


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(5Es) พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

ประกอบการสอนของครู 

การงาน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 

(5Es) พ้ืนฐานการสร

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

(5Es) พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือเลมน้ี เปนเลมที่ 

คาน การส

  

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู (5

อยางยิ่งวาชุดการเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น   

 

 

 
 

 ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

ประกอบการสอนของครู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 

ธยมศึกษาปที่ 2 

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ 

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือเลมนี้ เปนเลมที่ 

คาน การสงกําลังและเฟองทดเบื้องตน  

 ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําตาง ๆ 

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู (5Es) 

อยางยิ่งวาชุดการเรียนชุดน้ีจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

 

   

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

ประกอบการสอนของครู ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

อาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 

 โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

างหุนยนตบังคับมือ 

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือเลมน้ี เปนเลมที่ 

งกําลังและเฟองทดเบื้องตน  

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําตาง ๆ 

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

Es) พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ 

อยางย่ิงวาชุดการเรียนชุดน้ีจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

  

 

 คํา

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

อาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาหุนยนต 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

างหุนยนตบังคับมือ 1 ชุด มีทั้งหมดจํานวน 

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือเลมน้ี เปนเลมที่ 

งกําลังและเฟองทดเบื้องตน   

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําตาง ๆ 

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ 

อยางยิ่งวาชุดการเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

   

คํานํา 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

การออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาหุนยนต 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

ชุด มีทั้งหมดจํานวน 

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือเลมน้ี เปนเลมที่ 1

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําตาง ๆ 

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จนสําเร็จเรียบรอยดวยดี และหวังเปน

อยางย่ิงวาชุดการเรียนชุดน้ีจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

  

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

การออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาหุนยนต 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

ชุด มีทั้งหมดจํานวน 4  เลม แบงเปน 

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

1 หนวยการเรียนรู 

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําตาง ๆ 

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

จนสําเร็จเรียบรอยดวยดี และหวังเปน

อยางยิ่งวาชุดการเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

 วิรัตน   ปุยกระโทก

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

การออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาหุนยนต (ง 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เลม แบงเปน  4  หนวยการ

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

หนวยการเรียนรู : กลไกศาสตร  

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําตาง ๆ ที่สําคัญ

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

จนสําเร็จเรียบรอยดวยดี และหวังเปน

อยางย่ิงวาชุดการเรียนชุดน้ีจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

วิรัตน   ปุยกระโทก 

ก 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนของนักเรียนและ

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

ง 22201) 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

นักเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

หนวยการ

เรียนรู ซึ่งชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

กลไกศาสตร  

ที่สําคัญและให

ขวัญกําลังใจในการพัฒนาชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติรวมกับกระบวนการสืบ

จนสําเร็จเรียบรอยดวยดี และหวังเปน

อยางย่ิงวาชุดการเรียนชุดน้ีจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน ครูผูสอนตลอดจนผูสนใจที่จะสราง

และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คํานํา…………………………………………………………………………………………………………………

สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………

คําช้ีแจง…………………………………………………………………………………………………………….

สาระสําคัญ

หนวยการเรียนรู 

ใบความรูที่ 

  กิจกรรมที ่

  กิจกรรมที ่

ใบความรูที่ 

  กิจกรรมที ่

  กิจกรรมที ่

ใบความรูที่ 

  กิจกรรมที ่

  กิจกรรมที ่

ใบความรูที่ 

 กิจกรรมที ่

  กิจกรรมที ่

แบบทดสอบหลังเรียน

บรรณานุกรม 

ประวัติโดยยอผูจัดทํา
      

  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

สาระสําคัญ……………………………………………………………………………………………………….

หนวยการเรียนรู : กลไกศาสตร  คาน การสงกําลังและเฟองทดเบื้องตน

ใบความรูที่ 1 เรื่อง  กลไกศาสตร กลไกตอโยง

กิจกรรมที ่1…………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที ่2…………………………………………………………………………………………

ใบความรูที่ 2 เรื่อง กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและแบบคานโยกคู

กิจกรรมที ่3………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที ่4…………………………………………………………………………………………

ใบความรูที่ 3 เรื่อง กลไกตอโยงแบบลิงคขนาน และกลไกสไลด

กิจกรรมที ่5…………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที ่6…………………………………………………………………………………………

ใบความรูที่ 4 เรื่อง การสงกําลังโดยใชสายพาน หรือพูเล

กิจกรรมที ่7…………………………………………………………………………………………

กิจกรรมที ่8…………………………………………………………………………………………

บบทดสอบหลังเรียน……………………………………………………………………………………….

บรรณานุกรม ………………………………………………………………………………………………….. 

ประวัติโดยยอผูจัดทํา…………………………………………………………………………………………

   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

กลไกศาสตร  คาน การสงกําลังและเฟองทดเบื้องตน

เรื่อง  กลไกศาสตร กลไกตอโยง

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและแบบคานโยกคู

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

ไกตอโยงแบบลิงคขนาน และกลไกสไลด

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง การสงกําลังโดยใชสายพาน หรือพูเล

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

สารบัญ

  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

กลไกศาสตร  คาน การสงกําลังและเฟองทดเบื้องตน

เรื่อง  กลไกศาสตร กลไกตอโยง และขอเหว่ียงคู

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและแบบคานโยกคู

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

ไกตอโยงแบบลิงคขนาน และกลไกสไลด

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง การสงกําลังโดยใชสายพาน หรือพูเล

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

สารบัญ 

   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

กลไกศาสตร  คาน การสงกําลังและเฟองทดเบื้องตน

และขอเหว่ียงคู…………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและแบบคานโยกคู

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

ไกตอโยงแบบลิงคขนาน และกลไกสไลด-

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง การสงกําลังโดยใชสายพาน หรือพูเล………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

กลไกศาสตร  คาน การสงกําลังและเฟองทดเบื้องตน 

…………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและแบบคานโยกคู..................

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

-ขอเหว่ียง………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

          หนา

…………………………………………………………………………………………………………………  ก.

………………………………………………………………………………………………………………  ข.

…………………………………………………………………………………………………………….  ค.

……………………………………………………………………………………………………….   จ

……………………………...  1

…………………………………………………………………………………………  9

………………………………………………………………………………………… 11

.................. 12

…………………………………………………………………………………………  19

………………………………………………………………………………………… 20

……………… 21

…………………………………………………………………………………………  29

………………………………………………………………………………………… 30

……………………………………… 31

………………………………………………………………………………………… 38

………………………………………………………………………………………… 39

………………………………………………………………………………………. 40

…………………………………………………………………………………………………..  42

………………………………………………………………………………………… 44

ข 

หนา 

ก. 

ข. 

ค. 

จ. 

1 

9 

1 

2 

9 

20 

21 

9 

30 

31 

8 

9 

40 

42 

44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู

(5Es) พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ 

กลไกศาสตร คาน 

การเรียนรู ใชวิธี

ชวยกระตุน

การคิดสรางสรรค 

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเองได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

           1. 

ความรู (5

การสงกําลังและเฟองทดเบ้ืองตน

ศาสตรกลไกตอโยงและกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคู

กลไกตอโยงแบบคานโยกคู

กําลังโดย 

ใชสายพานหรือพูเลย

          2 .  การจัดกิ

Instructional

   

  

  

  

  

  3

อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนไดอยาง

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ 

กลไกศาสตร คาน การสงกําลังและเฟองทดเบ้ืองตน

การเรียนรู ใชวิธีการสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู (

กระตุนนักเรียนใหสามารถ

คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ สรางทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู และ

วามสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเองได

กิจกรรมการเรียนรู 

1. ชุดการเรียนโดยเนนทักษะก

(5Es) พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ เลมที่ 

การสงกําลังและเฟองทดเบ้ืองตน

ศาสตรกลไกตอโยงและกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคู

กลไกตอโยงแบบคานโยกคู

 

ใชสายพานหรือพูเลย 

2 .  การจัด กิจกรรมกา

Instructional  Model)

  ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (

  ขั้นที่ 2 สํารวจและคนหา (

  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (

  ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ  (

  ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (

3. นักเรียนจําเปนตอง

อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนไดอยาง

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ 

การสงกําลังและเฟองทดเบ้ืองตน

การสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู (

ใหสามารถพัฒนาทักษะวิธีคิด ใหเปนกระบวนการ

คิดวิเคราะห วิจารณ สรางทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู และ

วามสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเองได

กิจกรรมการเรียนรู นักเรียนควรศึกษาคํา

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะก

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ เลมที่ 

การสงกําลังและเฟองทดเบ้ืองตน มีเนื้อหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก

ศาสตรกลไกตอโยงและกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคู

กลไกตอโยงแบบคานโยกคู 3) กลไกตอโยงแบบลิงคขนานและกลไกสไลด

จกรรมการ เรี ยนรู โดยใช

Model) จะประกอบไปดวยขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (

ขั้นที่ 2 สํารวจและคนหา (

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (

ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ  (

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (

จําเปนตองศึกษาใบความรูใหเขาใจ

อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนไดอยางถูกตอง 

 

คําชี้แจง

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ รายวิชาหุนยนต 

การสงกําลังและเฟองทดเบ้ืองตน

การสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู (

พัฒนาทักษะวิธีคิด ใหเปนกระบวนการ

คิดวิเคราะห วิจารณ สรางทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู และ

วามสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเองได

นักเรียนควรศึกษาคําช้ีแจงใ

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ เลมที่ 

มีเน้ือหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก

ศาสตรกลไกตอโยงและกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคู

กลไกตอโยงแบบลิงคขนานและกลไกสไลด

ร เรี ยนรู โดยใช

จะประกอบไปดวยขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engagement)

ขั้นที่ 2 สํารวจและคนหา (Exploration)

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู (Explanation)

ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ  (Elaboration)

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation)

ศึกษาใบความรูใหเขาใจ

อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

 รวมทั้งทําก ิจกร

คําชี้แจง 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู

รายวิชาหุนยนต (ง 22

การสงกําลังและเฟองทดเบ้ืองตน จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรม

การสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู (5Es 

พัฒนาทักษะวิธีคิด ใหเปนกระบวนการ

คิดวิเคราะห วิจารณ สรางทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู และ

วามสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเองได ดังนั้นเพ่ือ

ช้ีแจงใหเขาใจ ดังน้ี

ระบวนการปฏิบัติ 

พ้ืนฐานการสรางหุนยนตบังคับมือ เลมที่ 1 หนวยการเรียนรู

มีเนื้อหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก

ศาสตรกลไกตอโยงและกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคู 2) กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและ

กลไกตอโยงแบบลิงคขนานและกลไกสไลด

ร เรี ยนรู โดยใช รูปแบบการสืบ เสาะ

จะประกอบไปดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 

Engagement) 

Exploration) 

Explanation) 

Elaboration) 

Evaluation) 

ศึกษาใบความรูใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดไปรวมกัน

อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ก ิจกรรมและแ

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู

2201) เลมที่ 

จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรม

 Instructional

พัฒนาทักษะวิธีคิด ใหเปนกระบวนการเปนเหตุเปนผล 

คิดวิเคราะห วิจารณ สรางทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู และ

ดังนั้นเพ่ือใหเกิด

หเขาใจ ดังนี้ 

 รวมกับกระบวนการสืบเสาะหา

หนวยการเรียนรู :

มีเน้ือหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก

กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและ

กลไกตอโยงแบบลิงคขนานและกลไกสไลด-ขอเหว่ียง

รูปแบบการสืบ เสาะ

ขั้นตอน ประกอบดวย 

เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดไปรวมกัน

อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม

รมและแบบทดสอบหลังเรียนดวยความ

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู

เลมที่ 1 หนวยการเรียนรู 

จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรม

Instructional Model) 

ปนเหตุเปนผล 

คิดวิเคราะห วิจารณ สรางทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู และเพ่ือให

ใหเกิดประสิทธิภาพใน

รวมกับกระบวนการสืบเสาะหา

: กลไกศาสตร คาน 

มีเนื้อหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก 1) 

กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและ

ขอเหว่ียง 4) การสง

รูปแบบการสืบ เสาะหาความรู  (

ขั้นตอน ประกอบดวย  

เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดไปรวมกัน

อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูรวมกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู

บบทดสอบหลังเรียนดวยความ

ค 

ชุดการเรียนโดยเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติ รวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู  

หนวยการเรียนรู 

จัดทําขึ้นเพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรม

 ซึ่งจะ

ปนเหตุเปนผล ไดแก

เพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพใน

รวมกับกระบวนการสืบเสาะหา

กลไกศาสตร คาน 

 กลไก

กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกและ

การสง

หาความรู  ( 5Es  

เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดไปรวมกัน

การเรียนรู

บบทดสอบหลังเรียนดวยความ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4

เพ่ือน ๆ และใหความชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

ใหมีความ

           5

เรียนรู 

           6

เชน จากหนังสือ ตํารา และ

4. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

ๆ และใหความชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

ใหมีความรูและทักษะความ

5. นักเรียนควรสอบถามครูผูสอน

6. นักเรียนควรศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจาก

จากหนังสือ ตํารา และ

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

ๆ และใหความชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

รูและทักษะความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม

. นักเรียนควรสอบถามครูผูสอน

. นักเรียนควรศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจาก

จากหนังสือ ตํารา และอินเทอรเน็ต

 

 

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

ๆ และใหความชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

สามารถในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม

. นักเรียนควรสอบถามครูผูสอน เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

. นักเรียนควรศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจาก

อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ

คําชี้แจง

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน

ๆ และใหความชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเอง

สามารถในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม

เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

. นักเรียนควรศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไ

ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ

คําชี้แจง (ตอ) 

ที่เกิดขึ้นภายในหองเรียน

ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเอง

สามารถในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม 

เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

ที่กําหนดไวในกิจกรรมการเรียนรู 

ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ

ที่เกิดขึ้นภายในหองเรียนรวมกับ

ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเอง

เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

วในกิจกรรมการเรียนรู 

ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ

ง 

รวมกับ

ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเอง

เมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

วในกิจกรรมการเรียนรู 

ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

ความเรง บางทีเรียกวา 

งายที่สุดและถู

  กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (

  กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (

  กลไกตอโยงแบบลิ้งคขนาน (

  กลไกสไลด 

  นอกจากนี้ยังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหนึ่ง ซึ่งมีการ

สงกําลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

ความเรง บางทีเรียกวา 

งายที่สุดและถูกใชอยางแพรหลาย 

กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (

กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (

กลไกตอโยงแบบลิ้งคขนาน (

กลไกสไลด - ขอเหว่ียง (

นอกจากนี้ยังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหน่ึง ซึ่งมีการ

สงกําลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหน่ึง

กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

ความเรง บางทีเรียกวา Kinematics 

กใชอยางแพรหลาย ซึ่งจะ

กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (

กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (

กลไกตอโยงแบบลิ้งคขนาน (

ขอเหว่ียง (Slider crank : 

นอกจากน้ียังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหนึ่ง ซึ่งมีการ

สงกําลังจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง 

 

สาระสําคัญ

กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

Kinematics โดยมีกลไกพ้ืนฐานที่เรียกวา 4

ซึ่งจะมี 4 กานตอที่เช่ือมตอกันโดยขอตอ ไดแก 

กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank

กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (Double-rocker :

กลไกตอโยงแบบลิ้งคขนาน (Parallelogram linkage : 

Slider crank : 

นอกจากนี้ยังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหนึ่ง ซึ่งมีการ

 

สาระสําคัญ 

กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

โดยมีกลไกพ้ืนฐานที่เรียกวา 4

มี 4 กานตอที่เช่ือมตอกันโดยขอตอ ไดแก 

Crank-rocker : 

rocker :ดับเบิลรอคเคอะ) 

Parallelogram linkage : 

Slider crank : สไลเดอร   แครงค) 

นอกจากน้ียังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหนึ่ง ซึ่งมีการ

กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

โดยมีกลไกพ้ืนฐานที่เรียกวา 4 Bar Linkage 

มี 4 กานตอที่เช่ือมตอกันโดยขอตอ ไดแก 

 แครงครอคเคอะ)

ดับเบิลรอคเคอะ)  

Parallelogram linkage : พาราแรลโล

สไลเดอร   แครงค)  

นอกจากนี้ยังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหนึ่ง ซึ่งมีการ

กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

Bar Linkage เปนกลไกที่

มี 4 กานตอที่เช่ือมตอกันโดยขอตอ ไดแก  

แครงครอคเคอะ)  

พาราแรลโลแกรมลิงคกิจ) 

นอกจากน้ียังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหนึ่ง ซึ่งมีการ

จ 

กลไกศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ 

สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

เปนกลไกที่

แกรมลิงคกิจ)  

นอกจากน้ียังมีการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล ซึ่งถือเปนกลไกอยางหนึ่ง ซึ่งมีการ
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        ใบความรูที่ 1 

  กลไกศาสตร  (Mechanisms)  

กลไกตอโยง และกลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลไกศาสตร เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับการทํางาน

ของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ สั่น กระดก ลอย จม ดึง ดัน 

งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว 

ความเรง บางทีเรียกวา Kinematics วิชากลไกศาสตรนี้ใกล

สาบสูญไปแลวจากประเทศไทย เพราะจะหาชางไทยที่สนใจ

เรียนแตโดยดียากมาก ทั้งที่กลไกศาสตรเปนศาสตรพื้นฐาน

ท่ีสุดท่ีชางทุกสาขาทุกคนตองเรียน 

  การเปนชางที่ไมไดเรียนกลไกศาสตร เปรียบเสมือน 

การขับเรือรบ โดยไมเคยพายเรือเล็กมากอน แลวเราจะรูได 

อยางไรวา เวลาบังคับเรือใหเลี้ยวไดนั้นกอใหเกิดแรงตานวง

เลี้ยวอยางไร     

              สาระการเรียนรู้             จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ความหมายของกลไกศาสตร 

2. รูปแบบการทํางานของกลไกตอโยง  

   (Linkage) และกลไกตอโยงแบบ 

   ขอเหว่ียงคู (Double-Crank) 

1. นักเรียนสามารถวิเคราะหรูปแบบการทํางาน 
    ของอุปกรณหรือสิ่งของที่มีลักษณะของกลไก 
    ตอโยงหรือลิงคกิจ (Linkage) ไดถูกตอง (K) 
2. นักเรียนสามารถออกแบบสิ่งของหรือสิ่ง 
   ประดิษฐที่มกีารทํางานของกลไกตอโยงแบบ  
   ขอเหว่ียงคู (Double-Crank) ไดถูกตอง (P) 
3. นักเรียนสนใจใฝเรียนรูและมุงมั่นในการ 
   ทํางาน (A) 
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    กลไกศาสตร  (Mechanisms : เมคคะนิสซึม) 
 

  กลไกศาสตร คือ ศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของกลไก การหมุน เคลื่อน ขยับ สั่น 

กระดก ลอย จม ดึง ดัน งัด ล็อก คลาย ของแขนกลไก โดยไมสนใจเรื่องแรง ความเร็ว หรือความเรง 

บางทีเรียกวา Kinematics (คิเนเมติกส) วิชากลไกศาสตรน้ีใกลสาบสูญไปแลวจากประเทศไทย 

เพราะจะหาชางไทยที่สนใจเรียนแตโดยดียากมาก ทั้งที่กลไกศาสตรเปนศาสตรพ้ืนฐานที่สุดที่ ชางทุก

สาขาทุกคนตองเรียน (สภาวิศวกร,2560: ออนไลน) ดังคํากลาวที่วา “การเปนชางที่ไมไดเรียนกลไก

ศาสตร เปรียบเสมือนการขับเรือรบ โดยไมเคยพายเรือเล็กมากอน แลวเราจะรูไดอยางไรวาเวลา

บังคับเรือใหเลี้ยวไดนั้นกอใหเกิดแรงตานวงเลี้ยวอยางไร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1 เครือ่งปอกเปลือกมันฝรั่งเปนเครื่องจักรที่แสดงการเคลื่อนที่ 

ของอุปกรณตาง ๆ จากตนทางไปยังปลายทาง 

ที่มา : (pinterest., 2560: ออนไลน) 
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    แขนกลหรือลิงคกิจ (Linkages)  

 แขนหรือลิงคกจิ (Linkage) ในที่นี้ขอใหเรียกวา “กลไกตอโยง” ไปกอนเพราะหากแปลวา 

"แขนกล" อาจทําใหสับสนวาลิงคกิจ (Linkage) น้ัน ๆ ตองเคลื่อนไหวได ทั้งที่ในวิชากลไกศาสตร      

มีลิงคกิจ (Linkage) ที่ไมเคลือ่นไหวดวย 

 

    แขนกลหรือลิงคกิจ (Linkages)  

  กลไกตอโยงหรือลิงคกิจ (Linkages) คือ โครงสรางที่มีช้ินสวน 1 คู หรือมากกวา 1 คู จับให

ตอกันกับโครงสรางอ่ืน เพ่ือสงแรงหรือสงตอการเคลื่อนไหวในเครื่องจักรใด ๆ ก็แลวแตในโลกน้ีตองมี

กลไกตอโยงอยางนอย 1 กลไกที่ตรึงอยูที่ตําแหนงคงที่เมื่อเทียบกับโลกหรือกลไกตอโยงน้ันอาจจะมี

การเคลื่อนที่ไปพรอมกับเครื่องจักรนั้นแตเมื่อเทียบกับเครื่องจักรน้ันกลไกตอโยงตองตรึงอยูกับที่การ

จัดองคประกอบใหช้ินสวนใด ๆ ตอกับช้ินสวนอ่ืนดวยการหมุนหรือสไลดเทาน้ันจึงเรียกวาช้ินสวนน้ัน

เปนกลไกตอโยงหรือลิงคกิจ (Linkages) (สภาวิศวกร,2560: ออนไลน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-2   กลไกกานตอโยงของจอเรดารแบบพีพีไอ 

ที่มา : (สารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชน เลมที่ 36  หุนยนต, 2560: ออนไลน) 
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       Pair (แพร) คืออะไร  
 

  Pair (แพร) คือ ขอตอระหวางโครงสราง หรือ Rigid bodies (รีกิท บอรด้ี) ที่ทําใหมัน

เช่ือมตอกันและขยับได แบงเปน 3 กลุม คือ  

1. Lower Pair (โลเวอร แพร) 

2. Higher Pair (ไฮเออร แพร) 

3. Wrapping Pair (แรพปง แพร) 

  โดย Franz Reuleaux ( ฟรานซ รอยลซู ) บิดาแหงวิชากลไกศาสตร จัดกลุมขอตอระหวาง 

Rigid bodies เปน 3 กลุม 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-3  Franz Reuleaux ( ฟรานซ รอยลูซ ) บิดาแหงวิชากลไกศาสตร 

ที่มา : (Eugene S. Ferguson, 2560 : ออนไลน)                  
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 1. Lower Pair Linkages (โลเวอร แพร ลิงคกิจ) คือ กลไกตอโยงที่มีการหมุนหรือสไลด

เทานั้น เชน บานพับประตู (Hinges : ฮินจ), ตลับลูกปน (Rotary bearing : โรตารี่ แบริ่ง), รองเลื่อน 

(Slideways : สไลดเวย) , ขอตอยูนิเวอรแซล (Universal coupling : ยูนิเวอเซิล คัพพลิง)  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               บานพบัประตู     ตลับลูกปน    รองเลื่อน 

 

รูปที่ 1-4  ตัวอยาง Linkages แบบ Lover Pair Linkages 

ที่มา :  (สงวนวงษ1994, 2560 : ออนไลน) 

  Lower Pair Linkages  ออกแบบงาย สึกหรอตํ่า ทนทาน โดยสวนมากนักออกแบบหาก 

มีสิทธ์ิในการเลอืกเลือกไดแลวเขาจะเลือกออกแบบกลไกใหเปน Lower Pair Linkages 

  2. Higher Pair Linkages (ไฮเออร แพร ลิงคกิจ) คอื กลไกตอโยงที่การสงตอกําลังหรือ 

การเคลื่อนที่ตามจุดเลื้อย (Point lines : พอยทไลน) หรือเสนโคง (Curve : เคิรฟว) เชน ลูกเบ้ียว 

(Cams : แคม), เฟอง (Gears : เกียร)  

 การออกแบบ Higher Pair Linkages นั้นซบัซอนกวาสึกหรอมากกวา เสียงดังกวาและสั่น

กวาแตก็จะไดกลไกที่ทํางานซับซอนขึ้นสําหรับงานที่ซับซอน  

 

 

 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-5 ตัวอยาง linkages แบบ Higher Pair Linkages 

ที่มา : (เทคนิคคาร, 2560 : ออนไลน) 

 3. Wrapping Pair Linkages (แรพปง แพร ลิงคกจิ) คือ กลไกตอโยงที่มีการสงตอ

กําลัง หรือการเคลื่อนที่ผานสายพานหรือโซ (สภาวิศวกร,2560: ออนไลน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-6  ตัวอยาง Linkages แบบ Wrapping Pairs Linkages 

ที่มา : (Mesin Hayabusa, 2560 : ออนไลน) 
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    กลไกตอโยงหรือลิงคกิจ (Linkage)  

 กลไกตอโยงหรือลิงคกิจ (Linkage) เปนหัวขอยอยเรื่องหน่ึงในสาขาดานวิศวกรรมเครื่องกล   

กลไกตอโยงพ้ืนฐานเราเรียกกันวา 4 Bar Linkage (โฟรบารลิงคกิจ) ตามความหมายของช่ือเรียกก็คือ 

กลไกที่ประกอบไปดวยช้ินสวน 4 ช้ิน บางคนอาจจะเรียกช้ินสวนเหลานี้วา “บาร” หรือ “ลิงค” โดย    

ช้ินสวนเหลาน้ีจะตองตอเขาดวยกันดวยขอตอหรือหมุด โดยจะตอกันเปนรูปวงปด  

 

    กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคูหรือดับเบิลแครงค (Double-crank) 

  กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคูหรือดับเบิลแครงค (Double-crank) ช้ินสวนที่สั้นที่สุด (s) จะถูก

ยึดติดอยูกับที่ดวยหมุดที่ปลายทั้งสองดาน ช้ินสวน q และช้ินสวน l จะหมุนไปรอบ ๆ จุดหมุนพรอม

กันดวยการเช่ือมโยงของช้ินสวน p ขอสังเกตสําหรับกลไกรูปแบบน้ีจะอยูที่ระยะความยาวของช้ินสวน 

s บวกกับความยาวของช้ินสวน l จะตองมากกวาหรือไมเทากับความยาวของช้ินสวน p บวกกับ q  

 

     

     

 

 

 

 

 

 

    

 

รูปที่ 1-7  กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคู  (Double-crank) 

 

โดยกําหนดให 

S คือ ความยาวของช้ินสวนที่สั้นที่สุด สวน I  คือ ความยาวของช้ินสวนที่ยาวที่สุด 

p และ q  คือ ความยาวของช้ินสวนที่ยาวมากกวา s และนอยกวา I 

 

ความยาว  s+ I  มากกวา 

หรือไมเทากับ p+ q p 

I 

s 

q 

ติดอยูกับที่ 

หมุนไดรอบทัง้สองชิน้ 
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         สื่อเสริมเพิ่มความรู 

  

 

  กลไกศาสตร  (Mechanisms) 

  https://qrgo.page.link/yQrnJ  

 

 

 

     กลไกตอโยง (Linkage) 

     http://qrgo.page.link/hfQGA 

 

 

 

 

กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคู (Double-Crank) 

  http://qrgo.page.link/gmePA 

 

 

 

     ตัวอยางการทํางานของกลไกตอโยง 

     แบบขอเหวี่ยงคู (Double-Crank) 

     https://qrgo.page.link/JnfkU 
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         กิจกรรมที่ 1 : กลไกตอโยง 
 
 

จุดประสงค    นักเรียนสามารถวิเคราะหรูปแบบการทํางานของอุปกรณหรือสิ่งของที่มีลักษณะ 

          ของกลไกตอโยงหรือลิงคกิจ (Linkage) ไดถูกตอง 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนวิเคราะหสิ่งของเครื่องใชที่กําหนดใหน้ันมีลักษณะการทํางานของ 

         กลไกตอโยง (Linkage) หรือไมโดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ลงใน  ที่กําหนด 

ขอที่ รายการ 
เปน 

กลไกตอโยง 

ไมเปน 

กลไกตอโยง 
เหตุผล 

1 

 

 
 

  

 

2 

 

  

 

3 

 

  

 

4 

 

  

 

5 

 

  

 

 

ใบที่ 1/2 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 
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ขอที่ รายการ 
เปน 

กลไกตอโยง 

ไมเปน 

กลไกตอโยง 
เหตุผล 

6 

 

  

 

7 

 

  

 

8 

 

  

 

9 

 

  

 

10 

 

  

 

 

ใบที่ 2/2 
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         กิจกรรมที่ 2 : กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคู 
 
 

จุดประสงค    นักเรียนสามารถออกแบบสิ่งของหรือสิ่งประดิษฐที่มีการทาํงานของกลไกตอโยง 

   แบบขอเหว่ียงคู (Double-Crank) ไดถูกตอง 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนคนควาขอมูลเพ่ือออกแบบสิ่งประดิษฐที่มีลักษณะการทํางานของกลไก 

  ตอโยงแบบขอเหว่ียงคู (Double-Crank) โดยใหวาดภาพสิ่งประดิษฐที่ออกแบบไว 

  ลงในพื้นที่ที่กําหนดไวดานลาง พรอมทั้งอธิบายการทํางานของสิ่งประดิษฐดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คําอธิบายภาพ)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 



 12

        ใบความรูที่ 2 

  กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคานโยก 

     และกลไกตอโยงแบบคานโยกคู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคานโยก (Crank-rocker :

แครงครอคเคอะ) เปนกลไกที่มีลักษณะตัวขับจะทําการหมุน

ไดรอบในขณะท่ีตัวตามจะทําการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมา 

นิยมนํามาใชสําหรับสรางระบบการเคลื่อนท่ีโดยการเดินของ

หุนยนต 

  กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (Double-rocker :

ดับเบิลรอคเคอะ) นิยมนํามาใชกับระบบบังคับเลี้ยวของ

รถยนต  โดยกลไกดังกลาวจะทําไดเพียงการขยับไปดานซาย

และขวา 

 
               สาระการเรียนรู้             จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รูปแบบการทํางานของกลไกตอโยงแบบ 

   ขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker) และ 

   การใชงาน 

2. รูปแบบการทํางานของกลไกตอโยงแบบ 

   คานโยกคู (Double-rocker) และการ 

   ใชงาน 

1. นักเรียนสามารถอธิบายการทํางานของกลไก 
   ตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker)  
   และกลไกตอโยงแบบคานโยกคู  (Double- 
   rocker) ไดถูกตอง (K) 
2. นักเรียนสามารถออกแบบอุปกรณหรือสิง่ 
   ประดิษฐที่มกีารทํางานของกลไกตอโยงแบบ 
   ขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker) หรือกลไก 
   ตอโยงแบบ คานโยกคู (Double-rocker)  
   ไดถูกตอง (P) 
3. นักเรียนสนใจใฝเรียนรูและมุงมั่นในการ 
   ทํางาน (A) 
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    กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคานโยก (Crank-rocker) 

 กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยกหรือแครงครอคเคอะ (Crank-rocker) ถือเปนกลไกแบบ 

ที่สองของกลไกตอโยงพ้ืนฐานหรือโฟบารลิงกิจ (4 Bar Linkage) กลไกเช่ือมโยงลักษณะน้ีช้ินสวนที่

สั้นที่สุดจะหมนุไปรอบ หมุดยึด โดยมีช้ินสวน q  ถูกยึดติดอยูกับที่การหมุนของช้ินสวน S จะไปดึง

และดันช้ินสวน p ผานทางช้ินสวน I เปนผลทําใหช้ินสวน p เคลื่อนไหวในลักษณะของการกวาด

กลับไปกลับมากลไกรูปแบบนีถู้กนําไปประยุกตใชสําหรับสรางระบบการเดินของหุนยนตในรูปแบบ

ตาง ๆ มากที่สดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-1 ระบบการเดินของหุนยนตที่ออกแบบโดยการใช 

กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker) 

ที่มา : (Steven H. Collins, 2560 : ออนไลน) 
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p 
I 

q 

ติดอยูกับที่ 

หมุนไดรอบ 

เปนวงกลม 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ความยาวของ s+I มากกวา 

                 หรือไมเทากับ p+q  
 

 

รูปที่ 2-2  กลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker) 

โดยกําหนดให 

S  คือ ความยาวของช้ินสวนที่สั้นที่สุด สวน  I  คือ ความยาวของช้ินสวนที่ยาวที่สุด 

p และ q  คือ ความยาวของช้ินสวนที่ยาวมากกวา s และนอยกวา I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-3   แสดงการประกอบกลไกแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker) 

         จากรูปที่ 2-3 แสดงการประกอบกลไกแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker : แครงครอค

เคอะ) การทํางานคือขอเหว่ียง A จะหมุนไปรอบ ๆ โดยมีช้ินสวน B ติดอยูที่ปลายดานหนึ่งของขอ

แกวงไปมาได 

ชิ้นสวน D 

ชิ้นสวน B 
ชิ้นสวน C 

ขอเหว่ียง A 

หมุนไปรอบ ๆ 
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เหว่ียง A ขณะที่ปลายอีกดานหน่ึงของช้ินสวน B ตอเขากับคาน C การหมุนของขอเหว่ียง A จะสงผล

ใหคาน C แกวงไปมาเปนมุมแคบซึ่งเราสามารถปรับการแกวงของช้ินสวน C ใหมากขึ้นหรือนอยลงได

ดวยการปรับระยะของจุดหมุนระหวางช้ินสวน B และ C  

         จากกลไกการทํางานแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker : แครงครอคเคอะ) เราสามารถ

นํามาสรางกลไกเลียนแบบที่ปดนํ้าฝนของรถยนต คือจะมีขอเหว่ียง A ที่หมุนไปในทิศทางใดทิศทาง

หนึ่งมีการสงแรงผานช้ินสวน B ไปยังช้ินสวนของ C ซึ่งจะแกวงไปมาพรอมกันดวยการเช่ือมกันของ

ช้ินสวน D มุมการแกวงของช้ินสวน C สามารถปรับใหกวางขึ้นหรือแคบลงไดดวยการเปลี่ยนจุดหมุน

ระหวางช้ินสวน B และ C เชนเดียวกัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-4  รูปแสดงกลไกแบบ Crank-rocker เลียนแบบที่ปดน้ําฝนของรถยนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมุนไปรอบ ๆ  
ขอเหว่ียง A  

ชิ้นสวน D  
ชิ้นสวน B  

แกวงไปมาได  แกวงไปมาได  

ชิ้นสวน C  
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    กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (Double-rocker) 

 กลไกตอโยงแบบแบบคานโยกคู (Double-rocker : ดับเบิลรอคเคอะ) เปนกลไกแบบที่สาม

ของกลไกตอโยงพ้ืนฐานหรือโฟบารลิงคกิจ (4 Bar Linkage) กลไกเช่ือมโยงลักษณะน้ีช้ินสวนที่สั้น

ที่สุด (S) จะอยูระหวางช้ินสวนคานโยกสองช้ิน ในที่นี้คือช้ินสวน I และช้ินสวน p โดยมีช้ินสวน q  ถูก

ยึดติดอยูกับที่  คานโยกจะไมสามารถหมุนไดรอบแตจะเคลื่อนไหวในลักษณะกวาดไปมาพรอม ๆ กัน

ขอสังเกตสําหรับกลไกรูปแบบนี้ คือ ความยาวของช้ินสวน S  บวกกับช้ินสวน I ตองมากกวาความยาว 

p บวกกับ q   

 

 

 

 

   ความยาวของ S+I มากกวา p+q 

 

 
รูปที่ 2-5 กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (Double-rocker) 

 

โดยกําหนดให 

S คือ ความยาวของช้ินสวนที่สั้นที่สุด สวน  I  คือ ความยาวของช้ินสวนที่ยาวที่สุด 

p และq คือ ความยาวของช้ินสวนที่ยาวมากกวา S และนอยกวา I 

 

 

 

ติดอยูกับที่ 

เคลื่อนไหวไปมา 

เคลื่อนไหวไปมา 

I 

S 

q 

p 
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  กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (Double-rocker : ดับเบิลรอคเคอะ) จะมีลักษณะการทํางาน

โดยไมมีชิ้นสวนที่หมุนไดรอบ กลไกทําไดเพียงขยับไปดานซายดานขวา จากแนวคิดดังกลาวนี้จึงนําไป

ประยุกตการสรางกลไกการบังคับเลี้ยวของรถยนต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-6   กลไกการบังคับเลี้ยวของลอรถยนต 

 

  จากรูปที่ 2-6 ซึ่งเปนการแสดงตัวอยางของกลไกการบังคับเลี้ยวของลอรถยนต จะสังเกตวา

ลอซายและลอขวาจะเคลื่อนที่ขนานกันตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

เลี้ยวขวา เลี้ยวซาย ตรงไปขางหนา 
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         สื่อเสริมเพิ่มความรู 

 

  

    กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคานโยก (Crank rocker) 

    https://qrgo.page.link/mzrj5  

 

 

 

     กลไกตอโยงแบบคานโยกคู (Double rocker) 

     https://qrgo.page.link/6FxNX 

 

 

 

     ตัวอยางการทํางานของกลไกตอโยง 

     แบบคานโยกคู (Double - rocker) 

     https://qrgo.page.link/7Hvoq 
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         กิจกรรมที่ 3 : กลไกตอโยงแบบขอเหวี่ยงคานโยก 
 
 

จุดประสงค   นักเรียนสามารถอธิบายการทํางานของกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก  
        (Crank-rocker) และกลไกตอโยงแบบคานโยกคู (Double-rocker)  ไดถูกตอง 

คําชี้แจง      จากภาพรถตักที่กําหนด ใหนกัเรียนวิเคราะหและตอบคําถามเกี่ยวกับการทํางานของ 

        รถตักคันนี้ วาตําแหนงที่กําหนดใหในภาพมีหนาที่หรือลักษณะเฉพาะเปนอยางไรใน 

        ระบบกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker : แครงครอคเคอะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงช้ินสวนที่สั้นที่สุด คือ ............................................................................................................... 

ตําแหนงช้ินสวนที่ยาวที่สุด คอื............................................................................................................... 

ตําแหนงช้ินสวนที่ยาวมากกวา C และนอยกวา A คือ  ......................................................................... 

ตําแหนงที่หมนุไดรอบ คือ  .................................................................................................................... 

ตําแหนงที่เคลือ่นไหวไปมา คือ ..............................................................................................,,.............. 

A 

C

B

D

E 

F

รางเลื่อน 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 
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         กิจกรรมที่ 4 : กลไกตอโยงแบบคานโยกคู 
 
 

จุดประสงค    นักเรียนสามารถออกแบบอุปกรณหรือสิ่งประดิษฐที่มีการทํางานของกลไกตอโยง 

  แบบขอเหว่ียงคานโยก (Crank-rocker) หรือกลไกตอโยงแบบคานโยกคู  

  (Double-rocker) ไดถูกตอง 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนคนควาขอมูลเพ่ือออกแบบสิ่งประดิษฐที่มีลักษณะการทํางานของกลไก 

  ตอโยงแบบคานโยกคู (Double-rocker) โดยใหวาดภาพสิ่งประดิษฐที่ออกแบบไว 

  ลงในพื้นที่ที่กําหนดไวดานลาง พรอมทั้งอธิบายการทํางานของสิ่งประดิษฐดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คําอธิบายภาพ)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 
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        ใบความรูที่ 3 

  กลไกตอโยงแบบลิงคขนาน 

     และกลไกสไลด-ขอเหวี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก ล ไ ก ต อ โ ย ง แบ บ ลิ้ ง ค ข น า น  (Parallelogram 

linkage : พาราแรลโลแกรมลิงคกิจ) เปนกลไกที่มีลักษณะ

การเคลื่อนตัวของชิ้นสวนท่ีเปนจุดหมุนไปไดโดยรอบ 2 จุด

พรอมกันโดยชิ้นสวนที่ถูกยึดโยงกับชิ้นสวนท่ีเปนจุดหมุนจะ

เคลื่อนที่และวางตัวขนานกันตลอด 

 กลไกสไลด - ขอเหวี่ยง (Slider crank : สไลเดอร   

แครงค) ลักษณะจะเปนกลไกท่ีจุดหมุนหนึ่งจุดจะสามารถ

หมุนไดโดยรอบ โดยจะสงการเคลื่อนไหวไปยังแขนที่ยึดโยง

กับชิ้นสวนจากจุดหมุนจึงทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีเขา – ออก 

หรือขึ้น - ลง 

             สาระการเรียนรู้             จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รูปแบบการทํางานของกลไกสไลด - 

   ขอเหว่ียง (Slider crank) และการ 

   ใชงาน 

2. รูปแบบการทํางานของกลไกตอโยงแบบ 

   ลิงคขนาน (Parallelogram linkage)  

   และการใชงาน 

1. นักเรียนสามารถอธิบายการทํางานของกลไก 

   สไลด-ขอเหว่ียง (Slider crank) และการทํางาน  

   ของกลไกตอโยงแบบลิงคขนาน (Parallelogram   

   linkage)ไดถูกตอง (K) 

2. นักเรียนสามารถออกแบบสิ่งของหรือสิ่ง 

   ประดิษฐที่มกีารทํางานของกลไกตอโยงแบบ 

   ลิงคขนาน (Parallelogram linkage)  

   ไดถูกตอง (P) 

3. นักเรียนสนใจใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางาน 
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    กลไกตอโยงแบบลิ้งคขนาน (Parallelogram linkage) 

 กลไกตอโยงแบบลิงคขนาน (Parallelogram linkage : พาราแรลโลแกรมลิงคกิจ) ลกัษณะ

การทํางานของกลไกแบบน้ีช้ินสวน S และช้ินสวน p จะสามารถหมุนไดโดยรอบ โดยมีช้ินสวน q ถูก

ยึดติดอยูกับที่ ดวยความยาวที่เทากันและการหมุนไปรอบ ๆ ของช้ินสวน S และ q เปนผลใหชิ้นสวน 

I วางตัวขนานกับช้ินสวน q  ตลอดเวลา ขอสังเกตสําหรับกลไกลักษณะน้ี คือ ความยาวของช้ินสวน S 

และ I  จะเทากันและความยาวของช้ินสวน p และ q จะตองเทากัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-1  อุปกรณใชงานที่ออกแบบโดยการใชกลไกตอโยง 

แบบลิ้งคขนาน (Parallelogram linkage) 

ที่มา : (Mohawk lifts, 2560 : ออนไลน) 
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จุดหมุน  ชิ้นสวน D  จุดหมุน  

ชิ้นสวน B  

ชิ้นสวน C  ชิ้นสวน A  

 

                         

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2  กลไกตอโยงแบบลิงคขนาน (Parallelogram  linkage) 

 

 จากรูปที่ 3-3 การทํางานของกลไกแบบลิงคขนาน คือ ในขณะที่ช้ินสวน A และ C กําลังหมุน

ไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําใหช้ินสวน B วางตัวขนานกับช้ินสวน D ตลอดเวลา อยางไรก็ตามใน

บางครั้งก็เกิดการเคลื่อนไหวที่ทําใหช้ินสวน B ไมขนานกับช้ินสวน D ดังรูปที่ 3-4 ซึ่งไมเปนไปตามที่

ตองการ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-3  ตัวอยางการประกอบกลไกตอโยงแบบลิงคขนาน (Parallelogram linkage) 

 

 

 

ชิ้นสวน I และ q จะขนานกันตลอดเวลา 

หมุนไดรอบ 

เปนวงกลม 

I 

q 

p 
s 

ความยาวของ  s = p  และ  l = q 
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จุดหมุน  ชิ้นสวน D  จุดหมุน  

ชิ้นสวน B  

ชิ้นสวน C  ชิ้นสวน A  

จุดหมุน  

ชิ้นสวน E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-4   การเคลื่อนไหวทีท่ําใหช้ินสวน B ไมขนานกับช้ินสวน D 

 

 จากปญหากลไกตอโยงแบบลิ้งคขนาน สามารถแกไขไดโดยเพ่ิมช้ินสวน E เขาไปในกลไกลิงค 

ขนาน ซึ่งจะทําใหช้ินสวน B เคลื่อนไหวขนานกับช้ินสวน D ตลอดเวลา โดยไมเกิดสถานการณที่ไม

ตองการใหเกิดขึ้น ดังรูปที่ 3-5 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3-5   การเพ่ิมช้ินสวน E เขาไปในกลไกลิ้งคขนาน 

 

หมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกา หมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

หมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกา 

บางครั้งก็เกิดการเคลื่อนไหวผิดพลาด 

ชิ้นสวน B 

ชิ้นสวน D 

ชิ้นสวน B 

ชิ้นสวน D ชิ้นสวน D 

ชิ้นสวน B 

ชิ้นสวน B 

ชิ้นสวน D 
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จุดหมุน  เซาะรองใหสามารถ 

เลื่อนไปมาได  

ชิ้นสวน C  

ชิ้นสวน D  

ชิ้นสวน B  

จะขยับขึน้ลงพรอม ๆ กันและ 

วางตัวขนานกันตลอดเวลา 

ชิ้นสวน A  

           กลไกลิงคขนานอีกแบบหน่ึงที่ช้ินสวน D และช้ินสวน Aจะเคลื่อนที่ขึ้นลงขนานกันตลอดเวลา 

กลไกลักษณะนี้เราสามารถเห็นไดในอูซอมรถยนตที่ตองมีกลไกยกรถลอยขึ้นไปกลางอากาศเพ่ือใหชาง

เขาไปตรวจซอมรถยนตไดอยางสะดวก ดังรูปที่ 3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-6  กลไกยกรถลอยขึ้นไปกลางอากาศ 

 

 

    กลไกสไลด-ขอเหว่ียง (Slider crank) 

 กลไกสไลด-ขอเหว่ียง (Slider crank : สไลเดอรแครงค) ช้ินสวน A จะหมุนไปรอบ ๆ สงการ

เคลื่อนไหวไปยังช้ินสวน B ทําใหช้ินสวน B เคลื่อนที่เขา - ออก หรือขึ้น – ลง คลาย ๆ กับวงกลมตาม

จังหวะการหมุนของช้ินสวน A  
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ตัวประคอง 

ชิ้นสวน B  

ชิ้นสวน A  

หมุนไปรอบ ๆ  

เคลื่อนทีค่ลาย ๆ วงกลม  ชิ้นสวน C  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-7  กลไกสไลด-ขอเหว่ียง (Slider crank) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-8 อุปกรณใชงานที่ออกแบบโดยการใชกลไกสไลด-ขอเหว่ียง (Slider crank) 

ที่มา : (Strange Goods, 2560 : ออนไลน) 

 

  กลไกสไลด-ขอเหว่ียงอีกรูปแบบหน่ึง โดยการเคลื่อนที่ของช้ินสวน D ที่จะเคลื่อนที่สไลด 

เขา-ออกเปนเสนตรงตามแนวของช้ินสวน B ดังรูปที่ 3-9 
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ตัวประคอง 

ชิ้นสวน A  

หมุนไปรอบ ๆ  เคลื่อนที่กลับไปมาเปนเสนตรง  

ชิ้นสวน B  

ชิ้นสวน C 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-9   กลไกสไลด-ขอเหว่ียงที่จะสไลดเขา-ออกเปนเสนตรง 

 

  กลไกสไลด-ขอเหว่ียง ที่มีช้ินสวน A หมุนไปรอบ ๆ การเคลื่อนไหวจะสงผานจากช้ินสวน B  

ไปยังช้ินสวน C ซึ่งเคลื่อนไหวเขา - ออกตามการหมุนของช้ินสวน A รูปแบบนี้จะเห็นไดจากการ 

เคลื่อนไหวของกระบอกสูบเครื่องยนต เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-10  กลไกสไลด-ขอเหว่ียงที่มีการเคลื่อนไหวแบบกระบอกสูบเครื่องยนต 

 

 

 

 

ตัวประคอง ชิ้นสวน A  

หมุนไปรอบ ๆ  

เคลื่อนทีเ่ขาออก  

ชิ้นสวน B  
ชิ้นสวน C 
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         สื่อเสริมเพิ่มความรู 

 

  

    กลไกตอโยงแบบล้ิงคขนาน (Parallelogram linkage) 

    https://qrgo.page.link/NX48b  

 

 

     ตัวอยางการทํางานของกลไกตอโยง 

    แบบล้ิงคขนาน (Parallelogram linkage) 

     https://qrgo.page.link/WBgQg 

 

 

     กลไกสไลด - ขอเหวี่ยง (Slider crank) 

     https://qrgo.page.link/CHy4e 

 

 

     ตัวอยางการทํางานของกลไกสไลด - ขอเหวี่ยง  

      (Slider crank)       

     https://qrgo.page.link/EH8mA 
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         กิจกรรมที่ 5 : กลไกสไลด-ขอเหวี่ยง 
 
 

จุดประสงค   นักเรียนสามารถอธิบายการทํางานของกลไกสไลด-ขอเหว่ียง (Slider crank) และ 

   การทํางานของกลไกตอโยงแบบลิงคขนาน (Parallelogram linkage) ไดถูกตอง  

คําชี้แจง       จากภาพการทํางานของกระบอกสูบเครื่องยนต ใหนักเรียนสืบคนขอมูลจากแหลง 

  ขอมูลตาง ๆ แลววิเคราะหการทํางานพรอมทั้งตอบคําถามเกี่ยวกับการทํางาน 

  ของช้ินสวนที่กําหนดให วาตําแหนงในภาพมีหนาที่หรือลักษณะเฉพาะเปนอยางไร 

   เกี่ยวกับกลไกสไลด-ขอเหว่ียง (Slider crank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : (Hong-Sen Yan, 2013: ออนไลน) 

 

หนาที่ของช้ินสวน A  คือ ....................................................................................................................... 

หนาที่ของช้ินสวน B  คือ ....................................................................................................................... 

หนาที่ของช้ินสวน C  คือ ....................................................................................................................... 

หนาที่ของช้ินสวน D  คือ ....................................................................................................................... 

หนาที่ของช้ินสวน E  คือ ....................................................................................................................... 

C

B

A

D E 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 
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         กิจกรรมที่ 6 : กลไกตอโยงแบบลิงคขนาน 
 
 

จุดประสงค    นักเรียนสามารถออกแบบสิ่งของหรือสิ่งประดิษฐที่มีการทาํงานของกลไกตอโยง  

 แบบลิงคขนาน (Parallelogram linkage) ไดถูกตอง 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนคนควาขอมูลเพ่ือออกแบบสิ่งประดิษฐที่มีลักษณะการทํางานของกลไก 

  ตอโยงแบบลิงคขนาน (Parallelogram linkage) โดยใหวาดภาพสิ่งประดิษฐที ่

  ออกแบบไวลงในพ้ืนที่ที่กําหนดไวดานลาง พรอมทั้งอธิบายการทํางานของสิ่งประดิษฐ 

  ดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คําอธิบายภาพ)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 
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        ใบความรูที่ 4 

  การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล อาศัยหลักการ

สงกําลังดวยความฝดของสายพานกับลอสายพาน หรือท่ี

เรียกวาแรงเสียดทาน โดยใชการสงกําลังจากจุดหนึ่งไปยัง

อีกจุดหนึ่ง 

 การทํางานของการสงกําลังโดยใชสายพาน จะอาศัย

สายพานสงกําลัง ซึ่งจะทําหนาที่ในการสงถายกําลังจากท่ี

หนึ่งผานลูกลอหรือพูเล ตั้งแตสองลูกขึ้นไป เรียกวาพูเลขับ

และพูเลตาม 

             สาระการเรียนรู้             จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสงกําลัง 

   โดยใชสายพานหรือพูเลย 

2. หลักการทํางานของการสงกําลังโดย 

   ใชสายพาน 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความรูเบ้ืองตน 
   เก่ียวกับระบบการสงกําลังโดยใชสายพานหรือ 
   พูเลย ไดถูกตอง (K) 
2. นักเรียนสามารถออกแบบระบบการสงกําลัง 
   โดยใชสายพานหรือพูเลยไดถูกตอง (P) 
3. นักเรียนสนใจใฝเรียนรูและมุงมั่นในการ 
   ทํางาน (A) 
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    การสงกําลังโดยใชสายพานหรอืพูเล  (Pulley) 

 การสงกําลังโดยใชสายพาน หรือพูเล (Pulley) ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งช้ินสวนของเครื่องจักรกล, 

เครื่องยนต, ระบบกําลังขับเคลื่อน เกิดการขับเคลื่อนจากแหลงพลังงานกลหนึ่งใหเกิดพลังงานกล

เคลื่อนที่อีกทีห่นึ่งหรือสรุปงายก็คือ ใชสงกําลังจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงลักษณะเชนเดียวกับเฟองสง

กําลัง สายพาน เปนที่นิยมนาํมาใชงานอยางมากในโรงงานอุตสาหกรรม,เครื่องจักรกล,เครื่องยนต,

เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 การสงกําลังโดยใชสายพานในเครื่องยนต 

 ที่มา : (ออโตไดรว, 2560 : ออนไลน)  

 

            

 

 

 

 

รูปที่ 4-2   สายพานสงกําลังในเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร 

ที่มา : (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2560 : ออนไลน) 
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    หลักการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล  (Pulley) 

 การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล กลไกการสงกําลังลักษณะน้ีประกอบดวยลอที่มีรองตรง

กลางแกนหมุน และสายพานซึ่งจะทําหนาที่ในการสงถายกําลังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผานลูกลอ

หรือที่เรียกวา พูเล ต้ังแต 2 ลูกขึ้นไป ลูกลอหรือพูเลที่เปนจุดกําเนิดตนกําลังเราจะเรียกวาพูเลขับ 

และลูกลอหรือพูเลที่รับแรงขับที่สงผานมาจากสายพานสงกําลัง จะเรียกวาพูเลตาม การใชสายพานใน

รองพูเลจะเงียบกวาใชโซขับ อัตราทดของสายพานสามารถกําหนดไดโดยขนาดเสนผานศูนยกลาง

ระหวางพูเลขับและพูเลตาม  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-3  การทดกําลังโดยใชสายพานผานพูเล (Pulley) ต้ังแต 2 ลูกขึ้นไป 

ที่มา : (Harry Matthews, 2560 : ออนไลน) 

  ลอขับในระบบสายพานจะถูกตอเขากับอุปกรณตนกําลังตาง ๆ เชน มอเตอรไฟฟา ใบพัด  

กังหัน ลานสปริง หรือมือหมุน กําลังงานจากลอขับจะถูกสงผานไปยังลอตามโดยสายพานถาเสนผาน

ศูนยกลางของลอขับมีขนาดเล็กและเสนผานศูนยกลางของลอตามมีขนาดใหญ จะทําใหความเร็วของ

ลอตามตํ่ากวาลอขับ น่ันคือ ความเร็วลดลงแตจะไดแรงมากขึ้น พูดกันงาย ๆ คือ “เล็กขับใหญ  

ความเร็วลดลงไดแรงมากขึ้น” แตถาขนาดเทากันความเร็วที่ไดก็จะใกลเคียงกันและถาขนาดของลอ

ขับมีขนาดใหญกวาลอตามจะทําใหความเร็วของลอตามสูงขึ้นมากกวาลอขับ  
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รูปที่ 4-4  การสงกําลังโดยใชสายพานผานพูเล แบบเล็กขับใหญ ความเร็วลดลงไดแรงมากขึ้น 

ที่มา : (Heather Compton, 2560 : ออนไลน) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-5  การสงกําลังโดยใชสายพานผานพูเล แบบใหญขบัเล็กความเร็วเพ่ิมขึ้นไดกําลังนอยลง 

ที่มา : (Heather Compton, 2560 : ออนไลน) 

 

  นอกจากน้ีหากทําการไขวสายพาน จะทําใหทิศทางการหมุนระหวางลอขับและลอตามหมุน

สวนทางกัน เราสามารถดัดแปลงไขวสายพานไปมาลดหรือเพ่ิมขนาดของพูเล ผสมกันในระบบได

หลากหลายตามการใชตัวอยางดังรูป และสุดทายเราสามารถเปลี่ยนแกนการหมุนจากแนวนอนไปเปน

แนวต้ังไดงาย ๆ ดวยสายพาน  
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รูปที่ 4-6  การไขวสายพานระหวางลอขับและลอตาม 

ทําใหลอตามหมุนในทิศทางตรงกันขามกับลอขับ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-7  การสงกําลังแบบเปลี่ยนแกนจากแนวนอนเปนแนวต้ัง 

 

   การสงกําลังโดยใชโซจะมีขอดีและขอเสียแตกตางจากการใชสายพาน ขอดี อยางเชน การขับ

โดยใชโซจะไมมีการลื่นไถลเหมือนสายพานสงกําลังไดมากกวา แตขอเสียที่เห็นไดชัด คือ เวลาทํางาน

จะมีเสียงดังอยางไรก็ตามสําหรับการประยุกตในหุนยนตทํามือการสงกําลังโดยใชสายพานจะทําได        

งายกวา  

 

ลอขับ ลอตาม 

หมุนสวนทางกัน หมุนสวนทางกัน 

สายพาน 

ลอขับ 

ลอตาม 

แกนอยูในแนวต้ัง 

แกนอยูในแนวนอน 

สายพาน 
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รูปที่ 4-8  การสงกําลังโดยใชโซ 

ที่มา : (Hong-Sen Yan, 2560 : ออนไลน) 

 

  กลไกทั้งหมดทีแ่นะนําใหรูจักน้ีเปนเพียงพ้ืนฐานสวนหน่ึงเทานั้น ยังมีกลไกแปลก ๆ และ 

ซับซอนกวาน้ีอีกมากมาย การหมั่นสังเกตกลไกการเคลื่อนไหวของสิ่งของตาง ๆ อาจชวยใหนักเรียน 

สามารถคิดตอยอดกลไกแปลก ๆ ใหม ๆ ขึน้มา เพ่ือนํามาประยุกตกับหุนยนตของตัวเองก็เปนได 
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         สื่อเสริมเพิ่มความรู 

 

  

    การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล (Pulley) 

    https://qrgo.page.link/kb78Z  

 

  

    การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล (Pulley) 

    ในเครื่องยนต 

    https://qrgo.page.link/zn8p6  

 

 

    ตัวอยางการสงกําลังโดยใชสายพาน 

    หรือพูเล (Pulley) 

     https://qrgo.page.link/XKVVq 
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        กิจกรรมที่ 7 : การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล 
 
 

จุดประสงค   นักเรียนสามารถอธิบายความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบการสงกําลังโดยใชสายพาน 

   หรือพูเล ไดถูกตอง 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเรื่อง “การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล” เพ่ิมเติมจาก 

    สื่อ หนังสือ ตํารา หรืออินเทอรเน็ตแลวตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

 
 

 1. การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล คืออะไร 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. อุปกรณใดที่นิยมใชระบบการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล  (ยกตัวอยางมา 2 ขอ) 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ลูกลอหรือพูเลที่เปนจุดกําเนิดตนกําลัง  และลกูลอหรอืพูเลที่เปนจุดรับแรงขับ  เรยีกวาอะไร 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ถาลอขับมขีนาดเล็กกวาลอตาม จะทําใหความเร็วของลอขับและลอตามเปนเชนไร 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ถาลอขับมขีนาดใหญกวาลอตาม จะทําใหกําลังที่ไดมากขึ้นหรือนอยลง 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 
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        กิจกรรมที่ 8 : การสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเล 
 
 

จุดประสงค    นักเรียนสามารถออกแบบระบบการสงกําลังโดยใชสายพานหรือพูเลไดถูกตอง 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนคนควาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือออกแบบระบบสงกําลังโดยใชสายพานหรือ 

  พูเล จํานวน 1 ระบบเทานั้น ที่ทําใหเกิด “ความเร็วลดลงไดกําลังมากขึ้น” และ  

  “ความเร็วเพ่ิมมากขึ้นแตกําลงันอยลง” โดยใหออกแบบและวาดภาพลงในพ้ืนที่ที่ 

  กําหนดไวดานลาง พรอมทั้งอธิบายการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คําอธิบายภาพ)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ช่ือ...............................................................เลขที่............ช้ันมัธยมศึกษาปที่............ 
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p 
I 

q 
s 

 

            แบบทดสอบหลังเรียน    
 

 

   คําชี้แจง  1. แบบทดสอบหลังเรียนมีทั้งหมด  10  ขอ 

       2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง  

 

  ใหนักเรียนดูรูปภาพกลไกตอโยงแบบขอเหว่ียง  

  คานโยก แลวตอบคําถามขอที่ 1-2 

 

 

 

 

 

 1. จากรูปภาพที่กําหนดใหช้ินสวนใดที่หมนุไป 

     รอบ ๆ หมุดยึด 

 ก. ช้ินสวน p 

  ข. ชิ้นสวน I 

  ค. ช้ินสวน s 

  ง. ช้ินสวน q 

 2. จากรูปที่กําหนดใหชิ้นสวนใดที่เคลื่อนไหวใน    

     ลกัษณะของการกวาดกลับไปกลับมา 

 ก. ช้ินสวน p 

  ข. ชิ้นสวน I 

  ค. ช้ินสวน s 

  ง. ช้ินสวน q 

3. กลไกศาสตร เปนศาสตรทีศ่ึกษาเก่ียวกับ  

   การทํางานของกลไกใด 

         ก. การดัน   งัด  ล็อก  คลาย    

         ข. การกระดก  ลอย  จม  ดึง   

         ค. การหมุน  เคลื่อน  ขยับ  สั่น 

         ง. ถูกทัง้ขอ ก. ขอ ข. และ ขอ ค. 

 4. ลูกลอหรือพูเลที่เปนจุดตนกําเนิดกําลังจะ 

    เรียกวาอะไร 

  ก. พูเลสง 

  ข. พูเลรับ 

  ค. พูเลขับ 

  ง. พูเลตาม 

  5. การสงกําลังโดยใชสายพานผานพูเล 

     แบบใดที่ทาํใหความเร็วลดลงแตไดแรง 

     มากขึ้น 

 ก. แบบเล็กขับเล็ก 

  ข. แบบใหญขบัใหญ 

 ค. แบบเล็กขับใหญ 

  ง. แบบใหญขบัเล็ก 

 

 

 

 

กลไกศาสตร  (Mechanisms) การสงกําลัง และเฟองทดเบื้องตน 
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 ใหนักเรียนดูรูปภาพกลไกตอโยงแบบ 

 ขอเหว่ียงคู  แลวตอบคําถามขอที่ 6-7 

 

 

 

 

 6. จากรูปภาพที่กําหนดใหช้ินสวนใด 

    ที่ถูกยึดติดอยูกับที่ 

  ก. ช้ินสวน p 

  ข. ชิ้นสวน I 

  ค. ช้ินสวน s 

  ง. ช้ินสวน q 

 7. จากรูปภาพที่กําหนดใหช้ินสวนใดที่ทํา     

    หนาที่เช่ือมโยงช้ินสวนที่หมุนไปรอบ ๆ  

 ก. ช้ินสวน p 

  ข. ชิ้นสวน I 

  ค. ช้ินสวน s 

  ง. ช้ินสวน q 

  นักเรียนดูรปูภาพกลไกสไลด-ขอเหว่ียง 

  แลวตอบคําถามขอที่ 8 

 

 

 

 

 

  8. จากรูปภาพที่กําหนดใหช้ินสวน B รับการ  

     เคลื่อนไหวมาจากช้ินสวนใด 

 ก. ช้ินสวน A 

  ข. ชิ้นสวน B 

  ค. ช้ินสวน C 

  ง. ถูกทุกขอ 

นักเรียนดูรูปภาพกลไกตอโยงแบบคานโยกคู   

  แลวตอบคําถามขอที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 9. จากรูปภาพที่กําหนดให ช้ินสวนใดที่ทํา 

     หนาที่เปนคานโยก 

 ก. ชิ้นสวน s และ q 

  ข. ช้ินสวน I และ  p  

  ค. ช้ินสวน q  และ I 

  ง. ช้ินสวน q  และ p 

 นักเรียนดูรูปภาพกลไกตอโยงแบบลิ้งคขนาน  

 แลวตอบคําถามขอที ่ 10 

 

 

 

 

 

 10. จากรูปภาพที่กําหนดใหช้ินสวนใดที่ 

      สามารถหมุนไดโดยรอบ 

  ก. ชิ้นสวน p กับ  s 

  ข. ช้ินสวน I  กับ  q 

  ค. ช้ินสวน s  กับ q 

  ง. ช้ินสวน q  กับ  p 

 

 
 

I 

s 

q 

p 

I 

q 
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    -  พ.ศ. 2560 ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตปลาวายน้ํา  
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