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สมบัติเชิงกลของสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 สะพานพระรามแปด 

ที่มา : http://www.edtguide.com/travel/371715/rama-viii-garden 
 

 สะพานอันสวยงามท่ีนักเรียนเห็นในภาพ  คือ  สะพานพระรามแปดท่ีทอดยาวข้ามแม่น ้าเจ้าพระยา  

ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียว  แต่ก่อนจะเกิดความงดงาม

เช่นนี  วิศวกรต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติเชิงกลของวัสดุท่ีจะน้ามาท้าเป็นโครงสร้าง  เพื่อให้ได้สะพานท่ีคงทน

แข็งแรงสามารถรองรับน ้าหนักของรถท่ีแล่นผ่านรวมไปถึงน ้าหนักของตัวสะพานเอง  ยังไม่รวมถึงการสึกหรอ

หรือการเส่ือมสภาพจากปัจจัยอื่นๆ  ซึ่งส่ิงท่ีจะบอกว่าวัสดุนั นๆ สามารถท่ีจะรองรับน ้าหนักหรือทนทานแรง

หรือพลังงานเชิงกลภายนอกท่ีมากระท้าได้ดีมากน้อยเพียงใด  ก็คือ   คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ  เช่น                 

ความแข็ง (Hardness)  ความแข็งแรง (Strength)  ความเหนียว (Ductility)  ฯลฯ  ในงานวิศวกรรม

คุณสมบัติเชิงกลถือว่ามีความส้าคัญมากท่ีสุด  เพราะเมื่อเราจะเลือกใช้วัสดุใดๆ ก็ตามส่ิงแรกท่ีจะน้ามา

พิจารณา คือ คุณสมบัติเชิงกลของมัน 

 โดยในบทเรียนนี   นักเรียนจะได้ศึกษาสมบัติเชิงกลของของแข็ง  เพื่อเป็นพื นฐานความรู้ในการ

น้าไปใช้อธิบายสมบัติต่างๆ ของส่ิงท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ้าวัน  และเป็นพื นฐานส้าหรับการศึกษาด้าน

วัสดุศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ น 
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สมบัติเชิงกลของของแข็ง   

 ในการวิเคราะห์หรือออกแบบโครงสร้างของส่ิงก่อสร้างและชิ นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกล จะต้องมี

การพิจารณาอยู่ 2 ข้อ คือ 

  1. โครงสร้างแข็งแรงพอท่ีจะรับน ้าหนักหรือแรงท่ีกระท้าได้หรือไม ่

  2. โครงสร้างแข็งแรงเพียงพอท่ีจะไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือขนาดมากเกินไปหรือไม ่

 ซึ่งคุณสมบัติท่ีส้าคัญในการท่ีจะบอกว่าโครงสร้างนั นๆ มีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใด  และ

สามารถรองรับน ้าหนักหรือแรงท่ีมากระท้าได้หรือไม่  ได้แก่ ความเค้นและความเครียดท่ีเกิดขึ นในการ

ตอบสนองต่อแรงท่ีมากระท้าต่อวัสดุนั นๆ   

 1. ความเค้น (Stress) 

  ความเค้น  หมายถึง  แรงต้านทานภายในเนื อวัสดุ ท่ีมี ต่อแรงภายนอกท่ีมากระท้าต่อ

พื นท่ีหน้าตัดซึ่งกระท้าในลักษณะขนานหรือตั งฉากกับพื นท่ีหน้าตัด  ใช้สัญลักษณ์  σ (sigma)  สามารถแบ่ง

ออกเป็น  3  ชนิด ตามแรงท่ีมากระท้าต่อพื นท่ีหน้าตัดของวัตถุ  คือ 

  1.1 ความเค้น ดึง (Tensile stress)  หมายถึง  ความเค้น ท่ี เกิดจากแรงดึงกระท้าต่อ

พื นท่ีหน้าตัดโดยแรงดึงจะต้องตั งฉากกับพื นท่ีหน้าตัดเสมอ  สัญลักษณ์  𝜎𝑡 ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แรงดึงที่กระท ากับวัตถุ 

   

  สมการ   𝜎𝑡 =  
𝐹

𝐴
 

   

  ให้ 𝜎𝑡   คือ ความเค้นดึงท่ีเกิดขึ น  มีหน่วยเป็น  𝑁/𝑚2 

   𝐴     คือ พื นท่ีหน้าตัดของวัตถุ  มีหน่วยเป็น  𝑚2 

   𝐹   คือ แรงดึงท่ีกระท้ากบัท่อนวัตถุตั งฉากกับพื นท่ีหน้าตัด  มีหน่วยเป็น 𝑁 
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 1.2 ความเค้นอัด (Compressive stress) หมายถึง ความเค้นท่ีเกิดจากแรงอัดกระท้าต่อพื นท่ี 

หน้าตัดโดยแรงอัดจะต้องตั งฉากกับพื นท่ีหน้าตัดเสมอ สัญลักษณ์  𝜎𝑐 ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 แรงอัดที่กระท ากับวัตถุ 

   

  สมการ   𝜎𝑐 =  
𝐹

𝐴
 

   

  ให้ 𝜎𝑐   คือ ความเค้นอัดท่ีเกิดขึ น  มีหน่วยเป็น  𝑁/𝑚2 

   𝐴     คือ พื นท่ีหน้าตัดของวัตถุ  มีหน่วยเป็น  𝑚2 

   𝐹   คือ แรงอัดท่ีกระท้ากบัท่อนวัตถุตั งฉากกับพื นท่ีหน้าตัด  มีหน่วยเป็น 𝑁 

  1.3 ความเค้นเฉือน (Shear stress) หมายถึง ความเค้นท่ีเกิดจากแรงเฉือนกระท้าต่อ

พื นท่ีหน้าตัดโดยแรงเฉือนจะต้องขนานกับพื นท่ีหน้าตัดเสมอ และเป็นแรงท่ีพยายามท้าใหว้ัตถุเกิดการขาดออก

จากกันตามแนวระนาบท่ีขนานกับทิศทางของแรงนั น สัญลักษณ์  τ (tau) โดยความเค้นเฉือน แบ่งออกเป็น  

2 ชนิด คือ 

   1.3.1 ความเค้นเฉือนเด่ียว (Single shear) เกิดขึ นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงเฉือนโดยมีพื นท่ี 

𝐴 โดนเฉือนขาดเพียงหนึ่งพื นท่ี  ดังแสดงในรูปท่ี  4 

 

 

 

รูปที่ 4 แรงเฉือนที่กระท ากับวัตถุแบบ Single shear 
  

 สมการ   𝜏 =  
𝐹

𝐴
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  ให้ 𝜏   คือ ความเค้นเฉือนท่ีเกิดขึ น  มีหน่วยเป็น  𝑁/𝑚2 

   𝐴     คือ พื นท่ีหน้าตัดขนานกับแรง  มีหน่วยเป็น  𝑚2 

   𝐹   คือ แรงเฉือนท่ีกระท้ากับท่อนวัตถุ มีหน่วยเป็น 𝑁 

 

   1.3.2 ความเค้นเฉือนคู ่(Double shear) เกิดขึ นเมื่อวัตถุอยูภ่ายใต้แรงเฉือนโดยมีพื นท่ี 𝐴 

โดนเฉือนขาดออกเป็นสองพื นท่ี  ดังแสดงในรูปท่ี  5 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แรงเฉือนที่กระท ากับวัตถุแบบ Double shear 
  

 สมการ   𝜏 =  
𝐹

2𝐴
 

   

  ให้ 𝜏   คือ ความเค้นเฉือนท่ีเกิดขึ น  มีหน่วยเป็น  𝑁/𝑚2 

   𝐴     คือ พื นท่ีหน้าตัดขนานกับแรง  มีหน่วยเป็น  𝑚2 

   𝐹   คือ แรงเฉือนท่ีกระท้ากับท่อนวัตถุ มีหน่วยเป็น 𝑁 
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 ทบทวนความจ า 

 

สูตรพื้นที่หน้าตัดและพื้นที่ผวิรูปทรงเรขาคณิต 
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ตัวอย่าง 1  

ลวดเส้นหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4  mm น้ามาใช้แขวนวัตถุท่ีมีมวล 100 kg จงหาความเค้นดึงใน            

เส้นลวด 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

ตัวอย่าง 2  

จงค้านวณหาความเค้นเฉือนท่ีใช้ตัดเจาะแผ่นโลหะท่ีมีความหนา 5 mm เพื่อให้เป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง              

40 mm โดยใช้แรงในการตัดเจาะเท่ากับ 100 kN 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

แบบฝึกหัด 1 

เสาคอนกรีตกลมกลวงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 150 mm และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน             

50 mm  อยู่ภายใต้แรงอัดในเสาคอนกรีต 300 kN จงหาความเค้นอัดในเสาคอนกรีต 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหัด 2 

ลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 mm น้ามาใช้แขวนวัตถุมวล 80 kg จงหาความเค้นดึงในเส้นลวด 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

 2. ความเครียด (Strain) 

  ความเครียด คือ การเปล่ียนแปลงรูปรางของวัสดุเมื่อมีแรงภายนอกมากระท้า (เกิดความเคน)          

การเปล่ียนรูปของวัสดุนี เป็นผลมาจากการเคล่ือนท่ีภายในเนื อวัสดุ ซึ่งลักษณะของมันสามารถแบงเปน 2 ชนิด 

คือ 

   การเปล่ียนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or Elastic 

Strain) เปนการเปล่ียนรูปในลักษณะท่ีเมื่อปลดแรงกระท้า  อะตอมซึ่ งเคล่ือนไหวเนื่องจากผลของ                  

ความเคนจะเคล่ือนท่ีกลับเข้าต้าแหนงเดิม  ท้าใหวัสดุสามารถคงรูปร่างเดิมไว้ได้  ตัวอยางเช่น  พวกยางยืด, 

สปริง  เป็นต้น  ซึ่งถาเราดึงมันแลวปลอยมันจะกลับไปมีขนาดเทาเดิม 

   การเปล่ียนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or Plastic 

Strain) เปนการเปล่ียนรูปท่ีถึงแม้ว่าจะปลดแรงกระท้านั นออกแล้ววัสดุก็ยังคงรูปร่างตามท่ีถูกเปล่ียนไปนั น 

โดยอะตอมท่ีเคล่ือนท่ีไปแลวจะไมกลับไปต้าแหนงเดิม 
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  วัสดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมการเปล่ียนรูปทั งสองชนิดขึ นอยูกับแรงท่ีมากระท้า หรือความเค้นว่า

มีมากนอยเพียงใด หากไมเกินพิกัดการคืนรูป (Elastic Limit) แล้ววัสดุนั นก็จะมีพฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก 

(Elastic Behavior) แต่ถาความเค้นเกินกวาพิกัดการคืนรูปแล้ววัสดุก็จะเกิดการเปล่ียนรูปแบบถาวรหรือแบบ

พลาสติก (Plastic Deformation)  

  นอกจากความเครียดทั ง 2 ชนิดนี แล้ว  ยังมีความเครียดอีกประเภทหนึ่งซึ่งพบในวัสดุประเภท         

โพลีเมอร เชน พลาสติก เรียกว่า  ความเครียดกึ่งอิลาสติก ซึ่งจะมีลักษณะท่ีเมื่อปราศจากแรงกระท้าวัสดุจะมี

การคืนรูปแตจะไมกลับไปจนมีลักษณะเหมอืนเดิม  การวัดและค้านวณหาคาความเครียดมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

   2.1 ความเครียดตามยาวหรือความเครียดเชิงเส้น  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

    2.1.1 ความเครียดดึง (Tensile strain) 

     ความเครียดดึงเกิดขึ นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงดึงท้าให้วัตถุยืดออกเท่ากับ 𝛿 (delta) 

โดยแนวแรงต้องตั งฉากกับพื นท่ีหน้าตัดเสมอ ใช้สัญลักษณ์  휀𝑡 ดังแสดงในรูปท่ี 6 

   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงความเครียดดึง 

หาได้จาก  

ความเครียดดึง =  
ความยาวสุดท้าย − ความยาวเดิม 

ความยาวเดิม
=  

ความยาวที่เปล่ียนไป

ความยาวเดิม
 

 

จะได้ว่า           휀𝑡 =  
𝛿

𝐿
 

 

   ให้   휀𝑡 คือ ความเครียดดึง (ไม่มีหน่วย) 

  𝛿  คือ ความยาวที่เปล่ียนไป มีหน่วยเป็น m 

  𝐿  คือ ความยาวเดิมของวัตถุ มีหน่วยเป็น m 



 

เอกสารประกอบการเรียน : เรื่อง สมบัติทางกายภาพของของแข็ง เรียบเรียงโดย ครูนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ 
  

10 

 

    2.1.2 ความเครียดอัด (Compressive strain) 

     ความเครียดอัดเกิดขึ นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงอัดท้าให้วัตถุหดตัวลงเท่ากับ 𝛿 (delta) 

โดยแนวแรงต้องตั งฉากกับพื นท่ีหน้าตัดเสมอใช้สัญลักษณ์  휀𝑐 ดังแสดงในรูปท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงความเครียดอัด 

หาได้จาก  

ความเครียดดึง =  
ความยาวสุดท้าย − ความยาวเดิม 

ความยาวเดิม
=  

ความยาวที่เปล่ียนไป

ความยาวเดิม
 

 

จะได้ว่า           휀𝑐 =  
𝛿

𝐿
 

 
   ให้   휀𝑐 คือ ความเครียดดึง (ไม่มีหน่วย) 

  𝛿  คือ ความยาวที่เปล่ียนไป มีหน่วยเป็น m 

  𝐿  คือ ความยาวเดิมของวัตถุ มีหน่วยเป็น m 
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   2.2 ความเครียดเฉือน (Shear strain) 

    ความเครียดเฉือน ใช้สัญลักษณ์ 𝛾 (gamma) เกิดขึ นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงเฉือนท้าให้

วัตถุ เปล่ียนแปลงไปเป็นมุมเท่ากับ 𝜃 ดังแสดงในรูปท่ี 8 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงความเครียดเฉือน 

คาของความเครียดจะเท่ากับระยะท่ีเคล่ือนท่ีไปตอระยะหางระหวางระนาบ  ดังสมการ 

γ =
𝑎

ℎ
 

แต่ในกรณีมุมเล็กๆ          𝑡𝑎𝑛𝜃 =  
𝑎

ℎ
 

ดังนั น                    γ =  𝑡𝑎𝑛𝜃 

เมื่อ 𝜃 เป็นมุมท่ีเฉไป แต่มุม 𝜃 นี จะเล็กมาก  ดังนั น 

 

       𝑡𝑎𝑛𝜃 ≈  𝜃  เรเดียน 

 

ดังนั น  ความเครียดเฉือนจึงเป็นการวัดมมุท่ีเฉไป  มีหน่วยเป็นเรเดียน (rad) 

 

เมื่อ  𝛾  =  ความเครียดเฉือน (หนวย radian ในกรณีท่ีเปนมุมเล็กๆ) 

     𝑎 =  ระยะท่ีเคล่ือนไป (displacement ) มีหน่วยเป็น m 

ℎ  =  ระยะหางระหวางระนาบ มีหน่วยเป็น m  

     𝜃  =  มุมท่ีเปล่ียนไป มีหน่วยเป็น radian 
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ตัวอย่าง 3  

เหล็กเส้นกลมมีความยาว 1 m อยูภ่ายใต้แรงดึง ซึ่งท้าให้ยืดออกไป 2 mm จงหาความเครียดท่ีเกิดขึ นใน

เหล็กเส้นกลม 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

ตัวอย่าง 4 

จงหาส่วนท่ียืดออกของเส้นลวดอยู่ภายใต้แรงดึงซึ่งท้าให้เกิดความเครียดเท่ากับ  0.0007  ถ้าความยาวเดิม

ของเส้นลวดเท่ากับ 2 m 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

แบบฝึกหัด 3 

แท่งคอนกรีตทรงกระบอกยาว 30 cm มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm ทดสอบการรับแรงอัดสูงสุดได้ 450 kg วัด

ความยาวหลังการทดสอบได้ 29.95 cm จงหาความเค้นอัดสูงสุดและความเครียดอัด 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหัด 4 

จงหาความเครียดเฉือนของแท่งโลหะเมื่อมีแรง 10 kN มากระท้าท่ีผิวบนท้าใหท่้อนโลหะเฉไป 3 mm 

 

 

 

 

 

 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. การค านวณหาความเค้นและความเครียดในกรณีที่วัตถุมีรูปทรงไม่สม่ าเสมอ 

  3.1 ความเค้น 

 พิจารณาพี นท่ีหน้าตัดดังรูปท่ี 9 (ก) ซึ่งถูกแบงออกเปนพื นท่ีเล็ก ๆ 

 พิจารณา ∆𝐴 ซึ่งแสดงในรูปรูปท่ี 9 (ข) พบวามีแรงกระท้า ∆𝐹 

บน 

 พื นท่ี ∆𝐴 แรงนี เกิดจากแรงองคประกอบสองทิศทาง 

 คือ ∆𝐹𝑛 และ ∆𝐹𝑡 ซึ่งเกิดในแนวตั งฉาก (Normal) และใน 

 แนวขนาน (Tangent ) ถา ∆𝐴 เปนพื นท่ีเล็กๆ เข้าใกลศูนย 

 แรง ∆𝐹 มีขนาดเล็กมาก 

                   รูปที่ 9 (ก) 

      

     จะได้                   σ =
∆𝐹

∆𝐴
 

     ถ้า  ∆𝐴 → 0   จะได้ 

           σ = lim
∆𝐴→0

∆𝐹

∆𝐴
 

           σ =
𝑑𝐹

𝑑𝐴
 

           σ = ∫
𝑑𝐹

𝑑𝐴
 

  รูปที่ 9 (ข) 

 

  3.2 ความเครียด 

 

 

 

 

 จากรูป  พิจารณาการยืดตัวของชิ นสวน 𝑑𝐿 เล็กๆ ณ ต้าแหนงนั นๆ โดยชิ นสวน 𝑑𝐿 มี

ความเครยีดเท่ากับ  
𝑑𝛿

𝑑𝐿
  เมื่อ 𝑑𝛿 คือความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมของชิ นสวน 𝑑𝐿 

 ความเครียดเชิงเสน ณ ต้าแหนงใดๆ เปนไปตามสมการ      ε =
𝑑𝛿

𝑑𝐿
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด (Stress-Strain Relationship) 

  ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเคนและความเครียด  ในท่ีนี เราจะใชเสนโคงความเคน-

ความเครียด (Stress-Strain Curve) ซึ่งไดจากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เปนหลัก โดยจะพลอตคา

ของความเคนในแกนตั งและความเครียดในแกนนอน ดังรูปท่ี  10 การทดสอบแรงดึงนอกจากจะให

ความสัมพันธ์ระหวางความเคน-ความเครียดแลวยังจะแสดงความสามารถในการรับแรงดึงของวัสดุ ความ

เปราะ เหนียวของวัสดุ (Brittleness  and Ductility) และบางครั งอาจใชบอกความสามารถในการขึ นรูปของ

วัสดุ (Formability) ไดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 เสนโคงความเคน-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) 

 จากกราฟในรูปท่ี 10 มีจุดท่ีส้าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

1. จาก O ถึง A กราฟจะเป็นเส้นตรงและเป็นไปตามกฎของฮุค (Hook's law) แสดงว่าแรงเป็น

ปฏิภาคโดยตรงกับส่วนท่ียืดออกหรือความเค้นเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียด  

2. จุด A เรียกว่า ขีดจ ากัดสัดส่วน (proportional limit) ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายท่ีกราฟจะเป็น

เส้นตรง  หลังจากจุดนี แล้วความเค้นจะไม่เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดอีกต่อไปและ 

ภายใตพิกัดสัดส่วนนี วัสดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior)             

นั่นคือเมือ่ปลอยแรงกระท้าชิ นทดสอบจะกลับไปมีขนาดเทาเดิม 

3. จุด B เรียกว่า ขีดจ ากัดยืดหยุ่น  (Elastic limit) เป็นจุดสุดท้ายท่ีความยาวของวัตถุจะ

กลับมายาวเท่าเดิมได้อีก ซึ่งจุดนี จะเปนจุดท่ีก้าหนดค่าความเคนสูงสุดท่ีจะไม่ท้าใหเกิดการ

เปล่ียนรูปอย่างถาวร (Permanent Deformation or Offset) กับวัสดุนั น แต่เมื่อผานจุดนี ไป
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แล้ววัสดุจะมีการเปล่ียนรูปอยางถาวร (Plastic Deformation) 

4. จุด C เรียกว่า จุดคราก (Yield Point)  ซึ่งเปนจุดท่ีเกิดการเปล่ียนรูปแบบพลาสติก  และคา

ของความเคนท่ีจุดนี  เรียกว่า  ความเคนจุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength            

คา Yield Strength นี มีประโยชนกับวิศวกรมากเพราะเปนจุดแบงระหวางพฤติกรรมการคืนรูป

กับพฤติกรรมการคงรูป  และในกรณีของโลหะจะเปนคาความแข็งแรงสูงสุดท่ีเราคงใช             

ประโยชนได้โดยไม่เกิดการเสียหาย  

5. จาก C ถึง E เป็นการเปล่ียนแปลงแบบพลาสติก (plastic) นั่นคือวัตถุยืดออกอย่างถาวรถ้า

ปล่อยแรงวัตถุจะไม่หดตัวกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีก  ซึ่งในจุดนี ความเค้นจะค่อย ๆ เพิ่มอย่าง

ช้า ๆ หรืออาจจะคงท่ีจนถงึจุดสูงสุด (จุด D) 

6. จุด D เรียกว่า ก าลังประลัย (ultimate strengh) เป็นจุดท่ีมีคาความเค้นสูงสุดท่ีวัสดุจะทน

ไดกอนจะขาดหรือแตกออกจากกัน (Fracture) ความเค้นท่ีจุดนี เรียกว่า Ultimate Strength 

หรือความเคนแรงดึง (Tensile Strength)  

7. จาก D ถึง E การยืดเกดิขึ นอย่างรวดเร็วเฉพาะบริเวณท่ีจะเกิดการหักหรือขาดเท่านั น 

8. จุด E เรียกว่า จุดแตกหัก (rupture point or breaking point) เป็นจุดท่ีวัสดุเกิดการแตก

หรือขาดออกจากกัน (Fracture) ท่ีจุดนี มีค่าความเค้นท่ีเรียกว่า ความเค้นประลัย (Rupture 

Strength) 
 

 สวนโลหะอื่น ๆ เช่น โลหะท่ีผานการขึ นรูปเย็น (Cold Work) มาแล้ว  มันจะแตกหักท่ีจุด                

ความเคนสูงสุด โดยไมมีการลดขนาดพื นท่ีภาคตัดขวาง ดังรูป 11 a  ท้านองเดียวกับพวกวัสดุเปราะ (Brittle 

Materials) เชน เซรามิค ท่ีมีการเปล่ียนรูปอยางพลาสติกนอยมากหรือไมมีเลย  สวนกรณีของวัสดุท่ีเปน             

พลาสติกจะเกิดแตกหักโดยท่ีตองการความเคนสูงขึ น ดังรูป 11 b 
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รูปท่ี 11 เปรียบเทียบเสนโค้งความเคน-ความเครียดของวัสดุเปราะและวัสดุพลาสติก 

  

 เสนโคงความเคน-ความเครียดนี นอกจากจะใชบอกคาความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield Strength)

ความเคนสูงสุดและความเค้นประลัยแล้ว ยังจะใชบอกคาต่าง ๆ ไดอกี  ดังนี คือ 

  ความเหนี ยว  (Ductility) คาท่ี ใชวัดจะบอกเปน เปอร์ เซนตการยื ดตัว  (Percentage 

Elongation)และการลดพื นท่ีภาคตัดขวาง (Reduction of Area) ซึ่งความเหนียวของวัสดุนี จะเปนตัวบอก

ความสามารถในการขึ นรูปของมัน คือถาวัสดุมีความเหนียวดีก็สามารถน้าไปขึ นรูป เชน รีด ตีขึ นรูป                  

ดึงเปนลวด ฯลฯ ไดงาย แตถามีความเหนียวต่้า (เปราะ , Brittle) ก็จะน้าไปขึ นรูปยากหรือท้าไมได้ เปนตน 

  

  Modulus of Elasticity or Stiffness ภายใตพิกัดสัดสวนซึ่งวัสดุมีพฤติกรรมเป็นอิลาสติก 

อัตราสวนระหวางความเคนตอความเครียดจะเทากับคาคงท่ี ค่าหนึ่งเรียกว่า Modulus of elasticity (E) หรือ 

Young's Modulus หรือ Stiffness มักมีหนวยเปน ksi (1 ksi=1000 psi) หรือ kgf/mm2 หรือ GPa ถาแรง

ที่มากระท าเป็นแรงเฉือนเราเรียกคา่คงที่นี้วา Shear Modulus หรือ Modulus of Rigidity (G) คา E และ 

G ของวัสดุแตละชนิดจะมีคาเฉล่ียคงท่ี และเป็นตัวบอกความสามารถคงรูป (Stiffness, Rigidity) ของวัสดุ           

นั่นคือ ถา E และ G มีคาสูง วัสดุจะเปล่ียนรูปอยางอิลาสติกไดนอย แตถา E และ G ต้่า มันก็จะเปล่ียนรูป              

อยางอิลาสติกไดมาก คา E และ G นี มีประโยชนมากส้าหรับงานออกแบบวัสดุท่ีต้องรับแรงตาง ๆ ตารางท่ี 1 

จะแสดงตัวอย่างคา E ของวัสดุ ตาง ๆ 
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 4.1 การค านวณหาคา่มอดุลสัของยัง (Young’s modulus) 

  คามอดุลัสของยัง คือ อัตราส่วนระหวางความเคนตอความเครียด มีความสัมพันธตามสมการ 

𝐸 =
𝜎

휀
 

  เมื่อแทนคาความเคนและความเครียด จะไดว่า 

𝐸 =

𝐹
𝐴
𝛿
𝐿

 

  

  จะได้    𝐸 =  
𝐹

𝐴
∙

𝐿

𝛿
 

   

  เมื่อ E หมายถึง คามอดุลัสของยัง ( Young’s Modulus ) มีหนวยเป็น N/m2 

 

 กรณีที่วัตถุมีพื้นที่หนาตัดไมสม่ าเสมอ   

  

  

 

 

 

 ในการหาระยะยืดทั งหมดของวัตถุ  ต้องอาศัยการอินทิเกรตตลอดความยาวของวัตถุ  กรณีออก 

แรงเค้นกระท้าต่อวัตถุ  และวัตถุยังคงมีสภาพยืดหยุ่นเป็นไปตามกฎของฮุก  จะสามารถค้านวณหาระยะยืด
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ทั งหมดของงวัตถุ  ได้ดังนี  

 จาก     ε =
𝑑𝛿

𝑑𝐿
 

 ดังนั น            𝑑𝛿 = ε𝑑𝐿 

             𝑑𝛿 =
𝜎

𝐸
𝑑𝐿 

             𝑑𝛿 =
𝐹

𝐴𝐸
𝑑𝐿 

                   ∫ 𝑑𝛿 = ∫
𝐹

𝐴𝐸
𝑑𝐿 

              𝛿 = ∫
𝐹

𝐴𝐸
𝑑𝐿 

 หรือ             𝛿 = ∫
𝜎

𝐸
𝑑𝐿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1 การค านวณหาคา่มอดุลสัเฉือน (Shear Modulus) 

  วัตถุท่ีมีค่ามอดุลัสเฉือนสูงแสดงว่าทนต่อการเปล่ียนแปลงรูปร่างได้มาก  แรงท่ีกระท้าจะเป็น  

แรงเฉือน  จึงท้าให้เกิดความเค้นเฉือนและความเครียดเฉือนบนวัตถุนั น 

  ดังนั น  คามอดุลัสเฉือน คือ อัตราส่วนระหวางความเคนเฉือนตอความเครียดเฉือน มี

ความสัมพันธ์ตามสมการ            

       𝑆 =
𝜏

𝛾
    

        

       𝑆 =
𝐹

𝐴
𝑎

ℎ
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  เมื่อ S หมายถึง คามอดุลัสเฉือน (Shear Modulus) มีหนวยเป็น N/m2 

  4.3 มอดุลัสเชิงปริมาตร (Bulk Modulus) 

   ในบางกรณีแรงท่ีกระท้าต่อวัตถุบางชนิด  อาจท้าให้วัตถุนั นมีปริมาตรเปล่ียนไป  ก็จะท้าให้

เกิดความเค้นเชิงปริมาตรและความเครียดเชิงปริมาตรบนวัตถุนั น 

 

    สมมติ  แท่งวัตถุรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ซึ่งมีปริมาตร V  

    ได้รับแรงภายนอกกระท้าทุกผิวที่ต่างก็มีพื นท่ี A  

    ในลักษณะตั งฉากกับผิวและมีขนาดสม่้าเสมอเท่ากับ F  

    ท้าให้แท่งวัตถุนี มีปริมาตรลดลง ∆V โดยยังคงรูปร่าง 

    ลักษณะเดิม 

 

              รูปที่ 12 มอดุลัสเชิงปริมาตร 

    

   ดังนั น  คามอดุลัสเชิงปริมาตร คือ อัตราส่วนระหวางความเคนเชิงปริมาตร ตอความเครียด

เชิงปริมาตร มีความสัมพันธ์ตามสมการ  

      𝐵 =  −
𝐹 𝐴⁄

∆𝑉 𝑉⁄
  =   −

∆𝑃

∆𝑉 𝑉⁄
           

    

   เมื่อ B หมายถึง คามอดุลัสเชิงปริมาตร (Bulk Modulus) มีหนวยเป็น N/m2 

   เครื่องหมายลบเป็นการแสดงว่า  กรณีท่ีค่าความดันเพิ่มขึ นเป็นบวกปริมาตรจะลดลง  

   ส่วนกลับของมอดลัูสเชิงปริมาตร ( 
1

𝐵
 ) เรียกว่า สภาพอัดได้  มีหน่วยเป็น  m2/N 

 

ตัวอย่าง 5 

เมื่อถ่วงน ้าหนัก 60 N กับปลายข้างหนึ่งของลวดเหล็กเส้นหนึ่ง ซึ่งยาว 2 m และมีพื นท่ีภาคตัดขวาง                

4x10-8 m2 ปรากฏว่า เส้นลวดยาวกว่าเดิม 2x10-2 m จงค้านวณหามอดลัูสของยังส้าหรับลวดเหล็กเส้นนี  

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ตัวอย่าง 6 

แผ่นทองเหลืองส่ีหล่ียมจัตุรัสท่ีรองฐานรูปปั้นแห่งหนึ่งซึ่งมีขนาด (0.7x0.7) m หนา 0.5 cm มีมุมโย้ไปจาก
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ต้าแหน่งเดิมมากท่ีสุดเป็นระยะ 1.7x10-2 cm เนื่องจากแรงของแผ่นดินไหวกระท้า ณ ขอบของแผ่น

ทองเหลืองแผ่นนี  มีขนาด 3x104 N จงใช้ข้อมูลดังกล่าวค้านวณหาค่ามอดุลัสเฉือน 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       

ตัวอย่าง 7 

ขณะปกติน ้ามันหล่อล่ืนในเครื่องอัดไฮโดรลิกเครื่องหนึ่งมีปริมาตร 2.5x105 cm3 เมื่อมีความดันเพิ่มขึ น                

15 MPa น้ามันหล่อล่ืนปริมาณดังกล่าวมีปริมาตรลดลง 7.5x10-4 m3 จงค้านวณหาค่ามอดูลัสเชิงปริมาตร 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

แบบฝึกหัด 5 

ลวดทองแดงเสนหนึ่งยาว 4 m มีพื นท่ีภาคตัดขวาง 1 x 10-8 m2 มีคายังมอดุลัสเปน 1.1 x 1011 N/m2 

จะต้องออกแรงดึงเทาใดจึงจะท้าใหลวดเสนนี ยืดออกอีก 1 mm 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

เอกสารประกอบการเรียน : เรื่อง สมบัติทางกายภาพของของแข็ง เรียบเรียงโดย ครูนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ 
  

26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

แบบฝึกหัด 6 

สายเคเบลเหล็กมีพื นท่ีภาคตัดขวาง 3.0 x 10-4 m2 ผูกติดกับลิฟท์ซึ่งหนัก 8000 N ถาในการใชลิฟทก้าหนดให

ความเคนท่ีกระท้ากับสายเคเบิลค่าไมเกิน 0.25 ของขอบเขตความยืดหยุ่น จงหาคาความเรงสูงสุดในการ

เคล่ือนท่ีขึ นของลิฟทถาสายเคเบิลเหล็กมีคาขอบเขตความยืดหยนุ 2.8 x 108 N/m2 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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



 

เอกสารประกอบการเรียน : เรื่อง สมบัติทางกายภาพของของแข็ง เรียบเรียงโดย ครูนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

แบบฝึกหัด 7 

ลวดเหล็กดึงลิฟทมีความเคนท่ีขีดจ้ากัดความยืดหยุนเทากับ 2 x 108 N/m2 และมีพื นท่ีหนาตัด 2.0 x 10-4 m2     

ถาลิฟทมีสัมภาระมวล 2,000 kg ลิฟทนี สามารถเคล่ือนท่ีด้วยความเรงสูงสุดเทาใด ลวดจึงจะไม่ยืดเกิน

ขีดจ้ากัด ก้าหนดคา g = 9.8 m/s2  

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 



 

เอกสารประกอบการเรียน : เรื่อง สมบัติทางกายภาพของของแข็ง เรียบเรียงโดย ครูนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

แบบฝึกหัด 8 

ลวดท้าด้วยโลหะต่างชนิดกันสองเสนยาวเท่ากันมีพื นท่ีหนาตัดเปน 0.1 และ 0.18 cm2 เมื่อดึงลวดทั งสองดวย

แรงเทากัน มันจะยืดออกยาวเท่ากับ 0.3 และ 0.2 cm ตามล้าดับ จงหาอัตราสวนของมอดุลัสของยังของลวด

เสนท่ีหนึ่งตอมอดลัุสของยังของลวดเสนท่ีสอง  

วิธีท า 



 

เอกสารประกอบการเรียน : เรื่อง สมบัติทางกายภาพของของแข็ง เรียบเรียงโดย ครูนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ 
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 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหัด 9 

ลูกตมุมีมวล 20 kg สายแขวนลูกตุ้มเปน็ลวดเหล็กยาว 10 m มีพื นท่ีภาคตัดขวาง 5 x 10-6 m2 ปล่อยใหลูกตุม 

แกวงเป็นมุมกว้างโดยมีอัตราเร็วท่ีจุดต้่าสุด 10 m/s ความยาวของเสนลวดท่ียืดเพิ่มขึ นจากเมื่อแขวนอยูนิ่ง       

มีคาเทาใด ใหมอดุลัสยังของเหล็กมีคาเทากับ  20 x 1010 N/m2 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

เอกสารประกอบการเรียน : เรื่อง สมบัติทางกายภาพของของแข็ง เรียบเรียงโดย ครูนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

แบบฝึกหัด 10 

จงค้านวณหาระยะยืดของวัตถุเนื่องจากแรงภายนอกขนาด 100 kN ท่ีกระท้าท่ีปลายทั งสองดานของแผนวัตถุ

หนา 20 mm ยาว 10 m โดยมีความกว้างของปลายสองดานไมเท่ากัน ดานหนึ่งกวาง 40 mm และปลายอีก             

ดานหนึ่งกวาง 120 mm ดังแสดงในรูป เมื่อวัตถุมีคามอดุลัสของยังเปน 200 GPa 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีท า 

 โจทย์ก้าหนดให้ 

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

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

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

 โจทย์ต้องการหา 

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

 จากสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


