
บทท่ี 9 
การทดสอบแรงอดั 

(Compression Testing) 
 

1. บทนํา (introduction) 
การทดสอบแรงอัดเปนการทดสอบที่มีลักษณะการใสแรงกระทําในแบบตรงขามกับ

การทดสอบแรงดึง คือการทดสอบแรงดึงเปนการทดสอบในลักษณะการดึงยืดชิ้นทดสอบ 
สวนการทดสอบแรงอัดเปนการทดสอบในลักษณะการกดอัดชิ้นทดสอบ โดยการพิจารณา
เลือกการทดสอบแรงอัดแทนกระบวนการทดสอบอื่นจะขึ้นอยูกับประเภทของการนําไปใช
งานของวัสดุ เชนโลหะซึ่งมีความตานทานแรงดึงคอนขางสูง รวมท้ังวัสดุกลุมพลาสติก สวน
ใหญจะทําการทดสอบแรงดึง สวนวัสดุเปราะ เชน คอนกรีต อิฐ และผลิตภัณฑเซรามิคซึ่งมี
ความแข็งแรงดึงคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับความแข็งแรงอัด ประกอบกับวัสดุประเภทน้ีจะใช
งานในรูปของการรับแรงอัดมากกวา ดังน้ันการทดสอบแรงอัดกับวัสดุประเภทนี้จึงให
นัยสําคัญมากกวาการทดสอบแรงดึง 

2. ทฤษฏี 
แรงเคนอัดเกิดจากแรงอัดท่ีใหกับชิ้นทดสอบ ซึ่งทําใหชิ้นทดสอบเกิดการหดตัวหรือ

อัดตัวภายใตแรงอัดน้ัน ชิ้นทดสอบท่ีใชในการทดสอบแรงอัดน้ีตองมีลักษณะสั้นและมีเสน
ผานศูนยกลางมากกวาความยาว เน่ืองจากการทดสอบแรงอัดกับชิ้นทดสอบท่ีมีขนาดยาวจะ
เกิดการโคงงอดานขาง ซึ่งมีรูปแบบการเกิดท่ีไมแนนอนจาการเสียรูปแบบยืดหยุน ดังรูปท่ี 
9.1 ดังน้ันโดยปกติชิ้นทดสอบท่ีใชในการทดสอบแรงอัดมักเตรียมเปนทรงกระบอก อยางไร
ก็ตามบางวัสดุเชนอิฐซึ่งเตรียมเปนทรงกระบอกไดยาก กรณีเชนน้ีจะเตรียมชิ้นทดสอบใน
รูปทรงท่ีสะดวกท่ีสุด 

อัตราสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลางของชิ้นทดสอบตองพิจารณาอยาง
ระมัดระวังท้ังน้ีขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุกับเง่ือนไขการทดสอบ เน่ืองจากความคงรูปของชิ้น
ทดสอบจะลดลงตามความสูงหรือความยาวของช้ินทดสอบที่เพ่ิมขึ้น คือชิ้นทดสอบจะเกิด
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รูปท่ี 9.1 การเสียรูปแบบโคงงอออกดานขางของวัสดุภายใตแรงอัด 

ในทางกลับกันถาอัตราสวนความยาวตอขนาดเสนผานศูนยกลางคอนขางนอยจะทํา
ใหความแข็งแรงปรากฏของชิ้นทดสอบเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ีเปนผลมาจากแรงเสียดทานระหวาง
หนาสัมผัสของชิ้นทดสอบกับแทนทดสอบ ซึ่งหนาสัมผัสน้ีจะทําใหชิ้นทดสอบไมสามารถ
เลื่อนไดตลอดหนาสัมผัส ทําใหเหมือนวาวัสดุมีความแข็งอัดเพ่ิมขึ้น สวนตัวจับยึดชิ้น
ทดสอบจะปรับเปลี่ยนไปตามชนิดของวัสดุ บางครั้งเสนผานศูนยกลางของชิ้นทดสอบอาจ
ตองเปลี่ยนแปลงไปตามกําลังของเครื่องทดสอบ แตอยางไรก็ตามความยาวไมควรเกินสอง
เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางของวัสดุ 

สวนปลายของชิ้นทดสอบควรเรียบขนานกันและต้ังฉาก สําหรับชิ้นทดสอบโลหะได
กําหนดไวในมาตรฐาน ASTM E9 ดังรูปที่ 9.2 และบอยครั้งท่ีมีการทดสอบโลหะท่ีใชใน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งกรณีน้ีชิ้นทดสอบมาตรฐานจะเปนทรงกระบอกขนาด 6 x 12 น้ิว (15 
x 30 cm.) และชิ้นทดสอบคอนกรีตจะมีขนาด 3 x 6 น้ิว (7.5 x 15 cm.) ซึ่งจะมีอัตราสวน
ความยาวตอเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 : 1 
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รูปท่ี 9.2  ชิ้นทดสอบโลหะสําหรับการทดสอบแรงอัด 

สําหรับการทดสอบกับวัสดุไม ชิ้นทดสอบจะมีขนาด 2 x 2 x 8 น้ิว (5 x 5 x 20) ตาม 
ASTM D143 สวนชิ้นทดสอบอิฐจะเตรียมชิ้นทดสอบตาม ASTM C67 วัสดุยาง ASTM 
D395, 575 และหิน ASTM C170 โลหะแผนสามารถทําการทดสอบแรงอัดไดโดยการยึดกับ
อุปกรณพิเศษเพ่ือปองกันไมใหเกิดการดัดงอ การเลือกเตรียมชิ้นทดสอบสําหรับวัสดุตางๆ 
ไดแสดงไวในรูปท่ี 9.3  

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 9.3  ชิ้นทดสอบคอนกรีตและไมในการทดสอบแรงอัด 
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3. เครื่องมือ 
เครื่องทดสอบโดยปกติแลวจะใชเครื่องเดียวกับเครื่องทดสอบแรงดึง และแมวาเครื่อง

ทดสอบจะถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบแรงอัดโดยเฉพาะ ความสามารถของเครื่องทดสอบก็
ยังคงถูกกําหนดโดยขนาดและชนิดของวัสดุท่ีจะทําการทดสอบ ดังน้ันการทดสอบแรงอัด
อาจทําดวยเครื่องทดสอบอื่นๆ ท่ีสามารถใหแรงกดอัดกับชิ้นทดสอบและสามารถวัดคา
แรงอัดได ตราบท่ีกําลังของเครื่องมีขนาดมากกวาความแข็งแรงอัดของวัสดุ อุปกรณวัดระยะ
การอัดตัว (compressometer) จะใชในแบบเดียวกันกับอุปกรณวัดระยะยืด (extensometer) ใน
การทดสอบแรงดึง  

สวนปลายท้ังของชิ้นทดสอบควรเรียบเสมอกันและต้ังฉากกันซึ่งจะทําใหแรงเคนไป
สะสมอยูท่ีบริเวณปลายท้ังสอง มิเชนน้ันจะเกิดการรับแรงท่ีบิดเบ้ียวไปจากแนวแกนของชิ้น
ทดสอบดังแสดงในรปูท่ี 9.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9.4  แสดงการรับแรงของชิ้นงานกับทิศทางของการใสแรง 

วัสดุเชนคอนกรีต หินและอิฐตองการความระมัดระวังและอุปกรณชวย เชนถวยหรือ
หมอนรองตรงปลายท้ังสองเพ่ือใหชิ้นทดสอบสามารถรองรับการใสแรงอัดไดอยางเต็มท่ี ซึ่ง

238  MY318 



MY 318 239 

4. กระบวนการทดสอบ 
วัตถุประสงคการทดสอบแรงอัดคือการวัดความแข็งแรงอัดของชิ้นทดสอบ ซึ่งมี

ขอมูลท่ีเก่ียวของไดแก ความแข็งแรงการอัด นํ้าหนักท่ีใส และการเสียรูปท่ีเกิดขึ้น วัสดุเปราะ
จะวัดความแข็งแรงอัดไดไมยาก สวนความแข็งแรงอัดของวัสดุเหนียวจะขึ้นอยูกับการเสียรูป
เชนเดียวกับการทดสอบแรงดึง และวัสดุเหนียวจะไมแสดงการแตกหักแบบฉับพลัน
เหมือนกับวัสดุเปราะ เน่ืองจากวัสดุเหนียวจะเกิดการโปงออกดานขาง และขอมูลการเสียรูป
ในลักษณะของการโปงออกน้ีจะตองทําการวัดและบันทึกไวเพ่ือใชในการหาคาความแข็งแรง
อัดของวัสดุ  

กอนการทดสอบตองทําการวัดขนาดของช้ินทดสอบดวยเครื่องมือท่ีเหมาะสมและให
คาท่ีถูกตอง เมื่อไดคาขนาดชิ้นทดสอบท่ีเหมาะสมแลวใหนําไปรับแรงกดอัดในเครื่อง
ทดสอบแรงอัด และควรระมัดระวังในการทดสอบโดยตองใหชิ้นทดสอบต้ังตรงและอยูใน
แนวแกนของการใสแรงของเคร่ืองทดสอบตลอดการทดสอบ เน่ืองจากเปนการยากท่ีจะ
ควบคุมในเกิดการกระจายตัวแรงเคนอยางสม่ําเสมอในระหวางการทดสอบ ดังน้ันการวัด
ความเครียดมักจะกระทํา 120o รอบแนวเสนผานศูนยกลางชิ้นทดสอบ และควรใชอุปกรณวัด
การอัดแบบเฉลี่ยในการทดสอบ 

อัตราการใสแรงจําเพาะของแตละวัสดุจะแตกตางไปตามที่กําหนดในมาตรฐาน 
ASTM โดยอัตราความเครียดเฉลี่ยอยูท่ี 0.125 mm/min หรือ 0.005 in./min และอัตราแรงเคน
ท่ีใหจะอยูในชวง 500 ถึง 1000 lb/in2.min หรือ 3 ถึง 7 MPa/min อัตราการใสแรงน้ีจะมีผลตอ



5. ผลการทดสอบ 
ขอมูลท่ีไดจะเก่ียวกับการกดอัดและนํ้าหนักท่ีใสระหวางการทดสอบ โดยขอมูล

เหลาน้ีสามารถนํามาเขียนกราฟแรงเคนความเครียด เชนกราฟแรงเคนความเครียดของ
คอนกรีตท่ีแสดงในรูปท่ี 9.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9.5  กราฟผลการทดสอบแรงเคนความเครียดของชิ้นงานคอนกรีต 
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ความแข็งแรงอัดจะเหมือนกับความแข็งแรงดึงซึ่งมีหนวยเปนปอนดตอตารางน้ิวหรือ
พาสคาล โดยคาแรงเคนจะไดจากคานํ้าหนักกดอัดตอพ้ืนท่ีหนาตัดของชิ้นทดสอบ 

ตัวอยาง 9.1  

7500 lb 
 (2 in)2 

จงหาความแข็งแรงอัดของชิ้นงานไมซึ่งมีขนาด 2 x 2 x 6 น้ิว และแตกหักภายใตการ
รับนํ้าหนัก 7500 ปอนด 

ความแข็งแรงอัด    =         =     1875  lb/in2  

ตัวอยาง 9.2  
ชิ้นงานคอนกรีตขนาด 6 x 12 น้ิว เกิดการแตกหักภายใตแรงกระทํา 135,000 ปอนด 

ถามวาชิ้นงานมีความแข็งแรงอัดเทาไร  
พ้ืนท่ีหนาตัด     =   πr2 =  π x 32  =  28.3  in2       

135000 lb 
  28.3 in2 

ความแข็งแรงอัด    =            =   4770 lb/in2  

วัสดุไม อิฐ โลหะ พอลิเมอร เซรามิกและวัสดุอื่นๆ จะทําการทดสอบแรงอัดในแบบ
เดียวกันท้ังหมด 

6. สรุป 
การทดสอบแรงอัดจะเหมือนกับการทดสอบแรงดึงตางกันเฉพาะรูปแบบแรงท่ี

กระทํากับชิ้นทดสอบจากแรงดึงเปนแรงอัด สวนขอมูลการทดสอบที่ไดรับคือนํ้าหนักท่ีการ
ทําและการกดอัดซึ่งจะนําไปเขียนเปนกราฟแรงเคนความเครียด ความแข็งแรงอัดคํานวณได
จากแรงอัดท่ีกระทําหารดวยพ้ืนท่ีหนาตัด คอนกรีตเปนวัสดุท่ีมักทําการทดสอบแรงอัด สวน
วัสดุไม โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุอื่นๆอาจทําการทดสอบแรงอัดดวยเชนกันท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการใชงาน 
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7. คําถามทายบท 
1. ถาชิ้นงานขนาด 2 x 2 x 6 น้ิว เกิดการแตกหักภายใตการรับแรงอัด 5000 ปอนด ถาม

วาวัสดุน้ีมีความแข็งแรงอัดเทาไร  
2. ชิ้นงานคอนกรีตขนาด 6 x12 น้ิว เกิดการแตกหักเมื่อรับแรง 105,000 ปอนด ถามวา

ชิ้นงานคอนกรีตน้ีมีความแข็งแรงดึงเทาไร  
3. ถาสมมุติวิศวกรไดออกแบบแผนคอนกรีตเพ่ือนําไปทําท่ีจอดรถซึ่งตองมีความ

แข็งแรง 3500 lb/in2 และใหเราทําการทดสอบชิ้นทดสอบจํานวน 3 ชิ้น ขนาด 6 x 12 
น้ิว ซึ่งแตกหักภายใตแรงกระทํา 85,000  87,000 และ 93,000 ปอนด ถามวาคอนกรีต
น้ีสามารถนําไปใชทําเปนท่ีจอดรถไดหรือไม 

4. ถามีโตะสี่ขาเพ่ือใชวางถุงอาหารสุนัขขนาด 50 ปอนด 10 ถุง ถามวาแรงเคนและ
นํ้าหนักกดท่ีเกิดขึ้นบนขาโตะแตละขามีคาเทาไร ถาขาโตะทุกอันมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1.5 น้ิว  

5. ถานํ้าหนัก 60,000 ปอนด รับโดยแทนคอนกรีตสี่เหลียมจัตุรัส 4 แทน ซึ่งมีความ
แข็งแรงอัด 2,750 lb/in2 ถามวาแทนคอนกรีตแตละแทนตองมีขนาดเทาไร 

6. ถาตองการใชเสาคอนกรีตท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 น้ิว และมีความแข็งแรงอัด 
15000 lb/in2 รับนํ้าหนัก 60,000 ปอนด ถามวาตองใชเสาก่ีตนในการรับนํ้าหนัก 

7. ถาตองการทดสอบชิ้นงานคอนกรีตขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด 6 x 12 in2 ซึ่งมีความแข็งแรง
อัดประมาณ 4500 lb/in.2 ถามวาสามารถทําการทดสอบดวยเครื่องขนาด 60,000 lb ได
หรือไม  

8. ชิ้นงานคอนกรีตท่ีมีความแข็งแรงอัด 3500 lb/in.2 ถามวาชิ้นทดสอบขนาดใหญสุด
เทาไรท่ีจะสามารถทําการทดสอบดวยเครื่องขนาด 60,000 lb ถาชิ้นงานมีอัตราสวน
ความยาวตอเสนผานศูนยกลางเปน 2 ตอ 1 
 


