
ชื่อเรื่อง  คําศัพทพื้นฐานที่สําคญัของชางเชื่อมโลหะ 

โดย  ครูสุริยนต    ฉิ่งแกว 

ความสําคัญหรือบทนํา 
ในงานทางดานวิศวกรรม โลหะเปนวัสดุที่มีความสําคัญมากในการนํามาใชงานทั้งนี้กอนที่จะนํามาใช 

งานจําเปน  ตองทราบสมบัติดานตางๆ  เพื่อที่จะนําไปใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงานนั้นๆ โลหะบางชนิด 
อาจมีความแข็งแรงสูง  แตมีความยืดหยุนนอย  บางชนิดอาจ  มีสมบัติในการแปรรูปไดดี แตรับแรงกระแทกได 
ไมดี  เปนตน  ซ่ึงการนําโลหะไปใชงานจะตองพิจารณาสมบัติดานตางๆใหเหมาะสม เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ 
เพียงพอการกําหนดสมบัติของวัสดุสามารถทําไดหลายวิธีคือ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทาง 
กล ดังนั้นผูท่ีมีความสนใจในดานวิศวกรรมโลหะหรือดานงานเชื่อมควรทําความเขาใจกับคําศัพทพ้ืนฐานกอน 

เนื้อหาสาระ 

คําศัพทที่ชางโลหะควรทําคุนเคย 

1. ความเคน  (Stress)  หมายถึง  แรงตานทานภายในเนื้อวัสดุที่มีตอแรงภายนอกที่มากระทําตอหนึ่ง 
หนวยพื้นที่เมื่อสมมติวาโลหะสม่ําเสมอเทากันตลอดทั้งสวนผสมและโครงสรางจุลภาคของเนื้อโลหะแลว 
ความตานทานแรงจากภายนอกที่มากระทํากับโลหะท่ีเกิดจากแรงดึงดูด ระหวางอะตอมเพื่อใหสามารถรับแรง 
ที่มากระทํากระจายทั่วพื้นที่หนาตัด สามารถเขียนเปนสมการไดคือ 

Stress  = 
area 

force external  หรือ  Stress  = 
A 
P 

ดังนั้น  ถาแรงจากภายนอกที่มากระทํามีคานอยกวา  แรงดึงดูดระหวางอะตอมโลหะ  แรงที่มากระทํา 
ดังกลาวเพียงแตทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงขนาดของชิ้นสวนดังกลาวเทานั้น  แตถาแรงจากภายนอกมีคาสูงกวา 
แรงดึงดูดระหวางอะตอมชิ้นสวนของโลหะอะตอมดังกลาว จะแตกหักออกจากกัน  เม่ือพิจารณาจากจุลปริมาณ 
ของโลหะ  (micro volume) จะเห็นไดวาความตานทาน  ที่เกิดจากแรงดึงดูดระหวางอะตอมจะกระจายตลอด 
ทั่วพื้นที่หนาตัด  ของชิ้นสวนโลหะดังกลาว  ความตานทานที่เกิดจากแรงดึงดูดระหวางอะตอมดังกลาวจึง 
เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะของแรงที่กระทํา 

2. ความเครียด (Strains) หมายถึง เม่ือโลหะไดรับแรงดังที่กลาวถึงแลวการเปล่ียนแปลงขนาดของมวล 
กอนโลหะจะเกิดขึ้นตามลักษณะของแรงที่กระทํา  และจะเรียกเนื้อ โลหะสวนที่เปล่ียนแปลงไปนี้เรียกวา 
ความเครียด (strains) ตามลักษณะของแรงที่กระทํา คือ



ความเครียดแรงดึง (Tension Strain)  และความเครียดแรงอัด  (Compression Strain)  เปน ความเครียด ที่ 
เกิดขึ้นจากการรับความเค (Stress) แบบแรงดึง(Tension) และแรงอัด (Compression)  ที่มีสูตรการหาคือ 

ε  = 
L 
L ^ 

เม่ือ  ε  =  Tension  Strain 
^L   =  ความยาวที่เพิ่มขึน้ 
L  =  ความยาวเริ่มแรกกอนการรับแรง 

Shear Strain  เม่ือโลหะไดรับแรงเฉือน  ความเครียดที่เกดิขึ้นจะมคีาที่สามารถเปนมุมรัศมีไดโดย 

γ  = 
L 
L ^ 

เม่ือ  γ  =  shear  strain  มีคา  ø  radiant 
^L  =  ความยาวที่เพิ่มขึน้ 
L  =  ความยาวเริ่มแรกกอนการรับแรง 

3. ความสัมพันธ  ความเคน – ความเครียด  (Stress – Strain  Curve)  เปนกราฟที่แสดงความสัมพันธ 
ระหวาง  Stress  ในแกนตั้งและ  Strain ในแกนนอน  ที่สามารถเขียนไดจากการบันทึกคาการยืดตัวและแรงที่ 
สัมพันธกันที่ใชในการดึงใหโลหะยืดออกไปในแตละคาดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ ความเคน – ความเครียด 

จากรูป  Stress – Strain  Curve  ที่ไดมาจากการดึงเหล็กเหนียว  0.35 %  ทุกชนิดวา  Mild  Steel 
โดยกราฟจะแสดงส่ิงตาง ๆ  ตอไปนี้ 

จุด  A  คือ  Proportional  limit  พิกัดความเปนสัดสวนสูงสุดระหวางความเคน – ความเครียด 
จุด  B  คือ  จุดยืดหยุนชั่วคราว (Elasticity)  คือเมื่อมีแรงมากระทําวัสดุจะเกิดการยืดออกและเมื่อ 

ปลอยแรงออกวัสดุก็กลับสูสภาพเดิม 

ความเคน 

ความเครยีด



จุด  C  คือ  จุดยืดหยุนอยางถาวร  คือเมื่อแรงมากระทําวัสดุจะเกิดการยืดออกเมื่อปลอยแรงออก 
วัสดุก็ไมกลับสูสภาพเดิมเกิดจากการยืดจากแรงท่ีมากระทํา 

จุด  D  คือ  เปนคาของความแข็งแรงหรือ  คาของความเคนสูงสุด (Ultimate Strength) 
จุด  E  คือ  จุดขาดหรือจุกแตกหัก (Breaking Point) 

4. ความคงทน  (Endurance Limit)  หมายถึง  ความสามารถของวัสดุที่นํามาใชงานไดโดยไมจํากัดอายุ 
การใชงาน  แตมีขอจํากัดคาแรงกระทําวัสดนุั้นตองไมเกินแรงท่ีกําหนดไวโดยวัสดุแตละชนิดก็จะมีคาแรง 
กําหนดไวแตกตางกนัออกไป 

5. ความตานทานตอการสกึหรอ (Wear Resistance)  หมายถึง  การที่นําวัสดุมาเสียดสกีันแลวดวูาเกิดการ 
สึกหรอเม่ือใดใชเวลาเทาใด  หรือ แรงกดขณะเสียดสีมากนอยเพียงใด  เพราะถาผิวของวัสดุสึกหรอมากๆ ก็เปน 
สาเหตุของการแตกหกั 

6. การคืบ  (Creep) หมายถึง  การแตกหักหรือการคืบคลานโดยจะเกดิขึน้อยางชา ๆ  และตอเนื่องซ่ึงจะเกิด 
ขึ้นกับวัสดุโลหะท่ีไดรับแรงพรอมกับใชงานที่อุณหภูมิสูง ๆ   เชน  ชิ้นสวนหมอน้ํา หรืออุปกรณรบัแรงดนัของ 
โรงงานไฟฟา  เครื่องกลไอน้ํา  เปนตน 

รูปที่ 2  การคืบ 

1.  Primary creep  วัสดุจะเกดิ  strain อยางรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น 
2. Secondary  creep วัสดุจะเกดิ strain  อยางชา ๆ แมวาเวลาจะผานไปมากเนื่องจากวัสดุมกีารปรับตัว ใหมี 

ความเหมาะสมกับการใชงานแลว 
3. Ternary creep เม่ือผานการใชงานมาระยะเวลาหนึ่งวัสดจุะไมสามารถรับแรงและอุณหภูมิสูง ๆไดทํา 

ใหเกิด strain อยางรวดเรว็ในที่สุดกจ็ะเกดิการเสียหาย 

Time 

stress  Brake



7. ความลา  (Fatigue)  หมายถึง  การลาตัวของวัสดุ  เม่ือวัสดุไดรับแรงกลับไปกลับมาซํ้า ๆ  กันภายในเนื้อ 
วัสดุเองก็จะไดรับแรงเหลานี้ ซ่ึงเปนผลใหวัสดุแตกหักพังไดแมวาแรงกระทํานั้นจะไมตกถึง Ultimate Strength 
ก็ตาม  การที่โลหะแตกหักแบบนี้เรียกวา การแตกหักเนื่องจากการลาตัว  เชน การแตกหักของ เส้ือสูบ  ลูกสูบ 
สปริง เปนตน 

8. ความแกรง  (Stiffness)  หมายถึง  สมบัติของวัสดุที่ตานทานตอการยืดหยุน  หรือ  ความสามารถของ 
วัสดุที่รับพลังงานภายนอกไดมาก (เปล่ียนแปลงแบบยืดหยุน) โดยไมเกิดการเปล่ียนแปลงอยางถาวร 

9. ความยืดหยุน  (Resilience)  หมายถึง  ความสามารถของวัสดุที่รับพลังงานยืดหยุนโดยไมเกิด  Permanent  set 
วัสดุที่มี Resilience  สูงไดแก  เหล็กแหนบ  สปริง 

10. ความเหนียวแนน (Toughness)  หมายถึง  ความสามารถของวัสดุที่รับพลังงานตอหนวยปริมาตรได 
กอนที่วัสดุจะแตกหัก หรือ Toughness  จะบอกใหทราบวาวัสดุสามารถอมพลังงานยืดหยุนไวไดมากนอยเพียงใด 
กอนที่วัสดุจะแตกหัก 

11. ความแข็ง (hardness) หมายถึง  การเปนคุณสมบัติทางกลที่จะสามารถตานทานในการเปล่ียนแปลง 
ขนาดรูปรางและความเสียหายที่ผิววัสดุได  เชน  การตานทานตอการเสียดสี และความตานทานตอการ ซึมลึก 

12.  ความยืดหยุน  (Elastic)  หมายถึง  คณุสมบัติของโลหะที่สามารถกลับคนืสูสภาพเดิมไดหลังจากที่ปลอย 
แรงท่ีมากระทํา 

13.  โมดลูัสความยดืหยุน  (Modulus  of  elasticity)  เปนคาของความเคนสวนดวยความเครียดในขณะที่ 
กราฟเปนเสนตรงคาที่ไดจะคงที่เมื่อพิจารณาสัดสวนของกราฟความเคน – ความเครียดจะไดสมการ 

E = 
ε 
σ  = 

strain 
stress 

14.  ความแข็งแรง (Strength) หมายถึง คุณสมบัติทางกลของวัสดุที่พิจารณาจากความสามารถในการ 
ตานทานตอแรงที่มากระทํา  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเคนและความเครียดขึ้นตามลักษณะของแรงที่มากระทําดวย 

15.  ความเปราะ  (Brittleness)  หมายถึง  การเปนคุณสมบัติของวัสดุที่นําไปทดสอบแลวมีรูปราง 
เปล่ียนไปจากเดิมและเกิดการแตกหักขาดจากกัน  วัสดุที่มีความเปราะจะมีเปอรเซ็นตการยืดตัวนอยกวา 5 % 
และสามารถรับแรงอัดไดดีมากแตจะรับแรงดึงไดต่ําหรือรับแรงกระแทกไมไดเลยเพราะจะแตกหักงาย  เชน 
เหล็กหลอ  เปนตน 

16.  ความเคนคราก  (Yield Strength) หมายถึง คาที่แสดงความแข็งแรงของวัสดุซ่ึงใชแทนจุด  Yield Point  ที่ 
กรณีกราฟ Stress-Strain curve ไมมีจุด  Yield Point  เชน 18 – 8 Stainless  steel ทองแดงอบออน  (Annealed 
Copper)  Hardness  Metals  เปนตน



สรุป 
คําศัพทที่กลาวมาทั้ง 16 คํา มีความหมายตามที่ไดแจงความหมาย เพื่อใหผูที่สนใจในดานวิศวกรรมงาน 

โลหะ หรืองานดานชางเชื่อมโลหะ เล็งเห็นความสําคัญของคําศัพทพ้ืนฐาน เพื่อไดมีความรูในการส่ือสารกับผูที่ 
มีความรูความเขาใจดานงานที่กลาวมา  เพราะการที่จะสนทนาดานงานโลหะจําเปนตองมีความรูดานคําศัพท ใน 
การส่ือสารมีความเขาใจไดงายมากขึ้น ดังนั้นผูเขียนบทความนี้มีความปรารถนาใหผูที่มีความสนใจไดทําความ 
เขาใจตอคําศัพทกอน
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