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 แผนการสอน หน่วยที่  6 
ช่ือวชิา ความแขง็แรงของวสัดุ สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

 
หัวข้อเร่ือง 
         1. ชนิดของคาน 
         2. ชนิดของแรงท่ีกระท าบนคาน 
         3. แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัภายในคาน  
  
สาระส าคัญ 
          1. ชนิดของคานสามารถแบ่งออกได ้6 แบบ ไดแ้ก่ คานช่วงเดียวหรือคานแบบง่าย คานช่วง
เดียวปลายยืน่ คานยดึแน่น คานแบบปลายหน่ึงยดึแน่นปลายหน่ึงยดึหมุนและคานแบบต่อเน่ือง 
          2. ชนิดของแรงหรือน ้าหนกัท่ีกระท าบนคานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบ คือ แรงท่ีกระท า
เป็นจุด แรงท่ีกระท าบนคานแบบกระจาย แรงคู่ควบหรือโมเมนตแ์ละแรงรวม 
          3. เม่ือคานไดรั้บแรงหรือน ้าหนกัและโมเมนตด์ดัจะท าใหเ้กิดความเคน้ข้ึนภายในคาน หาก
เกิดความเคน้มากเกินไปก็จะท าใหค้านเกิดความเสียหายได ้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแรงและโมเมนต์
ดดัท่ีเกิดข้ึน โดยใชส้มการสมดุลทางสถิตยศาสตร์ 
           
วตัถุประสงค์ 
          1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบอกชนิดของคานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบอกชนิดของแรงท่ีกระท าบนคานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง                           
          3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถค านวณหาค่าแรงเฉือนและโมเมนตด์ดัภายในคานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง                           
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เนือ้หาสาระ 
1. ชนิดของคาน  
                  คาน ( beam ) หมายถึงส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้างท่ีถูกกระท าดว้ยแรงหรือน ้าหนกั
ตามขวางท่ีมีทิศทางตั้งฉากกบัแนวแกนของท่อนวสัดุหรือโมเมนตข์องแรงคู่ควบท่ีอยูใ่นระนาบ
เดียวกนั 

ชนิดของคาน 

                ชนิดของคานสามารถแบ่งออกไดห้ลายชนิดดงัต่อไปน้ี 

              1.คานช่วงเดียวหรือคานแบบง่าย ( simple  beam  or simply supported )  คือ คาน 
ท่ีมีจุดรองรับท่ีปลายทั้งสองเป็นแบบยดึหมุน  โดยดา้นหน่ึงเป็นแบบลูกกล้ิงและปลายอีกดา้น
หน่ึงเป็นแบบหมุด (คมมีด)  ท่ีจุดรองรับแต่ละแห่งของคานจะเกิดแรงปฏิกิริยาเท่านั้น  แต่จะไม่มี
โมเมนตเ์กิดข้ึน ดงัในรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที ่1 คานช่วงเดียวหรือคานแบบง่าย 
    
               2. คานยืน่ ( cantilever  beam )  คือคานท่ีมีปลายดา้นหน่ึงเป็นอิสระ  ส่วนปลายอีก 
ดา้นหน่ึงมีจุดรองรับแบบฝังแน่นหรือยดึแน่นจนกระทัง่ไม่สามารถจะหมุนได ้ ฉะนั้นปลายท่ีถูก
ยดึแน่นนั้นจะเกิดทั้งแรงปฏิกิริยาและโมเมนตข้ึ์น  ดงัรูปท่ี 2 
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รูปที ่2 คานยืน่ 

 
                 3. คานช่วงเดียวปลายยืน่ ( overhanging beam )  คือคานท่ีวางอยูบ่นจุดรองรับทั้งสอง
คลา้ยคานช่วงเดียว  แต่จะมีส่วนท่ียืน่ออกจากจุดรองรับโดยจะยืน่ออกขา้งเดียวหรือทั้งสองขา้งก็
ได ้ ดงัรูปท่ี 3 

 

    
รูปที ่3 คานช่วงเดียวปลายยืน่ 

 

               4. คานยดึแน่น ( fixed – ended  beam )  คือคานท่ีมีปลายทั้งสองขา้งคานเป็นแบบ
ยดึแน่นหรือฝังแน่น  ท าใหแ้ต่ละขา้งเคล่ือนท่ีหรือหมุนไปจากสภาพเดิมไม่ได ้ ดงัรูปท่ี 4 
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รูปที ่4 คานยดึแน่น 

                     
                5. คานแบบปลายหน่ึงยดึแน่นอกีปลายหน่ึงยดึหมุน ( propped  beam )   คือ คานยืน่ท่ี
ปลายอิสระของคานจะมีจุดรองรับอยู ่ เพื่อเพิ่มความแขง็แรงมาข้ึนดงัรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปที ่5 คานแบบปลายหน่ึงยึดแน่นอีกปลายหน่ึงยดึหมุน 

 

               6. คานต่อเน่ือง ( continuous  beam ) คือคานท่ีมีจุดรองรับมากกวา่สองแห่งข้ึนไป  
หรือมีช่วงของคานตั้งแต่สองช่วงข้ึนไปดงัรูปท่ี 6 
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รูปที ่6 คานต่อเน่ือง 
 

                   คานทั้ง 6 ชนิดท่ีกล่าวมาแลว้ยงัสามารถแบ่งไดอี้ก 2 ประเภท 
             1.  คานแบบหาค่าได้ทางสถิตยศาสตร์ (statically determinate beam )  คือคานท่ี
สามารถหาค่าแรงปฏิกิริยาท่ีไม่รู้ค่าได ้ โดยการใชส้มการของการสมดุลอยา่งเดียวก็หาค่าได ้ คาน
แบบน้ีไดแ้ก่  คานช่วงเดียว  คานยืน่  และคานช่วงเดียวปลายยืน่ 

              2.  คานแบบหาค่าไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ ( statically indeterminate beam ) คือคานท่ี
ไม่สามารถหาค่าของแรงปฏิกิริยาท่ีไม่รู้ค่าไดโ้ดยใชส้มการของการสมดุลเพียงอยา่งเดียว  
จ  าเป็นตอ้งใชส้ม การอ่ืนเขา้มาช่วยจึงจะหาแรงปฏิกิริยาของคานนั้นไดต้ามตอ้งการ  คานแบบน้ี
ไดแ้ก่  คานแบบมีปลายขา้งหน่ึงยดึแน่นอีกปลายหน่ึงยดึหมุน  คานแบบมีปลายทั้งสองยดึแน่น  
และคานต่อเน่ือง  เป็นตน้ 

 

2. ชนิดของแรงหรือน า้หนักทีก่ระท าบนคาน 

 เราสามารถแบ่งการพิจารณาชนิดของแรงหรือน ้าหนกัท่ีกระท าบนคานไดเ้ป็น  4  แบบ
คือ 

     1.  แรงทีก่ระท าเป็นจุด   ( concentrated load or point load )  เป็นแรงหรือน ้าหนกัท่ี
กระท าบนพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็กมาก  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจุดไดด้งัรูปท่ี 7 
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รูปที ่7 แรงท่ีกระท าเป็นจุด 

      2.  แรงทีก่ระท าบนคานแบบกระจาย  ( distributed  load )  เป็นแรงหรือน ้าหนกัท่ี
กระท าบนพื้นท่ีหน่ึงหรือทั้งหมดของคานนั้น แบ่งการพิจารณาไดเ้ป็น  2  แบบคือ 

              ก.  แรงทีก่ระจายสม ่าเสมอ ( uniformly distributed load ) เขียนยอ่ได ้   วา่  
UDL  โดยแรงน้ีจะกระท าอยา่งสม ่าเสมอหรือกระจายอยา่งสม ่าเสมอตลอดพื้นท่ีนั้นดงัรูปท่ี 8 

 
รูปที ่8 แรงท่ีกระจายสม ่าเสมอ 

 

   ข. แรงทีก่ระจายไม่สม ่าเสมอ ( non – uniformly distributed load )   
 

 
รูปที ่9 แรงท่ีกระจายไม่สม ่าเสมอ 
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            3.  แรงคู่ควบหรือโมเมนต์ ( couple or moment )  เป็นแรงท่ีพยายามจะท าใหเ้กิดการ
หมุนบนคานนั้นดงัรูปท่ี 10 

 
                                                                          

รูปที ่10 แรงคู่ควบหรือโมเมนต ์

 

 4.  แรงรวม  ( combined  load )  เป็นแรงท่ีรวมกนัระหวา่งแรงเป็นจุดกบัแรงกระจายท่ี
กระท าบนคาน  หรือแรงคู่ควบ  หรือโมเมนต ์ หรือแรงทั้งสามประเภทรวมกนัก็ไดด้งัรูปท่ี 11 

 

 
 

รูปที ่11 แรงรวม   
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3. แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดภายในคาน   

 เม่ือคานถูกกระท าดว้ยแรงหรือน ้าหนกัและโมเมนตด์ดัภายนอก  จะท าใหเ้กิดความเคน้
ข้ึนภายในคาน  ในการท่ีจะหาขนาดของความเคน้ท่ีหนา้ตดัใด ๆ  ของคาน  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สามารถค านวณหาแรงและโมเมนตด์ดัท่ีเกิดข้ึนท่ีหนา้ตดันั้นใหไ้ดเ้สียก่อนโดยการใชส้มการของ
การสมดุลทางสถิตยศาสตร์ 

    แรงเฉือน ( shearing force )  คือแรงท่ีจะท าใหค้านท่ีรับแรงน้ีถูกเฉือนขาดในแนวด่ิง
ปกติแลว้แรงเฉือนน้ีจะมีผลต่อการเฉือนขาดของวสัดุท่ีใชท้  าคานในงานโครงสร้างต่าง ๆ มาก 

   โมเมนต์ดัด ( bending moment )  คือโมเมนตด์ดัท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากแรงเฉือนท่ี
กระท าต่อคาน  โมเมนตด์ดัน้ีเองท่ีจะพยายามใหค้านท่ีรับแรงเฉือนนั้นโคง้งอจนไม่สามารถท่ีจะ
ใชง้านต่อไปไดอี้ก 

   ไดอะแกรมของแรงเฉือน ( shear force  diagram )  เขียนยอ่วา่  SFD  คือแผนภาพท่ี
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงเฉือนกบัความยาวของคานโดยมีจุดทางดา้นซา้ยมือของคานเป็น
จุดเร่ิมตน้ค่าทางแกน  x จะเป็นระยะทางท่ีวดัไปตามความยาวของคานนั้น   ตั้งแต่ทางดา้นซา้ยมือ
จนถึงทางดา้นขวามือ สุดของคานนั้น และค่าทางแกน y จะเป็นค่าของแรงเฉือนในแนวด่ิงท่ีหนา้
ตดัใด  ๆ  ของคานนั้น 

                ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัด ( bending  moment  diagram )  เขียนยอ่วา่ BMD  คือ
แผนภาพท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโมเมนตด์ดักบัความยาวของคานนั้น   โดยท่ีมีจุดทางดา้น
ซา้ยมือสุดของคานเป็นจุดเร่ิมตน้ค่าทางแกน x   จะเป็นระยะท่ีวดัไปตามความยาวของคานนั้น  
ตั้งแต่ทางดา้นซา้ยมือจนถึงทางดา้นขวามือสุดของคานนั้น   และค่าทางแกน y  จะเป็นค่าของ
โมเมนตด์ดัท่ีหนา้ตดัใด ๆ  ของคานนั้น 
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4. เคร่ืองหมาย  

              กรณีของแรงเฉือน  ในการพิจารณาใหพ้ิจารณาคานทางดา้นซา้ยมือสุดเป็นจุดเร่ิมตน้  
แลว้คิดไปทางดา้นขวามือของคาน  แรงใดท่ีมีทิศทางข้ึน  เช่น   แรงปฏิกิริยาของคานช่วงเดียวนั้น
ใหมี้เคร่ืองหมายเป็นบวก ( + )  และแรงใดท่ีมีทิศทางลงล่าง  เช่น  น ้าหนกัหรือแรงท่ีกระท ากบั
คานใหมี้เคร่ืองหมายเป็นลบ ( - )  เคร่ืองหมายเหล่าน้ีจะกลบักนัถา้หากการพิจารณาเร่ิมจาก
ทางดา้นขวามือไปทางดา้นซ้ายมือ ดงัรูป 

 

 
รูปที ่12 ทิศทางแรงเฉือน 

     กรณีของโมเมนตด์ดั   ในการพิจารณาเคร่ืองหมายของโมเมนตด์ดันั้น   เราจะพิจารณา
ไดโ้ดยให้โมเมนตด์ดัใดก็ตามท่ีท าใหค้านเกิดการแอ่นหรือโก่งงอลงดา้นล่าง  คือเกิดอาการถูกดึง
ไปทางดา้นล่างของคาน  หรือเกิดอาการถูกอดัทางดา้นบนของคาน  ให้เป็นโมเมนตด์ดับวก ( +) 
ไดแ้ก่  โมเมนตด์ดัของคานช่วงเดียว  เป็นตน้ดงัแสดงในรูปท่ี 13 
 

 
รูปที ่13 โมเมนตด์ดัของคานช่วงเดียว 

            และถา้โมเมนตด์ดัใด ๆ ก็ตามท่ีท าใหค้านนั้นโก่งงอข้ึนดา้นบน  คือเกิดอาการถูกดึงทาง
ดา้นบนของคาน  หรือเกิดอาการถูกอดัทางดา้นล่างของคานใหเ้ป็นโมเมนตด์ดัลบ ( - ) ไดแ้ก่  
โมเมนตข์องคานยืน่  เป็นตน้ดงัรูปท่ี 14 
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 แผนการสอน หน่วยที่  6 
ช่ือวชิา ความแขง็แรงของวสัดุ สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

 

 
รูปที ่14 โมเมนตข์องคานยืน่   

 
สรุปเนือ้หา 
              คานคือช้ินส่วนท่ีรับแรงหรือน ้าหนกัในลกัษณะตั้งฉาก คานจะเกิดการดดั  คานแบ่ง
ออกเป็น 2  ชนิด คือแบบหาค่าไดท้างสถิตยศาสตร์ และคานแบบหาค่าไม่ไดท้างสถิตยศาสตร์  
ในบทน้ีจะหาแบบแรกก่อน ในขั้นแรกเราจะก าหนดเคร่ือง หมายของการดดัก่อน แรงท่ีดดัคาน
ใหโ้คง้ลง เราจะใหค้่าลบ   และแรงท่ีดดัคานแอ่นข้ึนเราจะใหค้่าบวก 

“แรงเฉือนของคาน  Shearing force(SF) ท่ีจุด ๆ  หน่ึงบนคานภายใตแ้รงคือ   ผลรวมทาง
พีชคณิตของแรงในแนวด่ิงรวมจากดา้นซา้ยมือ หรือขวามือก็ไดม้ายงัจุดนั้น  (ค่าท่ีออกมาจะ
เท่ากนั) 
              “โมเมนตด์ดั (BM) ท่ีจุดหน่ึงบนคานภายใตแ้รง คือ ผลรวมทางพีชคณิตของโมเมนตข์อง
แรงในแนวด่ิงรอบจุด ๆ นั้น คิดจากดา้นซา้ยมือหรือดา้นขวามือมายงัจุดนั้น” 
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 แผนการสอน หน่วยที่  6 
ช่ือวชิา ความแขง็แรงของวสัดุ สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู 
 

ขั้นน า 
                   1.  กล่าวทกัทายนกัศึกษาแลว้น าภาพของคานแบบต่าง ๆ และแรงท่ีมากระท ากบัคาน
แบบต่าง ๆ มาใหน้กัศึกษาดูแลว้ถาม 
 
ขั้นสอน 
                    1.  แจง้จุดประสงคร์ายวชิา  หวัขอ้ท่ีจะตอ้งเรียน  การวดัการประเมินผล  ขอ้ตกลง
ต่าง ๆ แก่นกัศึกษา 
                    2.  บรรยายเน้ือหาประกอบแผน่ใสในหน่วยท่ี  6 
                    3.  อธิบายประกอบแผน่ใส 
                    4.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถาม และใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหน่วยท่ี 6 
 
 ข้ันสรุป 
                   1.ใหน้กัศึกษาช่วยกนัสรุปเน้ือหา  
 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม               
                   1.  ใหศึ้กษาเอกสารประกอบการเรียนในเร่ือง ท่ีจะสอนต่อไป 

              2.  ใหไ้ปศึกษาทบทวนเร่ืองท่ีเรียน และท าแบบฝึกหดั 
  

ส่ือการเรียนการสอน 
                     1.  เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 6 
                  2. รูปภาพ 1 ถึง 14 
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 แผนการสอน หน่วยที่  6 
ช่ือวชิา ความแขง็แรงของวสัดุ สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

 
การวดัผลและประเมินผล 
                1.  สังเกตความสนใจผูเ้รียน  
                2.  ความรับผดิชอบต่องานท่ีมอบหมาย 
                3.  การใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมระหวา่งเรียน 
                4. ใหท้  าแบบทดสอบ 
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 แผนการสอน หน่วยที่  6 
ช่ือวชิา ความแขง็แรงของวสัดุ สอนคร้ังที ่ 10 
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แบบทดสอบ 

 
             1. จากภาพต่อไปน้ีเป็นคานแบบใดจงอธิบาย 

 
              2. คานแบบช่วงเดียวปลายยืน่เป็นอยา่งไรจงอธิบาย 
              3. จากภาพเป็นคานชนิดใดจงอธิบายมาใหร้ะเอียด 

 
              4. ชนิดของแรงหรือน ้าหนกัท่ีกระท าบนคานมีก่ีแบบอะไรบา้งจงอธิบาย 
              5. แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัภายในคานหมายถึงอะไรจงอธิบาย  
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 แผนการสอน หน่วยที่  6 
ช่ือวชิา ความแขง็แรงของวสัดุ สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

 
เฉลยแบบทดสอบ 

 
             1. จากภาพต่อไปน้ีเป็นคานแบบใดจงอธิบาย 

 
              ตอบ คานช่วงเดียวหรือคานแบบง่าย ( simple  beam  or simply supported )  คือ คาน 
ท่ีมีจุดรองรับท่ีปลายทั้งสองเป็นแบบยดึหมุน  โดยดา้นหน่ึงเป็นแบบลูกกล้ิงและปลายอีกดา้น
หน่ึงเป็นแบบหมุด (คมมีด)  ท่ีจุดรองรับแต่ละแห่งของคานจะเกิดแรงปฏิกิริยาเท่านั้น  แต่จะไม่มี
โมเมนตเ์กิดข้ึน 
 
          2. คานแบบช่วงเดียวปลายยืน่เป็นอยา่งไรจงอธิบาย 
          ตอบ คานช่วงเดียวปลายยืน่(overhanging beam)คือคานท่ีวางอยูบ่นจุดรองรับทั้งสอง คลา้ย
คานช่วงเดียว  แต่จะมีส่วนท่ียืน่ออกจากจุดรองรับโดยจะยืน่ออกขา้งเดียวหรือทั้งสองขา้งก็ได ้ 

 

          3. จากภาพเป็นคานชนิดใดจงอธิบายมาใหร้ะเอียด 

 
                ตอบ คานยดึแน่น ( fixed – ended  beam )  คือคานท่ีมีปลายทั้งสองขา้งคานเป็นแบบ
ยดึแน่นหรือฝังแน่น  ท าใหแ้ต่ละขา้งเคล่ือนท่ีหรือหมุนไปจากสภาพเดิมไม่ได ้
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 แผนการสอน หน่วยที่  6 
ช่ือวชิา ความแขง็แรงของวสัดุ สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

 
            4. ชนิดของแรงหรือน ้าหนกัท่ีกระท าบนคานมีก่ีแบบอะไรบา้งจงอธิบาย 
              ตอบ ชนิดของแรงหรือน ้าหนกัท่ีกระท าบนคานไดเ้ป็น  4  แบบคือ 

     1.  แรงท่ีกระท าเป็นจุด   ( concentrated load or point load )  เป็นแรงหรือน ้าหนกัท่ี
กระท าบนพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็กมาก  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจุดได ้

                  2.  แรงท่ีกระท าบนคานแบบกระจาย  ( distributed  load )  เป็นแรงหรือน ้าหนกัท่ี
กระท าบนพื้นท่ีหน่ึงหรือทั้งหมดของคานนั้น แบ่งการพิจารณาไดเ้ป็น  2  แบบคือ 

      ก.  แรงท่ีกระจายสม ่าเสมอ ( uniformly distributed load ) เขียนยอ่ได ้   วา่  UDL  โดย
แรงน้ีจะกระท าอยา่งสม ่าเสมอหรือกระจายอยา่งสม ่าเสมอตลอดพื้นท่ีนั้น 

                   ข. แรงท่ีกระจายไม่สม ่าเสมอ ( non – uniformly distributed load )   
                  3.  แรงคู่ควบหรือโมเมนต ์( couple or moment )  เป็นแรงท่ีพยายามจะท าใหเ้กิดการ
หมุนบนคานนั้น 
                   4.  แรงรวม  ( combined  load )  เป็นแรงท่ีรวมกนัระหวา่งแรงเป็นจุดกบัแรงกระจาย
ท่ีกระท าบนคาน  หรือแรงคู่ควบ  หรือโมเมนต ์ หรือแรงทั้งสามประเภทรวมกนัก็ได ้
 
             5. แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัภายในคานหมายถึงอะไรจงอธิบาย 
               ตอบ แรงเฉือน(shearing force)คือแรงท่ีจะท าใหค้านท่ีรับแรงน้ีถูกเฉือนขาดในแนวด่ิง
ปกติแลว้แรงเฉือนน้ีจะมีผลต่อการเฉือนขาดของวสัดุท่ีใชท้  าคานในงานโครงสร้างต่าง ๆ มาก 

   โมเมนตด์ดั ( bending moment )  คือโมเมนตด์ดัท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากแรงเฉือนท่ีกระท า
ต่อคาน  โมเมนตด์ดัน้ีเองท่ีจะพยายามใหค้านท่ีรับแรงเฉือนนั้นโคง้งอจนไม่สามารถท่ีจะใชง้าน
ต่อไปไดอี้ก 
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