
บทท่ี 10 
การทดสอบแรงดัดงอ  
(Bending Testing) 

 
1. บทนํา (introduction) 

การทดสอบแรงดัดงอเปนการใสแรงกระทํากับชิ้นทดสอบแลวทําใหเกิดแรงเคนอัดท่ี
บริเวณดานบนของหนาตัดชิ้นงานและเกิดแรงเคนดึงท่ีบริเวณดานลางของหนาตัดชิ้นงาน 
การดัดงออาจกระทําดวยแรงเคนตรง แรงเฉือนตัด หรือแรงเฉือนบิด โดยแทงชิ้นงานท่ีมีการ
ใชในลักษณะท่ีมีการรับแรงแบบสวนทางมักจะทําการทดสอบการดัดงอ ซึ่งแทงชิ้นงานจะมี
การโคงงอเกิดขึ้น ณ จุดหน่ึงบนพ้ืนผิวบริเวณท่ีมีการรับแรง การดัดงอเปนการทดสอบสติฟ
เนสของแทงทดสอบซึ่งสามารถใชเปนฟงกชันในสวนของสมบัติสติฟเนสของวัสดุ 

2. ทฤษฎี  
การทดสอบการดัดงอเปนการดัดงอชิ้นทดสอบภายใตแรงกระทํา ความแข็งแรงที่

วัสดุแสดงออกมาเปนฟงคชันของวัสดุท่ีชิ้นทดสอบถูกเตรียมขึ้นรวมท้ังลักษณะของภาคตัด
ของชิ้นทดสอบ เชน แทงทดสอบชนิดเดียวกันท่ีมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมขนาด 1x4 น้ิว จะมี
ความแข็งแรงการดัดงอสูงกวาแทงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2x2 น้ิว ดังน้ันหลักวิชาทาง
คณิตศาสตรจะมีความเก่ียวของกับคาความแข็งแรงการดัดงอของวัสดุอยางมาก  

สมบัติท่ีเก่ียวของกับการทดสอบการดัดงอจะเปนแบบเดียวกันกับการทดสอบแรงดึง 
ไดแก ความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate strength) จุดจํานน (yield point) โมดูลัสความยืดหยุน 
(Modulus of elasticity) และอื่นๆ ดวยเหตุน้ีการทดสอบการดัดงอจึงใชเปนการทดสอบ
พ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบชิ้นงานท่ีมีรูปทรงภาคตัดแบบตางๆ ในการนําไปใชงาน 

เมื่อชิ้นทดสอบมีการรับแรงในลักษณะท่ีมีฐานรองรับปลายทั้งสองแลวมีการใสแรง
กระทําบริเวณตรงกลางชิ้นงาน ซึ่งจะทําใหดานลางของชิ้นงานอยูภายใตแรงดึงและดานบน
อยูภายใตแรงอัด แรงดึงจะทําใหสวนลางของชิ้นทดสอบถูกดึงยืดออกสวนแรงอัดจะทําให
ชิ้นทดสอบถูกอัดเขาหากัน และบริเวณกึ่งกลางระหวางสองแรงน้ีคือเสนหรือแกนแบง
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การบันทึกขอมูลแรงท่ีกระทํากับการดัดงอท่ีเกิดขึ้นสามารถนําไปเขียนเปนกราฟแรง
เคนความเครียดการดัดงอ เพ่ือใชในการอธิบายคุณลักษณะของวัสดุจากการทดสอบการดัดงอ 
นอกจากน้ันควรทําการรายงานท้ังในสวนของแรงท่ีกระทํากับการดัดงอ ประเภทและ
คุณลักษณะของการแตกหัก เชน อธิบายชนิดของรอยแตกหักวาแตกหักจากแรงดึง แรงอัด
หรือวาแรงเฉือน หรือมีการบวมของชิ้นงานกอนการแตกหักหรือไม ลักษณะของรอยแตกหัก
เปนอยางไร หยาบ ขรุขระ หรือเรียบเสมอกัน เปนตน หรืออาจมีการวาดรูปรอยแตกหัก
คราวๆ ประกอบกับคําอธิบายสั้นๆ ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงท่ีดีในการอธิบายประเภทและ
คุณลักษณะของรอยแตกหัก  

3. เครื่องมือและกระบวนการทดสอบ 
การทดสอบการดัดงอมักทําการทดสอบดวยเครื่องเอนกประสงค (Universal Testing 

Machine) รูปท่ี 10.1 แสดงลักษณะของชิ้นทดสอบและการทดสอบการดัดงอ ซึ่งในการ
เตรียมชิ้นทดสอบมีขอควรระวังตางๆ ดังน้ี 

1. รูปทรงของชิ้นทดสอบควรจะมีรูปแบบท่ีสามารถทําการทดสอบตามนิยามท่ี
กําหนด และทราบระยะหางระหวางแทนวางชิ้นงาน โดยความยาวของชิ้นทดสอบควรอยู
ระหวาง 6-12 เทาของความหนา ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายจากแรงเฉือนหรือการบวม 

2. พ้ืนท่ีสัมผัสกับวัสดุภายใตการทดสอบไมควรเกิดความเขมขนแรงเคนสูงท่ีพ้ืนผิว  
3. ขณะท่ีใสแรงกระทําอาจตองทําการปรับตําแหนงฐานรับชิ้นงานในแนวยาว ท้ังน้ี

เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอจํากัดในการทดสอบในแนวยาว  
4. บางคร้ังอาจตองทําการปรับหมุนดานขวาง เพ่ือปองกันการบิดเปนเกลียวของ

ปลายชิ้นทดสอบดานหน่ึงไปสูปลายอีกดานหน่ึง ซึ่งจะทําใหเกิดแรงเคนบิดเกิดขึ้นในชิ้นงาน 
5. ขณะรับแรงกระทําไมควรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดเรียงของชิ้นทดสอบ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 10.1  ลักษณะการทดสอบแรงดัดงอ 

เพ่ือตอบสนองตอเง่ือนไขตางๆ ขางตน การทดสอบการดัดงอบอยคร้ังจะใชเครื่อง
ทดสอบอเนกประสงค โดยวางฐานรับชิ้นงานบนแทนรับชิ้นงานดึง จากน้ันติดแทนกดเขากับ
ชุดเคลื่อนดานบน ดังรูปท่ี 10.2  

การบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวกับแรงท่ีกระทําและการดัดงอท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเร็วใน
การใสแรงเปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยไมควรใหชิ้นงานเกิดการแตกหักเร็วเกินไป การกําหนดการ
ทดสอบสําหรับการทดสอบวัสดุพิเศษและคุณลักษณะตางๆของชิ้นทดสอบควรจะถูกอางอิง
ถึง การทดสอบการดัดงอจะใหคาความเหนียว (ductility) โดยประมาณของวัสดุท่ีทดสอบ 
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วัสดุเปราะเชนเซรามิกและวัสดุประกอบ (composite) การทดสอบแรงดึงแบบปกติ
ไมสามารถทําได เน่ืองจากหัวจับยึดชิ้นงานจะทําใหเกิดรองรอยบนพื้นผิวซึ่งจะเปนจุดเริ่มใน
การแตกหัก และทําใหผลการทดสอบท่ีไดไมสามารถนําไปใชงานได ในกรณีเชนน้ีจะใชการ
ทดสอบการดัดงอในการวัดความแข็งแรงการดัดงอและโมดูลัสการแตกหัก ดวยการใหแรง
กับชิ้นทดสอบแบบสามจุด แรงดึงจะเกิดขึ้นจากจุดก่ึงกลางท่ีใสแรงกระจายไปยังปลายท้ัง
สองของชิ้นทดสอบ ความแข็งแรงการดัดงอสามารถคํานวณไดดังสมการ  

ความแข็งแรงดัดงอ (lb/in2)  =   
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เมื่อ   F  =  แรงกระทํา (ปอนด หรือ กิโลกรัม) 

3FL 

2wh2 

 L  =  ระยะหางระหวางสองจุดของฐานรองชิ้นงาน (น้ิว หรือ เซนติเมตร) 
 w  =  ความกวางของชิ้นทดสอบ (น้ิว หรือ เซนติเมตร) 
 h  =  ความสูงของชิ้นทดสอบ (น้ิว หรือ เซนติเมตร)  

ตัวอยางท่ี 10.1  
จงหาความแข็งแรงการดัดงอของชิ้นทดสอบกวาง 6 น้ิว และสูง 0.5 น้ิว ซึ่งวางอยูบน

คานรับท่ีหางกัน 6 น้ิว ซึ่งตองใชแรงกระทํา 10,000 ปอนดในการแตกหัก 

ความแข็งแรงดัดงอ (lb/in2)  =             
3 x 10,000 lb x 6 in 

 2 x 6 in x (0.5 in)2 
 

      =   60,000 lb/in2 

การอัดจะทําใหรอยราวและรูตางๆ ในชิ้นงานถูกอัดปด ดังน้ันวัสดุเปราะหลายชนิด
เชน คอนกรีต จึงถูกนําไปใชเฉพาะในงานท่ีรับแรงเคนอัดเทาน้ัน  

มาตรฐานการทดสอบการดัดงอของรอยเชื่อม เน่ืองจากรอยเชื่อมท่ีดีตองแข็งแรงกวา
เน้ือวัสดุรอบรอยเชื่อม ดังน้ันจึงจําเปนตองใชเครื่องทดสอบการดัดงอรอยเชื่อมโดยเฉพาะใน
การวัดความแข็งแรงรอยเชื่อมดังรูปท่ี 10.3 เครื่องทดสอบการดัดงอรอยเชื่อมน้ีสามารถ
รองรับชิ้นงานหนาไดถึง 3/8 น้ิว 



เมื่อทําการทดสอบการดัดงอรอยเชื่อม ชิ้นงานสองชิ้นจะถูกเชื่อมเขาดวยกัน ซึ่งปกติ
จะเช่ือมแบบ butt เน้ือเชื่อมท่ีเกินมาจะถูกขัดหรือกลึงออกจนเรียบ จากน้ันนําชิ้นทดสอบไป
วางเขากับเคร่ืองทดสอบ โดยวางบริเวณรอยเชื่อมใหอยูกึ่งกลางแทนรองชิ้นงาน จากน้ันใส
แรงกระทําจนชิ้นงานเกิดการดัดงอเปนมุม 180o และเปนการวัดจุดบกพรองในรอยเชื่อม ชาง
เชื่อมท่ีไดรับการรับรองจะตองผานการทดสอบรอยเชื่อมน้ี 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 10.3  เครื่องทดสอบการดัดงอชิ้นงานเช่ือม 

4. สรุป 
การทดสอบการดัดงอเปนการทําใหชิ้นทดสอบรับแรงดึงและแรงอัดในเวลาเดียวกัน 

ผลการทดสอบท่ีไดสามารถบอกไดถึงโมดูลัสความยืดหยุน ความแข็งแรงสูงสุด และสมบัติ
อื่นๆแบบเดียวกันกับการทดสอบแรงดึง การทดสอบการดัดงอมักใชกับวัสดุเปราะ ซึ่งไม
สามารถทําการทดสอบไดอยางถูกตองดวยการทดสอบแรงดึง วัสดุเหลาน้ีรวมถึงเซรามิกและ
วัสดุประกอบตางๆ  
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5. คําถามทายบท 
1. จงหาคาความแข็งแรงการดัดงอของชิ้นทดสอบกวาง 3 น้ิว สูง 0.25 น้ิว ซึ่งมีคานรับ

สองจุดหางกัน 4 น้ิว โดยมีการแตกหักเมื่อรับแรง 1500 ปอนด 
2. จงหาแรงท่ีจะทําใหชิ้นทดสอบกวาง 6 น้ิว สูง 0.5 น้ิว เกิดการแตกหัก ถาฐานรับอยู

หางกัน 12 น้ิว และวัสดุมีความแข็งแรงการดัดงอ 50,000 ปอนดตอตารางน้ิว  
3. จงหาขนาดความสูงของชิ้นทดสอบในการรับแรง 25,000 ปอนด ถาชิ้นทดสอบน้ีมี

ความกวาง 12 น้ิว ซึ่งมีระยะหางของฐานรับ 24 น้ิว โดยวัสดุมีความแข็งแรงการดัด
งอ 55,000 ปอนดตอตารางน้ิว 

4. จงหาวาแผนคอนกรีตขนาดความกวาง 36 น้ิว และสูง 12 น้ิว โดยมีระยะหางของคาน
รับ 72 นิ้ว จะสามารถรับนํ้าหนักสูงสุดไดกี่ปอนด ถาแผนคอนกรีตน้ีมีความแข็งแรง
การดัดงอ 3,000 ปอนดตอตารางน้ิว 

 
 
 


