
(Mechanics of Materials)  

รายวิชา  
กลศาสตร์ของวัสดุ  

รหสั ENBE106  
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาต ิ  วันแต่ง 



บทที่ 2 

(Strain) 



เนือ้หา 
บทที่ 1 ความเค้น  3 ช่ัวโมง 
บทที่ 2 ความเครียด 3 ช่ัวโมง 
บทที่ 3 กฎของฮุก 3 ช่ัวโมง 
บทที่ 4 ทฤษฏีพลังงานความเครียดและความเค้นเข้มข้น  3 ช่ัวโมง 
บทที่ 5 ความเค้นความเครียดเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงและความเค้นความเครียดในวัสดุ 
  ที่ต่อกัน  3 ช่ัวโมง       

บทที่ 6 การบิดของเพลา 3 ช่ัวโมง 
บทที่ 7 ความเค้นภายในผนังบางภายใต้แรงกระท าสองทศิทาง  3 ช่ัวโมง 
บทที่ 8 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน  6 ช่ัวโมง 
บทที่ 9 ความเค้นในคานและการโก่งตัวของคาน   6 ช่ัวโมง 
บทที่ 10  ความเค้นเฉือนในคานและการรวมความเค้น  6 ช่ัวโมง 
บทที่ 11  การออกแบบคานและเพลา  3 ช่ัวโมง 
บทที่ 12  การแตกหกัของวัสดุ  3 ช่ัวโมง 

กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Material) 



หัวข้อเน้ือหาประจ าบท  
1.  ความเครียด       

2.  การทดสอบแรงดงึ      

3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด  

4.  แรงกระท าแนวแกนในท่อนวสัดุ    

5.  ความเครียดที่เกดิในโครงสร้างที่ต่อยดึเข้าด้วยกนั 

6.  บทสรุป 
7.  แบบฝึกหัดทบทวน 
8.  เอกสารอ้างอิง    



วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ีแลว้ ผูเ้รียนควรจะ 
1. สามารถอธิบายลกัษณะความเครียดได้ 
2. สามารถค านวณความเครียดได้ 
3. สามารถอธิบายลกัษณะการทดสอบแรงดงึได้ 
4. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นและ

ความเครียดได้ 
5. สามารถค านวณแรงกระท าแนวแกนในท่อนวสัดุได้ 
6. สามารถอธิบายความเครียดที่เกดิในโครงสร้างที่ต่อยดึเข้า

ด้วยกนัได้ 



http://production.pcru.ac.th/staff_tan.html 



(Strain) 



ความเครียด หมายถงึ 

ความเครียด (กลศาสตร์) การวัดการเปล่ียนรูปของวัตถุ
ที่เกิดจากแรงภายนอกมากระท า โดยแสดงการกระจัด
สัมพัทธ์ระหว่างอนุภาคในวัตถุ 

ความเครียด (ชีววทิยา) การที่สิ่งมีชีวติไม่สามารถ
ตอบสนองอย่างพอเหมาะต่อความต้องการทาง
กายหรือจติ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)




ความเครียด คือ อตัราส่วน
ระหว่างส่วนทียื่ดออกเม่ือรับแรง

ต่อความยาวเดมิ  



ลักษณะแรงกระท าภายนอก  
(Analysis of Internal Forces) 







เม่ือมีแรงกระท าเพิ่มมากขึน้จนวัตถุไม่
สามารถคงสภาพสมดุลอยู่ได้กจ็ะเกดิ

การเปล่ียนรูปไป 

การเปล่ียนรูปนีอ้าจเกดิการยืดตัวหรือหด
ตัวกไ็ด้แล้วแต่ลักษณะของแรงกระท า  

อัตราส่วนความยาวที่เปล่ียนไปนีเ้รียกว่า  
ความเครียด  



เอฟซิลอน  



อัตราส่วนความยาวที่เปล่ียนไป 

ชนิดของวัสด ุ ขนาดของแรงกระท า  

ลักษณะการยดึปลายของวัสดุ อุณหภูมิของวัสดุขณะรับแรงกระท า 



ประโยชน์จากการท าให้วัสดุเกดิอตัราส่วนที่เปลี่ยนรูปไป 



แต่ในทางกลับกันงานบางอย่างอาจไม่ต้องการให้วัสดุเกิดอัตราส่วนท่ี
เปล่ียนรูปเลย  





เอฟซิลอน  









การทดสอบแรงดงึ 



การทดสอบแรงดงึ 

ก่อนน าไปใช้งานจ าเป็นท่ีจะต้องท าการทดสอบวัสดุเพื่อหาคุณสมบัติ
เชิงกลก่อนเสมอ 

วิธีการการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุตามมาตรฐานที่ใช้
กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  
การทดสอบวัสดุตามมาตรฐานขององค์กรนานาชาต ิ(ISO) 
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (ASTM)   
มาตรฐานของญ่ีปุ่ น (JIS)  
มาตรฐานของเยอรมัน (DIN)  
มาตรฐานของสมาคมมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (สมอ.)  
เป็นต้น  













การทดสอบแรงดงึมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาค่า

ความแข็งแรงของวัสดุที่ทน
ต่อแรงดงึสูงสุด ค่าความ
เค้นคราก และอัตราการยืด

ตัวของวัสดุ 

ใช้ขนาดชิน้งานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐานของ ASTM  

Li = 50.8 mm 

di = 12.8 mm 



เคร่ืองบันทึกส าหรับวัดการยดืตวัของชิน้งานดงักล่าวเรียกว่า เอ็กซ์เทนโซ
มิเตอร์ (Extensometer) หรือเกจวัดความเครียดแบบความต้านทานไฟฟ้า 

(Electrical resistance strain gage) 

มอเตอร์และชุดควบคุมแรงดึง ชุดหัวจับชิน้งานทดสอบ ชุดวัดการยดืตัวของชิน้งาน
ทดสอบ  และอุปกรณ์วัดความเครียด 



การลบมุมที่ต่างกันด้วย 
เพื่อลดการเกิดความเค้น

เข้มข้น (Stress 

Concentration) 

การลบมุม (Fillet)  

ให้เกดิการขาดในช่วง
บริเวณ gage 

length ความยาว
ก าหนด 



ทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียด 

ท าการเพิ่มแรงดงึอย่างช้าๆและควบคุมให้ชิน้ทดสอบ
ยืดตัวอย่างสม ่าเสมอ จนชิน้งานขาดในช่วงความยาว

ก าหนด 





วัสดุแข็งเหนียว (Ductile Material) (ก) และวัสดุแข็ง
เปราะ (Brittle Material) (ข)  

กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด 



วัสดุแขง็เหนียว วัสดุชนิดนีเ้ม่ือรับแรงในช่วง
ยืดหยุ่น เม่ือน าแรงออกวัสดุจะกลับคืนรูปทรงเดมิ 

แต่ถ้ารับแรงในปริมาณที่มากจนถงึจุดคราก 
(Yield point) จะเกิดการแอ่นตัวหรือยืดตัว 

แล้วหลังจากนัน้จะเกิดการเปล่ียนรูปร่างแบบถาวร
เม่ือรับแรงมากขึน้แล้วจงึเกิดการแตกหกั ข้อดีของ
วัสดุชนิดนีจ้ะท าให้สังเกตได้ก่อนที่จะเกิดการ
แตกหักเสียหาย เพราะจะมีการครากของวัสดุ
ก่อนที่จะเกิดการแตกหัก เช่น เหล็กเหนียว 



วัสดุแขง็เปราะ  วัสดุชนิดนีจ้ะมีจุดครากที่น้อย
มาก จนบางครัง้อาจถือว่าวัสดุชนิดนีไ้ม่มีจุด

ครากก็อาจกล่าวได้ เราจะไม่มีโอกาสสังเกตเหน็
อาการต่างๆของวัสดุล่วงหน้าได้เลย เพราะการ
แตกหกัจะเกิดขึน้ในช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น คือรับ
แรงไปมากขึน้ๆจนเกิดการแตกหกัในที่สุด การ

แตกหกัแบบนีจ้งึอันตรายมากโดยเฉพาะ
โครงสร้างที่ใหญ่ ๆ หรือเคร่ืองจักรใหญ่ เช่น 

เหล็กหล่อ คอนกรีต 









ความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้น
และความเครียด 



ช่วงยดืหยุ่น (Elastic Deformation) และช่วงเปลี่ยนรูปถาวร (Plastic 
Deformation) 



1. ความเค้นสัดส่วนจ ากัด (Proportional limit)  

จะมีค่าอยู่ในช่วงความเครียดที่ 0-0.0012 



2. ความเค้นคราก (Yield stress หรือ Yield strength) 

ในการทดสอบเหลก็เหนียวเมื่อรับแรงจนถงึความเค้นครากแล้วชิน้ทดสอบจะ
ยดืตัวเองโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแรงดึงจะใช้แรงดึงเท่าเดิม เรียกว่า การเปลี่ยนรูป
ถาวรสมบูรณ์ (Perfectly plastic)  



3.   ความเค้นสูงสุด (Ultimate stress)  

4.   ความเค้นขาด (Fracture stress or Rupture)  



5.   เปอร์เซ็นต์ในการยดืตวั (Elongation)  

ความสามารถในการยืดตัวของวัสดุ (Ductility)  

6.   เปอร์เซ็นต์การลดพืน้ที่หน้าตัดของชิน้ทดสอบ (Ar) 











 แรงกระท าแนวแกนในท่อนวสัดุ 



แรงกระท าแนวแกนในท่อนวัสดุ 





0.4 mm 





วัสดุที่ต่างชนิดกันจะส่งผลต่อทศิทางของแรงกระท าในชิน้งาน เม่ือ
อุณหภูมิสูงขึน้และเม่ืออุณหภูมิลดลง 





ที่มา ข้อสอบสภาวิศวกร 















ความเครียดทีเ่กดิในโครงสร้างที่ต่อ
ยดึเข้าด้วยกนั 



ความเครียดที่เกิดในโครงสร้างที่ต่อยดึเข้าด้วยกนั 
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บทสรุป 



บทสรุป 
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เอกสารอ้างองิ 



แบบฝึกหัดทบทวน 

2, 4, 6, 8 และ 10 
ส่งภายในวันจันทร์ ที่ห้อง 18/5203 

เฉลยอาทติย์หน้า 


