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การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุกอสราง
หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสรางมีขอบขายการทดสอบสมบัติดานตางๆของวัสดุทงั้ สมบัติเชิงกลและ
สมบัติทางเคมี ฯลฯ ซึ่งหองปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสรางสวนใหญนั้นจะใชผลการทดสอบสมบัติเชิงกล
มาประกอบการตัดสินความเปนไปตามเกณฑกาํ หนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑทเี่ กี่ยวของ เพราะสมบัติ
เชิงกลจะเปนสิ่งที่บงบอกถึงความสามารถที่จะรับหรือทนทานตอแรงกระทําในรูปแบบตางๆ ซึ่งในการนํา
วัสดุตางๆไปใชงานจําเปนทีจ่ ะตองทราบถึงสมบัติเชิงกลเหลานี้เพื่อที่จะนําขอมูลไปใชประกอบการ
ออกแบบ และคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงานแตละประเภท ดังนั้นหองปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุ
กอสรางและผูเ กี่ยวของกับกระบวนการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง จะตองมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทดสอบเชิงกล
สมบัติเชิงกลของวัสดุ เชน ความแข็ง (Hardness) ความแข็งแรง (Strength) ความเหนียว (Ductility)
ฯลฯ เปนสิ่งที่จะบอกวาวัสดุนั้นๆ สามารถที่จะรับหรือทนทานแรง หรือพลังงานเชิงกลภายนอกที่มา
กระทําไดดีมากนอยเพียงใด
ความเคน (Stress) หมายถึง แรงตานทานภายในเนื้อวัสดุที่มีตอแรงภายนอกที่มากระทําตอหนึ่งหนวย
พื้นที่ แตเนื่องจากความไมเหมาะสมทางปฏิบัติ และความยากในการวัดหาคานี้ เราจึงมักจะพูดถึงความ
เคนในรูปของแรงภายนอกทีม่ ากระทําตอหนึ่งหนวยพื้นที่ ดวยเหตุผลที่วา แรงกระทําภายนอกมีคา
เทากับกับแรงตานทานภายใน
โดยทัว่ ไปความเคนสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด ตามลักษณะของแรงที่มากระทํา
1. ความเคนแรงดึง (Tensile Stress) เกิดขึ้นเมื่อมีแรงดึงมากระทําตั้งฉากกับพื้นทีภ่ าคตัดขวาง โดย
พยายามจะแยกเนื้อวัสดุใหแยกขาดออกจากกัน ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงลักษณะของแรงกระทําชนิดตางๆ
2. ความเคนแรงอัด (Compressive Stress) เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดมากระทําตั้งฉากกับพื้นที่ภาคตัดขวาง
เพื่อพยายามอัดใหวัสดุมีขนาดสัน้ ลง ดังรูปที่ 1b)
3. ความเคนแรงเฉือน (Shear Stress) เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระทําใหทิศทางขนานกับพื้นที่
ภาคตัดขวาง เพื่อใหวัสดุเคลื่อนผานจากกันดังรูปที่ 1c) มีคาเทากับแรงเฉือน (Shear Force) หารดวย
พื้นที่ภาคตัดขวาง A ซึ่งขนานกับทิศทางของแรงเฉือน ในทางปฏิบัติความเคนที่เกิดจะมีทั้ง 3 แบบนี้
พรอม ๆ กัน
ความเครียดและการเปลี่ยนรูป (Strain and Deformation)
ความเครียด (Strain) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ (Deformation) เมื่อมีแรงภายนอกมากระทํา
(เกิดความเคน) การเปลี่ยนรูปของวัสดุนี้เปนผลมาจากการเคลื่อนที่ภายในเนื้อวัสดุ ซึ่งลักษณะของมัน
สามารถแบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ
1. การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or Elastic Strain)
เปนการเปลี่ยนรูปในลักษณะที่เมื่อปลดแรงกระทํา อะตอมซึ่งเคลื่อนไหวเนื่องจากผลของความเคนจะ
เคลื่อนกลับเขาตําแหนงเดิม ทําใหวัสดุคงรูปรางเดิมไวได ตัวอยางไดแก พวกยางยืด, สปริง ถาเราดึง
ยางยืดหรือสปริงแลวปลอย ยางยืดหรือสปริงจะกลับไปมีขนาดเทาเดิม

2/8

โดย นายชัชพงษ เข็มทรัพย

2. การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or Plastic Strain) เปน
การเปลี่ยนรูปที่ถึงแมวาจะปลดแรงกระทํานั้นออกแลววัสดุก็ยังคงรูปรางตามทีถ่ ูกเปลี่ยนไปนัน้ โดย
อะตอมที่เคลื่อนทีไ่ ปแลวจะไมกลับไปตําแหนงเดิม
วัสดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปทั้งสองชนิดนีข้ ึ้นอยูกับแรงที่มากระทําหรือความเคนวามีมาก
นอยเพียงใด หากไมเกินพิกัดการคืนรูป (Elastic Limit) แลว วัสดุนนั้ ก็จะมีพฤติกรรมคืนรูปแบบ
อิลาสติก แตถา ความเคนเกินกวาพิกัดการคืนรูปแลววัสดุก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบถาวรหรือแบบ
พลาสติก
ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด (Stress-Strain Relationship) ในการแสดง
ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ในทีน่ ี้เราจะใชเสนโคงความเคน-ความเครียด (StressStrain Curve) ซึ่งไดจากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เปนหลัก โดยจะพลอตคาของความเคนใน
แกนตั้งและความเครียดในแกนนอน ดังรูป 2 การทดสอบแรงดึง นอกจากจะใหความสัมพันธระหวาง
ความเคน-ความเครียดแลว ยังจะแสดงความสามารถในการรับแรงดึงของวัสดุ ความเปราะ เหนียวของ
วัสดุ (Brittleness and Ductility) และบางครั้งอาจใชบอกความสามารถในการขึน้ รูปของวัสดุ
(Formability) ไดอีกดวย
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รูปที่ 2 เสนโคงความเคน-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point)
การทดสอบแรงดึง (Tension Test)
วิธีการทดสอบนั้น เราจะนําตัวอยางที่จะทดสอบมาดึงอยางชา ๆ แลวบันทึกคาของความเคนและ
ความเครียดทีเ่ กิดขึ้นไว แลวมาพลอตเปนเสนโคงดังรูปที่ 2 ขนาดและรูปรางของชิ้นทดสอบมีตาง ๆ กัน
ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุนนั้ ๆ มาตรฐานตาง ๆ ของการทดสอบ เชน มาตรฐานของ ASTM (American
Society of Testing and Materials), BS (British Standards), JIS (Japanese Industrial Standards)
หรือแมแต มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) ไดกําหนดขนาดและรูปรางของชิ้นทดสอบไว พรอม
กับกําหนดความเร็วในการเพิ่มแรงกระทําเอาไวดวย ซึ่งอาจแตกตางกันบางระหวางมาตรฐานแตละฉบับ
ทั้งนี้เพื่อใหผลของการทดสอบดวยวิธีเดียวกันมีเงื่อนไขในการทดสอบเหมือนกัน เพื่อที่จะสามารถกําหนด
เปนวิธีการที่นา เชื่อถือและยอมรับไดเมื่อตองนําผลการทดสอบไปเทียบกับเกณฑตัดสินตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานที่เกีย่ วของ จากการศึกษาเสนโคงความเคน-ความเครียด เราพบวา เมื่อเราเริ่มดึงชิ้นทดสอบ
อยางชา ๆ ชิ้นทดสอบจะคอย ๆ ยืดออก จนถึงจุดจุดหนึง่ (จุด A ตามรูปที่2) ซึ่งในชวงนี้ความสัมพันธ
ระหวางความเคน-ความเครียดจะเปนสัดสวนคงที่ ทําใหเราไดกราฟที่เปนเสนตรง ตามกฎของฮุค
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(Hook's law) ซึ่งกลาววาความเคนเปนสัดสวนโดยตรงกับความเครียด จุด A นี้ เรียกวาพิกัดสัดสวน
(Proportional Limit) และภายใตพิกัดสัดสวนนี้ วัสดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic
Behavior) นั่นคือเมื่อปลอยแรงกระทํา ชิ้นทดสอบจะกลับไปมีขนาดเทาเดิม เมื่อเราเพิ่มแรงกระทําตอไป
จนเกินพิกัดสัดสวน เสนกราฟจะคอย ๆ โคงออกจากเสนตรง วัสดุหลายชนิดจะยังคงแสดงพฤติกรรมการ
คืนรูปไดอีกเล็กนอยจนถึงจุด ๆ หนึ่ง (จุด Bตามรูปที2่ ) เรียกวา พิกัดยืดหยุน (Elastic limit) ซึ่งจุดนี้จะเปน
จุดกําหนดวาความเคนสูงสุดที่จะไมทาํ ใหเกิดการแปรรูปถาวร (Permanent Deformation or Offset) กับ
วัสดุนนั้ เมื่อผานจุดนี้ไปแลววัสดุจะมีการเปลี่ยนรูปอยางถาวร (Plastic Deformation) ลักษณะการเริ่มตน
ของความเครียดแบบพลาสติกนี้เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัสดุ ในโลหะหลายชนิด เชน พวกเหล็กกลา
คารบอนต่ํา (Low Carbon Steel) จะเกิดการเปลี่ยนรูปอยางรวดเร็ว โดยไมมกี ารเพิ่มความเคน (บางครั้ง
อาจจะลดลงก็มี) ที่จุด C(ตามรูปที่2) ซึ่งเปนจุดที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก จุด C นี้เรียกวาจุดคราก
(Yield Point) และคาของความเคนที่จุดนี้เรียกวา ความเคนจุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength
คา Yield Strength นี้ เปนจุดแบงระหวางพฤติกรรมการคืนรูปกับพฤติกรรมการคงรูป และในกรณีของ
โลหะจะเปนคาความแข็งแรงสูงสุดที่เราคงใชประโยชนไดโดยไมเกิดการเสียหาย
วัสดุหลายชนิดเชน อะลูมิเนียม ทองแดง จะไมแสดงจุดครากอยางชัดเจน แตเราก็มีวธิ ีที่จะหาไดโดย
กําหนดความเครียดที่ 0.10 - 0.20% ของความยาวกําหนดเดิม (Original Gage Length) แลวลากเสน
ขนานกับกราฟชวงแรกไปจนตัดเสนกราฟที่โคงไปทางดานขวา ดังรูปที่ 2.5 คาความเคนที่จุดตัดนี้จะ
นํามาใชแทนคาความเคนจุดครากได ความเคนที่จุดนีบ้ างครั้งเรียกวา ความเคนพิสูจน (Proof Stress)
หรือความเคน 0.1 หรือ 0.2% offset ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 เสนโคงความเคน-ความเครียดแบบทีไ่ มมีจดุ คราก
หลังจากจุดครากแลว วัสดุจะเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกโดยความเคนจะคอย ๆ เพิ่มอยางชา ๆ หรืออาจจะ
คงที่จนถึงจุดสูงสุด (จุด Dในรูปที่ 2) คาความเคนทีจ่ ุดนีเ้ รียกวา Ultimate Strength หรือความเคนแรง
ดึง (Tensile Strength) ซึ่งเปนคาความเคนสูงสุดที่วัสดุจะทนไดกอนทีจ่ ะขาดหรือแตกออกจากกัน
(Fracture) คาความเคนสูงสุดนี้สามารถนํามาใชตัดสินความเปนไปตามเกณฑกําหนดของวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑแตละชนิดได นอกจากนี้ คานีย้ งั ใชเปนดัชนีเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุไดดวยวา วัสดุชิ้นใด
จะสามารถทนหรือรับแรงไดมากกวากัน ที่จุดสุดทาย (จุด E ของรูปที่ 2) ของกราฟ เปนจุดทีว่ ัสดุเกิดการ
แตกหรือขาดออกจากกัน (Fracture) สําหรับโลหะบางชนิด เชน เหล็กกลาคารบอนต่ําหรือโลหะเหนียว
คาความเคนประลัย (Rupture Strength) นี้จะต่ํากวาความเคนสูงสุด เพราะเมื่อเลยจุด D ไป พื้นที่
ภาคตัดขวางของตัวอยางทดสอบลดลง ทําใหพื้นที่จะตานทานแรงดึงลดลงดวย ในขณะที่เรายังคง
คํานวณคาของความเคนจากพื้นที่หนาตัดเดิมของวัสดุกอนที่จะทําการทดสอบแรงดึง ดังนั้นคาของ
ความเคนจึงลดลง สวนโลหะอื่น ๆ เชน โลหะที่ผานการขึน้ รูปเย็น (Cold Work) มาแลว มันจะแตกหักที่
จุดความเคนสูงสุด โดยไมมีการลดขนาดพื้นที่ภาคตัดขวาง ดังรูป 4(a) ทํานองเดียวกับพวกวัสดุเปราะ
(Brittle Materials) เชน เซรามิกส ที่มีการเปลี่ยนรูปอยางพลาสติกนอยมากหรือไมมเี ลย สวนกรณีของ
วัสดุที่เปนพลาสติกจะเกิดแตกหักโดยที่ตอ งการความเคนสูงขึ้น ดังรูป 4(b)
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบเสนโคงความเคน-ความเครียดของวัสดุเปราะและวัสดุพลาสติก
เสนโคงความเคน-ความเครียดนี้ นอกจากจะใชบอกคาความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield Strength)
ความเคนสูงสุดและความเคนประลัยแลว ยังจะใชบอกคาตาง ๆ ไดอีกเชน
ความเหนียว (Ductility) คาที่ใชวัดจะบอกเปนเปอรเซนต การยืดตัว (Percentage Elongation) และ
การลดพื้นที่ภาคตัดขวาง (Reduction of Area) ในทางปฏิบัติเรามักใชคา การยืดตัว(Percentage
Elongation) มากกวาเพราะสะดวกในการวัด ความเหนียวของวัสดุนี้จะเปนตัวบอกความสามารถในการ
ขึ้นรูปของมัน คือถาวัสดุมีความเหนียวดี คือมีการยืดตัวสูง ก็สามารถนําไปขึน้ รูป เชน รีด ตีขึ้นรูป
ดึงเปนลวด ฯลฯ ไดงาย แตถามีความเหนียวต่ํา (เปราะ) ก็จะนําไปขึ้นรูปยาก หรือทําไมได เปนตน
ความแข็ง (Hardness) ความแข็งเปนความตานทานการเจาะทะลุ (penetration) หรือการเสียดสี
(Abrasion) ของวัสดุ ความแข็งของวัสดุเกี่ยวพันกับการจับตัวของอะตอมและโมเลกุลภายในเนื้อวัสดุ
เชนเดียวกันกับความแข็งแรง ดังนั้นความแข็งมักจะเพิ่มเมื่อวัสดุมีความแข็งแรงสูงขึน้ นัน่ คือ พวกโลหะ
และเซรามิกสจะแข็งกวาพวกโพลีเมอร
การทดสอบความแข็ง มีอยูหลายวิธี แตที่ใชกันมากที่สุดมี 3 วิธี คือ
1. การทดสอบความแข็งแบบบริเนล (Brinell Hardness Test) วิธกี าร คือ ใชลูกบอลเหล็กที่ผา นการ
ชุบแข็งมาอยางดี มีการกําหนดขนาดเสนผานศูนยกลางที่ใช กดลงบนผิวของวัสดุที่จะวัด โดยใชแรง
ที่คงที่โดยขึ้นอยูกับชวงความแข็งของวัสดุที่ทดสอบ จากนั้นวัดเสนผานศูนยกลางของรอยบุม
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(Indentation) นําคาทีไ่ ดไปคํานวณคาความแข็งจะคํานวณจากแรงกดที่กระทําตอหนึ่งหนวยพื้นที่ผิว
จะไดคาความแข็งแรงแบบบริเนล (Brinell Hardness Number) การทดสอบความแข็งแบบบริเนลนี้
ไมเหมาะสมกับวัสดุแข็ง เนื่องจากความแข็งของหัวกดไมมากนัก นอกจากนี้ยังไมเหมาะกับชิน้ ทดสอบที่
บางกวาขนาดของรอยบุม
2. การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล (Rockwell Hardness Test) การทดสอบแบบนี้คลายกับการ
ทดสอบแบบบริเนล แตใชหัวกดเล็กกวาและแรงนอยกวา คาของแรงที่ใชและชนิด หรือขนาดของหัวกด
จะเปลี่ยนได ขึ้นกับสเกลของความแข็งแบบร็อคเวลที่เราจะเลือกใชใหเหมาะสมกับชนิดของวัสดุทจี่ ะ
ทดสอบ การอานคาความแข็งจะอานโดยตรงจากเครื่อง กลาวคือ ถาความลึกของรอยกดลงไปตื้น
คาของตัวเลขจะสูง แสดงวาวัสดุมีความแข็งมาก วิธกี ารทดสอบจะใหแรงกระทําเล็กนอยคือ 10 กก.
จากนั้นจะเพิ่มแรงกระทําขึน้ ซึ่งอาจจะมีตั้งแต 60-100 กก. ขึน้ อยูกับขนาดและชนิดของหัวกด
นอกจากนีย้ ังขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุที่จะทดสอบดวย หัวกดที่ใชอาจจะเปนลูกบอลเหล็กหรือเพชรที่มี
รูปกรวย การทดสอบแบบร็อคเวลนี้ ใชอยางกวางขวางเพราะสามารถใชวัดความแข็งของวัสดุชนิดตาง ๆ
ไดมากกวา สามารถวัดความแข็งของวัสดุที่การทดสอบแบบบริเนลวัดไมได การใชงานสะดวกอานคาได
รวดเร็ว เพราะอานโดยตรงจากเครื่อง และเนื่องจากรอยบุมมีขนาดเล็กจึงไมทําลายผิวของชิ้นทดสอบ
3. การทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร (Vickers Hardness Test) เปนการวัดความแข็งโดยใชหวั กด
เพชรมีลักษณะเปนปรามิดฐานสี่เหลี่ยม ทีป่ ลายหัวกดทํามุม 136° การทดสอบแบบนี้เปนการพัฒนา
มาจากการทดสอบแบบบริเนล การเลือกใชรูปทรงปรามิด เพื่อใหเกิดความชัดเจนของรอยกด และ
จะทําการวัดขนาดของเสนผานศูนยกลางไดงาย การเลือกใชหัวกดเพชรในการทําหัวทดสอบ เนื่องจาก
มีความแข็งสูงและไมเกิดการเปลี่ยนรูปไดงาย การทดสอบแบบวิคเกอรนี้คลายกับบริเนลในแงทวี่ า
คาทีไ่ ดเปนอัตราสวนระหวางแรงที่ใชตอพื้นทีข่ องรอยกด แตตางกันทีห่ ัวกดที่ใชเปนเพชรรูปประมิด
แรงที่ใชมีตั้งแต 5-120 กก. ขึ้นอยูกับความแข็งของวัสดุ
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