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สถิตยศาสตร (Statics) 
 

บทที่ 3 สภาพสมดุล (ตอนที่ 1) 
 

3/1 บทนํา 
 สภาพสมดุล เปนสภาพที่วตัถุหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ในทิศทางตรง (ไมมีการเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่) ดวยความเร็วคงที่  ตามกฎขอที่สองของนิวตันพบวา วตัถุจะอยูในสภาพ
สมดุลไดเม่ือ Resultant ของทุกๆ แรงและโมเมนตทีก่ระทํากับวัตถุมีคาเปน 0 หรือเขียนไดดัง
สมการที่ (1) ดังน้ี 

0== ∑FR
rv

 และ 0== ∑MM
vv

   (1) 
 เน่ืองจากวัตถใุนธรรมชาติมีลักษณะเปนสามมิติ ดังน้ันการพิจารณาปญหาสภาพสมดุล 
จึงควรคิดเปนปญหาสามมิติ อยางไรก็ตาม ถาแรงทุกๆ แรง กระทําในระนาบเดียวกันทั้งหมด 
จะพิจารณาปญหาเปนปญหาสมดุลในสองมิติได  สําหรับในสวนแรกของบทนี้จะกลาวถึง ปญหา
สภาพสมดุลในสองมิติ และจึงกลาวถึงปญหาสภาพสมดุลในสามมิติ ในสวนหลังของบทตอไป 
 

Section A สภาพสมดลุในสองมิติ 
3/2 การเขียน Free-body diagram 
 จากสมการที่ (1) พบวาการแกปญหาสมดุล จําเปนที่จะตองทราบแรง และโมเมนต
ทั้งหมดที่กระทํากับวตัถุกอน เน่ืองจากวัตถุที่เราพจิารณานั้นอาจมีแรงภายนอก หรือแรง
เน่ืองจากน้ําหนักกระทํา แรงพวกนี้เห็นไดชัดเจน และมักจะไมมีปญหาในการพิจารณา อยางไร
ก็ตาม โดยปกตวิัตถทุีพิ่จารณามักจะมีการเชื่อมตอกับวัตถุชิ้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองมีแรงกระทํา
ระหวางกันอยูดวย การพิจารณาปญหาสมดลุ จึงตองแยกแยะใหชดัเจนกอนวา จะพิจารณา
วัตถุใด และวัตถุทีพ่ิจารณานั้นมีแรงใดกระทําอยูบาง แรงที่กระทําหมายถึง แรงภายนอก 
แรงเนื่องจากน้ําหนัก และแรงเนื่องจากการเชื่อมตอของวัตถทุี่กําลังพิจารณากับวตัถุอ่ืน  

การแยกวัตถทุี่พิจารณาใหเห็นไดอยางชัดเจนและเขียนแรงที่กระทํากับวตัถุน้ัน เรียกวา 
การเขียน Free-body diagram  
 กอนที่จะศึกษาถึงวิธีการเขยีน Free-body diagram จะกลาวถึงการพิจารณาแรง
เน่ืองจากการเชื่อมตอ หรือสัมผัสกันของวัตถุกอน 
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แรงเน่ืองจากการเชื่อมตอ 
 รูปที่ 1 แสดงถึงแรงกระทําเนื่องจากการเชื่อมตอของวัตถทุี่พิจารณากับวัตถุอ่ืน โดย
ทางดานซายมือ จะแสดงถึงรูปการเชื่อมตอ สวนทางดานขวามือ จะแสดงถึงแรงที่กระทํากบั
วัตถุที่พิจารณา 

 

 
รูปที่ 1 แรงที่กระทําเนื่องจากการเชื่อมตอในสองมิติ 

 
 ตัวอยางที่ 1 แรงดึงที่เคเบลิกระทํากบัคาน เคเบิล หรือเชือกเปนชิ้นสวนที่สามารถรับได
เฉพาะแรงดึงเทานั้น ไมสามารถรับแรงกดได เน่ืองจากถารับแรงกดเชือก หรือเคเบิลจะหยอน 
ทําใหไมสามารถใชงานได เม่ือพิจารณาที่คาน เน่ืองจากคานไดรับแรงดึงจากเคเบลิ แรงที่
กระทํากับคานจึงมีทิศพุงออกจากคาน และมีทิศทางเดยีวกับทิศทางการขึงเคเบลิ ดังแสดงในรูป
ที่ 1 (ในทางตรงกันขาม ถาเลือกพิจารณาที่เคเบลิ จะพบวาแรงจะตองพุงออกจากเคเบลิเชนกัน 
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เน่ืองจากตองเปนแรงดึง) ถาพิจารณาน้ําหนักของเคเบิล จะพบวาเคเบลิจะตองหยอนเล็กนอย
เน่ืองจากน้ําหนักตัวมันเอง การเขียนแรงในกรณีน้ียังคงเหมือนเดิม เพียงแตทศิทางแรงกระทาํ
จะตางไปจากเดิมเล็กนอย  
 ตัวอยางที่ 2 การสัมผัสของผิวเกลี้ยงซึ่งไมมีแรงเสียดทาน โดยพิจารณาวัตถุสีฟา (ดาน
ขวามือ) เปนวัตถุที่สนใจ ขั้นแรกใหพิจารณาการเคลือ่นที่ของวัตถเุสียกอน จะพบวาวัตถุสีฟาจะ
สามารถเลื่อนไดอยางอิสระในทิศทางตามผิวของวตัถอีุกชิ้น การที่วตัถุเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ 
หมายถึงจะตองไมมีแรงกระทําอะไรมาตานทานการเคลื่อนที่ในทศิทางผิวสัมผัส ในทางตรงกัน
ขาม วัตถุไมสามารถเคลื่อนที่เขาไปในเนื้อของวัตถุอีกชิ้นได แสดงวาจะตองมีแรงตานทานของ
วัตถุอีกชิ้นมาดันเอาไวในทศิทางตั้งฉากกับผิวสัมผัส ดังแสดงในรูปทางดานขวามือ นอกจากนี้
ยังสังเกตไดวา วัตถุสีฟาสามารถเคลื่อนที่ออกจากวัตถุอีกชิ้นได ดังน้ันแรง N จึงไมสามารถเปน
แรงดึงได เปนไดแตแรงกดเทานั้น 
 ในตวัอยางนี้เราพิจารณาการเคลื่อนที่ และแรงในสองทิศทางทีต่ั้งฉากกันเทานั้น เพราะ
แรงใดๆ ก็ตามจะสามารถแตกออกไดเปนแรงสองแรงในทิศทางตั้งฉากกัน การพจิารณาแรง
ยอยในสองทิศทางทีต่ั้งฉากกัน จึงครอบคลุมถึงแรงกระทําในทศิทางใดๆ 
 ตัวอยางที่ 3 การสัมผัสของผิวหยาบซึง่มีแรงเสียดทาน ตัวอยางนี้พิจารณาไดคลายๆ 
กับตวัอยางที ่ 2 ตางกันที่เม่ือพิจารณาการเคลื่อนทีต่ามผิวสัมผัส จะพบวามีแรงตานทานจาก
แรงเสียดทานเพิ่มเขามา ดังน้ันแรงที่กระทํากับวัตถสุีฟา (ดานขวา) ในกรณีน้ีจึงมีทั้งแรงใน
แนวตั้งฉากกบัเสนสัมผัส N และแรงในแนวเสนสัมผสั F โดยแรงทั้งสองจะสามารถรวมกันได
เปน แรงลัพธ R  
 ทิศทางของแรงเสียดทานในแนวเสนสัมผสั F จะขึ้นกับทิศทางการเคลื่อนที ่ หรือ
แนวโนมที่จะเคลื่อนที่ โดยแรง F จะมีทิศทางตรงขามกับทิศทางการเคลื่อนที่ หรือทิศทางทีต่าน
ไมใหเกิดการเคลื่อนที่เสมอ 
 ตัวอยางที่ 4 ชิ้นสวนรองรับแบบลูกกลิง้ (Roller support) ตวัอยางนี้พิจารณาได
เชนเดียวกบัตวัอยางที่ 2 เชนกัน โดยลูกกลิ้งไมสามารถเคลื่อนทีเ่ขาไปในพื้นได ดังน้ันจึงตองมี
แรง N กดเขาที่ชิ้นสวนที่ตอกับลอ (สีฟา) เน่ืองจากสามารถยกลกูกลิ้งใหสูงจากพื้นได ดังน้ัน
แรง N จึงเปนแรงกดไดอยางเดียว เปนแรงดึงไมได เม่ือพิจารณาการเคลื่อนที่ตามแนวราบ 
เน่ืองจากลอ หรือลูกกลิ้งสามารถเคลื่อนที่ไดอิสระตามแนวราบ (ไมคิดแรงเสียดทาน) ดังน้ันจึง
ไมมีแรงใดๆ กระทําในแนวราบ 
 ตัวอยางที่ 5 การเลื่อนตวัเลื่อนไปตามรางลื่นซึ่งไมมีแรงเสียดทาน เน่ืองจากตัวเลื่อน
สามารถเลื่อนไดอยางอิสระบนราง ดังน้ันจึงไมมีแรงกระทําใดๆ ในทิศทางของราง แตเน่ืองจาก
ตัวเลื่อนไมสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงออกจากรางได ดังน้ันจึงตองมีแรงกระทําในทศิทางตั้งฉากกับ
ราง ดังแสดงในรูปดานขวามือ 
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 รูปที่ 2 แรงที่กระทําเนื่องจากการเชื่อมตอในสองมิติ (ตอ) 

 
 ตัวอยางที่ 6 การเชื่อมตอโดยขอตอแบบหมุด (Pin connection) เม่ือพิจารณาถึงการ
เคลื่อนที่ทีเ่ปนไปไดของการเชื่อมตอแบบนี้ พบวาชิ้นสวนสีฟาสามารถหมุนไปมาไดอิสระ แตไม
สามารถดึง หรือกด ใหแยกจากจุดหมุนได การที่ดึงหรือกดใหแยกออกจากจุดหมุนไมไดน้ัน
แสดงวา ตองมีแรงตานทานการที่หมุดทั้งในแนวดิ่ง และในแนวระดบั โดยทิศทางของแรงจะเปน
แรงดึงหรือกดก็ได ขึ้นอยูกับแรงที่กระทํากับชิ้นสวนสีฟา  
 ในกรณีที่คิดวาขอตอฝด หมายถึงมีโมเมนตเสียดทาน ตานทานการเคลื่อนที่ดวย ดัง
แสดงในรูปที่ 2 
 ตัวอยางที่ 7 การเชื่อมตอแบบยึดแนน การเชื่อมตอแบบนี้หมายถึง การเชื่อมตอซ่ึงทํา
ใหไมสามารถที่จะขยับชิ้นสวนสีฟาขึ้น หรือลง หรือหมุนชิ้นสวนสฟีาไดเลย การที่ไมสามารถ
ขยับไปทิศทางใดๆ ได หมายความวาตองมีแรงตานทานการเคลื่อนที่ทั้งแนวดิ่ง แนวระดับ และ
โมเมนตซ่ึงตานทานการหมุนรวมอยูดวย 
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 ตัวอยางที่ 8 แรงเนื่องจากน้ําหนัก นํ้าหนักของวัตถใุดๆ เปนแรงกระจายตลอดทั้งเนื้อ
ของวัตถุน้ัน อยางไรก็ตามเพื่อใหการคํานวณงายขึน้ สามารถแทนแรงกระจายตลอดเนื้อวตัถุ
เปนแรงลัพธ W ซ่ึงมีคาเทากับผลคูณของมวล m กับความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก g 
ได โดยตําแหนงของแรงลัพธ W จะกระทําผานจุดศูนยถวงของวตัถน้ัุนๆ 
 ตัวอยางที่ 9 แรงจากสปริง แรงดึงหรือแรงกดจากสปริง สามารถแทนไดดวยแรงดึง 
หรือแรงกด ดังแสดงในรูปที่ 2 
 
การเขียน Free-body diagram 
การเขียน Free-body diagram มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. เลือกวตัถุทีต่องการจะเขียน Free-body diagram 
2. เขียนขอบเขตของวัตถุน้ัน 
3. ใสแรงและโมเมนตที่กระทํากับวตัถุน้ัน 
4. เขียนแกนพิกดั 

 
ตัวอยางการเขียน Free-body diagram  
พิจารณาการเขียน Free-body diagram ของโครงถัก Plane truss ซ่ึงรับแรง P ดังแสดงในรูปที่ 
3(ก) สมมุติใหนํ้าหนักของโครงถักมีคานอยมากเมื่อเทียบกับแรง P จึงไมคิดน้ําหนักของโครงถัก 

(ก) (ข)

(ค)

(ก) (ข)

(ค)

 
รูปที่ 3 การเขยีน Free-body diagram ของโครงถัก 
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ขั้นที่ 1 เลือกโครงถักทั้งหมด Free-body diagram (ไมคิดชิ้นสวนรองรับแบบหมุดที่ A และแบบ
ลูกกลิ้งที่ B) 
ขั้นที่ 2 เขียนขอบเขตของวตัถุ ดังแสดงในรูปที่ 3(ข) 
ขั้นที่ 3 เขียนแรงและโมเมนตทั้งหมดที่กระทํา ดังแสดงในรูปที ่ 3(ค) แรงทั้งหมดที่กระทําตอ
โครงถักมีดังน้ี 

1. แรงภายนอกที่กระทํากับขอบเขตในรูปที่ 3(ข) มีอยูแรงเดียว คือ แรง P  
2. แรงเนื่องจากการเชื่อมตอทีจุ่ด A; เน่ืองจากจุดนี้เปนการเชื่อมตอแบบหมุด จึงมีแรง

กระทําสองแรงในแนวดิ่ง Ay และในแนวระดับ Ax เน่ืองจากยังไมทราบทิศทางของ
แรงทั้งสอง จึงสมมุติใหแรงมิทิศทางดังแสดงในรูป (อาจจะสมมุติเปนแบบอ่ืนก็ได) 

3. แรงเนื่องจากการเชื่อมตอทีจุ่ด B; เน่ืองจากจุดนี้เปนการเชื่อมตอแบบลูกกลิ้งซ่ึงรับ
แรงกดเพียงอยางเดียว ดังน้ันแรงที่แระทําจึงตองเปนแรงกดกระทํากับโครงถัก 

4. แรงเนื่องจากน้ําหนัก; เน่ืองจากน้ําหนักของโครงถักมีคานอยกวาแรงภายนอกมาก 
ในตวัอยางนี้จึงไมคิดแรงเนื่องจากน้ําหนัก 

ขั้นที่ 4 เขียนแกนพิกัด ในตัวอยางนี้ใชแกนพิกัดฉากดังแสดงในรูปที่ 3(ค) 
 
ตัวอยางอ่ืนๆ ในการเขียน Free-body diagram แสดงดังรูปที่ 4 

ตัวอยางที่ 2 คานซึ่งมีปลายขางหนึ่งยึดแนน เน่ืองจากคานในรูปไมสามารถเคลือ่นที่ขึ้น
ลง หรือไปซายขวาได และไมสามารถหมุนได ดังน้ันที่ปลายขางทีย่ึดแนนจะตองมีแรงกระทํา 3 
แรง คือ แรงในแนวระดับ F แรงในแนวดิ่ง V และโมเมนต M  

เน่ืองจากคานนี้เปนคานสม่าํเสมอ และมีมวล m จึงเขียนแรงเนื่องจากน้ําหนักของคาน 
W = mg ไวทีก่ึ่งกลางคานซึ่งเปนจุดศูนยถวง แรงภายนอกอื่นๆ เขียนเชนเดียวกบัที่กําหนดให 

ตัวอยางที่ 3 คานซึ่งมีปลายยึดดวยหมุด การยึดดวยหมุดทําใหคานไมสามารถเคลื่อนที่
ขึ้นหรือลงได แตยังสามารถหมุนไดอยู ดังน้ันที่จุดยึดดวยหมุด จะมีแรงกระทํา 2 แรง คือแรงใน
แนวระดับ Bx และแรงในแนวดิ่ง By สวนที่จุด A คานวางพาดไวกับมุม จึงมีแรงเนื่องจากมุมดัน
คานดวย โดยแรงนี้จะกระทําในทศิทางตั้งฉากกับคาน และเปนแรงกด เน่ืองจากผิวคานเปนผิว
เรียบไมมีแรงเสียดทาน ที่จุด A จึงไมมีแรงในแนวผิวของคาน 

เชนกับตวัอยางที่ 2 คานนี้เปนคานสม่ําเสมอ แรงเนื่องจากน้ําหนักของคานจึงเขียน
แสดงไวที่กึ่งกลางคาน แรงและโมเมนตภายนอกอื่นๆ แสดงดังที่กําหนดให 

ตัวอยางที่ 4 ระบบกลไกซึ่งมีนํ้าหนักถวง m ตัวอยางนี้พิจารณาระบบทั้งหมด การ
เชื่อมตอที่ A เปนแบบลูกกลิ้ง จึงมีแรงในแนวดิ่งเพียงแนวเดียว สวนที่จุด B เปนหมุด จึงมีแรง
ทั้งในแนวดิ่งและในแนวระดบั 

สําหรับนํ้าหนักของโครงสรางกลไกถือวามีนํ้าหนักเบา จึงไมเขียนแรงในแผนภาพ 
อยางไรก็ตาม กลไกนี้มีนํ้าหนักถวง m จึงตองเขียนแรงเนื่องจากน้ําหนักถวง m ดวย โดยแรงนี้
กระทําที่จุดศนูยถวงของมวล m (ถาตัดการพจิารณาเพียงแคทีเ่คเบลิแทน จะมีแรงตึงเคเบิล
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เกิดขึ้นแทน โดยขนาดของแรงตึงจะมีคาเทากับแรงเนื่องจากน้ําหนักของมวล m) สวนแรง
ภายนอกอื่น แสดงดังที่กําหนดให 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางการเขียน Free-body diagram 
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3/3 สภาพสมดุล 
 สภาพสมดุล เปนสภาพที่วตัถุหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ในทิศทางตรง (ไมมีการเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่) ดวยความเร็วคงที่  ตามกฎขอที่สองของนิวตันพบวา วตัถุจะอยูในสภาพ
สมดุลไดเม่ือ Resultant ของทุกๆ แรงและโมเมนตที่กระทํากบัวตัถุมีคาเปน 0 คํากลาวนี้
สามารถเขียนแทนไดดวยสมการ (2) ดังน้ี 

0=∑ xF , 0=∑ yF , และ 0=∑ O
M   (2) 

 สําหรับสมการโมเมนตในสมการ (2) เปนโมเมนตรอบจุด O ใดๆ จุดนี้อาจจะอยูในวตัถุ
หรืออยูนอกวัตถุก็ได  
 สภาพสมดุลอาจเกิดแคบางทิศทางก็ได เชน วัตถุเคลือ่นที่แบบเสนตรงดวยความเรงใน
แนวระดับ กรณีน้ี สภาพสมดุลไมเกิดในแนวระดับ แตสภาพสมดุลมีในแนวดิ่ง ดังน้ันสามารถใช
สมการสมดุลในแนวดิ่งกับกรณีน้ีได 
 จากสมการ (2) พบวาสมการที่จะใชวิเคราะหสภาพสมดุลในสองมิติ มีเพียง 3 สมการ 
ดังน้ันปญหาที่ตองการวิเคราะหตองมีตัวไมทราบคาไดมากที่สุดเพียง 3 ตัว มิเชนน้ันจะไม
สามารถแกสมการหาคาตัวไมทราบคาได ดวยวิธีการทางสถิตยศาสตร 
 
ประเภทของสมดุลในสองมิต ิ
 สมดุลในสองมิติสามารถแบงไดเปนประเภทตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 5  

1. แรงอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน (Collinear) ในกรณีน้ี แรงทั้งหมดจะอยูในแนวเสนตรง
เดียวกัน ดังน้ันสมการที่ใช จะเปนเพียงสมการสมดุลในแนวแกนเดยีวเทานั้น  

2. แรงทั้งหมดผานจุดๆ เดียวกัน (Concurrent at a point) ในกรณีน้ีแรงมีทิศทางตางกัน 
แตแรงทุกแรงผานจุดเดียวกันหมด สมการที่ใชจะเปนสมการสมดุลในแนวแกน x และ
แกน y  ในกรณีน้ีจะทาํใหสมการโมเมนตเปนจริงอยูแลว  เน่ืองจากโมเมนตรอบจุดที่
แรงทุกๆ แรงผานจะมีคาเทากับศูนย  

3. แรงขนานกัน (Parallel) ในกรณีน้ีแรงทั้งหมดขนานกัน (ทิศทางเดียวกัน หรือตรงขาม
กัน) แตไมอยูในแนวเดียวกนั สมการที่จําเปนตองใชในกรณีน้ีคือ สมการสมดุลใน
ทิศทางของแรง และสมการโมเมนต  

4. กรณีใดๆ (General) กรณีน้ีแรง ตางๆ ไมขนานกัน และไมผานจุดเดียวกัน และอาจมี
คับเปลดวย ในกรณีน้ีจําเปนตองใชสมการสมดุลทั้งหมดที่แสดงในสมการ (2) ในการ
วิเคราะห  
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รูปที่ 5 ประเภทของสมดุลใน 2 มิติ 

 
สภาพสมดุลดวยแรงสองแรง (Two-force member) 
 เม่ือมีแรงเพียงสองแรงกระทําบนวตัถุ แลววัตถุน้ันอยูในสภาพสมดุล แรงทั้งสองนั้นตอง
มีขนาดเทากัน อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน และมีทิศตรงกันขามกนั ถาแรงทั้งสองไมอยูในแนว
เสนตรงเดียวกันแลว แรงทั้งสองจะทําใหวัตถุเกิดการหมุน จนกระทั่งแนวของแรงอยูในแนว
เสนตรงเดียวกันจึงจะสมดุล 

P

-P

Ax

Ay

Bx

By

(ก) (ข) (ค)

P

-P

Ax

Ay

Bx

By
P

-P

Ax

Ay

Bx

By

(ก) (ข) (ค)
 

รูปที่ 6 สภาพสมดุลดวยแรงสองแรง 
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 รูปที่ 6(ก) แสดงโครงสรางซึ่งรับแรง F เม่ือพิจารณาชิ้นสวน AB ถาไมพิจารณาถึง
นํ้าหนัก (ถาแรงเนื่องจากน้ําหนักมีคานอยกวาแรงภายนอกที่กระทาํมากจะละทิ้งได) จะพบวา
จุดที่แรงกระทํามีเพียง 2 จุดคือ จุด A และจุด B และเนื่องจากที่จุด A และจุด B ยึดดวยหมุด 
จากที่กลาวมาในหัวขอ 3.2 จะพบวาตองมีแรงกระทําทัง้ในแนวดิ่ง และแนวระดับที่จุด A และจุด 
B ดังแสดงในรูปที่ 6(ข) เน่ืองจากแรง Ax = -Bx และแรง Ay = -By ดังน้ันจากรูปที่ 6(ข) จะ
พบวามีตวัไมทราบคา 2 ตวั  
 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากแรงที่จุด A และจุด B สามารถรวมเปนแรงๆ เดียวได ดังน้ันแรง
ที่กระทํากับชิน้สวน AB จึงสามารถลดลงไดเปนรูปที ่ 6(ค) เน่ืองจากมีแรง 2 แรงกระทํากับ
ชิ้นสวน AB ที่จุด A และ B ตามลําดับ ดังน้ันจะไดวาแรงทั้ง 2 จะตองมีขนาดเทากัน อยูในแนว
เสนตรงเดียวกัน (แนวเสนตรง AB) และมีทิศทางตรงกันขามกัน จากรูปที่ 6(ค) จะพบวามีตวัไม
ทราบคาเพียงแคตัวเดียวเทานั้น  
 ในตวัอยางนี้ชิ้นสวน AB ถูกพิจารณาเปน 2-Force member ได เน่ืองจากไมคิดแรง
เน่ืองจากน้ําหนักของตัวมัน แตถาคิดแรงเนื่องจากน้ําหนักดวยแลว แรงทั้งหมดที่กระทํากบั
ชิ้นสวน AB จะมีทั้งหมด 3 แรง ทําให แรงที่กระทําที่จุด A และ B ไมอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน 
 
สภาพสมดุลดวยแรงสามแรง (Three-force member) 
 เม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลดวยแรง 3 แรง โดยที่แรงทั้งสามไมขนานกันแลว จะไดวา
แนวแรงของแรงทั้งสามนั้นตองตัดกันที่จุดเพียงจุดเดียวเทานั้น ดังแสดงในรูปที ่ 7(a) สาเหตุที่
แนวแรงทั้งสามตองตองตัดกันที่จุดๆ เดียว เพ่ือใหสภาพสมดุลของโมเมนตเปนจริงได จากรูป
จะพบวาผลรวมของโมเมนตรอบจุด O ซ่ึงเปนจุดที่แนวแรงตัดกัน จะมีคาเทากับศนูย  

ถาแรงไมตัดกันที่จุดๆ เดียว เม่ือหาผลรวมโมเมนตรอบจุดตัดของแรงคูหน่ึงจะพบวา 
จะตองมีโมเมนตลัพธจากแรงที่แนวแรงไมไดผานจุดตัดนั้นเหลืออยูเสมอ ทําใหไมสามารถอยูใน
สภาวะสมดุลได  

เง่ือนไขที่แนวแรงทั้งสามตองผานจุดๆ เดียวกันน้ัน มีขอยกเวนในกรณีที่แรงทั้งสาม
ขนานกัน ซ่ึงจะเกิดสภาพสมดุลของโมเมนตไดเชนกนั  
 

 
รูปที่ 7 สภาพสมดุลดวยแรง 3 แรง 



Statics/ Chapter 3 Equilibrium (section 1) 11/17

เม่ือสมดุลโมเมนตเปนจริง เน่ืองจากแนวแรงทุกแรงผานจุดเดียวกันแลว สภาพสมดุลจะ
สมบูรณก็ตอเม่ือ ผลรวมแรงลัพธของแรงทั้งสามตองมีคาเทากับศูนยดวย จากความรูเรือ่ง
เวคเตอรจะพบวา เม่ือผลรวมเวคเตอรแรงทั้งสามเปนศูนย เวคเตอรแรงทั้งสามจะตอกัน แบบ
หัวตอหาง เปนรูปสามเหลีย่มปดได ดังแสดงในรูปที่ 7(b)  
 
การเลือกใชสมการสมดุล 
 ในการแกปญหาสมดุล โดยปกติจะใชสมการ (2) ในการแกปญหา โดยมักจะเริ่มจากการ
ใชสมการโมเมนต และตามดวยสมการสมดุลแรงในแนว x และ y การแกปญหานี้มีตัวไมทราบ
คา 3 ตัว จึงจําเปนตองใชสมการ 3 สมการในการหาคําตอบ อยางไรก็ตามการแกปญหาที่มีตวั
ไมทราบคา 3 ตัวน้ี อาจใชสมการสมดุลชุดอ่ืนๆ 3 สมการในการแกปญหาก็ได ดังแสดงชุดของ
สมการในสมการ (3) และ (4)  

0=∑ AM , 0=∑ BM , และ 0=∑ x
F   (3) 

0=∑ AM , 0=∑ BM , และ 0=∑ C
M   (4) 

 
Constraints  
 Constraints หมายถึง การจํากัดการเคลื่อนที่ เชน รูปที่ 8(ก) การรองรับแบบลูกกลิ้ง 
สามารถรองรับแรงในแนวดิง่ และจํากัดการเคลื่อนทีใ่นแนวดิ่งได แตไมสามารถจํากัดการ
เคลื่อนที่ในแนวระดับได ตวัอยางนี้จึงบอกไดวา ลูกกลิง้มี constraint ในทิศแนวดิง่ สําหรับรูปที่ 
8(ข) การยึดแบบหมุด จํากัดการเคลื่อนทีท่ั้งในแนวดิ่ง และแนวระดับ จึงกลาวไดวา การยึดแบบ
หมุดมี constraint ทั้งในแนวดิ่งและในแนวระดับ แตอยางไรก็ตามการยึดแบบนี้ไมสามารถ
รองรับโมเมนตที่ใสเขาได เห็นไดจากชิ้นสวนสีฟา สามารถหมุนไดเม่ือมีโมเมนตมากระทํา สวน
รูปที่ 8(ค) แสดงถึงการยึดแนน หรือการเชื่อมติด การยึดแบบนี้ชิ้นสวนสีฟาไมสามารถเคลื่อนที่
ในแนวดิ่ง แนวระดับ หรือหมุนไดเลย ดังน้ันจึงกลาวไดวา การยึดแบบนี้มี constraint ทั้งใน
แนวดิ่ง แนวระดับ และการหมุน 

(ก) (ข)

(ค)

(ก) (ข)

(ค)

 
รูปที่ 8 Constraints แบบตางๆ 
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Statical Determinacy 
 เน่ืองจากสมการที่แสดงถึงสภาพสมดุลในสองมิติ มีอยู 3 สมการ ดังน้ันตัวไมทราบคา
ของปญหานั้นๆ จึงมีไดมากที่สุดเพียง 3 ตัวเทานั้น พิจารณารูปที่ 9 ซ่ึงแสดงถึงปญหาที่แกได
โดยวิธีการทางสถิตศาสตร และปญหาที่แกไมไดโดยวิธกีารทางสถิตยศาสตร  

P

FAx

FAy FBy

A B

FAy FBy

FAx A B

P

FBx

(ก) (ข)

P

FAx

FAy FBy

A B

FAy FBy

FAx A B

P

FBx

(ก) (ข)
 

รูปที่ 9 ปญหาที่แกได และไมไดโดยวิธีทางสถิตยศาสตร 
 
 พิจารณาแรงที่รองรับโครงสรางที่จุด A และ B ในกรณีของรูปที่ 9(ก) ที่จุด A เปนการ
ยึดแบบหมุด จึงมีแรงกระทํา 2 ทิศทางในแนวดิ่ง และแนวระดับ สวนที่จุด B เปนการรองรับ
แบบลูกกลิ้ง จึงมีแรงกระทําในแนวดิ่งเพียงอยางเดียว จะพบวาปญหาในรูปที ่ 9(ก) มีตัวไม
ทราบคาที่จุดรองรับ 3 ตวั จึงสามารถแกปญหาดวยวธิีการทางสถิตยศาสตร โดยใชสมการ
สมดุลทั้ง 3 สมการได ปญหาแบบนี้จึงเรียกไดวาเปน ปญหาที่แกไดโดยวิธีทางสถิตยศาสตร 
(Statically determinate)  
 สวนในรูปที่ 9(ข) จุดรองรับที่จุด B เปนแบบหมุดยึดเชนเดียวกบัที่จุด A ทําใหมีแรง
กระทําที่จุด B เพ่ิมจากรูปที่ 9(ก) เปน 2 แรง และมีแรงซึ่งไมทราบคาทั้งหมด 4 แรง อยางไรก็
ตามสมการแสดงสภาพสมดุลมีอยูเพียง 3 สมการ ดังน้ันจึงไมสามารถแกปญหานี้ไดตามวิธีการ
สถิตยศาสตร ปญหาที่มีลักษณะเชนน้ีเรียกวา ปญหาที่แกไมไดโดยวิธีทางสถติยศาสตร 
(Statically indeterminate) การแกปญหาลักษณะนี้จําเปนที่จะตองมีขอมูล เชนคุณสมบัติของ
วัสดุ เพ่ือใชสรางสมการเพิ่มเติม 
 
Adequacy of Constraints 
 การยึดวัตถใุหอยูในสภาพสมดุลน้ัน จําเปนทีต่องจํากัดไมใหวัตถเุคลื่อนที่ไดในแนว
ระดับ แนวดิ่ง และไมใหวตัถุเกิดการหมุน หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา วัตถุน้ันตองมี Constraint 
ในแนวระดับ แนวดิ่ง และการหมุน พิจารณารูปที่ 10 ซ่ึงแสดงรูปแบบการยึดตางๆ กัน 
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รูปที่ 10 การยึดวัตถใุนรูปแบบตางๆ 

 
 การยึดวัตถใุนรูปที่ 10 จะใชการยึดโดยขอตอ โดยขอตอแตละอันจะสามารถรับแรงใน
แนวแกนของมันเทานั้น ในรูปที่ 10(a)  ขอตอในแนวระดับที่จุด A ทําหนาที่รับแรง และยึดไมให
เกิดการเคลื่อนที่ในแนวระดับ ขอตอ 2 ขอที่วางตวัในแนวดิ่ง ทําหนาที่รับแรง และยึดไมใหเกดิ
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง นอกจากนี้ ขอตอทั้งสองขอน้ียังทําหนาที่รับโมเมนต และตานทานการ
หมุนที่จะเกิดขึ้นดวย จะเห็นวาขอตอทัง้ 3 ขอ สามารถยึดใหวตัถุอยูในสภาพสมดุลไดโดย
สมบูรณ โดยขอตอทั้ง 3 ขอ มีความจําเปนในการยึดโดยจะขาดขอตอใด ขอตอหน่ึงไมได กรณี
น้ีจะเรียกวา การยึดโดยสมบูรณมีตัวจับยึดเพียงพอ (Adequate constraints)  
 รูปที่ 10(b) แสดงการจับยึดโดยมีขอตอ 3 ตัวเชนเดียวกับที่แสดงในรูป 10(a) ตางกัน
ตรงที่ทศิทางการวางตวัของขอตอทั้งสามผานจุดเดียวกัน ที่จุด A เน่ืองจากขอตอทั้งสามวางตัว
อยูในแนวระดบั และอยูในแนวด่ิง ขอตอทั้งสามจึงสามารถรับแรง และยึดไมใหมีการเคลื่อนที่ใน
แนวระดับ และแนวดิ่งได อยางไรก็ตามเนื่องจากการวางตวัของขอตอทั้งสามผานจุดเดียวกัน 
ดังน้ันขอตอทั้งสาม จึงไมสามารถรับโมเมนตซ่ึงทําใหวัตถุหมุนรอบจุด A ได ในกรณีน้ีจะ
เรียกวา การยดึบางสวนโดยมีตัวจับยึดไมเพียงพอ (Partial constraints)  
 รูปที่ 10(c)  แสดงการยึดโดยใชขอตอ 3 ตัวเชนเดียวกัน แตขอตอทั้ง 3 ตัวอยูในแนว
ระดับ ขอตอทั้ง 3 น้ีจะรับแรง และยดึไมใหมีการเคลื่อนที่ในแนวระดับ และยึดไมใหวัตถุหมุน 
จากโมเมนตที่จะใสเขามาได อยางไรก็ตาม เน่ืองจากระบบนี้ไมมีขอตอซ่ึงรับแรงในแนวดิง่ 
ดังน้ันการยึดในรูปน้ีจึงเปน การยึดเพียงบางสวนโดยมีตัวจับยึดไมเพียงพอ (Partial 
constraints)  
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 รูปที่ 10(d) แสดงการจับยึดโดยใชขอตอ 4 ตัว 3 ตัวแรกวางตวัเชนเดียวกับการจับยึด
ในรูปที่ 10(a) ดังน้ันจะเห็นวาเพียงแคตวัจับยึด 3 ตวัก็ทําใหยึดไดอยางสมบูรณแลว การมขีอ
ตอเพ่ิมมาอีก 1 ตัว จึงเปนการยึดซึ่งมีขอตอที่มากเกินไป (Redundant constraint)  
 
ข้ันตอนในการแกปญหาสภาพสมดุลในสองมิต ิ

1. ตรวจสอบวาปริมาณ หรือแรงใดทราบคา หรือไมทราบคาบาง 
2. เลือกวตัถุที่จะพิจารณา และเขียน Free-body diagram แยกออกมา ไมเขียนแรงในรูป

โจทย เพราะจะทําใหสับสนไดงาย 
3. ตั้งแกนพิกัดใหเหมาะสม และเลือกทิศทางซึ่งโมเมนตมีคาบวก (อาจเลือกตามกฎมือ

ขวาก็ได) 
4. เลือกใชสมการสมดุลของโมเมนต 0=∑ O

M  โดยเลือกจุดหมุนเปนจุดที่มีแรงผาน

มากที่สุด 
5. เลือกใชสมการสมดุลของแรงในแนว x และ y  0=∑ xF ,  0=∑ yF  (อาจเลือกใช

สมการชุดอ่ืนๆ เชน ใชสมการโมเมนตรอบจุดอ่ืน อีก 1 หรือ 2 จุด เปนตน) 
6. แกสมการที่ไดจากขั้นตอน 4-5 จะไดคําตอบตามตองการ 

 
 
เรียบเรียงจาก “Engineering Mechanics Statics fifth edition SI version” ของ J. L. Meriam 
และ L. G. Kraige เพ่ือใชประกอบการเรยีนการสอนวชิา 2103213 Engineering Mechanics I 
โดย อ.ดร. ชนัตต รัตนสุมาวงศ 
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3/15 The 100-kg wheel rests on a rough 
surface and bears against the roller A when 
the couple M is applied, If M = 60 Nm and 
the wheel does not slip, compute the reaction 
on the roller A.

วิธีทํา กําหนด )81.9)(100(== mgW

60=M

เขียน Free-body diagram ของลอ 100 kg

โจทยขอนี้เนื่องจากตองการทราบแรง NA จึงอาจเลือกจุด O ซ่ึงเปนจุดที่ลอ
สัมผัสพื้น เปนจุดหมุนในการคิดสมดุลโมเมนตก็ได

N

Nm

NA

N

f

M

W

30º

x

y

NA

N

f

M

W

30º

NA

N

f

M

W

30º

x

y

[ ]∑ = 0CM

C
0)3.0(60 =− f

CW+

200=f N

[ ]∑ = 0xF

030cos =°− ANf

030cos200 =°− AN

94.230=AN N Ans

O

[ ]∑ = 0OM

0)3.0(30cos60 =°− AN

CW+

94.230=AN N Ans
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3/49 The pin A, which connects the 200-kg steel beam with center of gravity at 
G to the vertical column, is welded both the beam and to the column. To test the 
weld, the 80-kg man loads the beam by exerting a 300-N force on the rope 
which passes through a hole in the beam as shown. Calculate the torque 
(couple) M supported by the pin.

วิธีทํา กําหนดน้ําหนักคาน )81.9)(200(=Mg N

Ans

น้ําหนักคน )81.9)(80(=mg N

แรงดึงเชือก = แรงตึงเชือก 300 N

ขอน้ี ทําได 2 วิธี ขึ้นกับวาจะเขียน Free-body diagram อยางไร
วิธีแรก ทําไดโดยเขียน FBD แยกระหวางคน คาน และรอก

mg

T N

mg

T N

T T

T′

T T

T′

Mg

N

T

M
Ax

Ay Mg

N

T

M
Ax

Ay

x

y

คิดที่คน
[ ]∑ = 0yF

0=−− TmgN

8.1084300)81.9(80 =+=N N

คิดที่คาน

[ ]∑ = 0AM

0)1.2()8.1()2.1( =−−− TNMgM

)1.2(300         
)8.1(8.1084)2.1)(81.9(200

+
+=M

N

CCW+

94.4     
04.4937

≈
=M

kN
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Ans

วิธีท่ีสอง ทําไดโดยเขียน FBD โดยรวมคน และคานไวดวยกัน จะทําใหแรงปฏิกิริยา 
N ระหวางคน และคานกลายเปนแรงภายในไมตองนํามาคิด (จากรูปจะเห็นวาเมื่อ
รวมทั้ง 2 รูปเขาดวยกัน แรง N จะหักลางกันหมดไป) ดังนั้นแรงไมทราบคาจึงมี
เพียงแค 3 แรงเทานั้น คือ Ax, Ay และ M

คิดที่คน และคาน
[ ]∑ = 0AM

0)1.2()8.1()8.1()2.1( =−−−− TmgTMgM

)1.2(300)8.1)(81.9(80)8.1(300)2.1)(81.9(200 +++=M

N

CCW+

94.4     
04.4937

≈
=M

kN
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M
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