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20101-2007	 กลศาสตร์เครื่องกล																2	-	0	-	2	

   (Mechanical Mechanics)

จุดประสงค์รายวิชา	เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับกลศาสตร์เครื่องกล

2. สามารถคํานวณหาค่าที่ต้องใช้ในงานเครื่องกล

3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สืบค้นเกี่ยวกับวิชา

กลศาสตร์เครื่องกล

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกลศาสตร์และการประยุกต์ในงานเครื่องกล

2. คํานวณการสมดุลและการเคลื่อนที่

3. คํานวณงานและพลังงาน 

4. คํานวณสมบัติของวัสดุ 

5. คํานวณสมบัติของของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรง การสมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที ่

ในแนวโค้ง ความเสียดทาน ความเร็ว งานและพลังงาน ความเค้นและความเครียดของ

วัสดุ สมบัติของของไหลเบื้องต้น สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์

ใช้ในงานเครื่องกล
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คานา

กลศาสตร เปนวิชาหนึ่งในสาขาฟสิกสที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทําของแรง 

วิชา กลศาสตรเครื�องกล จึงเปนการศึกษาถึงแรงสถิตตางๆ ที่กระทําตอชิ้นสวน 

เครื�องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต ความสมดุล 

จุดศูนยถวง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน และความเคนและ 

ความเครียด เพื�อใหสามารถคํานวณและออกแบบเบื้องตน สามารถแกปญหาโจทยเกี่ยวกับ

หลกัการกลศาสตรในงานเครื�องกล สามารถนาํหลกัการของความเคนและความเครยีดมาทาํ

รายงาน ซอม บํารุงรักษา และเขาใจระบบหน�วยตามมาตรฐานสากล

วชิา กลศาสตรเครื�องกล รหสัวชิา 20101-2007 สาขาวชิาชางยนต เปนวชิาในระดบั 

ชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี ประเภทอตุสาหกรรม ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

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)

การจดัทําหนงัสอืเลมน้ีอาจจะมขีอบกพรองยูบาง ผูเขียนยนิดนีอมรบัคาํแนะนาํจากทาน 

ผูอานทุกทาน เพื�อที่จะไดนํามาปรับปรุงแกไขในการจัดพิมพครั้งตอไป และหวังเปนอยางยิ่ง

วาหนังสือเลมนี้จะใหความรูและเปนประโยชนแกผูอานทุกทาน

บุญธรรม ภัทราจารุกุล

ดาวนโหลดแผนการสอนและเฉลยไดที่ https://download.se-ed.com/
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บทนํา บทที่  1
สาระสําคัญ
กลศาสตร (Mechanics) คือสาขาวิชาหนึ่งของวิชาฟสิกส เปนการศึกษาการเคลื อนที่

ของวัตถุเมื อวัตถุมีแรงมากระทํา กลศาสตรเปนหนึ่งในวิชาที่เกาแกที่สุดในวิชา

วิทยาศาสตร กลศาสตรเครื องกลเปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตรภาค

สถติยศาสตรในงานเครื องกล แรง โมเมนต ความสมดลุ จดุศนูยถวง ความเสยีดทาน 

ความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน และความเคนและความเครียด

จุดประสงคทั่วไป เพื อให

1. มีความรูความเขาใจกฎการเคลื อนที่ของนิวตัน

2. มีความรูความเขาใจนิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตร

3. มีความรูความเขาใจหน�วยและตัวเลขอุปสรรคของหน�วยเอสไอ

4. มีความรูความเขาใจฟงกชันตรีโกณมิติ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายกฎการเคลื อนที่ของนิวตันไดอยางถูกตอง

2. อธิบายนิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตรไดอยางถูกตอง

3. อธิบายหน�วยและตัวเลขอุปสรรคของหน�วยเอสไอไดอยางถูกตอง

4. เขียนสูตรฟงกชันตรีโกณมิติไดอยางถูกตอง

เนื้อหาสาระ
ศึกษากฎการเคลื อนที่ของนิวตัน นิยามที่เกี่ยวของกับกลศาสตร หน�วย และตัวเลข

อุปสรรคของหน�วยเอสไอ สูตรฟงกชันตรีโกณมิติ
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2 กลศาสตรเครื่องกล

กลศาสตร (Mechanics) คอืสาขาวชิาหนึง่ของวชิาฟสกิส เปนการศกึษาการเคลื อนที่

ของวัตถุเมื อวัตถุมีแรงมากระทํา ตั้งแตวัตถุบนโลกถึงวัตถุทางดาราศาสตร กลศาสตรเปน

หนึง่ในวชิาทีเ่กาแกทีส่ดุในวชิาวทิยาศาสตร 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. วตัถจุะหยดุนิง่หรือเคลื อนทีด่วยความเรว็และทศิทางคงทีไ่ดตอเมื อผลรวมของแรง 

(แรงลัพธ) ที่กระทําตอวัตถุเทากับศูนย 

	 สูตร	 SF = 0

2. เมื อมแีรงลพัธทีไ่มเปนศนูยมากระทาํตอวตัถ ุจะทาํใหวตัถทุีม่มีวลเกดิการเคลื อนที่

ดวยความเรง โดยขนาดของแรงจะเทากับมวลคูณความเรง 

	 สูตร	 SF = ma

3. แรงกริยิาและแรงปฏกิริยิาทีก่ระทาํตอกนัจะมขีนาดเทากนั แตมทีศิทางตรงกันขาม

เสมอ

กลศาสตรเครื�องกล เปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตรภาคสถิตยศาสตร

ในงานเครื องกล แรง โมเมนต ความสมดลุ จดุศนูยถวง ความเสยีดทาน ความเรว็ ความเรง 

งานและพลังงาน และความเคนและความเครียด 
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บทที่ 1 บทนํา 3

1.2 นิยาม
นิยามที่นักเรียนควรรู ในวิชา กลศาสตรเครื�องกล ไดแก

1. ปริมาณเวกเตอร (Vector) คือปริมาณที่ตองบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได

ความหมายทีส่มบรูณ เชน การขจดั ความเรว็ ความเรง แรง โมเมนตมั ฯลฯ สามารถเขยีนแทนดวย 

ลูกศรกํากับเหนือตัวอักษร  a, v โดยลูกศรจะแทนขนาดและทิศทาง

2. ปรมิาณสเกลาร (Scalar) คอืปรมิาณทีบ่อกเฉพาะขนาดกม็ใีจความสมบรูณ เชน 

เวลา มวล อุณหภูมิ และการหาปริมาณสเกลารลัพธ ทําไดโดยการนําเอามาบวกลบกัน

3. แรง (Force) คือการกระทําจากวัตถุภายนอกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบทางกายภาพ โดยแรงเปนการกระทําของวัตถุหน่ึงตออีกวัตถุหน่ึง และทําใหวัตถุน้ัน

เคลื อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง หน�วยของแรงคือ 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 แรงขนานท่ีมทีศิทางเดยีวกนั และแรงขนานตางพวกกันคอื 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 ที่วัตถุน้ันตอตาน

สภาพการเคลื อนที่
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7. มวลเฉื�อย (Inertial Mass) คือการวัดความตานทานในการเปลี่ยนสถานะของ

การเคลื อนไหวเมื อมแีรงมากระทาํ วตัถทุีม่มีวลมากจะเปลีย่นแปลงสถานะการเคลื อนไหวได

ยาก สวนวัตถุที่มีมวลนอยจะเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื อนไหวไดงายและรวดเร็ว

8. ระยะทาง (Distance) คอืความยาววดัตามแนวเสนทีอ่นภุาคเคลื อนที ่เปนปรมิาณ 

สเกลาร (มีเฉพาะขนาด) หน�วยมาตรฐาน SI คือ เมตร (m)

9. อัตราเร็ว คืออัตราของการเคลื อนที่หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตําแหน�งก็ได 

หลายครั้งมักเขียนในรูประยะทาง d ที่เคลื อนที่ไปตอหน�วยเวลา t อัตราเร็วเปนปริมาณ

สเกลารทีม่หีน�วยเปน ระยะทาง/เวลา ปรมิาณเวกเตอรทีเ่ทยีบเทากบัอตัราเรว็รูจกักนัในนาม 

ความเรว็ อตัราเรว็วดัในหน�วยเชงิกายภาพเดยีวกบัความเรว็ แตอตัราเรว็ไมไดมีองคประกอบ

ของทิศทางแบบที่ความเร็วมี อัตราเร็วจึงเปนองคประกอบที่เรียกวา ขนาดของความเร็ว 

10. ความเร็ว (Velocity; v) คืออัตราของการเคลื อนไหวเทียบเทากับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงตําแหน�ง แสดงโดยคาของระยะทาง (d) เคลื อนที่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (t) 

ความเร็วเปนปริมาณเวกเตอร ขณะที่อัตราเร็วที่เปนปริมาณสเกลารซึ่งมีปริมาณเทากัน แต

มีทิศทางของการเคลื อนที่เพิ่มเขามา ความเร็วจึงกลาวไดวาเปนสวนประกอบในดานขนาด

ของอัตราเร็ว 

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

ของความเร็ว ความเรงเปนปริมาณเวกเตอรที่มีหน�วยเปน ความยาว/เวลา2 ในหน�วยเอสไอ

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

สามารถเขียนเปนสมการไดดังตอไปนี้ โดยงานมีหน�วยเปน นิวตัน–เมตร (N.m) หรือ จูล 

(Joule; J)

  งาน = แรง × ระยะทาง

  W = F × d 
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13. พลังงาน นิยามวาเทากับงานที่ตองใชในการเปลี่ยนจากสภาวะแรกเริ่ม (ระดับ

อางอิง) ไปยังสภาวะนั้นๆ พลังงานสามารถเปล่ียนรูปจากรูปแบบหน่ึงไปสูอีกรูปแบบหน่ึง

ได โดยกฎการอนุรักษพลังงาน พลังงานไมสามารถจะทําใหสูญสลายไปได เวนแตวาจะแปร

เปลี่ยนใหอยูในรูปของพลังงานในรูปแบบอื น ตัวอยางเชน

 ๏ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาที่ใชตามบานเรือน (โดยใช

โซลาร–เซลล)

 ๏ การเปลี่ยนพลังงานสะสมที่มีอยูในนํ้าที่เก็บไวในเขื อน (พลังงานศักย) มาเปน

พลังงานที่ใชขับเคลื อนไดนาโม (พลังงานจลน) ของโรงไฟฟา 

14. เวลา (Time; t) คือการวัดความตอเนื องของปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิด

ขึ้น หน�วยของเวลาที่ใชเปน วินาที (s)

1.3 หน±วย
หน�วยที่นิยมใชกันในปจจุบันคือ หน�วย SI (International System of Units) โดย SI 

ยอมาจากภาษาฝรั่งเศสวา Systeme International d¢ Unite¢s

ปริมาณ มิติสัญลักษณ์ หน่วย (สัญลักษณ์)

ความยาว

เวลา

มวล

แรง

ความดัน

L

t

m

F

(Pascal) Pa

เมตร (m)

วินาที ( s)

กิโลกรัม (kg)

นิวตัน (N)

N/m2
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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 ตัวเลขอุปสรรคของหน±วยเอสไอ

จ�านวน ตัวคูณ ค�าอุปสรรค สัญลักษณ์

1 000 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000

1 000

0.001

0.000 001

0.000 000 001

0.000 000 000 001

0.000 000 000 000 001

0.000 000 000 000 000 001

1012

109

106

103

10-3

10-6

10-9

10-12

10-15

10-18

tera

giga

mega

kilo

milli

micro

nano

pico

femto

atto

T

G

M

k

m

m

n

p

f

ainspiration starts here
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1.5 อักษรกรีก (Greek Alphabet)

อกัษรกรกีเปนอกัษรทีเ่กาแกทีสุ่ดอกัษรหนึง่ในสมยักรกีโบราณท่ียงัคงใชอยูในปจจบุนั 

โดยไดมกีารพฒันามาตัง้แตประมาณ 357 ปกอนพทุธศักราช และอกัษรกรกียงัใชเขยีนแทน

จํานวนอีกดวย ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกวา เลขกรีก ในทํานองเดียวกับเลขโรมัน ทุกวันนี้เราใช

อักษรกรกีเปนสัญลักษณคณิตศาสตร เปนชื อดาวฤกษ และใชเพื อวัตถุประสงคอื นๆ อีกมาก

อักษรกรีกตัวพิมพ์เล็ก ค�าอ่านอังกฤษ ค�าอ่านไทย

α Alpha แอลฟา

β Beta บีตา

γ Gamma แกมมา

δ Delta เดลตา

ε Epsilon เอปไซลอน

ζ Zeta ซีตา

η Eta อีตา

θ Theta ทีตา

λ Lambda แลมบ์ดา

μ Mu มิว

ξ Xi ไซ

π Pi พาย

ρ Rho โร

σ Sigma ซิกมา

τ Tau เทา

φ Phi ฟาย

ψ Psi พไซ

ω Omega โอเมกา
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1.6 ฟงกชันตรีโกณมิติ
ฟงกชนัตรีโกณมติิเปนฟงกชนัทีน่ยิามจากสามเหลีย่มมมุฉาก อตัราสวนทางตรโีกณมติิ 

ดังแสดงในรูปที่ 1.1

A

a = ดานตรงขามมุม

b = ดานตรงขามมุมฉาก

c = ดานประชิดมุม
B

C

θ

รูปที่ 1.1 สามเหลี่ยมมุมฉาก

  sin θ = 
ดานตรงขามมุม

ดานตรงขามมุมฉาก
 = ab  

  cos θ = 
ดานประชิดมุม

ดานตรงขามมุมฉาก
  = cb 

  tan θ = 
ดานตรงขามมุม
ดานประชิดมุม

      = ac 
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