโีกณมติิ 

ดังแสดงในรูปที่ 1.1

A

a = ดานตรงขามมุม

b = ดานตรงขามมุมฉาก

c = ดานประชิดมุม

B

C

รูปที่ 1.1 สามเหลี่ยมมุมฉาก

  sin  = 
ดานตรงขามมุม

ดานตรงขามมุมฉาก
 = 

a
b
  

  cos  = 
ดานประชิดมุม

ดานตรงขามมุมฉาก
  = 

c
b
 

  tan  = 
ดานตรงขามมุม

ดานประชิดมุม
      = 

a
c
 

ssiinn =
ุ

ดานตรงงขามมุมฉฉาก
= 

a
bb

ccooss ==
ดานนปประชดิดมมุุม

ดดาานนตตรรงงขามมุมมฉฉาากก
= 

c
bb
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แบบฝกหัดทายบท

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ผูใดเปนผูเริ่มตนของกลศาสตรคลาสสิก

ก. กาลิเลโอ ข. อริสโตเติล

ค. ไอแซก นิวตัน ง. นิโคลา เทสลา

2. กฎการเคลื�อนที่ของนิวตันมีกี่ขอ

ก. 1 ข. 2

ค. 3 ง. 4

3. วัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื�อนที่ดวยความเร็วและทิศทางคงท่ีได ตอเมื�อผลรวมของแรง 

(แรงลัพธ) ที่กระทําตอวัตถุเทากับศูนย มีสูตรตรงกับขอใด

ก. F = 0 ข. F = ma

ค. F = S F ง. F = mb

4. เมื�อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุ จะทําใหวัตถุที่มีมวลเกิดการเคลื�อนที่ดวย

ความเรง โดยขนาดของแรงจะเทากับมวลคูณความเรง มีสูตรตรงกับขอใด

ก. F = 0 ข. F = ma

ค. F = S F ง. F = mb

5. ปริมาณเวกเตอรคืออะไร

ก. ปริมาณที่มีขนาด ข. ปริมาณที่มีทิศทาง

ค. ปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง ง. ปริมาณที่มีขนาดหรือทิศทาง

6. ปริมาณสเกลารคืออะไร

ก. ปริมาณที่มีขนาด ข. ปริมาณที่มีทิศทาง

ค. ปริมาณที่มีขนาดและทิศทาง ง. ปริมาณที่มีขนาดหรือทิศทาง

) ท่ีกกรระะททําาตตออวตัตถุเทากับศศูนย มีสูตตรตรงกับขขอใใด

0 ขข. FF = maa

S FF งง.. FF = mmbb
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7. แรงโนมถวงของโลก g มีคาเทาใด

ก. 9.81 m ข. 9.81 m/s

ค. 9.81 m/s2 ง. 9.81 m/s3

8. ความเรงมีหนTวยตรงกับขอใด

ก. m ข. m/s

ค. m/s2 ง. m/s3

9. งานมีสูตรตรงกับขอใด

ก. แรง  ระยะทาง ข. พลังงาน  ระยะทาง

ค. แรง  เวลา ง. พลังงาน  เวลา

10. นํ้าที่ไหลออกจากเขื�อนเปนพลังงานใด

ก. พลังงานนํ้า ข. พลังงานศักย

ค. พลังงานจลน ง. พลังงานศักยและพลังงานจลน

11. หนTวยวัดที่นิยมใชกันในปจจุบันคือหนTวยอะไร

ก. อังกฤษ ข. เมตริก

ค. SI ง. ฝรั่งเศส

12. แรง 1 N ตรงกับขอใด

ก. kg.m ข. kg.m/s

ค. kg.m/s2 ง. kg.m/s3

13. ตัวคูณ 103 มีคําอุปสรรควาอะไร

ก. mega ข. kilo

ค. milli ง. Micro

14. อักษรกรีก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

จลน ง. พลงงานศกยและพลงงาน

ยมมใใชชกกันนใในนปปจจจุุบันนคคืออหหนนTวยยออะะไไรร

ข. เมมตริก

่
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15. อักษรกรีก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

16. อักษรกรีก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

17. อักษรกรีก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

18. จากรูป sin  ตรงกับขอใด

a = ดานตรงขามมุม

b = ดานตรงขามมุมฉาก

c = ดานประชิดมุม

A B

C

ก. c
b
 ข. a

b

ค. 
a
c ง. 

c
a

19. จากรูปขอที่ 18 cos  ตรงกับขอใด

ก. c
b
 ข. a

b

ค. 
a
c ง. 

c
a 

20. จากรูปขอที่ 18 tan  ตรงกับขอใด

ก. c
b
 ข. a

b

ค. 
a
c ง. 

c
a 

aa == ดานนตรงขามมุมม

bb = ดดาานนตรงงขามมุมฉากก
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