
ความเค้น (Stress) และ ความเครียด ( Strain) ของโลหะ 
 
ความเค้น (Stress) 

ตามความเป็นจริงความเค้นหมายถึง  แรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรง
ภายนอกที่มากระท าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่  แต่เนื่องจากความไม่เหมาะสมทางปฏิบัติ  และความยาก
ในการวัดหาค่านี้  เราจึงมักจะพูดถึงความเค้นในรูปของแรงภายนอกที่มากระท าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่  
ด้วยเหตุผลที่ว่า  แรงกระท าภายนอกมีความสมดุลกับแรงต้านทานภายใน  การหาค่าความเค้น
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้คือ 

     



 

 

เมื่อ                  =   ความเค้น (Stress) มีหน่วยเป็นปาสกาล (Pa, 1 Pa = 1N/m2) หรือ  kgf/mm2  
หรือ    psi (lbf/in2) 

                        =   แรงภายนอกที่มากระท า  มีหน่วยเป็น N  หรือ  kgf  หรือ lbf 
                      =   พื้นที่ภาคตัดขวางที่แรงกระท า : m2 หรือ mm2 หรือ in2 
 

โดยทั่วไปความเค้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3  ชนิด  ตามลักษณะของแรงที่มา
กระท า 

1. ความเค้นแรงดึง (Tensile Stress)  เกิดขึ้นเมื่อมีแรงดึงมากระท าตั้งฉากกับพื้นที่
ภาคตัดขวาง  โดยพยายามจะแยกเนื้อวัสดุให้แยกขาดออกจากกัน  ดังรูปที่ 2.1a 

 
a) แรงดึง (Tension) 

 
b) แรงกด (Compression) 

 
C)  แรงเฉือน (Shear) 

รูปที ่2.1  แสดงลักษณะของแรงกระท าชนิดต่าง ๆ  



 
2. ความเค้นแรงอดั (Compressive Stress)   เกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดมากระท าตั้งฉากกับ

พื้นที่ภาคตัดขวาง  เพื่อพยายามอัดให้วัสดุมีขนาดสั้นลง  ดังรูปที่ 2.1b 

3. ความเค้นแรงเฉือน (Shear Stress)  ใช้สัญลักษณ์  เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระท าให้
ทิศทางขนานกับพื้นที่ภาคตัดขวาง  เพื่อให้วัสดุเคลื่อนผ่านจากกันดังรูปที่ 2.1c  มีค่าเท่ากับแรง
เฉือน (Shear Force)  หารด้วยพื้นที่ภาคตัดขวาง A  ซึ่งขนานกับทิศทางของแรงเฉือน 

ในทางปฏิบัติความเค้นที่เกิดจะมีทั้ง  3  แบบนี้พร้อม ๆ กัน 
 

 ความเครียดและการเปลีย่นรูป (Strain and Deformation) 
ความเครียด (Strain) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ (Deformation) เมื่อมีแรง

ภายนอกมากระท า (เกิดความเค้น) การเปลี่ยนรูปของวัสดุนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ภายในเน้ือ
วัสดุ  ซึ่งลักษณะของมันสามารถแบ่งเป็น  2  ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

1. การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or 
Elastic Strain)  เป็นการเปลี่ยนรูปในลักษณะที่เมื่อปลดแรงกระท า  อะตอมซึ่งเคลื่อนไหวเน่ืองจาก
ผลของความเค้นจะเคลื่อนกลับเข้าต าแหน่งเดิม ท าให้วัสดุคงรูปร่างเดิมไว้ได้  ตัวอย่างได้แก่ พวก
ยางยืด, สปริง ถ้าเราดึงมันแล้วปล่อยมันจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม 

2. การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or 
Plastic Strain)  เป็นการเปลี่ยนรูปที่ถึงแม้ว่าจะปลดแรงกระท านั้นออกแล้ววัสดุกยยังคงรูปร่างตามที่
ถูกเปลี่ยนไปนั้น  โดยอะตอมที่เคลื่อนที่ไปแล้วจะไม่กลับไปต าแหน่งเดิม 
 

วัสดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปทั้งสองชนิดนี้ขึ้นอยู่กับแรงที่มากระท า  
หรือความเค้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  หากไม่เกินพิกัดการคืนรูป (Elastic Limit) แล้ว  วัสดุนั้นกยจะมี
พฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior)  แต่ถ้าความเค้นเกินกว่าพิกัดการคืนรูปแล้ววัสดุ
กยจะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบถาวรหรือแบบพลาสติก (Plastic Deformation) 

นอกจากความเครียดทั้ง  2  ชนิดน้ีแล้ว  ยังมีความเครียดอีกประเภทหนึ่งซึ่งพบใน
วัสดุประเภทโพลีเมอร์  เช่น  พลาสติก  เรียกว่าความเครียดกึ่งอิลาสติกจะมีลักษณะที่เมื่อปราศจาก
แรงกระท าวัสดุจะมีการคืนรูป  แต่จะไม่กลับไปจนมีลักษณะเหมือนเดิม 

การวัดและค านวณหาค่าความเครียดมีอยู่ 2 ลักษณะคือ 
1. แบบเส้นตรง  ความเครียดที่วัดได้จะเรียกว่า ความเครียดเชิงเส้น (Linear Strain) 

จะใช้ได้เมื่อแรงที่มากระท ามีลักษณะเป็นแรงดึงหรือแรงกด  ดังรูปที่ 2.2 ค่าของความเครียดจะ
เท่ากับความยาวที่เปลี่ยนไปต่อความยาวเดิม  ดังสมการ 
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     เมื่อ     e     =  ความเครียดเชิงเส้น 
             L     =   ความยาวที่เปลี่ยนไป ( )L L
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   =   ความยาวเดิมของวัสดุที่สนใจ  หรือ Gage Length 

 
รูปที ่2.2 ความเครียดเชิงเส้น (Linear Strain) 

 
รูปที ่2.3  ความเครียดเฉือน (Shear Strain) 

2. แบบเฉือน  เรียกว่า ความเครียดเฉือน (Shear Strain)  ใช้กับกรณีที่แรงที่กระท ามี
ลักษณะเป็นแรงเฉือน  (  ) ดังรูป  ค่าของความเครียดจะเท่ากับระยะที่เคลื่อนที่ไปต่อระยะห่าง
ระหว่างระนาบ  ดังสมการ 
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h
 

 

     เมื่อ          =  tan     (Radian  ในกรณีที่เป็นมุมเลยก) 
                a  =  ระยะที่เคลื่อนที่ไป (Displacement) 
                h  =  ระยะห่างระหว่างระนาบ 
                       =  มุมที่เปลี่ยนไป 
 

จะเหยนได้ว่าค่าของความเครียดทั้งสองแบบไม่มีหน่วย  เพราะตัวต้ังและตัวหารมี
หน่วยเป็นความยาวอยู่แล้ว 
 

 
 
 



 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเค้นกบัความเครียด (Stress-Strain Relationship) 
ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด  ในที่นี้เราจะใช้เส้น

โค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve)  ซึ่งได้จากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เป็น
หลัก  โดยจะพลอตค่าของความเค้นในแกนตั้งและความเครียดในแกนนอน  ดังรูป 2.4  การทดสอบ
แรงดึง  นอกจากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดแล้ว  ยังจะแสดงความสามารถ
ในการรับแรงดึงของวัสดุ   ความเปราะ  เหนียวของวัสดุ (Brittleness and Ductility)  และบางคร้ัง
อาจใช้บอกความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ (Formability)  ได้อีกด้วย 

 
รูปที ่2.4  เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) 

 
 
ขอบคุณทีม่า : www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC2103/chaptor_6/stress.doc 


