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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วัสดุโลหะ – การทดสอบแรงดึง เลม 1 - การทดสอบท่ีอุณหภูมิหองนี้ ได
ประกาศใชเปนคร้ังแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การทดสอบโลหะโดยการดึงท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 
มาตรฐานเลขท่ี มอก.2172-2547 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 93ง วันท่ี 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2548 
ปจจุบันเพื่อใหเกิดความชัดเจนและอํานวยความสะดวกแกผูนํามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไปใชและอางอิง
ในวงกวาง จึงไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกําหนดมาตรฐานนี้ข้ึนใหม 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดข้ึนโดยรับ ISO 6892-1:2009 Metallic materials – Tensile testing – Part 
1: Method of test at room temperature มาใชในระดับดัดแปลง (modified) ซ่ึงมีรายละเอียดการดัดแปลงท่ีสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

- เพิ่มเติมความหมายของสัญลักษณ do ใหหมายความรวมถึงความกวางระหวางดานแบนของความยาว
สวนขนานของช้ินทดสอบรูปรางทอนในตารางท่ี 1 

- เพิ่มเติมตารางท่ี 2.2 การจําแนกช้ินทดสอบ และตารางท่ี 2.3 การแบงการใชงานของช้ินทดสอบ 
- เพิ่มเติมใหการวัดมิติของช้ินทดสอบ อยางนอยตองทําใหไดคาท่ีใกลท่ีสุดรอยละ 0.5 ของคาเชิงตัวเลข 

กรณีท่ีมิติมีคานอยกวาหรือเทากับ 2 mm อาจทําใหไดคาท่ีใกลท่ีสุด 0.01 mm ในขอ 7 
- เพิ่มเติมใหการวัดความยาวพิกัดเดิม อยางนอยตองทําใหไดคาท่ีใกลท่ีสุด 0.1 mm ในขอ 8 
- แกไขอัตราความเคนสําหรับวัสดุท่ีมีโมดูลัสยืดหยุนไมนอยกวา 150 000 MPa ในตารางท่ี 3 
- เพิ่มเติมอัตราการทดสอบตํ่าสุด สําหรับเหล็กกลาในตารางท่ี 4 และการใชอัตราการทดสอบเกินอัตรา

สูงสุด หากมีการกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑในขอ 10.4.2.6 
- แกไขโดยกําหนดใหวิธีการ B การควบคุมอัตราความเคน เปนวิธีการทดสอบหลักในขอ 10.5 
- แกไขระยะนอยสุดท่ียอมไดระหวางรอยขาดและเคร่ืองหมายพิกัดท่ีใกลท่ีสุดในขอ 20.1 
- เพิ่มเติมโดยกําหนดความแมนท่ีตองการของเคร่ืองวัดการยืดในขอ 20.2 
- เพิ่มเติมการปดเศษคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ ในขอ 22 
- แกไขเพ่ิมเติมมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 5, 13A และ 13B ในตารางท่ี ข.1 
- แกไขคาความคลาดเคล่ือนของการตัดแตงและความคลาดเคล่ือนของรูปรางในตารางท่ี ข.2 
- แกไขเพ่ิมเติมระยะระหวางชุดหัวจับในรูปท่ี ค.1 
- เพิ่มเติมความคลาดเคล่ือนของเสนผานศูนยกลางของช้ินทดสอบในตารางท่ี ง.1 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 14A และ 14B ในขอ ง.2.3.1.1 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 2 ในขอ ง.2.3.1.2 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 4 ในขอ ง.2.3.2.1 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 8 ในขอ ง.2.3.2.2 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 9 ในขอ ง.2.3.2.3 
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- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 10 ในขอ ง.2.3.2.4 
- เพิ่มเติมความคลาดเคล่ือนของความกวางของช้ินทดสอบหมายเลข 1 ในตารางท่ี ง.7 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 5 ในขอ ง.2.3.2.6 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 13 ในขอ ง.2.3.2.7 
- แกไขความคลาดเคล่ือนของการตัดแตงและความคลาดเคล่ือนของรูปรางในตารางท่ี ง.3 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 14C ในขอ จ.2.1.1.1 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 11 ในขอ จ.2.1.2.1 
- เพิ่มเติมขอกําหนดสําหรับช้ินทดสอบหมายเลข 12 ในขอ จ.2.2.2.1 
- ตัด Annex K – Precision of tensile testing – Results from interlaboratory programmes 
- เพิ่มเติมภาคผนวก ฎ จํานวนจุดท่ีตองทําการวัดเพื่อการคํานวณหาคาพื้นท่ีภาคตัดขวางของช้ินทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่4609 (พ.ศ. 2557) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 

เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
การทดสอบโลหะโดยการดึงที่อุณหภูมิโดยรอบ 
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

วัสดุโลหะ – การทดสอบแรงดึง เล่ม 1 – การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโลหะโดยการดึง 
ที่อุณหภูมิโดยรอบ  มาตรฐานเลขที่ มอก.2172-2547 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  3360 (พ.ศ. 2548) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโลหะโดยการดึงที่อุณหภูมิโดยรอบ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  และออก
ประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุโลหะ – การทดสอบแรงดึง เล่ม 1 – การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 
มาตรฐานเลขที่ มอก.2172 เล่ม 1 –2556 ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้มีผลเมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

ประเสริฐ  บญุชัยสขุ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

วัสดุโลหะ – การทดสอบแรงดึง 
เลม 1 การทดสอบทีอ่ณุหภูมหิอง 

1 ขอบขาย 
มาตรฐานฉบับนี้ กําหนดวิธีการทดสอบโลหะโดยการดึง และกําหนดสมบัติทางกลซ่ึงวัดไดท่ีอุณหภูมิหอง 
หมายเหตุ  ภาคผนวก ก ระบุขอแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องทดสอบที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร 

2 เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงตามรายช่ือขางทายนี้เปนเอกสารที่จําเปนตอการนํามาตรฐานฉบับนี้ไปใชงาน โดยเอกสารที่
ระบุสถานะของการแกไขไว ใหใชเฉพาะฉบับท่ีระบุไว สวนเอกสารท่ีมิไดระบุสถานะของการแกไข ใหใช
ฉบับท่ีแกไขลาสุด รวมถึงสวนแกไขเพ่ิมเติมใด ๆ 
ISO 377, Steel and steel products – Location and preparation of samples and test pieces for mechanical 
testing 
ISO 2566-1, Steel – Conversion of elongation values – Part 1: Carbon and low alloy steels 
ISO 2566-2, Steel – Conversion of elongation values – Part 2: Austenitic steels 
ISO 7500-1, Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: 
Tension/compression testing machines – Verification and calibration of the force-measuring system 
ISO 9513, Metallic materials – Calibration of extensometers used in uniaxial testing 

3 บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีกําหนดสําหรับมาตรฐานฉบับนี้ มีดังนี้ 

3.1 ความยาวพิกัด (gauge length) 

 
ความยาวของสวนขนานของช้ินทดสอบซ่ึงใชวัดหาคาความยืด ณ เวลาใด ๆ ระหวางการทดสอบ 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 

  

L
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3.1.1 ความยาวพิกัดเดิม (original gauge length) 
 

ความยาวพิกัด (3.1) บนช้ินทดสอบกอนการทดสอบ ซ่ึงวัดท่ีอุณหภูมิหอง 
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 

3.1.2 ความยาวพิกัดสุดทาย (final gauge length after rupture or final gauge length after fracture) 
 

ความยาวพิกัด (3.1) บนช้ินทดสอบหลังจากถูกดึงใหขาด ซ่ึงวัดท่ีอุณหภูมิหอง โดยนําช้ินทดสอบท่ีขาดน้ัน
มาตอประกอบกันอยางระมัดระวัง เพื่อใหแกนของช้ินสวนท้ังสองอยูบนเสนตรงเดียวกัน 
หมายเหตุ  ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 

3.2 ความยาวสวนขนาน (parallel length) 
 

ความยาวของสวนขนานท่ีถูกลดขนาดลงของช้ินทดสอบ 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 
หมายเหตุ  สําหรับช้ินทดสอบที่ไมถูกตัดแตง ใหใชระยะหางระหวางชุดหัวจับแทนความยาวสวนขนาน 

3.3 ความยืด (elongation) 
ความยาวสวนท่ีเพิ่มข้ึนจากความยาวพิกัดเดิม (3.1.1) ณ เวลาใด ๆ ระหวางการทดสอบ 
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 

3.4 ความยืดเปนรอยละ (percentage elongation) 
ความยืด คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดเดิม    (3.1.1) 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 

3.4.1 ความยืดถาวรเปนรอยละ (percentage permanent elongation) 
ความยาวสวนท่ีเพิ่มข้ึนจากความยาวพิกัดเดิม (3.1.1) หลังจากเอาความเคนระบุท่ีกระทําบนช้ินทดสอบ
ออกแลว คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดเดิม     
[ISO/TR 25679:2005[3]] 

3.4.2 ความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ (percentage elongation after fracture)  

 
ความยืดถาวรของความยาวพิกัดหลังจากขาด (    )คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดเดิม       
[ISO/TR 25679:2005[3]] 
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หมายเหตุ  สําหรับช้ินทดสอบที่ไดสัดสวน (proportional test pieces) หากความยาวพิกัดเดิมไมเทากับ 
5.65 oS

1)  เมื่อ      เปนพ้ืนที่ภาคตัดขวางเดิมของความยาวสวนขนาน ควรเสริมสัญลักษณ   ดวยดัชนีลางเพ่ือ
แสดงสัมประสิทธิ์ของสัดสวนที่ใช เชน 

 คือ ความยืด คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดเดิมที่มีความยาวเทากับ 11.3  
สําหรับช้ินทดสอบที่ไมไดสัดสวน (non-proportional test pieces) (ดูภาคผนวก ข) ควรเสริมสัญลักษณ  ดวยดัชนีลาง
เพ่ือแสดงความยาวพิกัดเดิมที่ใช ในหนวยมิลลิเมตร เชน 

 คือ ความยืด คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดเดิมที่มีความยาวเทากับ 80 mm 

3.5 ความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด (extensometer gauge length) 
 

ความยาวพิกัดเร่ิมตนของเคร่ืองวัดการยืดท่ีใชสําหรับวัดการยืดดวยเคร่ืองวัดการยืด 
หมายเหตุ 1 ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 
หมายเหตุ 2 สําหรับการวัดพารามิเตอรความเคนครากและความเคนพิสูจน  ควรครอบคลุมความยาวสวน
ขนานของช้ินทดสอบใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได อยางนอยท่ีสุด  ควรมีคามากกวา 0.5  แตนอยกวา 0.9
โดยประมาณ เพื่อทําใหมั่นใจวาเครื่องวัดการยืดสามารถตรวจพบการครากท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในช้ินทดสอบ 
นอกจากน้ัน การวัดคาพารามิเตอรท่ีแรงสูงสุดหรือหลังจากแรงสูงสุด  ควรมีคาเทากับ   โดยประมาณ 

3.6 การยืด (extension) 
ความยาวสวนท่ีเพิ่มข้ึนจากความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด    (3.5) ณ เวลาใด ๆ ระหวางการทดสอบ 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 

3.6.1 การยืดเปนรอยละ (percentage extension or “strain”) 
การยืด คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด    (3.5) 

3.6.2 การยืดถาวรเปนรอยละ (percentage permanent extension) 
ความยาวสวนท่ีเพิ่มข้ึนจากความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด หลังจากเอาความเคนระบุท่ีกระทําบนช้ิน
ทดสอบออกแลว คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด     (3.5) 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 

  

                                                           
1) 5.65 oS  = 5 )/4( πSo . 
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3.6.3 การยืดท่ีจุดครากเปนรอยละ (percentage yield point extension) 
 

การยืดท่ีเกิดข้ึนระหวางจุดเร่ิมของการครากและจุดเร่ิมของการทําใหแข็งดวยความเครียดอยางสม่ําเสมอ 
ในวัสดุท่ีมีการครากไมตอเนื่อง คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด    (3.5) 
หมายเหตุ  ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 

ดูรูปท่ี 7 
3.6.4 การยืดรวมท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ (percentage total extension at maximum force) 

 
การยืดรวม (ท้ังชวงยืดหยุนและชวงพลาสติก) ท่ีแรงสูงสุด คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดของเคร่ืองวัด
การยืด  (3.5) 
ดูรูปท่ี 1 

3.6.5 การยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ (percentage plastic extension at maximum force) 
 

การยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุด คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด     (3.5) 
ดูรูปท่ี 1 

3.6.6 การยืดรวมขณะขาดเปนรอยละ (percentage total extension at fracture) 
 

การยืดรวม (ท้ังชวงยืดหยุนและชวงพลาสติก) ขณะช้ินทดสอบขาด คิดเปนรอยละของความยาวพิกัดของ
เคร่ืองวัดการยืด  (3.5) 
ดูรูปท่ี 1 

3.7 อัตราการทดสอบ (testing rate) 

3.7.1 อัตราความเครียด (strain rate) 
 

การเพิ่มข้ึนของความเครียด (วัดโดยเคร่ืองวัดการยืด) ในความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด  (3.5) ตอ
หนวยเวลา 
หมายเหตุ ดูขอ 3.5 

3.7.2 อัตราความเครียดโดยประมาณของความยาวสวนขนาน (estimated strain rate over the parallel length) 
 

คาการเพิ่มข้ึนของความเครียดของความยาวสวนขนาน    (3.2) ของช้ินทดสอบตอหนวยเวลา โดยคิด
จากอัตราการแยกหางจากกันของหัวจับ  (3.7.3) และความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบ 
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3.7.3 อัตราการแยกหางจากกันของหัวจับ (crosshead separation rate) 
 

ระยะทางท่ีหัวจับแยกหางจากกันตอหนวยเวลา 

3.7.4 อัตราความเคน (stress rate) 

 
การเพิ่มข้ึนของความเคนตอหนวยเวลา 
หมายเหตุ  ควรใชอัตราความเคนในการทดสอบชวงยืดหยุนเทาน้ัน (วิธีการ B ขอ 10.4) 

3.8 การลดทอนพื้นท่ีเปนรอยละ (percentage reduction of area) 

 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีภาคตัดขวางท่ีมากท่ีสุดของช้ินทดสอบท่ีเกิดข้ึนระหวางการทดสอบ    ( ) คิด
เปนรอยละของพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม    

 

3.9 แรงสูงสุด (maximum force) 
หมายเหตุ  สําหรับวัสดุที่แสดงการครากไมตอเน่ือง แตไมเกิดการทําใหแข็งดวยความเครียด มิไดกําหนด
ความหมายของแรงสูงสุด  ไวในมาตรฐานฉบับน้ี [ดูเชิงอรรถรูปที่ 8 ค)] 

3.9.1 แรงสูงสุด (maximum force) 

 
‹กรณีท่ีวัสดุไมแสดงการครากไมตอเนื่อง› แรงท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงช้ินทดสอบรับไดระหวางการทดสอบ 
หมายเหตุ  ดูรูปที่ 8 ก) 

3.9.2 แรงสูงสุด (maximum force) 

 
‹กรณีท่ีวัสดุแสดงการครากไมตอเนื่อง› แรงท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงช้ินทดสอบรับไดระหวางการทดสอบ หลังจาก
จุดเร่ิมของการทําใหแข็งดวยความเครียด 
หมายเหตุ  ดูรูปที่ 8 ข) 
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3.10 ความเคน (stress) 
แรงท่ีกระทําตอช้ินทดสอบ ณ เวลาใด ๆ ระหวางการทดสอบ หารดวยพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  ของช้ิน
ทดสอบ 
หมายเหตุ 1 ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 
หมายเหตุ 2 “ความเคน” ในมาตรฐานฉบับน้ีเปนความเคนทางวิศวกรรม 
หมายเหตุ 3 ในมาตรฐานฉบับน้ี มีการใชคําวา “แรง” และ “ความเคน” หรือ “การยืด” “การยืดเปนรอยละ” และ 
“ความเครียด” ในวาระตาง ๆ กัน (เชน รูปประกอบ ช่ือแกนของกราฟ หรือ ในคําอธิบายสําหรับการหาสมบัติตาง ๆ) 
อยางไรก็ตาม สําหรับคําเรียกขานหรือคําจํากัดความทั่วไปของจุดที่กําหนดชัดเจนบนเสนโคง คําดังกลาวขางตน สามารถ
ใชทดแทนกันได 

3.10.1 ความตานแรงดึง (tensile strength) 

 
ความเคนท่ีสอดคลองกับแรงสูงสุด   (3.9) 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 

3.10.2 ความเคนคราก (yield strength) 
ความเคน ณ จุดท่ีเกิดการเปล่ียนรูปชวงพลาสติก โดยแรงไมเพิ่มข้ึน เม่ือวัสดุประเภทโลหะแสดง
ปรากฏการณคราก ในระหวางการทดสอบ 
หมายเหตุ  ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 

3.10.2.1 ความเคนครากบน (upper yield strength) 
 

คาสูงสุดของความเคน (3.10) กอนท่ีแรงลดลงคร้ังแรก 
หมายเหตุ ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 

ดูรูปท่ี 2 

3.10.2.2 ความเคนครากลาง (lower yield strength) 
 

คาตํ่าสุดของความเคน (3.10) ในระหวางการครากชวงพลาสติก โดยไมนับสภาวะปรับตัวเร่ิมแรก 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 
ดูรูปท่ี 2 
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3.10.3 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก (proof strength, plastic extension) 
 

ความเคนท่ีการยืดชวงพลาสติกเปนรอยละของความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด     (3.5) มีคาเทากับ
คารอยละท่ีกําหนดไว 
หมายเหตุ 1 ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] “proof strength, non-proportional extension” 
หมายเหตุ 2 ตัวเลขตอทายดัชนีลางแสดงคารอยละที่กําหนดไว ตัวอยางเชน  

ดูรูปท่ี 3 

3.10.4 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม (proof strength, total extension) 
 

ความเคนท่ีการยืดรวม (ท้ังชวงยืดหยุนและชวงพลาสติก) เปนรอยละของความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการ
ยืด  (3.5) มีคาเทากับคารอยละท่ีกําหนดไว 
หมายเหตุ 1 ดัดแปลงจาก ISO/TR 25679:2005[3] 
หมายเหตุ 2 ตัวเลขตอทายดัชนีลางแสดงคารอยละที่กําหนดไว ตัวอยางเชน  

ดูรูปท่ี 4 

3.10.5 ความเคนเปล่ียนรูปถาวร (permanent set strength) 

 
ความเคนท่ีความยืดถาวรหรือการยืดถาวรเปนรอยละของความยาวพิกัดเดิม     (3.1.1) หรือ ความยาว
พิกัดของเคร่ืองวัดการยืด  (3.5) ตามลําดับ หลังจากเอาแรงออกแลว ไมเกินกวาคาท่ีกําหนดไว 
[ISO/TR 25679:2005[3]] 
ดูรูปท่ี 5 
หมายเหตุ  ตัวเลขตอทายดัชนีลางแสดงคารอยละที่กําหนดไวของความยาวพิกัดเดิม    หรือ ความยาวพิกัด
เครื่องวัดการยืด  ตัวอยางเชน  

3.11 การแตกหัก (fracture) 
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเม่ือช้ินทดสอบขาดจากกันอยางสมบูรณ 
หมายเหตุ  สําหรับการทดสอบที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร อาจใชเกณฑกําหนดการแตกหัก ดังรูปที่ ก.2 

4 สัญลักษณและความหมาย 

สัญลักษณและความหมายท่ีใชในมาตรฐานฉบับนี้ แสดงไวในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 สัญลักษณและความหมาย 

สัญลักษณ หนวย ความหมาย 
ช้ินทดสอบ 

, ก mm ความหนาเดิมของช้ินทดสอบทรงแบนหรือความหนาเดิมของผนังทอ 

 mm ความกวางเดิมของความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบทรงแบน หรือความกวางเฉล่ียเดิมของแผน
แถบตามยาวของทอ หรือความกวางเดิมของลวดทรงแบน 

od  mm เสนผานศูนยกลางเดิม (หรือ ความกวางระหวางดานแบน) ของความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบ
รูปรางทอน หรือรูปรางลวดกลม หรือเสนผานศูนยกลางภายในเดิมของทอ 

 mm เสนผานศูนยกลางภายนอกเดิมของทอ 
 mm ความยาวพิกัดเดิม 
 mm ความยาวพิกัดเริ่มตนสําหรับการหาคาของ  (ดูภาคผนวก ฌ) 
 mm ความยาวสวนขนาน 
 mm ความยาวพิกัดของเครื่องวัดการยืด 
 mm ความยาวรวมของช้ินทดสอบ 
 mm ความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด 
 mm ความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด สําหรับการหาคาของ  (ดูภาคผนวก ฌ) 
 mm2 พ้ืนที่ภาคตัดขวางเดิมของความยาวสวนขนาน 
 mm2 พ้ืนที่ภาคตัดขวางที่นอยที่สุดหลังจากขาด 
 - สัมประสิทธิ์ของสัดสวน (ดู 6.1.1) 
 % การลดทอนพ้ืนที่เปนรอยละ 

ความยืด 
 % ความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ (ดู 3.4.2) 
 % ความยืดชวงพลาสติกที่ปราศจากคอคอด (necking) เปนรอยละ (ดูภาคผนวก ฌ) 

การยืด 
 % การยืดที่จุดครากเปนรอยละ 
 % การยืดชวงพลาสติกที่แรงสูงสุดเปนรอยละ 
 % การยืดรวมที่แรงสูงสุดเปนรอยละ 

 % การยืดรวมขณะขาดเปนรอยละ 
 mm การยืดที่แรงสูงสุด 
 mm การยืดขณะขาด 
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สัญลักษณ หนวย ความหมาย 
อัตรา 

 s–1 อัตราความเครียด 
 s–1 อัตราความเครียดโดยประมาณของความยาวสวนขนาน 

 MPa s–1 อัตราความเคน 
 mm s–1 อัตราการแยกหางจากกันของหัวจับ 

แรง 
 N แรงสูงสุด 

ความเคนคราก – ความเคนพิสูจน – ความตานแรงดึง 
 MPaข โมดูลัสยืดหยุน 
 MPa ความชันของเสนโคงของความเคนกับการยืดเปนรอยละ ณ เวลาที่ระบุระหวางการทดสอบ 
 MPa ความชันของเสนโคงของความเคนกับการยืดเปนรอยละ ณ ชวงยืดหยุนค 
 MPa ความเคนครากบน 
 MPa ความเคนครากลาง 
 MPa ความตานแรงดึง 
 MPa ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก 
 MPa ความเคนเปล่ียนรูปถาวร 
 MPa ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม 

ก สัญลักษณใชในมาตรฐานผลิตภัณฑทอเหล็กกลา 
ข 1 MPa เทากับ 1 N mm-2 
ค คาความชันของเสนโคงของความเคนกับการยืดเปนรอยละ ณ ชวงยืดหยุน อาจมีคาไมเทากับคาโมดูลัสยืดหยุน

เสมอไป คาความชันนี้จะมีคาใกลเคียงกับคาโมดูลัสยืดหยุน เมื่อมีการควบคุมสภาวะตาง ๆ ใหเหมาะสมท่ีสุด เชน 
เครื่องวัดการยืดแบบเฉลี่ยสองดานท่ีมีความละเอียดสูง การจัดเรียงตัวของช้ินทดสอบท่ีสมบูรณ ฯลฯ 

ขอควรระวัง – หากใชคาเปนรอยละ ใหคูณดวย 100 

5 หลักการ 
การทดสอบนี้เกี่ยวของกับการทําใหช้ินทดสอบเกิดความเครียดดวยแรงดึง โดยทั่วไปจะดึงจนช้ินทดสอบ
ขาด เพื่อการหาคาสมบัติทางกลหนึ่งคาหรือมากกวา ซ่ึงกําหนดไวในขอ 3 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง ระหวาง 10 °C ถึง 35 °C การทดสอบภายใตสภาวะ
ควบคุม ใหทดสอบท่ีอุณหภูมิ 23 °C ± 5 °C 
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6 ชิ้นทดสอบ 

6.1 รูปรางและมิติ 

6.1.1 บทท่ัวไป 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบอาจข้ึนอยูกับรูปรางและมิติของผลิตภัณฑโลหะท่ีถูกนํามาเปนช้ินทดสอบ 

โดยปกติช้ินทดสอบจะไดจากการตัดแตงตัวอยางจากผลิตภัณฑ หรือ ช้ินงานตัดข้ึนรูป หรือ ช้ินงานหลอ 
อยางไรก็ตาม อาจทดสอบผลิตภัณฑท่ีมีภาคตัดขวางคงท่ี (รูปพรรณ ทอน ลวด ฯลฯ) และชิ้นทดสอบใน
สภาพหลอ (ท้ังเหล็กหลอและโลหะเจือนอกกลุมเหล็ก) โดยไมตัดแตงก็ได 

ภาคตัดขวางของช้ินทดสอบ อาจเปนรูปวงกลม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา วงแหวน หรือในกรณีพิเศษ 
ภาคตัดขวางคงท่ีรูปอ่ืน ๆ 

ใหหลีกเล่ียงการดัดตรงช้ินทดสอบเทาท่ีจะเปนไปได อยางไรก็ตามหากจําเปน ใหกระทําดวยวิธีการท่ีอาจ
สงผลตอสมบัติทางกลของช้ินทดสอบนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

ในช้ินทดสอบท่ีดี ความยาวพิกัดเดิม     จะมีความสัมพันธกับพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม   ตามสมการ 
 (เม่ือ k เปนคาสัมประสิทธ์ิของสัดสวน) เรียกวา ช้ินทดสอบท่ีไดสัดสวน ซ่ึงคา k ท่ีใชกัน

ระดับระหวางประเทศ มีคาเทากับ 5.65 ท้ังนี้ ความยาวพิกัดเดิมตองไมนอยกวา 15 mm หากช้ินทดสอบมี
พื้นท่ีภาคตัดขวางนอยเกินไปท่ีจะทําใหไดความยาวพิกัดเดิมนอยกวาท่ีกําหนดไว ดวยคา k = 5.65 อาจใช
คาสัมประสิทธ์ิท่ีสูงข้ึน (แนะนํา 11.3) หรืออาจใชช้ินทดสอบท่ีไมไดสัดสวน 

หมายเหตุ  หากใชคาความยาวพิกัดเดิมนอยกวา 20 mm ความไมแนนอนของการวัดจะสูงขึ้น 

สําหรับช้ินทดสอบท่ีไมไดสัดสวน ความยาวพิกัดเดิม  จะไมข้ึนอยูกับพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เกณฑความคลาดเคล่ือนของมิติของช้ินทดสอบ ใหเปนไปตามภาคผนวก 
ข ถึง จ (ดู 6.2) 

ช้ินทดสอบอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑหรือมาตรฐานระดับประเทศท่ีเกี่ยวของ อาจนํามาใชได
ตามขอตกลงระหวางการซ้ือขาย เชน ISO 3183[1] (API 5L), ISO 11960[2] (API 5CT), ASTM A370[6], 
ASTM E8M[7], DIN 50125[10], IACS W2[13] และ JIS Z2241[14] 
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6.1.2 ชิ้นทดสอบท่ีถูกตัดแตง 

หากสวนปลายท่ีถูกจับยึดและความยาวสวนขนานมีมิติแตกตางกัน ช้ินทดสอบท่ีถูกตัดแตงตองมีสวนโคง
เปนรอยตอระหวางสองสวนนั้น มิติของรัศมีสวนโคงรอยตอนี้มีความสําคัญ จึงแนะนําใหกําหนดมิติของ
รัศมีไวในขอกําหนดของวัสดุ หากไมไดกําหนดไวในภาคผนวกท่ีเหมาะสม (ดู 6.2) 

สวนปลายท่ีถูกจับยึดอาจมีรูปรางอยางไรก็ไดใหเหมาะสมกับชุดหัวจับของเคร่ืองทดสอบ แกนของช้ิน
ทดสอบตองอยูในแนวเดียวกับแนวแรงท่ีใหกับช้ินทดสอบ 

ความยาวสวนขนาน  หรือ ความยาวอิสระระหวางชุดหัวจับ (กรณีท่ีช้ินทดสอบไมมีสวนโคงรอยตอ) 
ตองมากกวาความยาวพิกัดเดิม  เสมอ 

6.1.3 ชิ้นทดสอบท่ีไมถูกตัดแตง 

หากช้ินทดสอบเปนสวนความยาวของผลิตภัณฑท่ีไมถูกตัดแตง หรือเปนทอนโลหะท่ีไมถูกตัดแตง ความ
ยาวอิสระระหวางชุดหัวจับ ตองเพียงพอใหเคร่ืองหมายพิกัดอยูหางจากหัวจับของเคร่ืองทดสอบดวยระยะ
ท่ีเหมาะสม (ดูภาคผนวก ข ถึง จ) 

ช้ินทดสอบในสภาพหลอ ตองมีสวนโคงเปนรอยตอระหวางสวนปลายท่ีถูกจับยึดและความยาวสวนขนาน 
มิติของรัศมีสวนโคงรอยตอนี้มีความสําคัญ จึงแนะนําใหกําหนดมิติของรัศมีไวในมาตรฐานผลิตภัณฑ 
สวนปลายท่ีถูกจับยึดจะมีรูปรางอยางไรก็ไดใหเหมาะสมกับชุดหัวจับของเคร่ืองทดสอบ ความยาวสวน
ขนาน  ตองมากกวาความยาวพิกัดเดิม  เสมอ 

6.2 แบบ 

ภาคผนวก ข ถึง จ กําหนดแบบหลักของช้ินทดสอบตามรูปรางและชนิดของผลิตภัณฑ ดังตารางท่ี 2.1 และ
ตารางท่ี 2.2 โดยมาตรฐานผลิตภัณฑสามารถกําหนดช้ินทดสอบแบบอ่ืนได 

การเลือกช้ินทดสอบท่ีจะใชงานตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็
ตาม ควรอางอิงการแบงการใชงานในตารางท่ี 2.3 

6.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ 

การเก็บและเตรียมช้ินทดสอบ ตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของสําหรับวัสดุแตละ
ประเภท เชน ISO 377 
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ตารางท่ี 2.1 แบบหลักของชิน้ทดสอบ 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

ประเภทของผลิตภัณฑ 

ภาคผนวก 
แผนบาง – แผนหนา – เสนแบน 

 
ความหนา 

ลวด – ทอน – รูปพรรณ 

 
เสนผานศูนยกลาง หรือ ความกวางระหวางดานแบน 

0.1 ≤  < 3 - ข 
- od  < 4 ค 
 ≥ 3 od  ≥ 4 ง 

ทอ จ 

ตารางท่ี 2.2 การจําแนกชิ้นทดสอบ 

ลักษณะช้ินทดสอบ 
ช้ินทดสอบ 
รูปรางแบน 

ช้ินทดสอบ 
รูปรางทอน 

ช้ินทดสอบ
รูปรางทอ 

ช้ินทดสอบ
รูปรางแถบ 

ช้ินทดสอบ
รูปรางลวด 

ช้ินทดสอบที่ไดสัดสวน No. 14B No. 2, No. 14A  No. 14C No. 14B  
ช้ินทดสอบที่ไมไดสัดสวน No. 1A, No. 1B,  

No. 5, No. 13A,  
No. 13B 

No. 4, No. 10, 
 No. 8A, No. 8B, No. 
8C, No. 8D 

No. 11 No. 12A,  
No. 12B,  
No. 12C 

No. 9A, 
No. 9B 

หมายเหตุ ใหใชช้ินทดสอบหมายเลข 1B กรณีท่ีช้ินทดสอบในตารางท่ี 2.3 ไมเหมาะสมตอการใชงาน 
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ตารางท่ี 2.3 การแบงการใชงานของชิ้นงานทดสอบ 

ผลิตภัณฑ ช้ินทดสอบ 
หมายเหตุ 

ภาคผนวกที่
สอดคลอง ประเภท มิติ ที่ไดสัดสวน ที่ไมไดสัดสวน 

แผนบาง 
แผนหนา 
รูปพรรณ 
แผนมวน 

ความหนานอยกวาหรือเทากับ 3 
mm 

– No. 5, No. 13A,  
No. 13B 

ช้ินทดสอบรูปรางแบน ภาคผนวก ข 

ความหนามากกวา  
3 mm ถึง 6 mm 

No. 14B ภาคผนวก ง 

ความหนามากกวา  
6 mm ถึง 20 mm 

No. 1A, No. 5 

ความหนามากกวา  
20 mm ถึง 40 mm 

No. 14A No. 4, No. 10 ช้ินทดสอบรูปรางทอน 
No. 14B No. 1A ช้ินทดสอบรูปรางแบน 

ความหนามากกวา  
40 mm 

No. 14A No. 4, No. 10 ช้ินทดสอบรูปรางทอน 
No. 14B – ช้ินทดสอบรูปรางแบน 

ลวด – - No. 9A, No. 9B – ภาคผนวก ค 
ทอน – No. 2, No. 14A No. 4, No. 10 – ภาคผนวก ง 
ทอ เสนผานศูนยกลางภายนอกเล็ก No. 14C No. 11 ช้ินทดสอบรูปรางทอ ภาคผนวก จ 

เสนผานศูนยกลางภายนอกนอยกวา
หรือเทากับ 50 mm 

No. 14B No. 12A ช้ินทดสอบรูปรางแถบ 

เสนผานศูนยกลางภายนอกมากกวา 
50 mm ถึง 170 mm 

No. 12B 

เสนผานศูนยกลางภายนอกมากกวา 
170 mm 

No. 12C 

เสนผานศูนยกลางทอ  
ต้ังแต 200 mmขึ้นไป 

No. 14B No. 5 ช้ินงานทดสอบรูปราง
แบนหรือรูปรางแถบ 

ทอผนังหนา No. 14A  No. 4 ช้ินทดสอบรูปรางทอน 
หลอ – No. 14A  No. 4, No. 10 – – 

–  No. 8A, No. 8B,  
No. 8C, No. 8D 

ใชเมื่อไมตองการหาคา
ความยืด 
เตรียมจากช้ินตัวอยางที่
หลอขึ้นเพ่ือทําช้ินทดสอบ 

ทุบขึ้นรูป – No. 14A  No. 4, No. 10 – – 
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7 การหาคาพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเดิม 

ควรวัดมิติท่ีเกี่ยวของของช้ินทดสอบจากภาคตัดขวางท่ีต้ังฉากกับแกนตามแนวยาว บริเวณกลางของความ
ยาวสวนขนานของช้ินทดสอบ ในจํานวนตําแหนงท่ีมากเพียงพอ 

แนะนําใหทําการวัดภาคตัดขวางอยางนอย 3 ตําแหนง 

หมายเหตุ  ภาคผนวก ข และ ง แสดงคามิติระบุ แนวคิดของการวัดภาคตัดขวางหน่ึงตําแหนงแสดงไวใน
ภาคผนวก ฎ 

การวัดมิติของช้ินทดสอบอยางนอยตองทําใหไดคาท่ีใกลท่ีสุด รอยละ 0.5 ของคาเชิงตัวเลข กรณีท่ีมิติมีคา
นอยกวาหรือเทากับ 2 mm อาจจํากัดใหไดคาท่ีใกลท่ีสุด 0.01 mm 

พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  คือ พื้นท่ีภาคตัดขวางเฉล่ียท่ีคํานวณจากการวัดมิติท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม 
สําหรับช้ินทดสอบท่ีทําใหเรียวดวยเหตุผลท่ีสมควร พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมตองคํานวณจากการวัดมิติ ณ 
สวนท่ีมีภาคตัดขวางเล็กท่ีสุด 

ตัวอยางท่ี 1 พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  ของสวนขนานของช้ินทดสอบ ยกเวนช้ินทดสอบรูปรางทอ หา
คาจากคาเฉล่ียของการวัดสามคร้ัง  โดยวัดท่ีปลายท้ังสองและท่ีจุดกลางระหวาง
เคร่ืองหมายพิกัด 

สําหรับช้ินทดสอบรูปรางทอ พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  หาคาจากการวัดท่ีสวนปลายของ
ช้ินทดสอบ 

ตัวอยางท่ี 2 เสนผานศูนยกลางท่ีใชหาคาพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  ของช้ินทดสอบภาคตัดขวางวงกลม 
หรือ ช้ินทดสอบรูปรางทอ คือ คาเฉล่ียของการวัดในสองทิศทางเชิงต้ังฉากกัน 

ความหนาผนังทอสําหรับการหาคาพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  ของช้ินทดสอบรูปรางทอ 
คือ คาเฉล่ียของการวัดไมนอยกวา 3 จุดบนเสนรอบวงท่ีแบงออกเทา ๆ กันของสวนปลาย
ทอ 

หมายเหตุ คาเฉล่ียของความแตกตางระหวางเสนผานศูนยกลางภายนอกและภายในของช้ินทดสอบรูปรางทอเมื่อวัดใน
สองทิศทางเชิงต้ังฉากกัน อาจแทนที่ดวยสองเทาของคาเฉล่ียของความหนาจากการวัดสี่จุด 

ความแมนของการคํานวณข้ึนอยูกับลักษณะและแบบของช้ินทดสอบ โดยภาคผนวก ข ถึง จ กําหนดวิธีการ
หาคา  สําหรับแบบของช้ินทดสอบตาง ๆ และขอกําหนดสําหรับความแมนของการวัด 
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8 การทําเครื่องหมายความยาวพิกัดเดิม 

ตรงปลายแตละขางของความยาวพิกัดเดิม   ใหทําเครื่องหมายท่ีชัดเจนหรือทําเสนขีด แตตองไมใชรอย
บาก ซ่ึงอาจทําใหช้ินทดสอบเกิดการขาดกอนท่ีควรจะเปน สําหรับช้ินทดสอบท่ีวัสดุมีความไวตอรอยขีด
บนผิวหรือเปนวัสดุท่ีแข็งมากเปนพิเศษ อาจทําเคร่ืองหมายบนผิวท่ีเคลือบบนช้ินทดสอบ 

สําหรับช้ินทดสอบท่ีไดสัดสวน หากความแตกตางระหวางความยาวพิกัดท่ีคํานวณไดและความยาวพิกัดท่ี
ทําเคร่ืองหมายนอยกวา 10 % ของ  อาจปดเศษคาท่ีคํานวณไดของความยาวพิกัดเดิมใหใกลพหุคูณของ 
5 mm ความยาวพิกัดเดิมตองถูกทําเคร่ืองหมายใหมีความแมน  1 % 

การวัดความยาวพิกัดเดิม อยางนอยตองทําใหไดคาท่ีใกลท่ีสุด 0.1 mm อาจใชความยาวพิกัดของเคร่ืองวัด
การยืดเปนความยาวพิกัดเดิมท่ีกําหนดได หากคาผิดพลาดไมเกินรอยละ 1.0 ของความยาวพิกัดเดิมท่ี
กําหนด 

หากความยาวสวนขนาน  ยาวกวาความยาวพิกัดเดิมมาก ตัวอยางเชน ช้ินทดสอบท่ีไมถูกตัดแตง อาจทํา
เคร่ืองหมายของความยาวพิกัดเปนชุดใหเหล่ือมกัน 

ในบางคร้ัง การเขียนเสนขนานกับแกนตามยาวบนผิวช้ินทดสอบตลอดความยาวพิกัดท่ีทําเคร่ืองหมายไว 
อาจชวยใหการทํางานในภายหลังงายข้ึน 

หมายเหตุ หากการวัดความยืดท่ีตองการกระทําโดยการใชเครื่องวัดการยืด ไมจําเปนตองทําเครื่องหมาย
พิกัด 

9 ความแมนของเครื่องทดสอบ 

ระบบการวัดแรงของเคร่ืองทดสอบตองไดรับการสอบเทียบตาม ISO 7500-1 ช้ัน 1 หรือช้ันท่ีแมนกวา 

สําหรับการหาคาความเคนพิสูจน (การยืดชวงพลาสติก หรือ การยืดรวม) เคร่ืองวัดการยืดท่ีใชตองเปนไป
ตาม ISO 9513 ช้ัน 1 หรือช้ันท่ีแมนกวาในชวงท่ีเกี่ยวของ สําหรับสมบัติอ่ืนในชวงการยืดท่ีสูงกวา อาจใช
เคร่ืองวัดการยืดท่ีเปนไปตาม ISO 9513 ช้ัน 2 ในชวงท่ีเกี่ยวของ 

หมายเหตุ JIS Z2241 กําหนดใหใชเครื่องทดสอบที่เปนไปตาม JIS B7721 ช้ัน 1 หรือช้ันที่แมนกวา และใหใชเครื่องวัด
การยืดที่เปนไปตาม JIS B7741 ช้ัน 2 หรือช้ันที่แมนกวา 

10 สภาวะการทดสอบ 

10.1 การตั้งคาแรงเปนศูนย 

หลังจากประกอบขบวนสงผานแรงทดสอบ (testing loading train) และกอนการจับยึดปลายท้ังสองของช้ิน
ทดสอบ ระบบการวัดแรงตองไดรับการต้ังคาศูนย เม่ือไดต้ังคาแรงเปนศูนยแลว ไมควรปรับเปล่ียนระบบ
การวัดแรงระหวางการทดสอบอีก 

oL

oL
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หมายเหตุ การใชวิธีน้ีทําใหมั่นใจวา นํ้าหนักของระบบจับยึดช้ินทดสอบไดรับการชดเชยแลวในระบบการวัดแรง และ
แรงใด ๆ ที่เกิดจากการจับยึดไมสงผลกระทบตอการวัด 

10.2 วิธีการจับยึด 

การจับยึดช้ินทดสอบตองกระทําดวยวิธีท่ีเหมาะสม เชน ล่ิม เกลียวยึด หนายึดแบบขนาน (parallel jaw 
faces) หรือ บายึด (shouldered holders) 

ควรพยายามทําทุกวิถีทาง เพื่อทําใหม่ันใจวาไดยึดช้ินทดสอบไวลักษณะท่ีแรงกระทําผานในแนวแกนเทาท่ี
จะเปนไปได เพื่อลดการดัดโคง (ตัวอยาง ขอมูลเพิ่มเติมดู ASTM E1012[8]) การจับยึดนี้จะมีความสําคัญ
เปนพิเศษ เม่ือทําการทดสอบวัสดุเปราะ หรือเม่ือทําการหาคาความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก 
ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม หรือความเคนคราก 

เพื่อทําใหไดช้ินทดสอบท่ีตรงและมั่นใจวาช้ินทดสอบและหัวจับยึดอยูในแนวเดียวกัน อาจใหแรงกระทํา
เบ้ืองตนไดไมเกินกวา 5 % ของความเคนครากระบุหรือความเคนครากท่ีคาดการณไว ควรใชคาแกของการ
ยืด เพื่อชดเชยผลของแรงกระทําเบ้ืองตนดังกลาว 

10.3 อัตราการทดสอบโดยการควบคุมอัตราความเครียด (วิธีการ A) 

10.3.1 บทท่ัวไป 

จุดประสงคของวิธีการ A คือลดการแปรผันของอัตราการทดสอบระหวางชวงเวลาท่ีวัดคาพารามิเตอรท่ี
ออนไหวตออัตราความเครียด และลดความไมแนนอนของการวัดของผลการทดสอบใหเหลือนอยท่ีสุด 

ในสวนนี้กําหนดการควบคุมอัตราความเครียดไวสองแบบ แบบแรกเปนการควบคุมอัตราความเครียด  
ท่ีอาศัยการปอนกลับจากเคร่ืองวัดการยืด แบบท่ีสองเปนการควบคุมอัตราความเครียดโดยประมาณของ
ความยาวสวนขนาน  ซ่ึงสําเร็จไดดวยการควบคุมอัตราการแยกหางจากกันของหัวจับท่ีความเร็วเทากับ
อัตราความเครียดท่ีตองการคูณดวยความยาวสวนขนาน 

หากวัสดุแสดงพฤติกรรมการเปล่ียนรูปแบบเอกพันธุและแรงมีคาคงท่ีตามท่ีระบุไว อัตราความเครียด  
และอัตราความเครียดโดยประมาณของความยาวสวนขนาน  จะมีคาเทากันโดยประมาณ ความแตกตาง
จะมีข้ึนในกรณีท่ีวัสดุแสดงการครากไมตอเนื่องหรือการครากเปนหยัก (เชน ในชวงการยืดท่ีจุดครากของ
เหล็กกลาบางประเภทและโลหะเจืออะลูมิเนียม-แมกนีเซียม หรือวัสดุบางชนิดท่ีแสดงการครากเปนหยัก
เหมือนปรากฏการณ Portevin-Le Chatelier) หรือกรณีท่ีมีคอคอดเกิดข้ึน หากแรงมีคาเพิ่มข้ึน คาอัตรา
ความเครียดโดยประมาณอาจตํ่ากวาคาอัตราความเครียดเปาหมายอยางมากอันเนื่องมาจากความหยุนของ
เคร่ืองทดสอบ (compliance of the testing machine) 

อัตราการทดสอบตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ 
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ก) ในชวงท่ีข้ึนไปและรวมถึงจุดท่ีหาคา ,   หรือ      ใหใชอัตราความเครียด  ท่ีระบุไว 
(ดู 3.7.1) ในชวงนี้เพื่อกําจัดอิทธิพลของความหยุนของเคร่ืองทดสอบแรงดึง การใชเคร่ืองวัดการยืด
หนีบติดไวบนช้ินทดสอบเปนเร่ืองจําเปนเพื่อใหมีการควบคุมอัตราความเครียดท่ีแมน (สําหรับเคร่ือง
ทดสอบท่ีไมสามารถควบคุมอัตราความเครียดได อาจใชวิธีควบคุมอัตราความเครียดโดยประมาณ
ของความยาวสวนขนาน  ได) 

ข) ระหวางการครากไมตอเนื่อง ควรใชอัตราความเครียดโดยประมาณของความยาวสวนขนาน    (ดู 
3.7.2) ในชวงนี้เปนไปไมไดท่ีจะควบคุมอัตราความเครียดโดยใชเคร่ืองวัดการยืดท่ีหนีบติดช้ิน
ทดสอบ เนื่องจากการครากเฉพาะท่ี (local yielding) สามารถเกิดข้ึนนอกความยาวพิกัดของเคร่ืองวัด
การยืด ในชวงนี้ อาจรักษาอัตราความเครียดโดยประมาณของความยาวสวนขนานท่ีตองการใหแมน
เพียงพอดวยการใชอัตราการแยกหางจากกันของหัวจับ  ท่ีคงท่ี (ดู 3.7.3); 

 =   (1) 

เม่ือ 

 คือ อัตราความเครียดโดยประมาณของความยาวสวนขนาน 

 คือ ความยาวสวนขนาน 

ค) ในชวงหลังจาก  และ  หรือ จบการคราก (ดู 3.7.2) สามารถใช  หรือ  ก็ได แตแนะนํา
ใหใช  เพื่อหลีกเล่ียงปญหาการควบคุมใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน หากเกิดคอคอดนอกความยาวพิกัดของ
เคร่ืองวัดการยืด 

ระหวางการหาคาสมบัติท่ีเกี่ยวของของวัสดุ ใหรักษาอัตราความเครียดท่ีระบุไวในขอ 10.3.2 ถึง 10.3.4 (ดู
รูปท่ี 9) 

ระหวางการเปล่ียนคาอัตราความเครียดหรือการเปล่ียนวิธีการควบคุม ในเสนโคงของความเคนกับ
ความเครียดไมควรปรากฏความไมตอเนื่องท่ีทําใหรายงานคา  ,  หรือ     ผิดพลาด (ดูรูปท่ี 10) 
ท้ังนี้การเปล่ียนอัตราทีละนอยอยางเหมาะสมสามารถลดความผิดพลาดนี้ได 

ในชวงของการทําใหแข็งดวยความเครียด อัตราความเครียดมีอิทธิพลตอรูปรางของเสนโคงของความเคน
กับความเครียด ดังนั้นควรบันทึกอัตราการทดสอบท่ีใชเอาไวดวย (ดู 10.6) 

10.3.2 อัตราความเครียดสําหรับการหาคาความเคนครากบน  หรือความเคนพิสูจน   และ    

ตองรักษาอัตราความเครียด  ใหคงท่ีเทาท่ีจะเปนไปได จนกวาการหาคา    หรือ   หรือ  จะ
แลวเสร็จ ระหวางการหาคาสมบัติของวัสดุ อัตราความเครียด      ตองมีคาอยูภายในชวงใดชวงหนึ่ง
ตอไปนี้ (ดูรูปท่ี 9) 
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ชวง 1:  = 0.000 07 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 

ชวง 2:  = 0.000 25 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % (เปนคาแนะนํา หากมิไดระบุไว
เปนอยางอ่ืน) 

หากเครื่องทดสอบไมสามารถควบคุมอัตราความเครียดไดโดยตรง ใหใชคาอัตราความเครียดโดยประมาณ
ของความยาวสวนขนาน   โดยอัตราการแยกหางจากกันของหัวจับตองคงท่ี และคํานวณไดจากสมการ (1) 

คาอัตราความเครียดท่ีเกิดข้ึนบนช้ินทดสอบจะตํ่ากวาอัตราความเครียดท่ีระบุไว เนื่องจากมิไดมีการ
พิจารณาถึงความหยุนของเคร่ืองทดสอบ คําอธิบายอยูในภาคผนวก ฉ 

10.3.3 อัตราความเครียดสําหรับการหาคาความเคนครากลาง   และการยืดท่ีจุดครากเปนรอยละ   

หลังจากตรวจพบความเคนครากบนแลว (ดู ก.4.2) ตองรักษาอัตราความเครียดโดยประมาณของความยาว
สวนขนาน  ใหมีคาอยูในชวงใดชวงหนึ่งตอไปนี้ (ดูรูปท่ี 9) จนกวาการครากไมตอเนื่องจะส้ินสุด 

ชวง 2:  = 0.000 25 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % (เปนคาแนะนํา เม่ือหาคา  ) 

ชวง 3:   = 0.002 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 

10.3.4 อัตราความเครียดสําหรับการหาคาความตานแรงดึง   ความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ  การยืดรวม
ท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ  การยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ      และการลดทอนพ้ืนท่ีเปน 
รอยละ  

หลังจากการหาคาสมบัติความเคนครากหรือความเคนพิสูจนท่ีตองการ ใหเปล่ียนอัตราความเครียด
โดยประมาณของความยาวสวนขนาน  ไปมีคาอยูในชวงใดชวงหนึ่งตอไปนี้ (ดูรูปท่ี 9) 

ชวง 2:  = 0.000 25 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 

ชวง 3:  = 0.002 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 

ชวง 4:  = 0.006 7 s–1 หรือ 0.4 min–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % (เปนคา
แนะนํา หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน) 

หากการทดสอบแรงดึงมีวัตถุประสงคเพียงการหาคาความตานแรงดึงอยางเดียว อาจใชอัตราความเครียด
โดยประมาณของความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบในชวง 3 หรือชวง 4 ตลอดท้ังการทดสอบได 
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10.4 อัตราการทดสอบโดยอัตราความเคน (วิธีการ B) 

10.4.1 บทท่ัวไป 

อัตราการทดสอบตองสอดคลองกับขอกําหนดตอไปนี้ข้ึนกับธรรมชาติของวัสดุ หากมิไดระบุไวเปนอยาง
อ่ืน การทดสอบอาจใชอัตราเร็วใดก็ไดท่ีสะดวกจนมีความเคนเทียบเทากับคร่ึงหนึ่งของความเคนครากท่ี
ระบุไว อัตราการทดสอบหลังจากจุดดังกลาวเปนไปตามท่ีระบุไวตอไปนี้ 

10.4.2 ความเคนครากและความเคนพิสูจน 

10.4.2.1 ความเคนครากบน  

ตองรักษาอัตราการแยกหางจากกันของหัวจับของเคร่ืองทดสอบใหคงท่ีเทาท่ีจะทําได และอยูภายใน
ขีดจํากัดท่ีสอดคลองกับอัตราความเคนในตารางท่ี 3 

หมายเหตุ เพ่ือเปนขอมูล แมกนีเซียม อะลูมิเนียมเจือ ทองเหลือง และไทเทเนียมเปนวัสดุที่มีคาโมดูลัสยืดหยุน
นอยกวา 150 000 MPa เหล็กลวน (wrought iron) เหล็กกลา ทังสเตน และนิกเกิลเจือเปนวัสดุที่มีคาโมดูลัสยืดหยุน
มากกวา 150 000 MPa 

ตารางท่ี 3 อัตราความเคน 

โมดูลัสยืดหยุนของวัสด ุ

 

MPa 

อัตราความเคน  

MPa s–1 

ตํ่าสุด สูงสุด 

< 150 000 2 20 

≥ 150 000 3 30 

หมายเหตุ ISO 6892-1 กําหนดอัตราความเคนสําหรับวัสดุที่มีคาโมดูลัสยืดหยุนมากกวาหรือเทากับ 
150 000 MPa ไวเทากับ 6 MPa s–1 ถึง 60 MPa s–1 

10.4.2.2 ความเคนครากลาง  

หากหาคาความเคนครากลางเพียงอยางเดียว อัตราความเครียดของความยาวสวนขนานของช้ิน
ทดสอบระหวางการครากตองอยูระหวาง 0.000 25 s–1 และ 0.002 5 s–1 และตองรักษาอัตรา
ความเครียดของความยาวสวนขนานใหคงท่ีเทาท่ีจะทําได หากไมสามารถควบคุมอัตราความเครียดนี้
ไดโดยตรง ใหใชการควบคุมอัตราความเคนกอนการครากจะเร่ิมตนแทน และตองไมปรับการควบคุม
ของเคร่ืองทดสอบอีกจนกวาการครากจะเสร็จสมบูรณ 

อัตราความเคนในชวงยืดหยุนตองไมเกินกวาอัตราสูงสุดในตารางท่ี 3 
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10.4.2.3 ความเคนครากบน  และความเคนครากลาง  

ในระหวางการทดสอบเดียวกัน หากตองการหาคาท้ังความเคนครากบนและความเคนครากลาง ใหใช
สภาวะสําหรับการหาคาความเคนครากลางในการทดสอบ (ดู 10.4.2.2) 

10.4.2.4 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก  และความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม    

ตองรักษาอัตราการแยกหางจากกันของหัวจับของเคร่ืองทดสอบใหคงท่ีเทาท่ีจะทําได และอยูภายใน
ขีดจํากัดท่ีสอดคลองกับอัตราความเคนในตารางท่ี 3 ในชวงยืดหยุน 

ในชวงพลาสติกจนถึงความเคนพิสูจน (การยืดชวงพลาสติก หรือการยืดรวม) อัตราความเครียดตอง
ไมเกิน 0.002 5 s–1 

10.4.2.5 อัตราการแยกหางจากกัน 

หากเคร่ืองทดสอบไมสามารถวัดหรือควบคุมอัตราความเครียดได ใหใชอัตราการแยกหางจากกันของ
หัวจับท่ีเทียบเทากับอัตราความเคนในตารางท่ี 3 จนกวาการครากจะเสร็จสมบูรณ 

10.4.2.6 ความตานแรงดึง   ความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ   การยืดรวมท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ  
การยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ  และการลดทอนพ้ืนท่ีเปนรอยละ  

หลังจากการหาคาสมบัติความเคนครากหรือความเคนพิสูจนท่ีตองการ อาจเพิ่มอัตราการทดสอบจนมี
อัตราความเครียด (หรือ อัตราการแยกหางจากกันของหัวจับท่ีเทียบเทา) ใหเปนไปตามตารางท่ี 4 

หากหาคาความตานแรงดึงเพียงอยางเดียว สามารถใชอัตราความเครียดเดียวตลอดท้ังการทดสอบได 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 อัตราการทดสอบหลังการหาคาความเคนครากหรือความเคนพิสูจน และ 
อัตราการทดสอบสําหรับการหาคาความตานแรงดึงเพียงอยางเดียว 

วัสดุ 
อัตราความเครียด หรือ อัตราการแยกหางจากกัน 

s–1 
ตํ่าสุด สูงสุด 

เหล็กกลา 0.003 0.008 
วัสดุอื่น – 0.008 

หมายเหตุ ISO 6892-1 ไมกําหนดอัตราการทดสอบตํ่าสุดสําหรับเหล็กกลา 

การใชอัตราความเครียด (หรือ อัตราการแยกหางจากกันของหัวจับ) เกิน 0.008 s–1 ใหเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ 
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10.5 การเลือกวิธีการและอัตรา 

หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหใชวิธีการ B การควบคุมอัตราความเคน และหากมิไดตกลงกันไวเปน
อยางอ่ืน การเลือกอัตราการทดสอบใหเปนดุลยพินิจของผูทําหรือหองปฎิบัติการทดสอบท่ีไดรับมอบหมาย
จากผูทําได หากการเลือกสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ 

10.6 การบันทึกสภาวะการทดสอบท่ีใช 

เพื่อท่ีจะรายงานวิธีการควบคุมและอัตราการทดสอบในแบบยอ สามารถใชระบบการยอ ดังนี้ 

มอก. 2172 เลม 1 Annn หรือ มอก. 2172 เลม 1 Bn 

เม่ือ ‘A’ หมายถึง การใชวิธีการ A (การควบคุมอัตราความเครียด) และ ‘B’ หมายถึง การใชวิธีการ B (การ
ควบคุมอัตราความเคน) สัญลักษณ ‘nnn’ คือ ชุดของอักษรสามตัวแสดงอัตราการทดสอบท่ีใชในแตละชวง
ของการทดสอบ ดังรูปท่ี 9 และอาจใส ‘n’ เพื่อแสดงอัตราความเคนท่ีใชในชวงยืดหยุนในหนวย MPa s–1 

ตัวอยางท่ี 1 มอก. 2172 เลม 1-2556 A224 หมายถึง การทดสอบท่ีควบคุมอัตราความเครียด โดยใช
ชวง 2, 2 และ 4 

ตัวอยางท่ี 2 มอก. 2172 เลม 1-2556 B30 หมายถึง การทดสอบท่ีควบคุมอัตราความเคน โดยกระทํา
ดวยอัตราความเคนระบุ 30 MPa s–1 

ตัวอยางท่ี 3 มอก. 2172 เลม 1-2556 B หมายถึง การทดสอบท่ีควบคุมอัตราความเคน โดยกระทําดวย
อัตราความเคนระบุ ตามตารางท่ี 3 

11 การหาคาความเคนครากบน 

 คือ คาสูงสุดของความเคนกอนท่ีแรงลดลงคร้ังแรก ซ่ึงอาจหาคาไดจากเสนโคงของแรงกับการยืด 
หรือเคร่ืองช้ีบอกภาระสูงสุด (peak load indicator) ความเคนนี้ไดจากการหารคาแรงนี้ดวยพื้นท่ี
ภาคตัดขวางเดิมของช้ินทดสอบ  (ดูรูปท่ี 2) 

12 การหาคาความเคนครากลาง 

 คือ คาตํ่าสุดของความเคนในระหวางการครากชวงพลาสติก โดยไมนับสภาวะปรับตัวเร่ิมแรก ซ่ึงหา
คาไดจากเสนโคงของแรงกับการยืด ความเคนนี้ไดจากการหารคาแรงนี้ดวยพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของช้ิน
ทดสอบ  (ดูรูปท่ี 2) 
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เพื่อผลิตภาพของการทดสอบ อาจรายงานคา  เทากับคาความเคนตํ่าสุดภายในความเครียด 0.25 % แรก
หลังจาก  โดยไมนับสภาวะปรับตัวเร่ิมแรก หลังจากการหาคา   ดวยวิธีนี้แลว อาจเพิ่มอัตราการ
ทดสอบตาม 10.3.4 หรือ 10.4.2.6 ได เม่ือมีการใชวิธีลัดนี้ ควรบันทึกลงในรายงานการทดสอบดวย 

หมายเหตุ วิธีการลัดน้ีใชกับวัสดุที่มีปรากฏการณการครากและเมื่อไมตองการหาคา  เทาน้ัน 

13 การหาคาความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก 

 หาคาไดจากเสนโคงของแรงกับการยืด โดยการลากเสนขนานกับสวนเชิงเสน (linear portion) ของเสน
โคงหางจากกันเทากับการยืดชวงพลาสติกเปนรอยละท่ีกําหนด ตัวอยางเชน 0.2 % จุดตัดของเสนนี้กับเสน
โคงจะใหคาแรงท่ีสอดคลองกับความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติกท่ีตองการ ความเคนพิสูจนนี้ได
จากการหารคาแรงนี้ดวยพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของช้ินทดสอบ  (ดูรูปท่ี 3) 

หากสวนเสนตรงของเสนโคงแรงกับการยืดไมปรากฏชัดเจน ดวยเหตุนั้น เพื่อทําใหการลากเสนขนานมี
ความเท่ียงเพียงพอ แนะนําใหใชวิธีการตอไปนี้ (ดูรูปท่ี 6) 

เม่ือใหแรงจนเกินกวาคาความเคนพิสูจนท่ีสันนิษฐานไว ใหลดแรงลงจนเหลือคาประมาณ 10 % ของแรงท่ี
ไดรับ จากนั้นใหเพิ่มแรงข้ึนอีกจนกระท่ังเกินกวาคาเดิมท่ีไดรับ เพื่อหาคาความเคนพิสูจนท่ีตองการ 
ลากเสนผานกลางวงฮิสเทอรีซิส (hysteresis) จากนั้นลากเสนขนานกับเสนนี้ ดวยระยะหางจากจุดกําเนิดท่ี
แกไขตามแกนนอนเทากับการยืดชวงพลาสติกเปนรอยละท่ีกําหนด จุดตัดของเสนขนานนี้กับเสนโคงของ
แรงกับการยืดจะใหคาแรงท่ีสอดคลองกับความเคนพิสูจน ความเคนพิสูจนนี้ไดจากการหารคาแรงนี้ดวย
พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของช้ินทดสอบ  (ดูรูปท่ี 6) 

หมายเหตุ 1 การกําหนดจุดกําเนิดที่แกไขของเสนโคงของแรงกับการยืดสามารถทําไดหลายวิธี หน่ึงในวิธีเหลาน้ี คือ 
ลากเสนขนานกับเสนที่ผานกลางวงฮิสเทอรีซิส ใหสัมผัสกับเสนโคงของแรงกับการยืด จุดที่เสนขนานน้ีตัดผานแกนนอน
คือจุดกําเนิดที่แกไข (ดูรูปที่ 6) 

หมายเหตุ 2 ความเครียดชวงพลาสติกที่จุดเริ่มของการลดแรงอยูสูงกวาการยืดชวงพลาสติกของ  เพียงเล็กนอยเทาน้ัน 
หากจุดเริ่มอยูที่ความเครียดสูงมากขึ้น ความชันของเสนที่ผานกลางวงฮิสเทอรีซิสจะลดลง 

หมายเหตุ 3 หากมิไดระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑหรือตกลงกันไวกับลูกคา ไมควรทําการหาคาความเคนพิสูจนระหวาง
และหลังการครากไมตอเน่ือง 

เม่ือใชอุปกรณอัตโนมัติ (ไมโครโพรเซสเซอร ฯลฯ) การหาคาความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก
อาจทําไดโดยไมตองเขียนเสนโคงของแรงกับการยืด (ดูภาคผนวก ก) 

หมายเหตุ GB/T 228[12] อธิบายวิธีการอ่ืนอีกวิธีหน่ึงที่สามารถนํามาใชได 
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14 การหาคาความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม 

 หาคาไดจากเสนโคงของแรงกับการยืด (นํา 10.2 มาพิจารณาประกอบดวย) โดยการลากเสนขนานกับ
แกนตั้ง (แกนของแรง) ดวยระยะหางเทากับคาการยืดรวมเปนรอยละท่ีกําหนด จุดตัดของเสนนี้กับเสนโคง
จะใหคาแรงท่ีสอดคลองกับความเคนพิสูจนท่ีตองการ ความเคนพิสูจนนี้ไดจากการหารคาแรงนี้ดวยพื้นท่ี
ภาคตัดขวางเดิมของช้ินทดสอบ  (ดูรูปท่ี 4) 

เม่ือใชอุปกรณอัตโนมัติ การหาคาความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวมอาจทําไดโดยไมตองเขียนเสนโคง
ของแรงกับการยืด (ดูภาคผนวก ก) 

15 วิธีการทวนสอบความเคนเปลี่ยนรูปถาวร 

ใหแรงท่ีสอดคลองกับความเคนท่ีระบุไวตอช้ินทดสอบนาน 10 วินาที ถึง 12 วินาที คาแรงนี้ไดจากการคูณ
ความเคนท่ีระบุไวดวยพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของช้ินทดสอบ  หลังจากเอาแรงออกแลว ใหตรวจยืนยันวา 
ความยืดหรือการยืดเปล่ียนรูปถาวรไมมากกวาคารอยละท่ีระบุไวของความยาวพิกัดเดิม (ดูรูปท่ี 5) 

หมายเหตุ การทวนสอบน้ีเปนการทดสอบท่ีใหผลผานหรือไมผาน ซึ่งในการทดสอบแรงดึงมาตรฐานปกติไม
จําเปนตองทําการทดสอบ ความเคนที่กระทําตอช้ินทดสอบและความยืดหรือการยืดเปล่ียนรูปถาวรท่ียอมไดจะถูกระบุโดย
ขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑหรือผูรองขอใหทดสอบ ตัวอยาง: รายงาน “  = 750 MPa Pass” แสดงวา ช้ินทดสอบ
ไดรับความเคน 750 MPa และการเปล่ียนรูปถาวรนอยกวาหรือเทากับ 0.5 % 

16 การหาคาการยืดท่ีจุดครากเปนรอยละ 

สําหรับวัสดุท่ีแสดงการครากไมตอเนื่อง  หาคาไดจากเสนโคงของแรงกับการยืด โดยเอาคาการยืด ณ 
จุดเร่ิมการทําใหแข็งดวยความเครียดอยางสม่ําเสมอลบดวยคาการยืดท่ี     แลวคิดเปนคารอยละของ
ความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด       การยืด ณ จุดเร่ิมการทําใหแข็งดวยความเครียดอยางสมํ่าเสมอ
กําหนดไดโดยจุดตัดของเสนแกนนอนกับจุดตํ่าสุดสุดทาย (last local minimum point) หรือเสนการถดถอย
ตลอดชวงการครากกอนการทําใหแข็งดวยความเครียดอยางสม่ําเสมอ และเสนท่ีสอดคลองกับความชัน
สูงสุดของเสนโคงท่ีเกิดข้ึน ณ จุดเร่ิมการทําใหแข็งดวยความเครียดอยางสมํ่าเสมอ (ดูรูปท่ี 7) 

ควรบันทึกวิธีการที่ใช [ดูรูปท่ี 7 ก) วิธีเสนแกนนอน หรือ 7 ข) วิธีการถดถอย] ลงในรายงานการทดสอบ 
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17 การหาคาการยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ 

วิธีการประกอบดวยการหาคาการยืดท่ีแรงสูงสุดบนเสนโคงของแรงกับการยืดท่ีไดจากเคร่ืองวัดการยืดและ
ลบออกดวยความเครียดชวงยืดหยุน 

คํานวณคาการยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ  จากสมการ (2) 

 =  (2) 

เม่ือ 

 คือ ความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด 

 คือ ความชันของเสนโคงของความเคนกับการยืดเปนรอยละ ณ ชวงยืดหยุน 

 คือ ความตานแรงดึง 

 คือ การยืดท่ีแรงสูงสุด 

หมายเหตุ สําหรับวัสดุที่แสดงเสนโคงราบสูงที่แรงสูงสุด การยืดชวงพลาสติกที่แรงสูงสุดเปนรอยละ คือการยืดที่จุด
กลางของเสนโคงราบสูง ดูรูปที่ 1 

18 การหาคาการยืดรวมท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ 

วิธีการประกอบดวยการหาคาการยืดท่ีแรงสูงสุดบนเสนโคงของแรงกับการยืดท่ีไดจากเคร่ืองวัดการยืด 

คํานวณคาการยืดรวมท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ  จากสมการ (3) 

 =  (3) 

เม่ือ 

 คือ ความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด 

 คือ การยืดท่ีแรงสูงสุด 

หมายเหตุ สําหรับวัสดุที่แสดงเสนโคงราบสูงที่แรงสูงสุด การยืดรวมที่แรงสูงสุดเปนรอยละ คือการยืดที่จุดกลางของ
เสนโคงราบสูง ดูรูปที่ 1 

19 การหาคาการยืดรวมขณะขาดเปนรอยละ 

วิธีการประกอบดวยการหาคาการยืดขณะขาดบนเสนโคงของแรงกับการยืดท่ีไดจากเคร่ืองวัดการยืด 
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คํานวณคาการยืดรวมขณะขาดเปนรอยละ  จากสมการ (4) 

 =  (4) 

เม่ือ 

 คือ ความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด 

 คือ การยืดขณะขาด 

20 การหาคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ 

20.1 การหาคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละตองเปนไปตามนิยามท่ีกําหนดใน 3.4.2 

สําหรับวัตถุประสงคนี้ ใหนําช้ินสวนท่ีขาดของช้ินทดสอบมาตอประกอบกันอยางระมัดระวัง เพื่อใหแกน
ของช้ินสวนท้ังสองอยูบนเสนตรงเดียวกัน 

ในการวัดความยาวพิกัดสุดทาย ใหใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อทําใหม่ันใจวาชิ้นสวนท่ีขาดจากกัน
ของช้ินทดสอบไดถูกนํามาตอกันอยางถูกตอง เร่ืองนี้มีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับช้ินทดสอบท่ีมี
ภาคตัดขวางเล็กและช้ินทดสอบท่ีมีคาความยืดตํ่า 

คํานวณคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ  จากสมการ (5) 

 (5) 

เม่ือ 

 คือ ความยาวพิกัดเดิม 

 คือ ความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด 

การหาคาความยืดหลังจากขาด  ตองทําใหใกล 0.25 mmท่ีสุดหรือดีกวา ดวยอุปกรณวัดท่ีมีความ
ละเอียดพอเพียง 

หากคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละท่ีระบุไวมีคานอยกวา 5 % แนะนําใหใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 
(ดูภาคผนวก ช) ผลของการหาคานี้จะถือวาใชไดก็ตอเม่ือระยะระหวางรอยขาดและเคร่ืองหมายพิกัดท่ีใกล
ท่ีสุดมีคาไมนอยกวา 1/4 ของความยาวพิกัดเดิม  อยางไรก็ตาม หากความยืดหลังจากขาดเปนรอยละมี
คาเทากับหรือมากกวาคาท่ีระบุไว ถือวาการวัดนั้นใชได โดยไมคํานึงถึงตําแหนงของการแตกหัก 

หมายเหตุ ISO 6892-1 กําหนดใหผลการหาคาใชไดก็ตอเมื่อระยะระหวางรอยขาดและเคร่ืองหมายพิกัดที่ใกลที่สุดมีคา
ไมนอยกวา 1/3 ของความยาวพิกัดเดิม  
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20.2 เม่ือใชเคร่ืองวัดการยืดทําการวัดการยืดขณะขาด ไมจําเปนตองทําเครื่องหมายความยาวพิกัด ความยืดท่ีวัด
ไดมีคาเทากับการยืดรวมขณะขาด ดังนั้นเพื่อหาคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ จึงจําเปนตองหักการยืด
ชวงยืดหยุนออก เพื่อใหไดคาท่ีเปรียบเทียบไดกับวิธีการหาดวยมือ สามารถใชการปรับแตงเพิ่มเติมได 
(ตัวอยางเชน เคร่ืองวัดการยืดท่ีมีพลวัตและความกวางแถบความถ่ีสูงพอ ดู ก.3.2) 

หากการแตกหักและการยืดเฉพาะท่ี (คอคอด) เกิดข้ึนภายในความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืด  ถือวา
ผลของการหาคาใชได อยางไรก็ตาม หากความยืดหลังจากขาดเปนรอยละมีคาเทากับหรือมากกวาคาท่ีระบุ
ไว ถือวาการวัดนั้นใชได โดยไมคํานึงถึงตําแหนงของการแตกหัก 

หากมาตรฐานผลิตภัณฑระบุใหทําการหาคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละของความยาวพิกัดท่ี
กําหนดให ความยาวพิกัดของเคร่ืองวัดการยืดท่ีใชในกรณีนี้ตองมีคาเทากับความยาวพิกัดท่ีกําหนดนั้น และ
ตองสามารถวัดการยืดใหมีความแมน  0.5 % ของความยาวพิกัดนั้น 

20.3 หากทําการวัดความยืดจากความยาวคงท่ีท่ีกําหนดให สามารถใชสูตรหรือตารางแปลงคาตามท่ีตกลงไว
กอนเร่ิมตนการทดสอบ เพื่อแปลงคาความยืดนั้นใหเปนความยืดของความยาวพิกัดท่ีไดสัดสวนได 
(ตัวอยางเชน ท่ีกําหนดใน ISO 2566-1 และ ISO 2566-2) 

หมายเหตุ การเปรียบเทียบความยืดเปนรอยละสามารถทําไดเฉพาะเมื่อความยาวพิกัดหรือความยาวพิกัดของเครื่องวัด
การยืด รูปราง และพื้นที่ภาคตัดขวางเหมือนกัน หรือเมื่อสัมประสิทธิ์ของสัดสวน  มีคาเทากัน 

21 การหาคาการลดทอนพ้ืนท่ีเปนรอยละ 

การหาคาการลดทอนพ้ืนท่ีเปนรอยละตองเปนไปตามนิยามท่ีกําหนดใน 3.8 

หากจําเปน ใหนําช้ินสวนท่ีขาดของช้ินทดสอบมาตอประกอบกันอยางระมัดระวัง เพื่อใหแกนของช้ินสวน
ท้ังสองอยูบนเสนตรงเดียวกัน 

คํานวณคาการลดทอนพ้ืนท่ีเปนรอยละ  จากสมการ (6) 

 (6) 

เม่ือ 

 คือ พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของความยาวสวนขนาน 

 คือ พื้นท่ีภาคตัดขวางท่ีนอยท่ีสุดหลังจากขาด 
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ทําการวัดคา  ใหมีความแมน  2 % (ดูรูปท่ี 13) 

หมายเหตุ การวัดคา  ดวยความแมน  2 % บนช้ินทดสอบภาคตัดขวางรูปวงกลมเสนผานศูนยกลางเล็ก หรือช้ิน
ทดสอบที่มีภาคตัดขวางรูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ อาจเปนไปไมได 

22 รายงานการทดสอบ 

หากมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนกับผูเกี่ยวของ รายงานการทดสอบอยางนอยตองแสดงขอมูลตอไปนี้ 

ก) การอางอิงถึงมาตรฐานฉบับนี้และขอมูลสภาวะการทดสอบท่ีระบุไวในขอ 10.6 ตัวอยางเชน มอก. 
2172 เลม 1-2556 A224; 

ข) การชี้บงของช้ินทดสอบ; 
ค) วัสดุท่ีนํามาทดสอบ (หากทราบ); 
ง) แบบของช้ินทดสอบ; 
จ) ตําแหนงและทิศทางของการสุมของช้ินทดสอบ (หากทราบ); 
ฉ) วิธีควบคุมการทดสอบและอัตราการทดสอบ หรือชวงอัตราการทดสอบ (ดู 10.6) หากแตกตางจาก

วิธีการที่แนะนําและคาท่ีใหไวในขอ 10.4; 

ช) ผลการทดสอบ 

หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในมาตรฐานผลิตภัณฑ ควรปดเศษของผลการทดสอบใหมีความละเอียด
ดังตอไปนี้ หรือละเอียดกวา 

 คาความเคน ในหนวยเมกะพาสคัล ปดเศษใหไดจํานวนเต็มท่ีใกลท่ีสุด 
 คาการยืดท่ีจดุครากเปนรอยละ  ปดเศษใหได 0.1 % ท่ีใกลท่ีสุด 
 คาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ ปดเศษใหไดจํานวนเต็มท่ีใกลท่ีสุด 
 คาการยืดและความยืดอ่ืนท้ังหมด ปดเศษใหได 0.5 % ท่ีใกลท่ีสุด 
 คาการลดทอนพ้ืนท่ีเปนรอยละ  ปดเศษใหได 1 % ท่ีใกลท่ีสุด 

23 ความไมแนนอนของการวัด 

23.1 บทท่ัวไป 

การวิเคราะหความไมแนนอนของการวัดเปนประโยชนสําหรับการช้ีบงแหลงหลักของความไมสมํ่าเสมอ
ของผลการวัด 

  

uS

uS

eA

Z
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มาตรฐานผลิตภัณฑและฐานขอมูลของสมบัติวัสดุท่ีอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานฉบับนี้และฉบับกอน 
ไดรับผลโดยธรรมชาติจากความไมแนนอนของการวัดอยูแลว ดังนั้นจึงไมควรใชความไมแนนอนของการ
วัดไปปรับแตงเพิ่มเติมผลการวัด ซ่ึงทําใหเส่ียงท่ีจะปฏิเสธผลิตภัณฑท่ีสอดคลอง ดวยเหตุผลนี้ หากลูกคา
มิไดส่ังไวชัดเจนใหเปนอยางอ่ืน คาความไมแนนอนท่ีประมาณไดจากวิธีการนี้เปนเร่ืองท่ีใหไวเปนขอมูล
เทานั้น 

23.2 สภาวะการทดสอบ 

หากลูกคามิไดส่ังไวชัดเจนใหเปนอยางอ่ืน ตองไมมีการปรับแตงสภาวะและขีดจํากัดของการทดสอบท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้ เพื่อพิจารณาความไมแนนอนของการวัด 

23.3 ผลการทดสอบ 

หากลูกคามิไดส่ังไวชัดเจนใหเปนอยางอ่ืน ตองไมนําคาความไมแนนอนของการวัดท่ีประเมินไดมารวมกับ
ผลการวัด เพื่อประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ 

สําหรับขอควรพิจารณาของความไมแนนอน ดูภาคผนวก ญ และ ฎ ซ่ึงใหคําแนะนําสําหรับการหาคาความ
ไมแนนอนท่ีเกี่ยวของกับพารามิเตอรเชิงมาตรวิทยาและคาท่ีไดจากการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการของ
โลหะกลุมเหล็กกลาและอะลูมิเนียมเจือ 
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สัญลักษณ 

 ความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ [หาคาจากสัญญาณของเคร่ืองวัดการยืดหรือการวัดช้ินทดสอบโดยตรง (ดู 
20.1)] 

 การยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ 
 การยืดรวมท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ 

 การยืดรวมขณะขาดเปนรอยละ 
 การยืดเปนรอยละ 

 ความชันของเสนโคงของความเคนกับการยืดเปนรอยละ ณ ชวงยืดหยุน 
 ความเคน 
 ความตานแรงดึง 
 ขอบเขตเสนโคงราบสูง (สําหรับการหาคา  ดูขอ 17 สําหรับการหาคา   ดูขอ 18) 

รูปท่ี 1 นิยามของการยดื 
(ขอ 3.6)

A

gA

gtA

tA

e

Em

R

mR

e gA gtA
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ก) ข) 

 
ค) ง) 

สัญลักษณ 
 การยืดเปนรอยละ 
 ความเคน 

 ความเคนครากบน 
 ความเคนครากลาง 

 สภาวะปรับตัวเร่ิมแรก 
รูปท่ี 2 ตัวอยางความเคนครากบนและความเคนครากลางสําหรับชนิดเสนโคงท่ีแตกตางกัน 

(ขอ 3.10.2) 

e

R

eHR

eLR

a
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สัญลักษณ 

 การยืดเปนรอยละ 
 การยืดชวงพลาสติกเปนรอยละท่ีระบุไว 
 ความเคน 
 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก 

รูปท่ี 3 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก  (ดู 13.1) 
(ขอ 3.10.3) 

 
สัญลักษณ 

 การยืดเปนรอยละ 
 การยืดรวมเปนรอยละ 
 ความเคน 
 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม 

รูปท่ี 4 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม  
(ขอ 3.10.4) 

e

pe

R

pR

pR

e

te

R

tR

tR
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สัญลักษณ 

 ความยืดเปนรอยละหรือการยืดเปนรอยละ 
 ความยืดหรือการยืดถาวรเปนรอยละ 
 ความเคน 
 ความเคนเปล่ียนรูปถาวรท่ีระบุไว 

รูปท่ี 5 ความเคนเปล่ียนรูปถาวร  
(ขอ 3.10.5) 

 
สัญลักษณ 

 การยืดเปนรอยละ 
 การยืดชวงพลาสติกเปนรอยละท่ีระบุไว 
 ความเคน 
 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก 

รูปท่ี 6 วิธีการทางเลือกในการหาคาความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก  (ดู 13.1) 
(ขอ 3.10.3) 

e

re

R

rR

rR

e

pe

R

pR

pR



มอก. 2172 เลม 1–2556 
ISO 6892-1:2009 (MOD) 

-33- 

 
ก) วิธีเสนแกนนอน (Horizontal line method) ข) วิธีการถดถอย 

สัญลักษณ 
 การยืดท่ีจุดครากเปนรอยละ 

 การยืดเปนรอยละ 
 ความเคน 

 ความเคนครากบน 

a เสนแนวราบผานจุดตํ่าสุดสุดทาย กอนการทําใหแข็งดวยความเครียดอยางสมํ่าเสมอ 
b เสนการถดถอยตลอดชวงการคราก กอนการทําใหแข็งดวยความเครียดอยางสมํ่าเสมอ 
c เสนท่ีมีความชันเทากับความชันสูงสุดของเสนโคงท่ีเกิดข้ึน ณ จุดเร่ิมการทําใหแข็งดวยความเครียดอยาง

สมํ่าเสมอ 
 

รูปท่ี 7 วิธีการประเมินการยืดท่ีจุดครากเปนรอยละ  
(ขอ 3.6.3 และขอ 16) 

eA

e

R

eHR

eA
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ก) <  ข) >  

 
ค) กรณีพิเศษของพฤติกรรมความเคน-การยืดเปนรอยละ1) 

สัญลักษณ 
 การยืดเปนรอยละ 
 ความเคน 

 ความเคนครากบน 
 ความตานแรงดึง 

1) มาตรฐานฉบับนี้ มิไดกําหนดความตานแรงดึงสําหรับวัสดุท่ีแสดงพฤติกรรมนี้ หากจําเปน ผูเกี่ยวของ
สามารถทําขอตกลงเฉพาะเร่ืองนี้รวมกันได 

 

รูปท่ี 8 ประเภทของเสนโคงของแรงกับการยืด สําหรับการหาคาแรงสูงสุด 
(ขอ 3.9) 

eHR mR eHR mR

e

R

eHR

mR
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 ก) วิธีการ A ข) วิธีการ B 
สัญลักษณ 

 อัตราความเครียด 
 อัตราความเคน 
 เวลาของการทดสอบแรงดึง 
 เวลาควบคุมหัวจับ 
 เวลาควบคุมเคร่ืองวัดการยืดหรือเวลาควบคุมหัวจับ 
 ชวงเวลา (ชวงยืดหยุน) สําหรับการหาคาพารามิเตอรท่ีแสดงไว (ดูตารางท่ี 1 สําหรับความหมาย) 

 ชวงเวลา (ปกติจนถึงการแตกหัก) สําหรับการหาคาพารามิเตอรท่ีแสดงไว (ดูตารางท่ี 1 สําหรับความหมาย) 
 ชวงเวลา (ชวงพลาสติก) สําหรับการหาคาพารามิเตอรท่ีแสดงไว (ดูตารางท่ี 1 สําหรับความหมาย) 

1 ชวง 1:  = 0.000 07 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 
2 ชวง 2:  = 0.000 25 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 
3 ชวง 3:  = 0.002 s–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 
4 ชวง 4:  = 0.006 7 s–1 หรือ 0.4 min–1 โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ  20 % 
a เปนคาแนะนํา 
b ชวงขยายของอัตราท่ีตํ่ากวา หากเคร่ืองทดสอบไมสามารถวัดหรือควบคุมอัตราความเครียดได (ดู 10.4.2.5) 
หมายเหตุ อัตราความเครียดในชวงยืดหยุนสําหรับวิธีการ B คํานวณจากอัตราความเคนโดยใชคาโมดูลัสยืดหยุนของเหล็กกลา 

ซึ่งเทากับ 210 000 MPa 

รูปท่ี 9 อัตราความเครียดท่ีใชระหวางการทดสอบแรงดึง 
เม่ือทําการหาคา , , , , , , , ,  และ  

(ขอ 10.3 และขอ 10.4) 

e

R

t

ct

ect

elt

ft

plt
e

e

e

e

eHR eLR pR tR mR gA gtA A tA Z
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สัญลักษณ 
 การยืดเปนรอยละ 
 ความเคน 

a คาปลอมท่ีเกิดข้ึนจากการเพิ่มอัตราความเครียดกะทันหัน 
b พฤติกรรมของความเคน-ความเครียด หากเพิ่มอัตราความเครียดอยางกะทันหัน 

หมายเหตุ สําหรับนิยามของพารามิเตอร ดูตารางที่ 1 

รูปท่ี 10 ความไมตอเนื่องท่ียอมรับไมไดบนเสนโคงของความเคนกับความเครียด 
(ขอ 10.3.1) 

e

R
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 ก) กอนการทดสอบ 

 
 ข) หลังการทดสอบ 

สัญลักษณ 
 ความหนาเดิมของช้ินทดสอบทรงแบน 
 ความกวางเดิมของความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบทรงแบน 
 ความยาวสวนขนาน 
 ความยาวพิกัดเดิม 
 ความยาวรวมของช้ินทดสอบ 
 ความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของความยาวสวนขนาน 

1 สวนปลายท่ีถูกจับยึด 

หมายเหตุ รูปรางของสวนปลายที่ถูกจับยึดของช้ินทดสอบ ใหไวเปนเพียงขอแนะนํา 

รูปท่ี 11 ชิ้นทดสอบท่ีถูกตัดแตงภาคตัดขวางรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก (ดภูาคผนวก ข และ ง) 
(ขอ 6.1.2 และขอ 6.2) 

oa

ob

cL

oL

tL

uL

oS
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สัญลักษณ 
 ความยาวพิกัดเดิม 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม 

รูปท่ี 12 ชิ้นทดสอบจากสวนท่ีไมถูกตัดแตงของผลิตภณัฑ (ดูภาคผนวก ค) 
(ขอ 6.1.3 และขอ 6.2) 

oL

oS



มอก. 2172 เลม 1–2556 
ISO 6892-1:2009 (MOD) 

-39- 

 
 ก) กอนการทดสอบ 

 

 
 ข) หลังการทดสอบ 

 

สัญลักษณ 
 เสนผานศูนยกลางเดิมของความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบภาคตัดขวางรูปวงกลม 
 ความยาวสวนขนาน 
 ความยาวพิกัดเดิม 
 ความยาวรวมของช้ินทดสอบ 
 ความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางท่ีนอยท่ีสุดหลังจากขาด 

หมายเหตุ รูปรางของสวนปลายที่ถูกจับยึดของช้ินทดสอบ ใหไวเปนเพียงขอแนะนํา 

รูปท่ี 13 ชิ้นทดสอบท่ีถูกตัดแตงภาคตัดขวางรูปวงกลม (ดูภาคผนวก ง) 
(ขอ 6.1.2 และขอ 6.2) 

od

cL

oL

tL

uL

oS

uS
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 ก) กอนการทดสอบ 

 
 ข) หลังการทดสอบ 

 

สัญลักษณ 
 ความหนาเดิมของผนังทอ 
 เสนผานศูนยกลางภายนอกเดิมของทอ 

 ความยาวพิกัดเดิม 
 ความยาวรวมของช้ินทดสอบ 
 ความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของความยาวสวนขนาน 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางท่ีนอยท่ีสุดหลังจากขาด 

1 สวนปลายท่ีถูกจับยึด 

รูปท่ี 14 ชิ้นทดสอบจากสวนของทอตามแนวยาว (ดูภาคผนวก จ) 
(ขอ 6.1.3 และขอ 6.2) 

oa

oD

oL

tL

uL

oS

uS
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 ก) กอนการทดสอบ 

 

 
 ข) หลังการทดสอบ 

 

สัญลักษณ 
 ความหนาเดิมของผนังทอ 
 ความกวางเฉล่ียเดิมของแผนแถบตามยาวของทอ 
 ความยาวสวนขนาน 
 ความยาวพิกัดเดิม 
 ความยาวรวมของช้ินทดสอบ 
 ความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของความยาวสวนขนาน 
 พื้นท่ีภาคตัดขวางท่ีนอยท่ีสุดหลังจากขาด 

1 สวนปลายท่ีถูกจับยึด 

หมายเหตุ รูปรางของสวนปลายที่ถูกจับยึดของช้ินทดสอบ ใหไวเปนเพียงขอแนะนํา 

รูปท่ี 15 ชิ้นทดสอบท่ีตัดแตงจากทอ (ดูภาคผนวก จ) 
(ขอ 6.1.2 และขอ 6.2) 

oa

ob

cL

oL

tL

uL

oS

uS
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ภาคผนวก ก 
(ใหไวเปนขอมูล) 

ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชเครื่องทดสอบแรงดึงท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

ก.1 บทท่ัวไป 

ภาคผนวกน้ีใหขอแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการหาคาสมบัติทางกลโดยการใชเคร่ืองทดสอบแรงดึงท่ีควบคุม
ดวยคอมพิวเตอร โดยเฉพาะขอแนะนําท่ีควรนํามาพิจารณาในสภาวะการทดสอบและเง่ือนไขของ
ซอฟตแวร 

ขอแนะนําเหลานี้เกี่ยวของกับการออกแบบ ซอฟตแวรของเคร่ืองทดสอบและการยืนยันผลซอฟตแวร และ
สภาวะการปฏิบัติการของการทดสอบแรงดึง 

ก.2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีกําหนดสําหรับภาคผนวกนี้ มีดังนี้ 

ก.2.1 เคร่ืองทดสอบแรงดึงท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร (computer-controlled tensile testing machine) หมายถึง 
เคร่ืองจักรท่ีใชคอมพิวเตอรควบคุมและเฝาติดตามการทดสอบ การวัด และการประมวลผลขอมูล 

ก.3 เครื่องทดสอบแรงดึง 

ก.3.1 การออกแบบ 

เคร่ืองทดสอบควรไดรับการออกแบบเพ่ือใหผลลัพธเปนสัญญาณแอนะล็อกท่ีไมมีการแปลงคาโดย
ซอฟตแวร หากไมมีผลลัพธดังกลาว ผูผลิตเคร่ืองทดสอบควรใหขอมูลดิจิทัล พรอมสารสนเทศท่ีอธิบาย
วิธีการท่ีซอฟตแวรไดมาและดําเนินการจนไดขอมูลดิจิทัลนั้น ขอมูลควรอยูในหนวยพื้นฐาน SI ของแรง 
การยืด การแยกหางจากกันของหัวจับ เวลา และมิติของช้ินทดสอบ ตัวอยางของรูปแบบของแฟมขอมูลท่ี
เหมาะสม ดังรูปท่ี ก.1 
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สัญลักษณ 
A หัวเร่ือง 
B พารามิเตอรการทดสอบและมิติของช้ินทดสอบ 
C ขอมูล 

รูปท่ี ก.1 ตัวอยางรูปแบบของแฟมขอมูลท่ีเหมาะสม 
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ก.3.2 ความถ่ีการสุมขอมูล 

ความกวางแถบความถ่ี (frequency bandwidth) ของชองสัญญาณการวัดและความถ่ีการสุมขอมูลควรสูง
เพียงพอท่ีจะบันทึกลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีทําการวัด ตัวอยางเชน การยึดเก็บขอมูล    อาจใชสมการ 
(ก.1) เพื่อหาคาความถ่ีการสุมตํ่าสุด  หนวยเปน s–1 

 (ก.1) 

เม่ือ 

 คือ อัตราความเครียด หนวยเปนตอวินาที 

 คือ โมดูลัสยืดหยุน หนวยเปนเมกะพาสคัล 

 คือ ความเคนครากบน หนวยเปนเมกะพาสคัล 

 คือ คาผิดพลาดสัมพัทธของความแมนในการวัดแรงของเคร่ืองทดสอบเปนรอยละ (ตาม ISO 
7500-1) 

การเลือก  ลงในสมการ (ก.1) เนื่องจาก    สอดคลองกับลักษณะเฉพาะช่ัวครูระหวางการทดสอบ 
หากวัสดุท่ีทดสอบไมมีปรากฎการณการคราก ควรใชความเคนพิสูจน  และสามารถลดความถ่ีการสุม
ตํ่าสุดเปนคร่ึงหนึ่ง 

หากใชวิธีการ B (วิธีการอัตราความเคน) ควรคํานวณหาความถ่ีการสุมตํ่าสุดโดยใชสมการ (ก.2) 

 (ก.2) 

เม่ือ  คือ อัตราความเคน หนวยเปนเมกะพาสคัลตอวินาที 

ก.4 การหาคาสมบัติทางกล 

ก.4.1 บทท่ัวไป 

ควรพิจารณาใชขอกําหนดตอไปนี้ในซอฟตแวรของเคร่ืองทดสอบ 

ก.4.2 ความเคนครากบน 

ควรพิจารณาวา  (3.10.2.1) เปนคาความเคนท่ีสอดคลองกับคาแรงสูงสุดกอนการลดลงของแรงอยาง
นอย 0.5 % ของแรงนั้น และตามดวยชวงท่ีแรงมีคาไมเกินคาสูงสุดกอนหนานี้ตลอดชวงความเครียดท่ีไม
นอยกวา 0.05 % 
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ก.4.3 ความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติกและความเคนพิสูจนสําหรับการยืดรวม 

 (3.10.3) และ  (3.10.4) สามารถหาคาไดโดยการประมาณคาในชวงระหวางจุดท่ีประชิดกันบนเสน
โคง 

ก.4.4 การยืดรวมท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ 

ควรพิจารณาวา  (ดู 3.6.4 และรูปท่ี 1) เปนคาการยืดรวมท่ีสอดคลองกับคาสูงสุดของเสนโคงของความ
เคนกับความเครียด หลังจากเกิดปรากฎการณการคราก 

สําหรับวัสดุบางประเภทซ่ึงจําเปนตองปรับเรียบเสนโคงของความเคนกับความเครียด แนะนําใหใชวิธีการ
ถดถอยพหุคูณ ชวงท่ีปรับเรียบอาจมีอิทธิพลตอผลลัพธท่ีได ดังนั้นเสนโคงท่ีปรับเรียบควรเปนตัวแทนของ
เสนโคงของความเคนกับความเครียดเดิมท่ีเหมาะสม 

ก.4.5 การยืดชวงพลาสติกท่ีแรงสูงสุดเปนรอยละ 

ควรพิจารณาวา  (ดู 3.6.5 และรูปท่ี 1) เปนคาการยืดชวงพลาสติกท่ีสอดคลองกับคาสูงสุดของเสนโคง
ของความเคนกับความเครียด หลังจากเกิดปรากฎการณการคราก 

สําหรับวัสดุบางประเภทซ่ึงจําเปนตองปรับเรียบเสนโคงของความเคนกับความเครียด แนะนําใหใชวิธีการ
ถดถอยพหุคูณ ชวงท่ีปรับเรียบอาจมีอิทธิพลตอผลลัพธท่ีได ดังนั้นเสนโคงท่ีปรับเรียบควรเปนตัวแทนของ
เสนโคงของความเคนกับความเครียดเดิมท่ีเหมาะสม 

ก.4.6 การยืดขณะขาดเปนรอยละ 

ก.4.6.1 การหาคา  ดวยการอางอิงนิยามของการแตกหักในรูปท่ี ก.2 

ถือวาการแตกหักเกิดข้ึนเม่ือ 

1) ความแตกตางของแรงระหวางสองจุดท่ีตอเนื่องกันลดลงมากกวาหาเทาของสองจุดกอนหนา 
แลวลดลงเหลือคาตํ่ากวา 2 % ของแรงดึงสูงสุด หรือ 

2) ตํ่ากวา 2 % ของแรงดึงสูงสุด (สําหรับวัสดุออน) 

วิธีการท่ีใชไดอีกวิธีหนึ่งสําหรับการตรวจหาการแตกหักของช้ินทดสอบ คือการเฝาติดตามแรงดัน
หรือกระแสไฟฟาท่ีผานช้ินทดสอบ คาท่ีวัดไดกอนท่ีกระแสจะหยุดไหลคือคาขณะขาด 

ก.4.6.2 หากใชเคร่ืองวัดการยืดทําการวัดความยืดจนกระท่ังแตกหัก ใหประเมินคาท่ีจุด 1 ในรูปท่ี ก.2 

ก.4.6.3 หากถอดเคร่ืองวัดการยืดออกไปกอน หรือ หยุดการวัดการยืดกอนการแตกหักแตหลังจากผานแรง
สูงสุด  อนุญาตใหใชระยะขจัดของหัวจับเพื่อหาคาการยืดท่ีเพิ่มข้ึนระหวางจุดท่ีถอดเคร่ืองวัดการ
ยืดและการแตกหัก แตวิธีการที่ใชควรไดรับการทวนสอบ 
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สัญลักษณ 

 แรง 
 แรงสูงสุด 

 แรง ณ จุดวัด n+1 
 ผลตางของแรงระหวางจุดวัด n กับ n-1 
 ผลตางของแรงระหวางจุดวัด n+1 กับ n 

 เวลา 
1 การแตกหัก 
o จุดขอมูล 

เกณฑสําหรับการแตกหัก 
 

และ/หรือ 
 
รูปท่ี ก.2 ภาพแสดงสําหรับนิยามการแตกหักของชิ้นทดสอบ 
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ก.4.7 การวัดความชันของเสนโคงในชวงยืดหยุน 

เพื่อใหการวัดความชันของเสนโคงในชวงยืดหยุนสําหรับช้ินทดสอบท่ีไมทราบลักษณะเฉพาะตัวเปนไป
อยางถูกตอง วิธีการท่ีใชไมควรขึ้นกับขีดจํากัดความเคนท่ีกําหนดไวลวงหนา เวนแตมีการกําหนดไวใน
มาตรฐานผลิตภัณฑหรือขอตกลงระหวางผูท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบ 

วิธีการที่ใชการคํานวณของลักษณะเฉพาะตัวของสวนท่ีเล่ือนเปนวิธีการท่ีสะดวกท่ีสุด โดยพารามิเตอรท่ี
ใช คือ 

1) ความยาวของสวนท่ีเล่ือน (จํานวนจุดท่ีใช) 
2) สมการท่ีเลือกมาอางอิงเพื่อกําหนดคาความชันของเสนโคง 

หมายเหตุ หากสวนเสนตรงของเสนโคงของแรงกับการยืดไมปรากฎชัดเจน ใหอางอิงขอ 13.1 

ความชันของเสนโคงในชวงยืดหยุนมีคาสอดคลองกับความชันเฉล่ียในชวงท่ีมีสภาพตอไปนี้ 

ความชันของสวนท่ีเล่ือนมีคาคงท่ี 

ชวงท่ีเลือกมีลักษณะเปนตัวแทน 

ในกรณีใด ๆ เปนขอแนะนําวา ผูใชสามารถเลือกขีดจํากัดท่ีเกี่ยวของสําหรับชวงท่ีพิจารณา เพื่อตัดคาท่ีไม
เปนตัวแทนของความชันของเสนโคงในชวงยืดหยุน 

การอางอิงถึงวิธีการเหลานี้และวิธีการอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ ใหไวในบรรณานุกรม [5], [17], [18], [19] 

วิธีการที่แนะนําเพื่อหาคาความชันของเสนยืดหยุนสําหรับการประเมินคา  (บรรณานุกรม [20]) 

-- การถดถอยเชิงเสนของชวงเสนตรง 

-- ขีดจํากัดลาง ประมาณ 10 % ของ  

-- ขีดจํากัดบน ประมาณ 50 % ของ  

-- เพื่อใหไดขอมูลท่ีแมนตรงข้ึนสําหรับ  จําเปนตองตรวจสอบเสนยืดหยุน และหากจําเปน คํานวณ
ซํ้าดวยขีดจํากัดอ่ืน 

ก.5 การตรวจสอบความใชไดของซอฟตแวรสําหรับการหาสมบัติการดึง 

ประสิทธิภาพของวิธีท่ีใชโดยระบบการทดสอบเพ่ือหาลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของวัสดุ อาจตรวจสอบไดดวย
การเปรียบเทียบกับคาท่ีหาไดจากวิธีการดั้งเดิม โดยการตรวจสอบหรือการคํานวณจากพล็อตของขอมูล 
แอนะล็อกหรือดิจิทัล ขอมูลท่ีไดรับมาโดยตรงจากตัวแปรสัญญาณ (transducer) หรือตัวขยาย (amplifier) 
ควรถูกรวบรวมและประมวลผลดวยเคร่ืองมือท่ีมีความกวางแถบความถ่ี ความถ่ีการสุมขอมูล และความไม
แนนอน อยางนอยเทากับเคร่ืองมือท่ีใหคาท่ีคํานวณดวยคอมพิวเตอรของเคร่ืองทดสอบ 

p0.2R

p0.2R

p0.2R

p0.2R
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ความแมนของการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรของเคร่ืองทดสอบอาจไดรับความเช่ือม่ัน หากคาเฉล่ียเลข
คณิตของผลตางระหวางคาท่ีหาไดดวยคอมพิวเตอรกับคาท่ีหาไดดวยมือของช้ินทดสอบเดียวกันมีคานอย 
เพื่อการประเมินความยอมรับไดของผลตางนั้น ควรทําการทดสอบช้ินทดสอบแบบเดียวกันอยางนอย 5 ช้ิน 
และผลตางเฉล่ียสําหรับแตละสมบัติท่ีเกี่ยวของควรอยูในขอบเขตท่ีแสดงไวในตารางท่ี ก.1 

หมายเหตุ 1 ขั้นตอนวิธีการน้ีเพียงยืนยันวา เครื่องทดสอบหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ สําหรับรูปรางช้ินทดสอบ วัสดุ
ทดสอบ และสภาวะทดสอบท่ีเฉพาะเจาะจง มิไดใหความเช่ือมั่นวา สมบัติตาง ๆ ของวัสดุที่ทดสอบมีความถูกตองหรือ
เหมาะสมสําหรับการใชงาน 

หากใชวิธีการอ่ืน ตัวอยางเชน การใชชุดขอมูลท่ีจัดเตรียมไวจากวัสดุท่ีรูจักดวยระดับการประกันคุณภาพ
ซ่ึงเปนท่ียอมรับ วิธีการเหลานี้ควรบรรลุขอกําหนดท่ีกลาวไวขางตนและเกณฑในตารางท่ี ก.1 

หมายเหตุ 2 ในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของโครงการ TENSTAND ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจาก EU ไดมีการจัดทํา
แฟมขอมูลแอสกี (ASCII) ของคาที่เห็นพองกันของสมบัติการดึง ซึ่งอาจนํามาใชตรวจสอบความใชไดของซอฟตแวร [หา
ได (2009-07-23) ที่ http://www.npl.co.uk/tenstand] รายละเอียดเพ่ิมเติมใหไวในบรรณานุกรม [21] และ [22] 

ตาราง ก.1 ผลตางท่ียอมไดสูงสุดระหวางคาท่ีหาดวยคอมพิวเตอรกับคาท่ีหาดวยมือ 

พารามิเตอร 
Dก) sข) 

สัมพัทธค) สัมบูรณค) สัมพัทธค) สัมบูรณค) 
 ≤ 0.5 % 2 MPa ≤ 0.35 % 2 MPa 
 ≤ 0.5 % 2 MPa ≤ 0.35 % 2 MPa 
 ≤ 1 % 4 MPa ≤ 0.35 % 2 MPa 
 ≤ 0.5 % 2 MPa ≤ 0.35 % 2 MPa 
 ≤ 0.5 % 2 MPa ≤ 0.35 % 2 MPa 
 – ≤ 2 % – ≤ 2 % 

ก)  

ข)  

เมื่อ 
 คือ ผลตางระหวางผลการประเมินดวยมือ  กับผลการประเมินดวยคอมพิวเตอร  สําหรับหนึ่งช้ิน

ทดสอบ  
( = – ); 

 คือ จํานวนของช้ินทดสอบแบบเดียวกันจากหน่ึงตัวอยาง (≥ 5) 
ค) ควรนําคาสูงสุดของคาสัมพัทธและคาสัมบูรณมาพิจารณา 
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ภาคผนวก ข 
(ใหไวเปนขอบังคับ) 

แบบของช้ินทดสอบสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีความหนานอย: แผน แผนมวน และเสนแบน 
ความหนามากกวาหรือเทากับ 0.1 mm แตนอยกวา 3 mm 

สําหรับผลิตภัณฑท่ีมีความหนานอยกวา 0.5 mm อาจจําเปนตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 

ข.1 รูปรางของชิ้นทดสอบ 

โดยท่ัวไป ความหนาของช้ินทดสอบตองเทากับความหนาเดิมของผลิตภัณฑ และสวนปลายท่ีถูกจับยึดของ
ช้ินทดสอบจะมีความกวางมากกวาความยาวสวนขนาน ความยาวสวนขนาน    ตองตอกับสวนปลาย
ดวยบาช้ินทดสอบ (transition curves) ท่ีมีรัศมีอยางนอย 20 mm แตไมเกิน 30 mm ความกวางของสวน
ปลายนี้ควรมีคาอยางนอย 1.2 เทาของ    โดยท่ี    คือความกวางเดิม 

โดยขอตกลง ช้ินทดสอบอาจจะเปนช้ินทดสอบแบบดานขางขนานกันก็ได และสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีความ
กวางไมเกิน 20 mm ความกวางของช้ินทดสอบอาจจะเทากับความกวางของผลิตภัณฑ 

ข.2 มิติของชิ้นทดสอบ 

ช้ินทดสอบท่ีไมไดสัดสวนท่ีนิยมใชท่ัวไป มี 3 แบบ ดังตารางท่ี ข.1 

ความยาวสวนขนาน  ตองไมนอยกวา   +  /2 ยกเวน ช้ินทดสอบหมายเลข 5 ในตารางท่ี ข.1 

หากมีขอโตแยง ควรใชความยาวเทากับ +  2   เวนแตมีวัสดุไมเพียงพอ 

สําหรับช้ินทดสอบแบบดานขางขนานกันท่ีมีความกวางนอยกวา 20 mm หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ ความยาวพิกัดเดิม   ตองเทากับ 50 mm สําหรับช้ินทดสอบแบบดานขางขนานกัน 
ความยาวอิสระระหวางชุดหัวจับตองมีคามากกวาหรือเทากับ + 3   

เม่ือทําการวัดมิติของช้ินทดสอบแตละช้ิน ความคลาดเคล่ือนของรูปราง (ความแตกตางระหวางความกวาง
สูงสุดกับความกวางนอยสุดท่ีวัดไดจากความยาวสวนขนาน) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน ตารางท่ี ข.2 

สําหรับช้ินทดสอบท่ีมีความกวางเทากับความกวางของผลิตภัณฑ พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม   ตองคํานวณ
จากมิติของช้ินทดสอบท่ีวัดได 
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หากความคลาดเคล่ือนของการตัดแตงเปนไปตามตารางท่ี ข.2 อาจใชคาความกวางระบุของช้ินทดสอบได 
เพื่อหลีกเล่ียงการวัดความกวางของช้ินทดสอบขณะทําการทดสอบ 

ตารางท่ี ข.1 มิติของชิ้นทดสอบ 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

ช้ิน
ทดสอบ 

ความกวาง 
 

ความยาว
พิกัดเดิม 

oL  

รัศมีบาช้ิน
ทดสอบ 

 

ความยาวสวนขนาน 
 

ความยาวอิสระระหวาง
ชุดหัวจับ สําหรับช้ิน
ทดสอบแบบดานขาง
ขนานกัน, ตํ่าสุด 

ช้ินทดสอบ 
 ISO 6892-1 

Annex B 
ตํ่าสุด แนะนํา 

No.13B 12.5  0.5ข) 50 

20 - 30ค) 

57 75 87.5 1 

No.13A 20  0.7ข) 80 90 120 140 2 

No.5 25  0.7ข) 50ก) 60ก) – ไมกําหนด 3 
ก) อัตราสวน  และ   ของช้ินทดสอบหมายเลข 5 มีคาตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับช้ินทดสอบหมายเลข 13B 
และ 13A ดังน้ันผลทดสอบโดยเฉพาะความยืดหลังจากขาด (คาสัมบูรณและชวงการกระจาย) ท่ีวัดไดจากช้ินทดสอบแบบน้ี
จะมีคาแตกตางจากท่ีวัดไดจากแบบอื่น 
ข) ชวงของความกวางท่ียอมไดของช้ินทดสอบแตละแบบ (ตองเตรียมช้ินทดสอบในชวงของความคลาดเคล่ือนนี้) ISO 
6892-1 กําหนดคาน้ีเทากับ 1 mm 
ค) ISO 6892-1 กําหนดคารัศมีบาช้ินทดสอบอยางนอย 20 mm ไมไดกําหนดคาสูงสุดไว 

ตารางท่ี ข.2 คาความคลาดเคล่ือนสําหรับความกวางของชิ้นทดสอบ 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวางระบุของช้ินทดสอบ ความคลาดเคล่ือนของการตัดแตงก) ความคลาดเคล่ือนของรูปรางข) 

12.5  0.02 0.06 
20  0.02 0.10 
25  0.04 0.10 

ก) หากจะใชคาระบุในการคํานวณพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเดิม     โดยไมตองทําการวัด ความคลาดเคลื่อนของการตัดแตงตอง
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
ข) คาเบ่ียงเบนสูงสุดของการวัดความกวางตลอดความยาวสวนขนาน  ของช้ินทดสอบ 
หมายเหตุ ISO 6892-1 กําหนดความคลาดเคล่ือนของการตัดแตงเทากับ  0.05,  0.10,  0.10 และความคลาดเคล่ือนของ
รูปรางเทากับ 0.06, 0.12, 0.12 ตามลําดับของความกวางระบุ 
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รูปท่ี ข.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 5 

 

 
รูปท่ี ข.2 ชิ้นทดสอบหมายเลข 13 

ข.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ 

การเตรียมช้ินทดสอบตองทําโดยไมมีผลกระทบตอสมบัติของตัวอยาง พื้นท่ีใด ๆ ท่ีแข็งข้ึนจากการตัด
เฉือนหรือการกด ตองถูกตัดแตงออก 

ช้ินทดสอบท่ีเตรียมจากแผนหรือแผนมวน หากเปนไปไดควรคงผิวรีดเดิมไว 

หมายเหตุ การเตรียมช้ินทดสอบโดยการพ้ันชสามารถทําใหสมบัติของวัสดุเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะ
ความเคนครากและความเคนพิสูจน (อันเน่ืองมาจากการทําใหแข็งดวยความเครียด) โดยทั่วไปวัสดุซึ่งถูกทําใหแข็งดวย
ความเครียดไดสูงควรเตรียมโดยการกัดหรือการเจีย ฯลฯ 

สําหรับวัสดุท่ีบางมาก แนะนําใหนําแผนท่ีมีความกวางเดียวกันมาตัดและมัดรวมกัน โดยค่ันดวยกระดาษ
ซ่ึงทนทานตอน้ํามันหลอล่ืนท่ีใชในการตัด และกอนการตัดแตงช้ินทดสอบเพื่อใหไดมิติสุดทายท่ีตองการ 
ควรประกบแตละมัดเล็ก ๆ ดวยแผนท่ีหนากวาท้ังสองดาน 
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ความคลาดเคล่ือนของการตัดแตงท่ีกําหนดไวในตาราง ข.2 ตัวอยางเชน  0.02 mm สําหรับความกวางระบุ 
12.5 mm หมายความวา ช้ินทดสอบตองมีความกวางภายในคา 2 คาท่ีระบุไวขางลาง หากใชการคํานวณ
พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม   โดยไมตองทําการวัด 

12.5 mm + 0.02 mm = 12.52 mm 

12.5 mm – 0.02 mm = 12.48 mm 

ข.4 การหาคาพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเดิม 

 ตองคํานวณจากการวัดมิติของช้ินทดสอบ อยางไรก็ตาม อาจใชคามิติระบุไดตาม ข.2 

ความผิดพลาดในการหาคาพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมตองไมเกิน  2 % เนื่องจากสวนท่ีใหญท่ีสุดของความผิด
พลาดนี้ปกติเปนผลจากการวัดความหนาของชิ้นทดสอบ ความผิดพลาดในการวัดความกวางตองไมเกิน  
0.2 % 

เพื่อใหไดผลการทดสอบท่ีมีคาความไมแนนอนของการวัดตํ่าลง แนะนําใหหาคาพื้นท่ีภาคหนาตัดเดิมดวย
ความแมน  1 % หรือคาท่ีดีกวา สําหรับวัสดุความหนานอยอาจจําเปนตองใชวิธีการวัดแบบพิเศษ 

  

oS

oS
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ภาคผนวก ค 
(ใหไวเปนขอบังคับ) 

แบบของช้ินทดสอบสําหรับผลิตภัณฑลวด ทอน และรูปพรรณท่ีม ี
เสนผานศูนยกลางหรือความหนานอยกวา 4 mm 

ค.1 รูปรางของชิ้นทดสอบ 

โดยท่ัวไป ช้ินทดสอบประกอบดวยสวนของผลิตภัณฑท่ีไมถูกตัดแตง (ดูรูปท่ี 12) 

ค.2 มิติของชิ้นทดสอบ 

มิติของช้ินทดสอบ ใหเปนไปตามรูปท่ี ค.1 

หากไมมีการหาคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ อาจใชระยะระหวางหัวจับอยางนอย 50 mm ได 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

ช้ินทดสอบ 
ความยาวพิกัดเดิม 

oL  
ระยะระหวางชุดหัวจับก), ตํ่าสุด 

cL  
No. 9A 100  1 150 

No. 9B 200  2 250 
ก) ISO 6892-1 กําหนดระยะระหวางชุดหัวจบัอยางนอยเทากับ oL + 3 od  แตไมนอยกวา  + 20 mm 

รูปท่ี ค.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 9 

ค.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ 

หากผลิตภัณฑถูกสงมอบในลักษณะท่ีเปนมวน ตองใชความระมัดระวังในการยืดใหตรง 

ค.4 การหาคาพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเดิม 

การหาคาพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม   ตองมีความแมน  1 % หรือดีกวา 
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สําหรับผลิตภัณฑท่ีมีภาคตัดขวางวงกลม พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมอาจคํานวณจากคาเฉล่ียเลขคณิตของการวัด 
2 คร้ังในทิศทางท่ีต้ังฉากกัน 

พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมอาจคํานวณหาคาจากมวลของความยาวท่ีรูคาและความหนาแนนของวัสดุ โดยใช
สมการท่ี (ค.1): 

 (ค.1) 

เม่ือ 

 คือ มวลของช้ินทดสอบ หนวยเปนกรัม 
 คือ ความยาวรวมของช้ินทดสอบ หนวยเปนมิลลิเมตร 
 คือ ความหนาแนนของเน้ือช้ินทดสอบ หนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
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m
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ภาคผนวก ง 
(ใหไวเปนขอบังคับ) 

แบบของช้ินทดสอบสําหรับผลิตภัณฑแผนและเสนแบนท่ีมคีวามหนาไมนอยกวา 3 mm และ 
ลวด ทอน และรูปพรรณท่ีมีเสนผานศูนยกลางหรือความหนาไมนอยกวา 4 mm 

ง.1 รูปรางของชิ้นทดสอบ 

โดยท่ัวไป ช้ินทดสอบจะถูกตัดแตงและเชื่อมตอความยาวสวนขนานกับสวนปลายท่ีถูกจับยึดดวยบาช้ิน
ทดสอบ ซ่ึงสวนปลายท่ีถูกจับยึดนั้นอาจจะเปนรูปรางอะไรก็ไดท่ีเหมาะสมกับชุดหัวจับของเคร่ืองทดสอบ 
(ดูรูปท่ี 13) รัศมีบาช้ินทดสอบอยางนอยท่ีสุดตองเทากับ 

1) 0.75  เม่ือ   คือ เสนผานศูนยกลางของความยาวสวนขนานสําหรับช้ินทดสอบรูปทรงกระบอก 

2) 12 mm สําหรับช้ินทดสอบอ่ืน ๆ 

รูปพรรณ ทอน ฯลฯ อาจทดสอบโดยไมถูกตัดแตงได หากตองการ 

ภาคตัดขวางของช้ินทดสอบอาจเปนรูปวงกลม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา หรือรูปอ่ืนในกรณีพิเศษ 

สําหรับช้ินทดสอบท่ีมีภาคตัดขวางเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา อัตราสวนความกวางตอความหนาไมควรเกิน 8 
ตอ 1 

โดยท่ัวไป เสนผานศูนยกลางของความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบท่ีถูกตัดแตงเปนรูปทรงกระบอกตอง
ไมนอยกวา 3 mm 

ง.2 มิติของชิ้นทดสอบ 

ง.2.1 ความยาวสวนขนานของชิ้นทดสอบท่ีถูกตัดแตง 

ความยาวสวนขนาน cL  ตองมีคานอยท่ีสุดเทากับ 

1)  + ( /2) สําหรับช้ินทดสอบรูปทรงกระบอก 

2) oL +1.5 oS  สําหรับช้ินทดสอบรูปทรงอ่ืน ๆ 

หากมีขอโตแยง ใหใชคาความยาว + 2  หรือ oL +2 oS  ข้ึนอยูกับแบบของช้ินทดสอบขางตน เวน
แตมีวัสดุไมเพียงพอ 

  

od od

oL od

oL od
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ง.2.2 ความยาวของชิ้นทดสอบท่ีไมถูกตัดแตง 

ความยาวอิสระระหวางชุดหัวจับของเคร่ืองทดสอบตองมีระยะท่ีเพียงพอใหเคร่ืองหมายพิกัดท่ีทําข้ึน อยู
หางจากชุดหัวจับอยางนอยเทากับ  

ง.2.3 ความยาวพิกัดเดิม 

ง.2.3.1 ชิ้นทดสอบท่ีไดสัดสวน 

ถือเปนกฎทั่วไปวา ใหใชช้ินทดสอบท่ีไดสัดสวนซ่ึง  มีความสัมพันธกับพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม   ตาม
สมการ (ง.1) 

 (ง.1) 

เม่ือ  มีคาเทากับ 5.65 หรือ อาจเลือกใชคา  เทากับ 11.3 ได 

ช้ินทดสอบท่ีมีภาคตัดขวางเปนรูปวงกลมควรเลือกใชชุดมิติตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี ง.1 

ตารางท่ี ง.1 ชิน้ทดสอบท่ีมีภาคตัดขวางรูปวงกลม 

สัมประสิทธิ์ของสัดสวน 

 

เสนผานศูนยกลาง 

od  
mm 

ความยาวพิกัดเดิม 

 
mm 

ความยาวสวนขนาน, ตํ่าสุด 

cL  
mm 

5.65 

20  0.7ก) 100 110 

14  0.7ก) 70 77 

10  0.7ก) 50 55 

5  0.5ก) 25 28 
ก) ชวงของเสนผานศูนยกลางท่ียอมไดของช้ินทดสอบแตละแบบ (ตองเตรียมช้ินทดสอบในชวงของความคลาดเคล่ือนนี้) 
ISO 6892-1 ไมไดกําหนดคาน้ีไว 
หมายเหตุ สําหรับช้ินทดสอบที่ไมถูกตัดแตง ความยาวสวนขนาน cL  หมายถึงระยะระหวางชุดหัวจับ 

ง.2.3.1.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 14 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 14A ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.1 

  

oS

oL oS

oo SkL 

k k

k
oo SkL 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความยาวพิกัดเดิม 

oL  
ความยาวสวนขนาน 

cL  
รัศมีบาช้ินทดสอบ, ตํ่าสุด 

 

5.65  5.5 od ถึง 7 od  15 

รูปท่ี ง.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 14A 

สําหรับสวนขนานท่ีมีภาคตัดขวางรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส oL อาจเทากับ 5.65 od  และสําหรับสวนขนานท่ี
มีภาคตัดขวางรูปหกเหล่ียม oL อาจเทากับ 5.26 od  

ความยาวสวนขนานควรทําใหเทากับ 7 od เทาท่ีจะเปนไปได 

เสนผานศูนยกลางของสวนปลายท่ีถูกจับยึดของช้ินทดสอบหมายเลข 14A อาจมีมิติเทากับสวนขนาน
ได ในกรณีนี้ ระยะระหวางหัวจับ cL  ตองไมนอยกวา 8 od  

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 14B ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.2 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนา 
 

ความกวาง, สูงสุด 
 

ความยาวพิกัดเดิม 

oL  
ความยาวสวนขนาน 

cL  

รัศมีบาช้ินทดสอบ, 
ตํ่าสุด 

 

ความหนาเดิมของ
ผลิตภัณฑ 

8  5.65 oS  oL + 1.5 oS  ถึง oL + 

2.5 oS  
15 

รูปท่ี ง.2 ชิ้นงานทดสอบหมายเลข 14B 

ความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบหมายเลข 14B ตองเทากับ oL + 2 oS  เทาท่ีจะเปนไปได 

R

oS

oa ob R

oa
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ในกรณีท่ีใชช้ินทดสอบหมายเลข 14B เพื่อทดสอบทอ ภาคตัดขวางของสวนขนานตองมีลักษณะ
เชนเดียวกับท่ีตัดมาจากทอ 

ความกวางของสวนปลายท่ีถูกจับยึดของช้ินทดสอบหมายเลข 14B อาจเทากับความกวางของสวน
ขนานได ในกรณีนี้ ระยะระหวางหัวจับ cL  ตองไมนอยกวา oL + 3 oS  

ควรใชช้ินทดสอบหมายเลข 14B โดยจัดกลุมตามมิติในกลุมความหนาท่ีเหมาะสม มิติมาตรฐานของ
ช้ินทดสอบหมายเลข 14B ใหไวในตารางท่ี ง.2 

ตารางท่ี ง.2 มิติมาตรฐานของช้ินทดสอบหมายเลข 14B (ใหไวเปนขอมูล) 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนา 
 

ความกวาง 

ob  
ความยาวพิกัดเดิม 

oL  
ความยาวสวนขนาน 

cL  
มากกวา 5.5 ถึง 7.5 

12.5  0.5 
50 

80 
มากกวา 7.5 ถึง 10 60 
มากกวา 10 ถึง 13 

20  0.7 
85 

130 
มากกวา 13 ถึง 19 100 
มากกวา 19 ถึง 27 

40  0.7 
170 

265 
มากกวา 27 ถึง 40 205 

ง.2.3.1.2 ชิ้นทดสอบหมายเลข 2 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 2 ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.3 

ใหใชช้ินทดสอบหมายเลข 2 สําหรับทอนท่ีมีเสนผานศูนยกลางระบุ (หรือความกวางระหวางดาน
แบน) ไมเกิน 25 mm 

oa
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

เสนผานศูนยกลาง หรือ ความกวางระหวางดานแบน 

od  
ความยาวพิกัดเดิม 

oL  
ความยาวสวนขนาน, ตํ่าสุด 

cL  
เสนผานศูนยกลางเดิม หรือ 
ความกวางระหวางดานแบนของผลิตภัณฑ 

8 od   oL + 2 od  

รูปท่ี ง.3 ชิ้นทดสอบหมายเลข 2 

ง.2.3.2 ชิ้นทดสอบท่ีไมไดสัดสวน 

หากมีการระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑ อาจใชช้ินทดสอบท่ีไมไดสัดสวนได 

ความยาวสวนขนาน  ควรมีคาไมนอยกวา + /2 หากมีขอโตแยง ใหใชความยาวสวนขนาน  
เทากับ + 2  เวนแตมีวัสดุไมเพียงพอ 

ง.2.3.2.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 4 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 4 ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.4 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

เสนผานศูนยกลาง 

od  
ความยาวพิกัดเดิม 

oL  
ความยาวสวนขนาน, ตํ่าสุด 

cL  
รัศมีบาช้ินทดสอบ, ตํ่าสุด 

 

14  0.5 50 60 15 

รูปท่ี ง.4 ชิ้นทดสอบหมายเลข 4 

  

cL oL ob cL

oL ob

R
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สวนขนานของช้ินทดสอบหมายเลข 4 ตองไดรับการแตงสําเร็จดวยการตัดแตง 

หากไมสามารถเตรียมช้ินงานทดสอบหมายเลข 4 ตามมิติในรูปท่ี ง.4 แลว เสนผานศูนยกลางของสวน
ขนานและความยาวพิกัดอาจหาคาจากสมการ oL  = 4 oS  

ง.2.3.2.2 ชิ้นทดสอบหมายเลข 8 

หมายเหตุ ใหใชช้ินทดสอบหมายเลข 8 สําหรับการทดสอบแรงดึงผลิตภัณฑซึ่งไมตองการหาคาความยืด เชน 
ช้ินงานเหล็กหลอ 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 8 ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.5  

ใหเตรียมช้ินทดสอบหมายเลข 8 จากตัวอยางท่ีหลอมาตามมิติท่ีระบุไวในรูปท่ี ง.5 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

ช้ินทดสอบ 
มิติของตัวอยางที่หลอมา 

(เสนผานศูนยกลาง), 
โดยประมาณ 

ความยาวสวนขนาน, 
โดยประมาณ 

cL  

เสนผานศูนยกลาง 

od  

รัศมีบาช้ินทดสอบ, 
ตํ่าสุด 

 

No. 8A 13 8 8 16 
No. 8B 20 12.5 12.5 25 
No. 8C 30 20 20 40 
No. 8D 45 32 32 64 

รูปท่ี ง.5 ชิ้นทดสอบหมายเลข 8 

ง.2.3.2.3 ชิ้นทดสอบหมายเลข 9 

ช้ินทดสอบหมายเลข 9 ใหเปนไปตามรูปท่ี ค.1 

ง.2.3.2.4 ชิ้นทดสอบหมายเลข 10 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 10 ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.6 

R
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

เสนผานศูนยกลาง 

od  
ความยาวพิกัดเดิม 

oL  
ความยาวสวนขนาน, ตํ่าสุด 

cL  
รัศมีบาช้ินทดสอบ, ตํ่าสุด 

 

12.5  0.5 50 60 15 

รูปท่ี ง.6 ชิ้นทดสอบหมายเลข 10 

ง.2.3.2.5 ชิ้นทดสอบหมายเลข 1 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 1 ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.7 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

ช้ินทดสอบ 
ความหนา 

 
ความกวาง 

 
ความยาวพิกัดเดิม 

oL  

ความยาวสวนขนาน, 
ตํ่าสุด 

cL  

รัศมีบาช้ินทดสอบ, 
ตํ่าสุด 

 

No. 1A ความหนาเดิมของ
ผลิตภัณฑ 

40  0.7 200 200 25 
No. 1B 25  0.7 200 215 25 

รูปท่ี ง.7 ชิ้นทดสอบหมายเลข 1 

หมายเหตุ ISO 6892-1 ภาคผนวก D กําหนดช้ินทดสอบที่ไมไดสัดสวน ตามความกวางและความยาวพิกัดเดิมไว 
3 แบบ ไดแก (40 mm x 200 mm), (25 mm x 200 mm) และ (20 mm x 80 mm) ซึ่งอาจเทียบเคียงไดกับช้ินทดสอบ
หมายเลข 1A, 1B และ 13A ในมาตรฐานฉบับน้ี ตามลําดับ 

  

R

oa ob R
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ง.2.3.2.6 ชิ้นทดสอบหมายเลข 5 

ช้ินทดสอบหมายเลข 5 ใหเปนไปตามขอ ข.2 อยางไรก็ตาม รัศมีบาทดสอบตองไมนอยกวา 15 mm 

ง.2.3.2.7 ชิ้นทดสอบหมายเลข 13 

ช้ินทดสอบหมายเลข 13 ใหเปนไปตามขอ ข.2 

ง.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ 

ง.3.1 บทท่ัวไป 

เกณฑความคลาดเคล่ือนของมิติตามขวางของช้ินทดสอบท่ีถูกตัดแตง ใหไวในตารางท่ี ง.3 

ตัวอยางการใชงานเกณฑความคลาดเคล่ือนเหลานี้ ใหไวในขอ ง.3.2 และ ง.3.3 

ง.3.2 ความคลาดเคล่ือนในการตัดแตง 

คาท่ีระบุในตารางท่ี ง.3 ตัวอยางเชน  0.02 mm สําหรับเสนผานศูนยกลางระบุ 10 mm หมายความวา หาก
จะใชคาระบุในการคํานวณหาพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  โดยไมมีการวัด ช้ินทดสอบตองมีเสนผาน
ศูนยกลางไมเกินคาขอบเขต 2 คาท่ีใหไวดานลาง 

10 mm + 0.02 mm = 10.02 mm 

10 mm – 0.02 mm = 9.98 mm 

ง.3.3 ความคลาดเคล่ือนของรูปราง 

คาท่ีใหไวในตารางท่ี ง.3 หมายความวา สําหรับช้ินทดสอบท่ีมีเสนผานศูนยกลางระบุ 10 mm ซ่ึงสอดคลอง
กับสภาวะการตัดแตงในขอ ง.3.2 ตองมีคาเบ่ียงเบนระหวางเสนผานศูนยกลางท่ีเล็กท่ีสุดและใหญท่ีสุดท่ีวัด
ได ไมเกิน 0.04 mm 

ตัวอยางเชน หากเสนผานศูนยกลางท่ีมีคานอยท่ีสุดของช้ินทดสอบคือ 9.99 mm เสนผานศูนยกลางท่ีมาก
ท่ีสุดตองไมมากกวา 9.99 + 0.04 = 10.03 mm 

  

oS
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ตารางท่ี ง.3 เกณฑความคลาดเคล่ือนท่ีสัมพันธกับมิตติามขวางของชิน้ทดสอบ 

มิติและความคลาดเคล่ือนหนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปแบบ 
มิติตามขวางระบุ 

oa , ob , od  
ความคลาดเคล่ือนของการตัด

แตงตามมิติระบุ 1) 

ความคลาดเคล่ือนของรูปราง 

2) 

เสนผานศูนยกลางของช้ินทดสอบ
ภาคตัดขวางรูปวงกลม 

ที่ถูกตัดแตงและ 
มิติตามขวางของช้ินทดสอบ

ภาคตัดขวางรูปสี่เหล่ียมมุมฉากที่ถูก
ตัดแตงทั้ง 4 ดาน 

3 ≤ x ≤ 6  0.01 0.03 

6 < x ≤ 10  0.02 0.04 

10 < x ≤ 18  0.03 0.04 

18 < x ≤ 30  0.06 0.05 

มิติตามขวางของช้ินทดสอบ
ภาคตัดขวางรูปสี่เหล่ียมมุมฉากที่ถูก
ตัดแตงเฉพาะ 2 ดานที่อยูตรงกันขาม 

3 ≤ x ≤ 6  0.01 0.03 

6 < x ≤ 10  0.02 0.04 

10 < x ≤ 18  0.03 0.06 

18 < x ≤ 30  0.06 0.10 

30 < x ≤ 50  0.10 0.10 

1) หากจะใชคาระบุในการคํานวณหาพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเดิม    โดยไมมีการวัดช้ินทดสอบ มิติตองสอดคลองกับความ
คลาดเคลื่อนการตัดแตงเหลาน้ี หากไมสอดคลอง จําเปนตองทําการวัดทุกช้ินทดสอบทีละช้ิน 

2) คาเบ่ียงเบนสูงสุดระหวางการวัดมิติตามขวางท่ีระบุตลอดความยาวสวนขนาน    ของช้ินทดสอบ 

ง.4 การหาคาพ้ืนท่ีภาคตัดขวาง 

มิติระบุซ่ึงสอดคลองกับเกณฑความคลาดเคล่ือนท่ีใหไวในตารางท่ี ง.3 สามารถใชในการคํานวณ  ของ
ช้ินทดสอบภาคตัดขวางรูปวงกลมและภาคตัดขวางรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีถูกตัดแตงท้ังส่ีดาน สําหรับช้ิน
ทดสอบรูปรางอ่ืน ๆ ตองคํานวณหาพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมจากการวัดมิติท่ีเหมาะสม ดวยคาความผิดพลาด
ไมเกินรอยละ  0.5 ในแตละมิติ 
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oS
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ภาคผนวก จ 
(ใหไวเปนขอบังคับ) 

แบบของช้ินทดสอบท่ีใชสําหรับทอ 

จ.1 รูปรางของชิ้นทดสอบ 

ช้ินทดสอบสามารถไดมาจากสวนของทอตามแนวยาว หรือแผนแถบท่ีตัดจากทอตามยาวหรือตามขวาง 
และเปนความหนาเดิมของผนังทอ (ดูรูปท่ี 14 และ 15) หรือช้ินทดสอบภาคตัดขวางรูปวงกลมท่ีถูกตัดแตง
จากผนังทอ 

ช้ินทดสอบท่ีถูกตัดแตง ตามขวาง ตามยาว และท่ีมีภาคตัดขวางรูปวงกลม ไดแสดงไวในภาคผนวก ข 
สําหรับความหนาของผนังทอท่ีนอยกวา 3 mm และภาคผนวก ง สําหรับความหนาของผนังทอท่ีไมนอย
กวา 3 mm โดยท่ัวไป จะใชช้ินทดสอบแผนแถบตามยาวสําหรับทอท่ีมีผนังหนามากกวา 0.5 mm 

จ.2 มิติของชิ้นทดสอบ 

จ.2.1 ชิ้นทดสอบรูปรางทอ 

สวนของทอตามแนวยาวอาจถูกปดดวยจุกท่ีปลายท้ังสองขาง ความยาวอิสระระหวางจุกแตละขางและ
เคร่ืองหมายพิกัดท่ีใกลท่ีสุดตองมากกวา oD /4 หากมีขอโตแยง ใหใชคาไมนอยกวา oD  ตราบเทาท่ีมีวัสดุ
เพียงพอ 

ความยาวของจุกท่ียื่นเกินชุดหัวจับของเคร่ืองทดสอบไปในทิศทางของเครื่องหมายพิกัดตองไมเกิน oD  
และรูปรางของจุกตองมีลักษณะท่ีไมขัดขวางการเปล่ียนรูปของทอภายในความยาวพิกัด 

จ.2.1.1 ชิ้นทดสอบท่ีไดสัดสวน 

จ.2.1.1.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 14C 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 14C ใหเปนไปตามรูปท่ี จ.1 ภาคตัดขวางของช้ินทดสอบ
หมายเลข 14C ตองตัดมาจากผลิตภัณฑทอ และตองปดปลายท่ีถูกจับยึดดวยจุก ในกรณีนี้ ความยาว
ของสวนท่ียอมใหเปล่ียนรูปโดยไมสัมผัสกับจุกตองอยูในชวง ( oL oD /2) ถึง ( oL 2 oD ) อยางไร
ก็ตาม ( oL 2 oD ) เปนคาท่ีดีกวา 
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ความยาวพิกดัเดิม oL  5.65 oS เม่ือ oS คือ พื้นท่ีภาคตดัขวางของช้ินทดสอบ 

รูปท่ี จ.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 14C 

จ.2.1.2 ชิ้นทดสอบท่ีไมไดสัดสวน 

จ.2.1.2.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 11 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 11 ใหเปนไปตามรูปท่ี จ.2 

ภาคตัดขวางของช้ินทดสอบหมายเลข 11 ตองตัดมาจากผลิตภัณฑทอ ปลายท่ีถูกจับยึดตองสอดดวย
จุกโลหะ หรือถูกทุบใหแบน ในกรณีหลัง ความยาวสวนขนานตองไมนอยกวา 100 mm 

 

รูปท่ี จ.2 ชิ้นทดสอบหมายเลข 11 

จ.2.2 ชิ้นทดสอบรูปรางแถบตามยาวหรือตามขวาง 

ความยาวสวนขนาน cL  ของแผนแถบตามยาวตองไมถูกทําใหแบน แตอาจทําท่ีปลายใหแบนเพื่อการยึดใน
เคร่ืองทดสอบได 

มิติของช้ินทดสอบตามขวางหรือตามยาวนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ข และภาคผนวก ง 
สามารถระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑ 

กรณีการทําช้ินทดสอบตามขวางใหตรง ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 

จ.2.2.1 ชิ้นทดสอบท่ีไดสัดสวน 

จ.2.2.1.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 14B 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 14B ใหเปนไปตามรูปท่ี ง.2 
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จ.2.2.2 ชิ้นทดสอบท่ีไมไดสัดสวน 

จ.2.2.2.1 ชิ้นทดสอบหมายเลข 12 

รูปรางและมิติของช้ินทดสอบหมายเลข 12 ใหเปนไปตามรูปท่ี จ.3 

ภาคตัดขวางของช้ินทดสอบหมายเลข 12 ตองตัดมาจากผลิตภัณฑทอ อยางไรก็ตาม ปลายท่ีถูกจับยึด
อาจถูกทุบใหแบนท่ีอุณหภูมิโดยรอบ 

 
หนวยเปนมิลลิเมตร 

ช้ินทดสอบ 
ความหนาผนัง 

 
ความกวาง 

 
ความยาวพิกัดเดิม 

oL  

ความยาวสวนขนาน, 
โดยประมาณ 

cL  

รัศมีบาช้ินทดสอบ, 
ตํ่าสุด 

 

No. 12A 
ความหนาเดิมของ

ผลิตภัณฑ 

19  0.7 
50 60 15 No. 12B 25  0.7 

No. 12C 38  0.7 

รูปท่ี จ.3 ชิ้นทดสอบหมายเลข 12 

จ.2.3 ชิ้นทดสอบภาคตัดขวางรูปวงกลมท่ีถูกตัดแตงจากผนังทอ 

การสุมตัวอยางช้ินทดสอบ ใหเปนไปตามท่ีระบุไวในมาตรฐานผลิตภัณฑ 

จ.3 การหาคาพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเดิม 

การหาคา ของช้ินทดสอบตองมีความแมน ± 1 % หรือดีกวา 

  

oa ob R

oS
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พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  ของสวนของทอตามแนวยาวหรือแผนแถบตามยาวหรือแผนแถบตามขวาง 
หนวยเปนตารางมิลลิเมตร อาจหาคาไดจากมวลของช้ินทดสอบ ความยาวที่วัดได และจากความหนาแนน
ของวัสดุ ตามสมการ (จ.1) 

 (จ.1) 

เม่ือ 

 คือ มวลของช้ินทดสอบ หนวยเปนกรัม 

 คือ ความยาวรวมของช้ินทดสอบ หนวยเปนมิลลิเมตร 

 คือ ความหนาแนนของช้ินทดสอบ หนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  ของช้ินทดสอบท่ีไดจากแผนแถบตามยาว ตองคํานวณตามสมการ (จ.2) 

  (จ.2) 

เม่ือ 

 คือ ความหนาของผนังทอ 

 คือ ความกวางเฉล่ียของแผนแถบ 

 คือ เสนผานศูนยกลางภายนอกของทอ 

สําหรับช้ินทดสอบท่ีไดจากแผนแถบตามยาวสามารถใชสมการแบบงาย (จ.3) 

 เม่ือ < 0.25 

 เม่ือ < 0.10 

กรณีสวนของทอตามแนวยาว พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม  ตองคํานวณจากสมการ (จ.4): 

 π  (จ.4) 
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ภาคผนวก ฉ 
(ใหไวเปนขอมูล) 

การประมาณคาอัตราการแยกหางจากกันของหัวจับ 
 เมื่อพิจารณาความแข็งตึง (หรือ ความหยุน) ของเครื่องทดสอบ 

 

สมการ (1) มิไดพิจารณาการเปล่ียนรูปชวงยืดหยุนใด ๆ ของเคร่ืองทดสอบ (ไดแก โครง โหลดเซลล ชุดหัวจับ 
ฯลฯ) ซ่ึงหมายความวาการเปล่ียนรูปนั้นสามารถจําแนกออกเปนการเปล่ียนรูปชวงยืดหยุนของเคร่ืองทดสอบและ
การเปล่ียนรูปของช้ินทดสอบ อัตราการแยกหางจากกันของหัวจับเพียงสวนหนึ่งเทานั้นท่ีถายโอนใหกับช้ินทดสอบ 
อัตราความเครียดท่ีเกิดข้ึนบนช้ินทดสอบ   หนวยเปนตอวินาที ใหไวตามสมการ (ฉ.1) (ดูบรรณานุกรม [39]) 

 (ฉ.1) 

เม่ือ 

 คือ ความแข็งตึงของอุปกรณทดสอบ (รอบจุดท่ีสนใจ เชน     หากความแข็งตึงไมเปนเชิงเสน 
ตัวอยางเชน เม่ือใชชุดหัวจับแบบล่ิม) หนวยเปนนิวตันตอมิลลิเมตร 

 คือ ความยาวสวนขนานของช้ินทดสอบ หนวยเปนมิลลิเมตร 

 คือ คาความชันของเสนโคงของความเคนกับการยืดเปนรอยละ ณ ชวงเวลาท่ีกําหนดของการทดสอบ 
(รอบจุดท่ีสนใจ เชน ) หนวยเปนเมกะพาสคัล 

 คือ พื้นท่ีภาคตัดขวางเดิม หนวยเปนตารางมิลลิเมตร 

 คือ อัตราการแยกหางจากกันของหัวจับ หนวยเปนมิลลิเมตรตอวินาที 

หมายเหตุ ไมสามารถใชคา  และ  ที่ไดจากสวนเชิงเสนของเสนโคงของความเคนกับความเครียด 

สมการ (1) มิไดชดเชยผลของความหยุน (ดู 10.3.1) สมการ (ฉ.2) สามารถใหการประมาณคาท่ีดีกวาของอัตราการ
แยกหางจากกันของหัวจับ  หนวยเปนมิลลิเมตรตอวินาที ซ่ึงจําเปนตอการแสดงคาอัตราความเครียดท่ีเกิดข้ึนบน
ช้ินทดสอบ  รอบจุดท่ีสนใจ (ดูบรรณานุกรม [40]) 

 (ฉ.2) 
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ภาคผนวก ช 
(ใหไวเปนขอมูล) 

การวัดคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ หากคาท่ีกําหนดไวนอยกวา 5 % 
 

ควรใชความระมัดระวังในการวัดคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ หากคาท่ีกําหนดไวนอยกวา 5 % 

หนึ่งในวิธีการที่แนะนํา เปนดังนี้ 

กอนการทดสอบ ควรทําเคร่ืองหมายเล็ก ๆ ใกลสวนปลายแตละขางของความยาวสวนขนาน ใชวงเวียนปลายแหลม
ต้ังระยะเทากับความยาวพิกัด วาดเสนโคงโดยใชเคร่ืองหมายเปนจุดศูนยกลาง หลังจากการขาด ควรวางช้ินทดสอบ
ท่ีขาดในอุปกรณจับยึดและ (แนะนําใหใชเกลียว) ใหแรงอัดตามแนวแกนอยางเพียงพอท่ีจะจับช้ินทดสอบใหม่ันคง
อยูดวยกันระหวางการวัด ควรวาดเสนโคงท่ีสองดวยความยาวรัศมีเทาเดิมจากจุดศูนยกลางเดิมท่ีใกลกับรอยขาด 
และวัดระยะระหวางรอยขีดท้ังสองโดยใชกลองจุลทรรศนหรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเหมาะสม กอนการทดสอบอาจยอม
ผิวช้ินทดสอบดวยสีท่ีเหมาะสม เพื่อทําใหเห็นรอยขีดไดชัดเจนมากข้ึน 

หมายเหตุ อีกวิธีการหน่ึงไดอธิบายไวในขอ 20.2 (การวัดความยืดขณะขาดดวยเครื่องวัดความยืด) 
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ภาคผนวก ซ 
(ใหไวเปนขอมูล) 

การวัดคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ โดยอาศัยการแบงยอยของความยาวพิกัดเดิม 

โดยขอตกลง เพื่อหลีกเล่ียงการปฏิเสธช้ินทดสอบ เม่ือตําแหนงของการแตกหักไมสอดคลองกับเง่ือนไขในขอ 20.1 
อาจใชวิธีตอไปนี้ได 

ก) กอนการทดสอบ แบงความยาวพิกัดเดิม  ออกเปนสวนท่ีความยาวเทากัน ระหวาง 5 mm (แนะนํา) ถึง 10 
mm จํานวน N ชอง 

ข) หลังการทดสอบ ใชสัญลักษณ X เพื่อแทนเคร่ืองหมายพิกัดบนสวนท่ีส้ันกวาของช้ินทดสอบ และสัญลักษณ Y 
สําหรับเคร่ืองหมายพิกัดบนสวนท่ียาวกวาของช้ินทดสอบท่ีระยะท่ีเทากันจากรอยขาดถึงเคร่ืองหมาย X 

หาก n เปนจํานวนชวงระหวาง X และ Y หาคาความยืดหลังจากขาดไดดังนี้ 

1) หาก N – n เปนเลขคู [ดูรูปท่ี ซ.1 a)] ใหวัดระยะระหวาง X และ Y ( ) และระยะจาก Y ถึงขีด
เคร่ืองหมาย Z ( ) ซ่ึงอยูท่ี (N – n)/2 ชวงถัดจาก Y 

คํานวณคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ  โดยใชสมการ (ซ.1) 

 (ซ.1) 

2) หาก N – n เปนเลขค่ี [ดูรูปท่ี ช.1 b)] ใหวัดระยะระหวาง X และ Y และระยะจาก Y ถึงขีดเคร่ืองหมาย 
 และ  (  และ ) ซ่ึงอยูท่ี (N – n – 1)/2 และ (N – n + 1)/2 ชวงถัดจาก Y ตามลําดับ 

คํานวณคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ โดยใชสมการ (ซ.2) 

 (ซ.2) 
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ก) N – n เปนเลขคู 

 

 
ข) N – n เปนเลขคี่ 

สัญลักษณ 
 จํานวนชวงระหวาง X และ Y 
 จํานวนของสวนความยาวท่ีเทากัน 
 เคร่ืองหมายพิกัดบนสวนท่ีส้ันกวาของช้ินทดสอบ 
 เคร่ืองหมายพิกัดบนสวนท่ียาวกวาของช้ินทดสอบ 

 เคร่ืองหมายพิกัด 

หมายเหตุ รูปรางของสวนปลายที่ถูกจับยึดของช้ินทดสอบ ใหไวเปนเพียงขอแนะนํา 

รูปท่ี ซ.1 ตัวอยางของการวัดคาความยืดหลังจากขาดเปนรอยละ 

n

N

X

Y

Z ,Z Z, 
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ภาคผนวก ฌ 
(ใหไวเปนขอมูล) 

การหาคาความยืดชวงพลาสติกท่ีปราศจากคอคอดเปนรอยละ   
สําหรับผลิตภัณฑทรงยาว เชน ทอน ลวด และเสน 

วิธีการนี้ใชกับสวนท่ียาวกวาของช้ินทดสอบท่ีขาดแลว 

กอนการทดสอบ ใหทําเคร่ืองหมายท่ีกึ่งกลางความยาวพิกัด ระยะระหวางสองเคร่ืองหมายท่ีตอเนื่องกัน  เทากับ
คร่ึงหนึ่งของความยาวพิกัดเดิม การทําเคร่ืองหมายความยาวพิกัดเร่ิมตน    ควรมีความแมนในชวง  0.5 mm ให
วัดความยาวพิกัดสุดทายหลังจากขาด   บนสวนท่ียาวที่สุดของช้ินทดสอบท่ีขาดและควรมีความแมนในชวง 
  0.5 mm 

เพื่อใหไดผลการวัดท่ีใชได ควรคํานึงถึงเง่ือนไข 2 กรณี ดังนี้ 

1) ขีดจํากัดของบริเวณท่ีวัด ควรหางจากรอยขาดอยางนอย 5 od  และหางจากชุดหัวจับอยางนอย 2.5 od  

2) ความยาวพิกัดท่ีวัด ควรเทากับคาท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑไวเปนอยางนอย 

คํานวณคาความยืดชวงพลาสติกท่ีปราศจากคอคอดเปนรอยละ โดยใชสมการ (ฌ.1) 

 (ฌ.1) 

หมายเหตุ สําหรับวัสดุโลหะสวนใหญ คาแรงสูงสุดเกิดขึ้นในชวงที่เริ่มเกิดคอคอด หมายความวาคา gA  และ wnA  สําหรับ
วัสดุเหลาน้ีจะมีคาเกือบเทากัน แตจะพบวาคาทั้งสองแตกตางกันมากในการทดสอบที่อุณหภูมิสูง หรือ เหล็ก
โครงสรางที่ผานการฉายรังสี (irradiated structural steel) หรือ วัสดุที่ไดรับการเปล่ียนรูปเย็นปริมาณมาก เชน เหล็ก
แผนเคลือบดีบุกรีดซ้ํา (double reduced tin plate) 
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ภาคผนวก ญ 
(ใหไวเปนขอมูล) 

การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด 

ญ.1 บทนํา 

ภาคผนวกนี้ใหขอแนะนําในการประมาณคาความไมแนนอนของพารามิเตอรท่ีหาคาไดตาม ISO 6892 
ฉบับนี้ ควรสังเกตวา เปนไปไมไดท่ีจะแสดงคาความไมแนนอนท่ีตายตัวสําหรับวิธีการทดสอบนี้ เนื่องจาก
ในคาความไมแนนอนมีท้ังสวนรวมอิสระจากวัสดุและสวนรวมไมอิสระจากวัสดุ  ISO/IEC Guide 98-3[4] 
เปนเอกสารที่ครบถวนมีความหนามากกวา 90 หนา พัฒนามาจากวิธีการทางสถิติท่ีรวมถึงทุกรายละเอียดท่ี
เปนไปไดสําหรับการหาผลรวมของความไมแนนอนจากแหลงตาง ๆ ความซับซอนของเอกสารน้ีเปนแรง
ขับเคล่ือนใหหลายองคกรทําฉบับงายออกมา (ดู NIS 80[15], NIS 3003[16], บรรณานุกรม [23]) เอกสาร
เหลานี้ลวนแตใหขอแนะนําในการประมาณคาความไมแนนอนของการวัดตามแนวคิด “ประมาณการความ
ไมแนนอน” หรือ “uncertainty budget” สําหรับคําอธิบายโดยละเอียด ดู EN 10291[11] และบรรณานุกรม 
[24] ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมาณคาความไมแนนอนสามารถหาดูไดในบรรณานุกรม [25] และ [26] 
ความไมแนนอนของการวัดท่ีแสดง ณ ท่ีนี้ มิไดใหรายละเอียดของการกระจายของขอมูลเนื่องจากภาวะไม
เปนเนื้อเดียวกัน (inhomogeneity) ของวัสดุ เชน จากหนึ่งรุนผลิต จากสวนตนและสวนปลายของโพรไฟล
อัดรีด (extruded profile) หรือของมวนรีด (rolled coil) หรือ จากตําแหนงท่ีตางกันภายในการหลอเดียวกัน 
ความไมแนนอนท่ีแสดงไวมีสาเหตุมาจากการกระจายของขอมูลท่ีไดจากวัสดุเอกพันธอุดมคติในการ
ทดสอบท่ีแตกตางกัน เคร่ืองทดสอบท่ีแตกตางกัน หรือหองปฏิบัติการที่แตกตางกัน สวนตอจากนี้จะ
อธิบายส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลและใหขอแนะนําสําหรับการหาคาความไมแนนอน 

หมายเหตุ คาความสามารถทําซ้ํา (reproducibility) ที่ใชในตารางท่ี ญ.2 ถึง ญ.4 เทากับครึ่งชวงความกวาง สอดคลอง
ตาม ISO/IEC Guide 98-3[4] และควรแปลความหมายเปนคาความคลาดเคล่ือนกระจายบวกและลบ (±) 

ญ.2 การประมาณคาความไมแนนอน 

ญ.2.1 บทท่ัวไป 

คาความไมแนนอนมาตรฐาน  ของคาพารามิเตอรสามารถประมาณคาได 2 แบบ ไดแก แบบ A ความไม
แนนอนจากการวัดซํ้า และแบบ B ความไมแนนอนจากแหลงอ่ืน 

  

u
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ญ.2.2 แบบ A – จากการวัดซํ้า 

 (ญ.1) 

เม่ือ 

s  คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวัด 

 คือ จํานวนการสังเกตการณท่ีนํามาเฉล่ียเพื่อรายงานผลการวัดภายใตสภาวะปกติ 

ญ.2.3 แบบ B – จากแหลงอ่ืน เชน ใบรับรองการสอบเทียบ หรือ ความคลาดเคล่ือน 

เม่ือคาจริงอาจเปนจุดใดภายในชวงท่ีกําหนดไดเทา ๆ กัน การแจกแจงจะมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมมุมฉาก
หรือเอกรูป (uniform) ความไมแนนอนมาตรฐานจะมีคาตามสมการ (ญ.2) 

 (ญ.2) 

เม่ือ  คือ ความกวางคร่ึงหนึ่งของชวงท่ีปริมาณอาจมีคาอยู 

การประมาณคาของปริมาณ  มักเกี่ยวของกับการวัดของปริมาณอ่ืน ๆ การประมาณคาความไมแนนอน
ของ  จึงตองพิจารณาถึงสวนรวมความไมแนนอนในการวัดท้ังหมดเหลานี้ ซ่ึงเรียกวา ความไมแนนอน
รวม (combined uncertainty) หากการประมาณคาเกี่ยวของแตเพียงการบวกหรือการลบของอนุกรมการวัด 

, …  แลว ความไมแนนอนรวมของ  หรือ   จะมีคาตามสมการ (ญ.3) 

 (ญ.3) 

เม่ือ  คือ ความไมแนนอนของพารามิเตอร   ฯลฯ 

หากการประมาณคา  เกี่ยวของกับการคูณของปริมาณอ่ืน มักเปนเร่ืองท่ีงายกวาเม่ือใชพจนสัมพัทธ 
(relative terms) ท่ีคํานวณเปนรอยละสําหรับคาสวนประกอบและความไมแนนอน 

ญ.3 พารามิเตอรเครื่องมือท่ีมผีลตอความไมแนนอนของผลการทดสอบ 

ความไมแนนอนของผลการทดสอบท่ีไดจากการทดสอบแรงดึงมีสวนประกอบจากเคร่ืองมือท่ีใชอยูดวย 
ผลการทดสอบตาง ๆ มีสวนรวมความไมแนนอนท่ีแตกตางกันข้ึนกับวิธีการท่ีใชหาคาผลทดสอบ ตารางท่ี 
ญ.1 แสดงสวนรวมความไมแนนอนของเคร่ืองมือสําหรับสมบัติท่ัวไปของวัสดุท่ีหาคาจากการทดสอบแรง
ดึง ผลการทดสอบบางคาสามารถหาคาไดดวยความไมแนนอนท่ีตํ่ากวาคาอ่ืน เชน ความเคนครากบน  
ข้ึนกับความไมแนนอนของการวัดแรงและพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเทานั้น ขณะท่ีความเคนพิสูจน  ข้ึนกับแรง 
การยืด ความยาวพิกัด และพ้ืนท่ีภาคตัดขวาง สําหรับการลดทอนพื้นท่ี  จําเปนตองพิจารณาความไม
แนนอนของการวัดพื้นท่ีภาคตัดขวางท้ังกอนและหลังจากขาด 
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ตารางท่ี ญ.1 แหลงความไมแนนอนของผลการทดสอบ 

พารามิเตอร 
ผลการทดสอบ 

      

แรง X X X X – – 
การยืด – – – X X – 
ความยาวพิกัด – – – X X – 

 X X X X – X 
 – – – – – X 

หมายเหตุ 
X เกี่ยวของ – ไมเกี่ยวของ 

ความไมแนนอนของผลการทดสอบท่ีแสดงในตารางท่ี ญ.1 อาจหาไดจากใบรับรองการสอบเทียบของ
อุปกรณท่ีใชสําหรับการหาคาผลการทดสอบ ตัวอยางเชน คาความไมแนนอนมาตรฐานสําหรับพารามิเตอร
แรงท่ีใชเคร่ืองซ่ึงมีความไมแนนอนรับรองเทากับ 1.4 % จะมีคาเทากับ 1.4/2 % หรือ 0.70 % ควรสังเกตวา 
การจัดอยูในช้ัน 1.0 (สําหรับเคร่ืองทดสอบแรงดึงหรือเคร่ืองวัดการยืด) มิไดรับประกันวาจะมีความไม
แนนอน 1 % ความไมแนนอนอาจมีคาสูงกวาหรือตํ่ากวาอยางมีนัยสําคัญ (สําหรับตัวอยางแรง ดู ISO 
7500-1) จึงควรพิจารณาจากใบรับรองเคร่ืองมือ นอกจากนั้น ควรนําสวนรวมความไมแนนอนของปจจัย
ตาง ๆ เชน การเล่ือน (drift) ของเคร่ืองมือหลังจากการสอบเทียบและการใชในสภาวะแวดลอมท่ีแตกตาง
กันมาพิจารณาประกอบดวย 

ตอเนื่องจากตัวอยางตามสมการท่ี (ญ.3) เม่ือพิจารณาถึงความไมแนนอนในการวัดแรงหรือการวัดดวย
เคร่ืองวัดการยืด โดยใชวิธีรากท่ีสองของผลรวมของกําลังสอง ความไมแนนอนรวมของผลการทดสอบ

สําหรับ , ,  และ  เทากับ   

เ ม่ือทําการประมาณคาความไมแนนอนของ   เปนการไมเหมาะสมที่จะใชการหาผลรวมของ
สวนประกอบความไมแนนอนมาตรฐานจากการจัดช้ันของอุปกรณวัด ตองตรวจสอบเสนโคงของแรงกับ
การยืด ตัวอยางเชน หากการหาคา  จากเสนโคงของแรงกับการยืดกระทํา ณ จุดหนึ่งบนเสนโคงท่ีการ
แสดงคาแรงไมเปล่ียนคาตลอดชวงของความไมแนนอนของการวัดการยืดแลว ความไมแนนอนของการ
แสดงคาแรงเนื่องจากอุปกรณวัดการยืดจะไมมีนัยสําคัญ ในทางตรงกันขาม หากการหาคา  จากเสนโคง
ของแรงกับการยืดกระทํา ณ จุดหนึ่งบนเสนโคงท่ีแรงมีการเปล่ียนคาอยางมากเม่ือเทียบกับการยืดแลว 
ความไมแนนอนในคาแรงท่ีรายงานสามารถมีคามากกวาสวนประกอบความไมแนนอนจากการจัดช้ัน
อุปกรณ นอกจากน้ัน การหาคาความชัน  ของสวนยืดหยุนของเสนโคงของความเคนกับการยืดเปน 
รอยละ อาจมีอิทธิพลตอผลของ  หากเสนโคงในชวงนี้ไมเปนเสนตรงอุดมคติ 
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ตารางท่ี ญ.2 ตัวอยางสวนรวมความไมแนนอนสําหรับผลการทดสอบ เนื่องจากอุปกรณวัด 

พารามิเตอร 
สวนรวมความไมแนนอนก, % 

     

แรง 1.4 1.4 1.4 – – 
การยืด – – – 1.4 – 
ความยาวพิกัด, ,  – – – 1 – 

 1 1 1 – 1 
 – – – – 2 

ก คาท่ีแสดง ใหไวเปนขอมูลเทาน้ัน 

ความไมแนนอนรวมสําหรับ (  ) คิดเปนรอยละ ใหไวตามสมการท่ี (ญ.4) 

 (ญ.4) 

เม่ือใชวิธีการทํานองเดียวกับวิธีการขางตน ตัวอยางของความไมแนนอนมาตรฐานรวมสําหรับชวงหนึ่ง
ของผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี ญ.3 

ตารางท่ี ญ.3 ตัวอยางความไมแนนอนรวม 

ความไมแนนอนรวมสําหรับพารามิเตอรตาง ๆ, % 
     

0.91 0.91 0.91 0.91 1.29 

ตาม ISO/IEC Guide 98-3[4] ความไมแนนอนขยายรวมหาไดโดยคูณความไมแนนอนมาตรฐานรวมดวย
ปจจัยครอบคลุม (coverage factor)  สําหรับระดับความเช่ือม่ัน 95 % คา = 2 
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ตารางท่ี ญ.4 ตัวอยางความไมแนนอนขยาย สําหรับระดับความเชื่อม่ัน 95 %, k = 2 
(คํานวณจากตารางท่ี ญ.3) 

ระดับความเช่ือมั่น 95 %, k = 2 สําหรับพารามิเตอรตาง ๆ 
     

1.82 1.82 1.82 1.82 2.58 

สวนรวมความไมแนนอนท่ีมีหนวยเดียวกันเทานั้นท่ีสามารถนํามาบวกในการคํานวณท่ีแสดง สําหรับ
ขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความไมแนนอนของการวัดในการทดสอบแรงดึง ดู CWA 15261-
2[9] และบรรณานุกรม [27] 

มีขอแนะนําอยางยิ่งวา ใหทําการทดสอบตัวอยางตามคาบเวลาท่ีวางแผนไวและทําแผนภูมิคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานของผลการทดสอบท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบวัสดุท่ีเฉพาะเจาะจง คาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีไดจาก
ขอมูลการทดสอบตัวอยางท่ีคอย ๆ ทํามาเปนระยะเวลานาน อาจใหขอบงช้ีท่ีดีวา ความไมแนนอนของ
ขอมูลการทดสอบอยูในคาคาดหมาย 

ญ.4 พารามิเตอรท่ีขึ้นอยูกับวัสดุ และ/หรือ วิธีการทดสอบ 

ความเที่ยงของผลการทดสอบแรงดึงข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวัสดุท่ีนํามาทดสอบ เคร่ือง
ทดสอบ วิธีการทดสอบ และวิธีการคํานวณหาคาสมบัติวัสดุท่ีระบุไว โดยอุดมคติควรพิจารณาถึงปจจัย
ท้ังหมดตอไปนี้ 

ก) อุณหภูมิทดสอบ 
ข) อัตราการทดสอบ 
ค) รูปรางและการตัดแตงช้ินทดสอบ 
ง) วิธีการจับยึดช้ินทดสอบและแนวแกนของการใหแรง 
จ) ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองทดสอบ (ความแข็งตึง การขับเคล่ือน และวิธีการควบคุม) 
ฉ) ความผิดพลาดของบุคลากรและซอฟทแวรท่ีเกี่ยวของกับการหาคาสมบัติแรงดึง 
ช) ลักษณะของอุปกรณยึดของเคร่ืองวัดการยืด 

อิทธิพลของปจจัยเหลานี้ข้ึนอยูกับพฤติกรรมเฉพาะของวัสดุและไมสามารถกําหนดเปนคาท่ีแนนอนได 
หากทราบคาอิทธิพลดังกลาว สามารถนํามาพิจารณาในการคํานวณคาความไมแนนอนดังแสดงในขอ ญ.3 
นอกจากนี้ อาจเปนไปไดท่ีจะรวมแหลงความไมแนนอนอ่ืนเพิ่มเติมในการประมาณคาความไมแนนอน
ของการวัดขยาย โดยใชวิธีการตอไปนี้ 
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1) ผูใชตองระบุแหลงท่ีเปนไปไดเพิ่มเติมท้ังหมด ซ่ึงอาจมีผลโดยตรงหรือโดยออมกับพารามิเตอรการ
ทดสอบท่ีจะหาคา 

2) สวนรวมสัมพัทธอาจแปรผันตามวัสดุท่ีนํามาทดสอบและสภาวะการทดสอบพิเศษ หองปฏิบัติการแต
ละแหงควรเตรียมรายการแหลงความไมแนนอนท่ีเปนไปไดและประเมินอิทธิพลของแหลงเหลานั้น
ตอผลการทดสอบ หากพบอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญ ตองรวมความไมแนนอน นี้ไวในการคํานวณดวย 
ความไมแนนอน คือ ความไมแนนอนของแหลง i ตอคาท่ีจะหา ซ่ึงคิดเปนรอยละดังแสดงใน
สมการ (ญ.3) และตองระบุฟงกชันการแจกแจงของพารามิเตอรเฉพาะสําหรับ  เชน การแจกแจง
ปกติ การแจกแจงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ฯลฯ จากนั้นหาความไมแนนอนมาตรฐาน หรือคาอิทธิพลตอผล
การทดสอบในระดับหนึ่งซิกมา 

ความไมแนนอนโดยรวมของผลการทดสอบภายใตสภาวะท่ีใกลเคียงกับสภาวะท่ีใชในหองปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาจหาคาไดดวยการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการ แตการทดสอบเหลานั้นมิไดแบงแยกผล
เนื่องจากภาวะไมเปนเนื้อเดียวกันของวัสดุกับผลเนื่องจากวิธีการทดสอบ 

เม่ือใดท่ีวัสดุอางอิงรับรองท่ีเหมาะสมสามารถหาไดงายมากแลว จะเปนเร่ืองท่ีคาดคะเนเห็นไดวา วัสดุ
อางอิงเหลานั้นจะเปนปจจัยท่ีเปนประโยชนในการประมาณคาความไมแนนอนของการวัดจากเครื่อง
ทดสอบใด ๆ รวมถึงอิทธิพลของการจับยึด การดัดโคง ฯลฯ ซ่ึงในปจจุบันเปนเร่ืองยากท่ีจะหาคาออกมา 
ตัวอยางของวัสดุอางอิงรับรอง คือ BCR-661 (Nimonic 75) ซ่ึงหาไดจาก IRMM (ดู CWA 15261-2[9]) 

อีกทางเลือกหน่ึง สําหรับวัตถุประสงคการควบคุมคุณภาพ เปนขอแนะนําวา ใหทําการทดสอบภายใน
หองปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอกับวัสดุท่ีมีการกระจายนอยในสมบัติตาง ๆ (วัสดุอางอิงไมรับรอง) ดู
บรรณานุกรม [28] 

มีตัวอยางจํานวนมากท่ีแสดงใหเห็นวา การใหคาความไมแนนอนท่ีแมนโดยปราศจากวัสดุอางอิงเปนเร่ือง
ยาก ในหลายกรณี เม่ือคาความไมแนนอนท่ีเช่ือถือไดเปนเร่ืองสําคัญ เปนขอแนะนําวา ใหใชวัสดุอางอิง
รับรองหรือวัสดุอางอิงไมรับรอง เพื่อยืนยันความไมแนนอนของการวัด หากไมมีวัสดุอางอิงท่ีสามารถ
นํามาใชได กิจกรรมการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการที่เหมาะสมเปนเร่ืองท่ีจําเปน ดูบรรณานุกรม 
[21] และ [30] 
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ภาคผนวก ฎ 
(ใหไวเปนขอมูล) 

จํานวนจุดท่ีตองทําการวัดเพ่ือการคํานวณหาคาพ้ืนท่ีภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบ 

ฎ.1 วิธีการหาคาพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเดิมของสวนขนานของชิ้นทดสอบ 

ตามท่ีระบุไววา ใหหาคาพื้นท่ีภาคตัดขวางเดิมของสวนขนานของชิ้นทดสอบจากคาท่ีวัดไดจากตําแหนง
การวัดท่ีมากเพียงพอบนสวนกลาง โดยท่ัวไป จะหาคาจากคาเฉล่ียของคาท่ีวัดได ณ ปลายสองดานและ
ตําแหนงกลางของความยาวพิกัด รวม 3 ตําแหนง อยางไรก็ตาม สําหรับช้ินทดสอบรูปรางทอ ภาคผนวก จ 
ระบุใหวัดท่ีปลายของช้ินทดสอบ 

ฎ.2 แนวคิดของการวัดมิติหน่ึงตําแหนง 

สําหรับสวนขนานของช้ินทดสอบและช้ินทดสอบท่ีไมไดตัดแตง การวัดมิติบนทิศทางแนวยาวเพียงหนึ่ง
ตําแหนงอาจพิจารณาวายอมรับได หากมีการจัดการท่ีเพียงพอท่ีทําใหพื้นท่ีภาคตัดขวางระหวางสวนปลาย
ท่ีถูกจับยึดมีความสม่ําเสมอตลอดความยาวและการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีภาคตัดขวาง (คาสูงสุด – คาตํ่าสุด) 
ไมเกินรอยละ 0.5 สําหรับมิติท่ีเกี่ยวของ ตําแหนงของการวัดมิติบนทิศทางแนวยาวอาจทําเพียงหนึ่ง
ตําแหนงได หากความคลาดเคล่ือนเชิงมิติไดรับการจัดการใหไมเกินกวาคาท่ีกําหนดไวในตารางท่ี ฎ.1 
ถึง ฎ.3 

ตารางท่ี ฎ.1 ความคลาดเคล่ือนเชิงมิตขิองชิ้นทดสอบภาคตัดวงกลม 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

เสนผานศูนยกลางระบุ ความคลาดเคล่ือน 
10 ถึงนอยกวา 12 0.025 
12 ถึงนอยกวา 16 0.03 
16 ขึ้นไป 0.04 
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ตารางท่ี ฎ.2 ความคลาดเคล่ือนเชิงมิตขิองชิ้นทดสอบภาคตัดส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ความหนานอยกวา 6 mm 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

มิติ ความคลาดเคล่ือน 
ความหนาระบุ  

0.6 ถึงนอยกวา 1.2 0.002 
1.2 ถึงนอยกวา 2.5 0.004 
2.5 ถึงนอยกวา 6 0.01 

ความกวางระบุ  
12.5 ถึงนอยกวา 25 0.02 
25 ขึ้นไป 0.04 

ตารางท่ี ฎ.3 ความคลาดเคล่ือนเชิงมิตขิองชิ้นทดสอบภาคตัดส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ความหนาไมนอยกวา 6 mm 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

มิติ ความคลาดเคล่ือน 
ความหนาระบุ  

6 ถึงนอยกวา 12 0.02 
12 ถึงนอยกวา 25 0.04 
20 ขึ้นไป 0.05 

ความกวางระบุ  
25 ถึงนอยกวา 40 0.05 
40 ขึ้นไป 0.10 
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