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สถิตยศาสตร (Statics) 
 

บทที่ 3 สภาพสมดุล (ตอนที่ 2) 
 

Section B สภาพสมดลุในสามมิติ 
3/4 สภาพสมดุล 
 ในหัวขอน้ีจะขยายความสภาพสมดุลใหครอบคลุมถึงปญหาในสามมิติ โดยหลักการแลว
สภาพสมดุลในสามมิติ กับในสองมิติจะเหมือนกัน และสมการสมดุลที่ใชยังคงเหมือนเดิมดัง
แสดงในสมการที่ (1) 

0== ∑FR
rv

 และ 0== ∑MM
vv

   (1) 
 ในสามมิติแรงและโมเมนตจะตองคํานึงถึงทิศทางดานลกึที่เพ่ิมเขามาดวย ดังน้ันสมการ
ที่ (1) จะสามารถขยายใหครอบคลุมปญหาในสามมิติไดดังน้ี 

0=∑F
r

 หรือ 0=∑ xF , 0=∑ yF , และ 0=∑ zF   (2) 
0=∑M

v
 หรือ 0=∑ xM , 0=∑ yM , และ 0=∑ zM   (3) 

 การแกปญหาสมดุลในสามมิติ อาจจะใชวิธีการแบบสเกลาร โดยใชสมการดังแสดงใน
สมการที่ (2) และ (3) หรือจะใชวธิีการแบบเวคเตอรกไ็ด  สําหรับการเขียน Free-body diagram 
น้ันก็อาจจะใชวิธีเขียนรูปแบบสามมิติ (pictorial view drawing) หรือการเขยีนภาพฉายทลีะ
ระนาบ และพิจารณาเปนปญหา 2 มิติก็ได (ดูตัวอยางที่ 3/6 ในหนังสือ “Engineering 
Mechanics Statics fifth edition SI version” ของ J. L. Meriam และ L. G. Kraige) 
 จากสมการที่ (2) และ (3) จะพบวาเนื่องจากมีสมการสมดุลทั้งหมด 6 สมการ ดังน้ันตัว
ไมทราบคาในการคํานวณสภาพสมดุล 3 มิติ จึงมีไดมากที่สุด 6 ตัว จึงจะสามารถหาคาโดยวิธี
ทางสถิตยศาสตรได 
 
แรงทีเ่กิดจากการยึดแบบตางๆ 
 แรงจากการจัดยึดแบบตางๆ ในสามมิติ แสดงดังรูปที่ 1  
 ตัวอยางที่ 1 แสดงถึงวัตถแุตะกับพ้ืนเรยีบโดยไมมีการยึดแนนใดๆ หรืออาจจะพิจารณา
เปนการรองรับแบบลูกกลิ้งก็ได แรงที่กระทําในกรณน้ีีจะมีเพียงแรงที่พ้ืนดันวัตถ ุ ในแนวดิ่ง N 
เพียงแรงเดียว 
 ตัวอยางที่ 2 แสดงถึงวัตถแุตะกับพ้ืนขรขุระ ในตวัอยางนี้จะตางกับตัวอยางแรกตรงที่มี
แรงเสียดทาน F เพ่ิมเขามาดวย โดยทิศของแรงเสยีดทานเกิดในทิศทีต่านทานแนวโนมที่จะ
เคลื่อนที่ของวตัถ ุ
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รูปที่ 1 แรงจากการจับยึดในสามมิติ 
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ตัวอยางที่ 3 แสดงถึงลอวิ่งบนรางลื่น จะเห็นวาลอไมสามารถเคลื่อนที่ในทศิทาง y และ 
z ได ดังน้ันในทิศทาง y และ z จึงตองมีแรงตานทานกระทํา สวนในทิศทาง x น้ัน ลอกลิ้งได
อยางอิสระ ดังน้ันจึงไมมีแรงตานทานมากระทําในทศิทางนี้ 

ตัวอยางที่ 4 การยึดแบบ Ball-and-socket joint การยึดแบบนี้วตัถจุะหมุนไดอยางอิสระ
ทุกทิศทาง แตไมสามารถเคลื่อนที่ออกจากเบาซึ่งรองรับลูกบอลได ดังน้ันการรองรับแบบนี้จึง
ตองมีแรงตานทานการเคลื่อนที่กระทําในทิศทาง x, y และ z 
 ตัวอยางที่ 5 การรองรับแบบยึดแนน (การเชื่อมติด) การยึดแบบนี้วัตถุจะไมสามารถ
เคลื่อนที่ และไมสามารถหมุนไดดวย ดังน้ันจึงตองมีแรงตานทาน และโมเมนตตานทานทั้ง
ทิศทาง x, y และ z  
 ตัวอยางที่ 6 การยึดดวยรองลื่นที่รับแรงในแนวแกนไดดวย (Thrust-bearing support) 
รองลื่นเปนอุปกรณทางกลชนิดหนึ่ง ใชรองรับการหมุนของเพลา และบังคบัไมใหเพลาเคลื่อนที่
ไดในทิศทางตั้งฉากกับแกนเพลา ความตานทานการหมุนของเพลาที่รองรับดวยรองลื่นจะมีคา
นอยมาก จนถือวาไมมีความตานทานการหมุนได รองลื่นที่รับแรงในแนวแกนไดหมายถึง รอง
ลื่นซึ่งมีลักษณะพิเศษชวยปองกันไมใหเพลาเคลื่อนทีใ่นแนวแกนไดดวย 
 เม่ือพิจารณาการทํางานของรองลื่นแลว จะพบวาแรงตานทานทีก่ระทํากับรองลื่นที่รับ
แรงในแนวแกนได จะมีทั้ง 3 ทิศทางในแกน x, y, และ z สําหรับโมเมนตที่ตานทานการเคลื่อนที่
น้ัน จะมีในทิศทางของการหมุนรอบแกนซึ่งตั้งฉากกับแกนเพลา ทําใหเพลาไมสามารถหมุนรอบ
แกนซึ่งตั้งฉากกับแกนเพลาได อยางไรก็ตามการที่รองลื่นทําขึ้นเพ่ือไมใหมีความตานทานการ
หมุน ดังน้ันจึงไมมีโมเมนตตานทาน ในทศิทางการหมุนของเพลา  
 
 ในตวัอยางที่ 5 และ 6 จะพบวาแรงและโมเมนตที่เกิดที่ตวัจับยึด ซ่ึงมักเปนตัวไมทราบ
คาจะมีจํานวนมาก (6 และ 5 ตวัตามลาํดับ) ในการพิจารณาปญหาสมดุลสามมิติในกรณีเชนนี้ 
หลายๆ ครั้ง อาจจะจําเปนตองตั้งสมมุติฐานใหไมมีโมเมนตตานทานจึงจะแกปญหาโดยวิธีทาง
สถิตยศาสตรได การตั้งสมมุติฐานเชนนีส้ามารถเปนไปได หมายความวาโมเมนตที่เกิดจากแรง
ทุกๆ แรงในระบบ รอบจุดจับยึดจะหักลางกันหมดพอดี ทําใหไมมีโมเมนตเกิดทีต่วัจับยึด 
 
ประเภทของสมดุลในสามมิติ 
สมดุลในสามมิติแบงเปนประเภทตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 ดังน้ี 

1. แรงทุกแรงผานจุดๆ เดียว (Concurrent at a point) ในกรณีน้ีสมการสมดุลของแรง 3 
สมการ ในทศิทาง x, y และ z ก็เพียงพอที่จะแสดงสภาพสมดุลได เน่ืองจากผลรวม
โมเมนตรอบจุดที่แรงตัดกันมีคาเทากับศนูยแนนอนอยูแลว 

2. แรงทุกแรงผานแนวเสนตรงเดียวกัน (Concurrent with a line) กรณีน้ีแสดงดังตัวอยาง
ที่ 2 ในรูปที่ 2 จากรูปจะพบวา จําเปนตองใชสมการสมดุล 5 สมการในการแสดงสภาพ
สมดุล สมการสมดุลของโมเมนตรอบแกน x (ทับกับแกนของเสนตรงที่แนวแรงทุกแรง
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ผาน) ไมจําเปนตองใชเน่ืองจากเมื่อแรงผานแกนใด จะไมทําใหเกิดโมเมนตรอบแกนนั้น
อยูแลว ดังน้ันจากรูป เม่ือแรงทุกแรงผานแกน x จึงไมเกิดโมเมนตรอบแกน x  

3. แรงทุกแรงขนานกัน (Parallel) กรณีน้ีแสดงดังตัวอยางที่ 3 ในรูปที่ 2 เน่ืองจากแรงทุก
แรงขนานกัน จึงใชสมการสมดุลของแรงในทิศทางที่แรงขนานกันเพียงสมการเดียว ที่จะ
แสดงสภาพสมดุลของแรง สวนสภาพสมดุลของโมเมนตน้ัน ตองใช 2 สมการในการ
แสดง สําหรับโมเมนตรอบแกนที่มีทิศทางเดียวกับแรง ไมจําเปนตองใช เน่ืองจากไม
เกิดโมเมนตอยูแลว ( FrM

vvv
×=  น่ันคือทิศทางของโมเมนต หรือทิศทางของแกน 

จะตองตั้งฉากกับทิศทางของแรงเสมอ ดังน้ันถาแรงมีทิศทางเดียวกับแกน จะไมเกิด
โมเมนตรอบแกนนั้น)  

4. กรณีใดๆ (General) ในกรณีน้ีแรงแตละแรงไมผานจุดเดียวกัน ไมผานแนวเสนตรง
เดียวกัน และไมขนานกัน กรณีน้ีจําเปนตองใชสมการสมดุลทั้งหมดในการแสดงสภาพ
สมดุล ดังแสดงในตัวอยางที ่4 รูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 สมดุลประเภทตางๆ ใน 3 มิติ 
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รูปที่ 3 การยึดวัตถใุนรูปแบบตางๆ (3 มิติ) 

 
Constraints and Statical Determinacy 
 รูปที่ 3 แสดงการยึดวัตถใุนรูปแบบตางๆ ใน 3 มิติ ขอตอแตละอันจะสามารถรับแรงใน
แนวแกนของมันไดเทานั้น ในรูปที่ 3(a) ขอตอที่วางตวัในทศิทางตางๆ กัน ทั้ง 3 ทิศทาง ทําให
ไมเกิดการเคลื่อนไหวในแนวแกน x, y และ z นอกจากนี้ ขอตอคู 1-6, 3-4 และ 3-5 ทั้ง 3 คูยัง
ทําหนาที่รับโมเมนตที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 3 ทิศทาง ดังน้ันการยึดในรูปที่ 3(a) จึงเปนการยึดโดย
สมบูรณและมีตัวจับยึดที่พอเพียง (Adequate constraints) 
 การยึดวัตถใุนรูปที่ 3(b) ใชจํานวนขอตอทั้งหมด 6 อัน เชนเดียวกับรูปที่ 3(a) อยางไรก็
ตาม สังเกตไดวาแรงที่กระทําโดยขอตอทุกอัน ผานแนวเสนตรง AE การที่แรงทุกแรงผาน
เสนตรง AE ทําใหการจับยึดในรูปน้ีไมสามารถรับโมเมนตภายนอกที่จะใสเขาเพื่อทําใหเกิด
โมเมนตรอบแกน AE ได ดังน้ันการยึดแบบนี้จึงเปน การยึดเพียงบางสวนโดยมีตัวจับยึดไม
เพียงพอ (Partial constraints) 
 รูปที่ 3(c) แสดงการจับยึดโดยใชขอตอ 6 อันเชนกัน แตจะสังเกตไดวาขอตอทุกอัน
วางตวัในแนวแกน x และ z ไมมีขอตออันไหนที่วางตัวในแนวแกน y เลย ทาํใหระบบน้ีไม
สามารถรับแรงในแนวแกน y ที่จะใสเพ่ิมเขาไปได การยึดแบบนี้จึงเปน การยึดเพียงบางสวน
โดยมีตัวจับยดึไมเพียงพอเชนกัน 
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 รูปที่ 3(d) แสดงการจับยึดคลายกับรูปที ่3(a) เพียงแตรูปที่ 3(d) มีขอตอ 7 เพ่ิมเขามา 
โดยขอตออ่ืนๆ ยังวางตัวเหมือนเดิม เน่ืองจากจับยึดโดยขอตอ 6 อัน ดังแสดงในรูปที่ 3(a) เปน
การจับยึดที่พอเพียงอยูแลว การใสขอตอที่ 7 เขาไปจึงเปนการจับยึดที่มากเกนิความจําเปน 
หรือเรียกวา การจับยึดซึ่งมีขอตอมากเกินไป (Redundant constraints) และเนื่องจากสมการ
สมดุลใน 3 มิติ มีเพียง 6 สมการ แตการจับยึดโดยขอตอมากกวา 6 ขอ จะทําใหมีตัวไมทราบคา
มากกวาจํานวนสมการ กรณีน้ีจึงไมสามารถหาคําตอบไดโดยวิธทีางสถิตยศาสตร หรืออาจ
เรียกวา Statically indeterminate 
 
ข้ันตอนในการแกปญหาสภาพสมดุลสองมิต ิ

1. ตรวจสอบวาปริมาณใด หรือแรงใดทราบคา หรือไมทราบคาบาง 
2. เลือกวตัถุที่จะพิจารณา เขียน FBD และแกนพิกัด 
3. หาพิกัดจุดตางๆ ที่แรงกระทํา 
4. เขียนแรงแบบเวคเตอร โดย  

แรง(เวคเตอร) = (ขนาดของแรง)(เวคเตอรหน่ึงหนวยแสดงทิศทางของแรง) 
5. เลือกจุดที่มีแรงผานมากที่สุด และใชสมการสมดุลของโมเมนตรอบจุดนั้น โดย

คํานวณหาโมเมนตดังน้ี 0)( =×= ∑∑ FrM
vvv

 จากสมการโมเมนตน้ี จะทําให
สามารถหาคาแรงไมทราบคา ซ่ึงไมไดผานจุดหมุนได 

6. ใชสมการสมดุลของแรง เพ่ือหาแรงในทิศทางอื่นๆ 
 
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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3/90 A rectangular sign over a 
store has a mass of 100 kg, with 
the center of mass in the center of 
the rectangle. The support against 
the wall at point C may be treated 
as a ball-and-socket joint. At 
corner D support is provided in 
the y-direction only. Calculate the 
tension T1 and T2 in the supporting 
wires, the total force supported at 
C, and the lateral force D
supported at D.

วิธีทํา เขียน FBD ไดดังแสดงในรูป จากรูปจะเห็นไดวามีแรงที่ไมทราบคาทั้งหมด 
6 แรง ดังนั้นสามารถใชสมการสมดุล 3 มิติหาคาออกมาได

)ˆ5.2ˆ5.1ˆ4(
9497.45.25.14

)ˆ5.2ˆ5.1ˆ4(ˆ 1
222111 kjiTkjiTnTT EA +−−=

++

+−−
==

v

T1
T2

D

Cx

Cy

Cz

mg

E
F

T1
T2

D

CxCx

CyCy

CzCz

mg

E
F

พิกัดจุดตางๆ เปนดังน้ี
A(0,-1.5,2.5)
B(0,1.5,2.5)
C(0,0,-1)
D(0,0,0)
E(4,0,0)
F(2.5,0,0)

เขียนแรงที่ไมไดขนานกันแกน x, 
y, และ z ใหอยูในรูปเวคเตอร

)ˆ5.2ˆ5.1ˆ5.2(
8406.35.25.15.2

)ˆ5.2ˆ5.1ˆ5.2(ˆ 2
222222 kjiTkjiTnTT FB ++−=

++

++−
==

v
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Ans

เลือกจุดที่แรงผานมากที่สุดเปนจุดหมุนในการใชสมการสมดุลของโมเมนต ในที่นี้คือ
จุด C

[ ]0=∑ CM
v

0)ˆ)(1(ˆ)2(2211 =−++×+× iDjmgTrTr
vvvv

โดย คือเวคเตอรที่ชี้จากจุดหมุน C ไปยังแนวแรง T1 (จุด E)1r
v

คือเวคเตอรที่ชี้จากจุดหมุน C ไปยังแนวแรง T2 (จุด F)2r
v

(1)

)ˆ6ˆ14ˆ5.1(
9497.4

)ˆ5.2ˆ5.1ˆ4(
9497.4

)ˆˆ4( 11
11 kjiTkjiTkiTr −−=+−−×+=×
vv

)ˆ75.3ˆ75.8ˆ5.1(
8406.3

)ˆ5.2ˆ5.1ˆ5.2(
8406.3

)ˆˆ5.2( 12
22 kjiTkjiTkiTr +−−=++−×+=×
vv

แทนลงในสมการ (1)

0ˆˆ)2)(81.9(100                                                               

)ˆ75.3ˆ75.8ˆ5.1(
8406.3

)ˆ6ˆ14ˆ5.1(
9497.4

21

=−+

+−−+−−

iDj

kjiTkjiT

สมการนี้จะเปนจริงไดเม่ือสวนประกอบเวคเตอรในทิศทาง I, j, k เปน 0 ทั้งหมด
จากสมการที่ (2) เม่ือคิดทีละทิศทางจะไดระบบสมการดังนี้

0)5.1(
8406.3

)5.1(
9497.4

21 =−−+ DTT

)2)(81.9(100)75.8(
8406.3

)14(
9497.4

21 −=−+−
TT

(2)

0)75.3(
8406.3

)6(
9497.4

21 =+−
TT

(3)

แกระบบสมการ (3) จะได

T1 = 346.83 N, T2 = 430.586 N, D = -63.064 N

จะเห็นวา การใชสมการสมดุลโมเมนตรอบจุด จะทําใหหาคาของแรงไมทราบคาได 3 
แรง เนื่องจากสมการเวคเตอรครอบคลุมถึงทิศทางตามแกน x, y, และ z 3 ทิศทาง
ขั้นตอไปจะหาแรงที่เหลือ โดยใชสมการสมดุลแรงในแนวแกน x, y, และ z 
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Ans

[ ]0=∑ xF 0286.280284.280 =−−xC

ดังนั้น

จากขนาดของแรง T1 และ T2 ที่ไดจะสามารถเขียนแรงทั้งสองในรูปเวคเตอรไดดังนี้ 

kjikjiT ˆ177.175ˆ106.105ˆ284.280)ˆ5.2ˆ5.1ˆ4(
9497.4

83.346
1 +−−=+−−=
v

kjikjiT ˆ286.280ˆ171.168ˆ286.280)ˆ5.2ˆ5.1ˆ5.2(
8406.3

586.430
2 ++−=++−=
v

57.560=xC N

[ ]0=∑ yF 0064.63171.168106.105 =−+−yC

0=yC N

[ ]0=∑ zF 0)81.9(100286.280177.175 =−++zC

537.525=zC N

39.768537.525057.560 22 =++=C N

 


