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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 13                                               เร่ือง โมเมนตของแรง 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                            เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                   สัปดาหท่ี 9 วันท่ี 6-8 ส.ค. 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 (โมเมนตของแรง) 
 

 

โมเมนต 

คาน โมเมนต 

คานอันดับสอง 

คานอันดับหนึง่ 

การคํานวณคานและโมเมนต 

โมเมนตตามเข็มนาฬิกา 

โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา 

กฎของโมเมนต 

ประเภทของโมเมนต 
สวนประกอบของคาน 

ประเภทของคาน 

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

ทดลองและอธิบายหลักการของโมเมนตและวิเคราะหโมเมนตในสถานการณตางๆรวมท้ัง
คํานวณ และนําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
  1)  อธิบายความหมายของโมเมนตได 
  2)  วิเคราะหและคํานวณโมเมนตของแรงในสถานการณตางๆ 
  3)  ทดลองและอธิบายหลักการของโมเมนตของแรงในเชิงปริมาณ 
 
สาระการเรียนรู 
คาน  (Lever) 
 คาน  คือ  เคร่ืองกลชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเปนแทงยาวแข็ง  หมุนไดรอบจุดหมุนหรือ         
จุดฟลครัม  ใชเพ่ือเพิ่มพูนความสามารถในการทํางาน  เชน  ชวยผอนแรงหรืออํานวยความสะดวก
ในการทํางาน 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงสวนประกอบของคาน 
    W    คือ  น้ําหนักหรือแรงตานทานท่ีกระทํากับคาน  หนวย  นวิตัน 
    E     คือ  แรงท่ีใชหรือแรงพยายามท่ีใชในการทํางาน  หนวย  นวิตัน 
   F     คือ  จุดหมุนหรือจดุฟลครัม เม่ือมีแรงกระทํากับคานโดยแนวแรงจะหมุนรอบจุดนี ้
   l1     คือ  ระยะทางตั้งฉากจากแนวแรง  W  ถึงจุด  F  เรียกแขนของแรงตานทาน หนวย m หรือ cm 
   l2     คือ  ระยะทางตั้งฉากจากแนวแรง   E  ถึงจุด  F  เรียกแขนของแรงพยายาม หนวย m หรือ cm 
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จากรูป  คาน AB ขนาดสม่ําเสมอวางบนจุดรองรับ F ซ่ึงอยูตรงจุดกึ่งกลางคาน  น้ําหนัก
ของคานตกผานจุด F  ทําใหคานวางตัวนิ่งในแนวราบ  อยูในสภาพท่ีเรียกวา  สภาวะสมดุล  คือ  
คานจะไมเคล่ือนท่ีและไมหมุน 

คานอาจจําแนกออกเปน  3  ประเภท  หรือ  3  อันดับ  คือ 
 1.  คานอันดับหนึ่ง  (First-class Lever)  เปนคานท่ีมีจุดหมุนอยูระหวางแรงพยายามกับ
แรงตานทาน  ไดแก  ชะแลง  กรรไกรตัดผา ตาช่ังจีน  คีมตัดลวด  กรรเชียงเรือ  คอนถอนตะปู  
เคร่ืองกลที่จัดเปนคานอันดับหนึ่ง  สวนใหญจะชวยผอนแรง(ไดเปรียบเชิงกล)ถาแขนของแรง
พยายามมากกวาแขนของแรงตานทาน 
 F W E 

 
 

 
 

 2.  คานอันดับสอง  (Second-class Lever)  เปนคานท่ีมีแรงตานทานอยูระหวางจุดหมุนกับ
แรงพยายาม  ไดแก  รถเข็นทราย ท่ีเปดขวดน้ําอัดลม  เคร่ืองตัดกระดาษ  กรรไกรหนีบหมาก  ที่
หนีบกลวย  ท่ีเปดกระปองนม  เคร่ืองกลท่ีจัดเปนคานอันดับสอง  โดยท่ัวไปจะชวยผอนแรง
(ไดเปรียบเชิงกล)  เพราะแขนของแรงพยายามยาวกวาแขนของแรงตานทาน 
 

F E W 
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 3.  คานอันดับสาม  (Third-class Lever)  เปนคานท่ีมีแรงพยายามอยูระหวางจุดหมุนกับ
แรงตานทาน  ไดแก  คีมคีบน้ําแข็ง  คีมคีบถาน  แหนบ  ไมกวาด  พล่ัวตักดิน  ตะเกียบ  เคร่ืองกลท่ี
จัดเปนคานอันดับสามจะไมชวยผอนแรง  แตจะใหความสะดวกในการทํางาน 
  

F E W 
 
 

 
 
โมเมนตของแรง  (Moment of a Force : M) 
 โมเมนตของแรง  หรืออาจเรียกส้ันๆ วา โมเมนต (Moment) หรือทอรค  (Torque)  หมายถึง  
ผลของแรงซ่ึงกระทําตอวตัถุ  เพื่อใหวัตถุนัน้หมุนรอบจดุหมุนหรือจดุฟลครัม  มีคาเทากับ  ผลคูณ
ของแรงกับระยะทางจากจดุหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง   
 

โมเมนต      = แรง   ×   ระยะทางจากจดุหมุนไปตั้งฉากกบัแนวแรง 
 
 

lFM
vvv

 ×=  
 
 
หรือ   ขนาดของโมเมนต              lFM  ×=

  
 เม่ือ      =    โมเมนตของแรง M

v

                             =     F
v

แรงท่ีกระทําใหเกดิการหมุน 
             l

v
       =     ระยะต้ังฉากจากจุดหมุนไปยังแนวแรง 
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 โมเมนต  เปนปริมาณเวกเตอร  (มีท้ังขนาดและทิศทาง)  หนวยของแรงเปนนวิตัน  (N)  
และหนวยของระยะทางเปนเมตร (m) ดังนั้นหนวยของโมเมนตจึงเปน  นิวตัน•เมตร  (Nm) 

โมเมนตมีคาเปนศูนย  เม่ือ 
 1.  แรงมีคาเปนศูนย 
 2.  แนวแรงผานจุดหมุน 
 โมเมนตของแรง  สามารถแบงตามทิศของการหมุนได 2 ชนิด ดังนี้  

1.โมเมนตตามเข็มนาฬิกา  เกิดแรงพยายามทําใหคานหมุนรอบจุดหมุนในทิศตามเข็ม
นาฬิกา  

 
E  

 
2.โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา  เกิดแรงพยายามท่ีทําใหคานหมุนรอบจุดหมุนในทิศทวนเข็ม

นาฬิกา 
 
 E 
 
ในการพจิารณาวาจะเปนโมเมนตทวนเข็มนาฬิกาหรือโมเมนตตามเข็มนาฬิกาใหพจิารณา

จุดหมุนเปนหลักดังนี ้

เม่ือคิดแนวแรง  X  นิวตัน จะเหน็ไดวา เม่ือคิดแนวแรง  Y  นิวตัน จะเหน็ไดวา 
 กอนน้ําหนัก  X  จะดึงคานลงมาใหหมุนรอบจุด
หมุน  ดังนั้น  จึงจัดเปนโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา  
ดังรูป 

  กอนน้ําหนัก  Y  จะดึงคานลงมาใหหมุนรอบจุด
หมุน  ดังนั้น  จึงจัดเปนโมเมนตตามเข็มนาฬิกา   
ดังรูป       F 

 
 
 
 
 
 

      
F 

 
 

  
 

X 

B 

Y X Y

A BA 
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กฎของโมเมนต   
 กลาววา  “เม่ือมีแรงมากระทําใหเกิดโมเมนตข้ึนรอบจุดใดจุดหนึ่งต้ังแตสองแรงข้ึนไปแลว
ทําใหวัตถุนั้นอยูในสมดุล (อยูนิ่ง)  ก็ตอเม่ือผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกาเทากับผลรวมของ
โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา” 

 
เม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน 
 

    ผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกา  =   ผลรวมของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา 
     

               
    ∑ M

v
ตาม      =        ∑ ทวน M

v

 

                         2211  lFlF ×=×  
 
 
การคํานวณเร่ืองคาน  มีหลักดังนี ้
 1)  ถาโจทยไมบอกน้ําหนักของคานมาให  ในการคํานวณเราไมตองคิดน้ําหนกัของคาน  
โดยถือวาคานนั้นเบามาก  เวนเสียแตวาโจทยส่ังใหหาน้ําหนักของคานเทานั้น 
 2)  การคํานวณใหถือวาคานมีลักษณะเปนเอกรูป  คือมีขนาดสม่ําเสมอกันตลอดต้ังแตหวั
จรดทาย 
 3)  ถาโจทยบอกน้ําหนักของคานมาให  ตองคิดน้ําหนกัของคานดวย  โดยถือวาน้ําหนัก
ของคานจะตกตรงจุดกึ่งกลางคานเสมอ  (หรือจุดศูนยถวง  เพราะเปนคานเอกรูป) 
 4)  เม่ือคานอยูในสมดุล  โมเมนตทวนเข็มนาฬิกายอมเทากับโมเมนตตามเข็มนาฬกิาและ
แรงข้ึนเทากับแรงลง(กระทําตอคาน) 
 5)  โมเมนตทวนเข็มนาฬกิาหรือโมเมนตตามเข็มนาฬกิามีคาเทากับผลบวกของโมเมนต
ยอยของแตละชนิด 

6)  เม่ือมีแรงมากระทําท่ีจดุหมุน  คาของโมเมนตท่ีเกดิจากแรงน้ันยอมมีคาเทากับศูนย   
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1)  ครูกลาวทักทายและทบทวนบทเรียนเรื่องงานและกําลัง   
2)  ครูทําการสาธิตการเกิดโมเมนตของแรงโดยนําดนิสอวางบนโตะ  จากน้ันครูออกแรง

กระทําตอดนิสอในแนวขนานกับดามดินสอ  ดังรูป  โดยครูถามนักเรียนวาดินสอจะหมุนหรือไม 
 

  
 
 

3)  ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนไดรวมกนัอภิปรายวานกัเรียนตองออกแรงกระทําดินสออยางไร
จึงจะทําใหดินสอหมุน  ซ่ึงนักเรียนควรไดขอสรุปดังนี้ 

“เม่ือออกแรงกระทําในแนวต้ังฉากกับดนิสอ  หรือออกแรงทําในมุมใดๆ กับดินสอ  โดย
แรงน้ันจะตองไมขนานกับดนิสอ  จึงจะทําใหดนิสอหมุนได” 
  4)  ครูใหความหมายแกนกัเรียนวา  การท่ีมีแรงกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุหมุน  เรียกวา
การเกิดโมเมนตของแรงนั้น   จากนั้นครูใหนักเรียนอภิปรายวาถาออกแรงกระทําตอดนิสอ  ณ  
ตําแหนงตางๆ กัน  ดินสอจะหมุนเหมือนกนัหรือแตกตางกันอยางไร 
 
 
 
 
 
 5)  จากการอภปิรายรวมกนัของนักเรียนและครู  ควรไดขอสรุปวา   

“การหมุนของดินสอมี  2  แบบ คือ  หมุนตามเข็มนาฬกิาและหมุนทวนเข็มนาฬกิา”   
6)  ครูตั้งประเด็นตอไปวา  เราสามารถจะหาคาโมเมนตของแรงตางๆ ไดอยางไร เพือ่นําเขา

สูกิจกรรมท่ี  13  สมดุลของคาน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูแจกใบความรู 13 เร่ือง โมเมนตของแรง  
2)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 13 สมดุลของโมเมนต 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

1)  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม 13  ซ่ึงควรไดขอสรุปดังนี้ 
“ผลคูณของแรงกับระยะทางจากแนวแรงไปยังจุดท่ีแขวนจะเทากับผลคูณระหวางน้ําหนัก

ของถุงทรายกับระยะทางจากจุดแขวนถุงทรายไปยังจุดท่ีแขวนคาน” 
 2)  ครูอธิบายเร่ืองคานและโมเมนตเพิ่มเติม   
 3)  ครูตั้งประเด็นคําถามตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
   3.1)  โมเมนตของแรงทางดานซายและขวาของจุดหมุน  จะทําใหเกดิการหมุนใน
ทิศทางใด  และขณะท่ีคานอยูในแนวระดับจะสรุปไดวาอยางไร  ซ่ึงนกัเรียนควรสรุปไดวา 
   “เม่ือคานอยูในแนวระดับ  โมเมนตของแรงตามเข็มนาฬิกาจะเทากับโมเมนตของ
แรงท่ีทวนเข็มนาฬิกา” 
   3.2)  กรณีท่ีมีแรงหลายๆ  แรงมากระทําตอคาน  ถาคานอยูในแนวระดับ  โมเมนต
ของแรงตามเข็มนาฬิกาของแตละแรงจะเทากับโมเมนตของแรงทวนเข็มนาฬิกาหรือไม  โดยครู
อธิบายเพิ่มเติมจากการทํากจิกรรมวาถาเราเพ่ิมถุงทรายเปน 2 ถุง  แขวนไวท่ีระยะตางกัน  ใชเคร่ือง
ช่ังสปริง 2 อัน แขวนท่ีระยะตางๆ กัน  ซ่ึงนักเรียนควรไดขอสรุปวา 
   “เม่ือมีแรงหลายๆ  แรงกระทําตอวัตถุแลววัตถุอยูในสมดุล  จะไดวาผลรวมของ
โมเมนตท่ีตามเข็มนาฬกิาจะเทากับผลรวมของโมเมนตท่ีทวนเข็มนาฬกิา”  
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 

1)  ครูยกตัวอยางโจทยการคํานวณ 
ตัวอยางโจทย  ถาไมบรรทัดในแผนภาพสมดุล  น้ําหนัก W เปนเทาไร 

  

 
15 

P 

25 
40

W 4N 1N 

 
 
 
 
 
 

  แนวคําตอบ     ในสภาพสมดุล 
  โมเมนตทวนเข็มนาฬกิา   =   โมเมนตตามเข็มนาฬกิา 

                                                                W × 25 m    =   (4 N ×15 m) + (1 N × 40 m)  
                                                                W × 25 m    =   100 N m 
                                                                         W       =     4   N 
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                                          ดังนั้น  น้ําหนัก  W   เทากับ   4   นิวตัน 
 

ตัวอยางโจทย  กําหนดใหคานเบาสม่ําเสมอยาว  0.6  เมตร  มีเชือกแขวนอยูท่ีกึ่งกลางคาน
ปลาย A มีมวล 10 กิโลกรัมแขวนอยู จะตองแขวนมวล 15 กิโลกรัมท่ีปลายอีกดานหน่ึงหาง
จากจุดหมุนเทาไร คานจึงจะสมดุลในแนวระดับ 

 
 
 
 
 
 

15  kg 

 A 

10  kg 

X 

0.3 m C B 

      

  
 
  แนวคําตอบ    เม่ือคานสมดุล  คิดโมเมนตท่ีจุด C 

โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา    =    โมเมนตตามเข็มนาฬกิา 
                  100  N  ×  0.3  m     =     150  N  ×  X   
            X        =      0.2   m 

ดังนั้น   จะตองแขวนมวล   15  กิโลกรัมท่ีปลายอีกดานหน่ึงหางจากจุดหมุน  
0.2  เมตร คานจึงจะสมดุลในแนวระดับ 

 2) ใหนักเรียนแตละกลุมถายภาพเคร่ืองมือท่ีชวยผอนแรงหรือใหความสะดวกในการ
ทํางานท้ังสามอันดับมาอยางละ 5 ภาพ นอกเหนือจากท่ีครูไดยกตวัอยางพรอมท้ังอธิบายประกอบ
ภาพดวยวาจดุใดเปนจุดหมุน จุดใดเปนแรงพยายามและจุดใดเปนแรงตานทาน 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1)  ครูใหนักเรียนทุกคนสงใบกิจกรรมท่ี 13 สมดุลของคาน 
 2)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 13 
 3) ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 4) สงรายงานภาพเคร่ืองกล 
 5) ครูสังเกตการใหความรวมของนักเรียนในการทํากจิกรรม 
 6) ครูสังเกตความสนใจของนักเรียนโดยการตอบคําถามและการแสดงความคิดเหน็ 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

 2)  ใบความรู 13  เร่ือง โมเมนตของแรง 
 3)  กิจกรรมท่ี  13  สมดุลของคาน 
 4)  ใบงานท่ี 13 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภิปราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง  และกระบวนการทํางานกลุม   
 2)  คะแนนจากใบกจิกรรมที่  13  เร่ือง  สมดุลของคาน  ใบงานท่ี  13  และสมุดจดบันทึก
ประเมินการเรียนรู 
 3)  ประเมินความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเพียรพยายาม  ความมีน้ําใจ  ความ
ซ่ือสัตย  ความสนใจในการตอบคําถาม  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
  

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 

 




