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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 14                                               เร่ือง เคร่ืองกลพื้นฐาน 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                            เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                   สัปดาหท่ี 10 วันท่ี 11-12 ก.ย. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                         หอง 3/3, 3/4  
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                    อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

  
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพร
องคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรู
วิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพยีงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสม และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผังความคิด  เรื่อง  แรงทีก่ระทําตอวัตถุ (เครื่องกลพื้นฐาน) 
 

 
 
 

เครื่องกลพื้นฐาน 

 
ลอและเพลา 

 

พื้นเอียง 
 

การไดเปรียบเชิงกล 

 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th 

สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี  4 : แรงและการเคล่ือนที่  
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 4.2 : เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

ทดลอง  และอธิบายหลักการของโมเมนตและวิเคราะหโมเมนตในสถานการณตางๆ 
รวมท้ังคํานวณ  และนําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1)  อธิบายความหมายของเคร่ืองกลและประเภทของเคร่ืองกลได 
 2)  จําแนกอุปกรณตางๆ  ตามประเภทของเคร่ืองกลได 
 3)  คํานวณหาการไดเปรียบเชิงกลของเคร่ืองมือได 
 4)  ระบุไดวาเคร่ืองกลประเภทใดท่ีชวยผอนแรงหรืออํานวยความสะดวก 
 
สาระการเรียนรู 
 เคร่ืองกล  (Machines)  คือ  เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนมาเพื่อชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก
ในการทํางาน  เชน  ชวยผอนแรง  ชวยเปล่ียนทิศทางการออกแรง  ชวยถายทอดพลังงานจากแหง
หนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง   
 ในเคร่ืองกลทุกชนิด  จะพจิารณาเกีย่วกับแรง  2 ชนิด  คือ  
 1.  แรงพยายาม  คือ  แรงท่ีใหกับเคร่ืองกล 
 2.  แรงตานทาน  คือ  แรงเนือ่งจากน้ําหนักของวัตถุท่ีเราตองการกระทําใหเปนไปตาม
ตองการ 
 ถาเคร่ืองกลไมมีความฝด  จะไดวา 
 
   งานท่ีใหแกเคร่ืองกล = งานท่ีไดรับจากเคร่ืองกล   
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การไดเปรียบเชิงกล  (Mechanical Advantage  หรือ  M.A.)  คืออัตราสวนระหวางแรง
ตานทานกับแรงพยายาม  ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีแสดงวา  เคร่ืองกลนั้นผอนแรงไดมากหรือนอยเพยีงไร 
  
   การไดเปรียบเชิงกล = แรงตานทาน 
       แรงพยายาม 
 
หรือ     M.A. = W 
        E 
 
 เม่ือ  W  แทนแรงตานทาน  มีหนวยเปนนวิตัน  (N) 
          E  แทนแรงพยายาม  มีหนวยเปนนวิตัน  (N) 
  

ถา  M.A.  =  1  แสดงวาไมผอนแรง เพราะวา  W  =  E 
 ถา  M.A.  >  1  แสดงวาไดเปรียบเชิงกล เพราะวา  W  >  E 
 ถา  M.A.  <  1  แสดงวาเสียเปรียบเชิงกล เพราะวา  W  < E 
  
 การไดเปรียบเชิงกล  แบงออกเปน  2  อยางคือ 
 1.  การไดเปรียบเชิงกลในทางปฏิบัติหรือโดยแทจริง  (Actual  Mechanical Advantage  
หรือ  A.M.A.)   
 

 การไดเปรียบเชิงกลในทางปฏิบัติ     =     แรงตานทานหรือน้ําหนกัของวัตถุ 
                              แรงพยายามเม่ือเคร่ืองกลมีความฝด 
 
                   A.M.A.    =     W 
                               EA 

 
 เม่ือ A.M.A.  แทน การไดเปรียบเชิงกลในทางปฏิบัติ 
  W  แทน แรงตานทานหรือน้ําหนกัของวัตถุ 
  EA  แทน แรงพยายามเม่ือเคร่ืองกลมีความฝด 
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2.  การไดเปรียบเชิงกลในทางทฤษฎีหรือในทางอุดมคติ  (Ideal Mechanical Advantage  
หรือI.M.A.) 
 
  การไดเปรียบเชิงกลในทางทฤษฎี     =         แรงตานทานหรือน้ําหนกัของวัตถุ 
                  แรงพยายามเม่ือเคร่ืองกลไมมีความฝด 
 
     I.M.A.     =     W 
                EI 

 
หรือ  การไดเปรียบเชิงกลในทางทฤษฎี     =     ระยะทางของแรงพยายาม 
                ระยะทางของแรงตานทาน 
 
     I.M.A.     =     DE 

               DW 

 

 เม่ือ  I.M.A. แทน การไดเปรียบเชิงกลในทางทฤษฎี 
        DE   แทน ระยะทางของแรงพยายามจากตําแหนงท่ีออกแรงพยายามจนถึง 

ตําแหนงท่ีคานอยูในแนวระดับ 
         DW  แทน ระยะทางของแรงตานทานจากตําแหนงท่ีวตัถุออกแรงตานทาน 
    จนถึงตําแหนงท่ีคานเคล่ือนตัวสูแนวระดับ 
 
ลอและเพลา 
 ลอและเพลา  เปนเคร่ืองมือกลประเภทหนึ่งประกอบดวยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดตางกัน
สองอันติดกัน  ทรงกระบอกอันใหญ  เรียกวา  ลอ  อันเล็กเรียกวา  เพลา  ดังภาพ 
 

 

ภาพประกอบท่ี  1  ลอและเพลา 
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จากภาพ  ให R   =  รัศมีของลอ  วัดจากจดุศูนยกลางของเพลาถึงขอบของลอ 
   r    =  รัศมีของเพลา วัดจากจุดศูนยกลางของเพลาถึงขอบของเพลา 
   E   =  แรงพยายาม   
   W  =  แรงตานทาน   
 เม่ือลอและเพลาอยูในภาวะสมดุล  จะไดวา 
  

E ×  R  =  W  ×  r   
 
เม่ือพิจารณาจากหลักของงาน 

  งานมีคาเทากบัผลคูณระหวางขนาดของแรงกับระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไดตาม
ทิศทางของแนวแรง  มีหนวยเปนนวิตันเมตร (N.m) หรือ จูล  (J)   
 เม่ือเคร่ืองกลไมมีความฝด 

       M.A.  =   W     =   R  
                E            r  
 

เนื่องจาก  R  ยาวกวา  r  ดังนัน้  M.A.  มากกวา  1  นั่นคือ  เคร่ืองกลประเภทลอและเพลา
จะไดเปรียบเชิงกลเสมอเม่ือไมมีความฝด 
 
พื้นเอียง 
 พื้นเอียง  เปนเคร่ืองกลชนิดหนึ่งซ่ึงอํานวยความสะดวกและผอนแรงในการยกวัตถุจาก
ตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงท่ีสูงกวา  โดยออกแรงกระทํากับวัตถุในแนวขนานกับพื้นเอียง  ดัง
ภาพ 

 

B

 
ภาพประกอบท่ี  2 พื้นเอียง 

A C

  
จากภาพ  L     =   ความยาวของระนาบเอียง  หนวยเมตร 
  H     =   ความสูงของระนาบเอียง  หนวยเมตร 
  AC   =   ฐานของระนาบเอียง  หนวยเมตร 
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 จากภาพ  เม่ือออกแรง  E  จากตําแหนง  A  เพื่อใหวัตถุ  W  เคล่ือนท่ีไปอยูท่ีตําแหนง  B  
จากหลักของงาน  เม่ือระนาบเอียงไมมีความฝด  จะไดวา 

 
งานท่ีใหแกเคร่ืองกล   =   งานท่ีไดรับจากเคร่ืองกล 

 
 E × L = W × H 

 
  M.A.  =     W     =     L  

             E            H 
  

ขอควรรูเก่ียวกับพื้นเอียง  
 พื้นเอียงชวยผอนแรง 
 การหาคางานตองคิดจากผลคูณระหวางขนาดของแรงกบัระยะทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีไปตาม
แนวท่ีแรงกระทํา 
 งานจะมีคาเปนศูนยหรือไมมีงานเกิดข้ึนเนื่องจากแรงนัน้  ถาออกแรงกระทํากับวัตถุแลว
วัตถุนั้นไมมีการเคล่ือนท่ี  หรือเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีตั้งฉากกับแนวแรงท่ีกระทํากับวัตถุ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 
  1)  ครูทักทายและทบทวนบทเรียนเรื่องโมเมนตของแรง  แลวครูถามนักเรียนวา นอกจาก
คานท่ีชวยในการผอนแรงหรืออํานวยความสะดวกแลว  นักเรียนคิดวายังมีเคร่ืองมือใดอีกบาง 
  2)  ครูยกตัวอยางเหตุการณใหนักเรียนชวยกันคิดวิธีการแกปญหา  ดังตอไปนี้ 
   นักเรียนมีกลองหน่ึงใบท่ีบรรจุของหนักมากตองการเคล่ือนยายจากหองเก็บของ
ไปอีกหอง ซ่ึงนักเรียนไมสามารถเคล่ือนยายคนเดียวได  นักเรียนมองไปบริเวณรอบๆ บริเวณน้ัน
ไมมีใครอยูเลย  มีแตส่ิงของเหลานี้  ไดแก  เชือก   ไมกระดานหนา  ทอนไม 3 ทอน และรอก โดยท่ี
พื้นหองเก็บของเปนพื้นตางระดับและระหวางหองท่ีจะไปมีเสาปูนอยูดวย นักเรียนจะสามารถ
เคล่ือนยายกลองจากหองเก็บของไปอีกหองไดอยางไร    
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ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 
1)  ครูแจกบัตรคําใหนักเรียนแตละกลุม  กลุมละ 1 ชุด  ประกอบดวยช่ือประเภทเครื่องกล  

คําอธิบาย   และตัวอยาง          
2)  ครูช้ีแจงข้ันตอนวิธีการใชบัตรคําและกติกา  ดังนี ้
 ใหนักเรียนนํารูปเคร่ืองกล  ช่ือเคร่ืองกล  คําอธิบายของประเภทเคร่ืองกลนั้น   

และตัวอยางของเคร่ืองกล  จัดแยกเขากลุมใหถูกตอง  โดยใหนักเรียนนําคําตอบท่ีไดมาติดท่ี
กระดาน  ซ่ึงกลุมท่ีตอบถูกมากท่ีสุด  3 กลุมแรก  จะได  3  คะแนน  2  คะแนนและ 1  คะแนน  
ตามลําดับ 

3) ครูเฉลยคําตอบของบัตรคํา  พรอมกับตรวจใหคะแนนแตละกลุม  
4) ครูเช่ือมโยงคําในเกมกับตัวอยางเหตุการณวาวิธีใดเปนเคร่ืองกลชนิดใด  

ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
1)  ครูอธิบายความหมายของเคร่ืองกล โดยมีใจความวา 

  เคร่ืองกล  (Machines)  คือ  เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนมาเพื่อชวยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกในการทํางาน  เชน  ชวยผอนแรง  ชวยเปล่ียนทิศทางการออกแรง  ชวยถายทอดพลังงานจาก
แหงหนึ่งไปยงัอีกแหงหนึ่ง   

 2)  ครูอธิบายการไดเปรียบเชิงกลและการเสียเปรียบเชิงกลของเคร่ืองกล  โดยมีใจความวา   
 การไดเปรียบเชิงกล ( Mechanical Advantage  หรือ  M.A.)   คืออัตราสวนระหวาง

แรงตานทานกบัแรงพยายาม  ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีแสดงวา  เคร่ืองกลนั้นผอนแรงไดมากหรือนอย  
ถา  M.A.  =  1  แสดงวาไมผอนแรง เพราะวา  W  =  E 

  ถา  M.A.  >  1  แสดงวาไดเปรียบเชิงกล เพราะวา  W  >  E 
  ถา  M.A.  <  1  แสดงวาเสียเปรียบเชิงกล เพราะวา  W  < E 
 3)  ครูอธิบายเร่ืองลอและเพลา  และพ้ืนเอียง  โดยมีใจความสําคัญคือ   
 ลอและเพลา  เปนเคร่ืองมือกลประเภทหนึ่งประกอบดวยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดตางกัน
สองอันติดกัน  ทรงกระบอกอันใหญ  เรียกวา  ลอ  อันเล็กเรียกวา  เพลา   

งานมีคาเทากบัผลคูณระหวางขนาดของแรงกับระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไดตามทิศทางของ
แนวแรง  มีหนวยเปนนวิตนัเมตร (N.m) หรือ จูล  (J)   
 พื้นเอียง  เปนเคร่ืองกลชนิดหนึ่งซ่ึงอํานวยความสะดวกและผอนแรงในการยกวัตถุจาก
ตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงท่ีสูงกวา 
 การหาคางานตองคิดจากผลคูณระหวางขนาดของแรงกบัระยะทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีไปตาม
แนวท่ีแรงกระทํา 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
1)  ครูอธิบายความแตกตางระหวางคําวาการผอนแรงและการอํานวยความสะดวก   
2)  ครูถามนักเรียนวา  เคร่ืองกลท้ัง 3 ประเภท คือ  ลอและเพลา  พื้นเอียง  และรอก  

เคร่ืองกลประเภทใดจัดเปนเครื่องกลท่ีชวยอํานวยความสะดวก  ชวยผอนแรง  หรือท้ังชวยอํานวย
ความสะดวกและผอนแรง   

ครูยกตัวอยางโจทยการคํานวณ  เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจมากข้ึน   3)  
ตัวอยางท่ี 1  ในการนําถุงทรายจากตึกช้ัน 1 ข้ึนสูตึกช้ัน 2 โดยใชลอ-เพลา ท่ีมีรัศมีลอ 20 เซนติเมตร 
และมีรัศมีเพลา 15 เซนติเมตร อยากทราบวาจะตองออกแรงพยายามเทาใดเมื่อถุงทรายมีน้ําหนกั 
150 นิวตัน 

 

วิธีทํา    วิเคราะหโจทยจะได  R = 20 เซนติเมตร , W = 150 นิวตัน , r = 15 เซนติเมตร 
             ตองการทราบคา E 
             จากสูตร                      E x R = W x r 
             แทนคาจะได             E x 20 = 150 x 15 
                                                       E = 112.5 นิวตัน 
ตอบ     จะตองออกแรงอยาง 112.5 นิวตัน 
ตัวอยางท่ี 2  ชายคนหนึ่งใชพื้นเอียงในการลากวัตถุหนกั 100 นิวตัน ข้ึนไปที่สูง 2 เมตร โดยออก
แรง 20 นิวตัน จะตองใชพื้นเอียงท่ีมีความยาวเทาไร 

  

 
 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th 

วิธีทํา    วิเคราะหโจทยจะได E = 20 นิวตัน , W = 100 นิวตัน , H = 2 เมตร 
             ตองการทราบคา  L 
             จากสูตร                       E x L = W x H 
             แทนคาจะได              20 x L = 100 x 2 
                                                        L = 10 เมตร 
ตอบ     จะตองใชพื้นเอียงยาว 10 เมตร 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1)  ครูใหนักเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 14 
 2)  การทํากิจกรรมบัตรคําเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 
 3)  ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 4) ครูสังเกตการใหความรวมของนักเรียนในการทํากจิกรรม 
 5) ครูสังเกตความสนใจของนักเรียนโดยการตอบคําถามและการแสดงความคิดเหน็ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1)  ใบความรู 14  เร่ือง เคร่ืองกลพ้ืนฐาน 
 2)  ใบงานท่ี 14 
 3)  บัตรคําเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรม  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนขณะทํากิจกรรม(การคิดอยางมีเหตุมีผล)  และกระบวนการทํางานกลุม   
 2)  คะแนนจากการทําบัตรคําเคร่ืองกลพ้ืนฐาน  และใบงานท่ี  14  
 3)  ประเมินความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเพียรพยายาม  ความมีน้ําใจ  ความ
ซ่ือสัตย  ความสนใจในการตอบคําถาม  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
 
บรรณานุกรม 

วัชรินทร  วิทยกุล. (2534).  หนังสือชุดเสริมประสบการณ  วิทยาศาสตร ม.3  
      (ว 305 และ ว 306).  สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร.  กรุงเทพฯ : 281 – 297.    

http://www.sema.go.th/files/Content/science/k1/0001/SC%20E- 
      Learning/index_main.htm 

 

http://www.sema.go.th/files/Content/science/k1/0001/SC%20E
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 




