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บทที่ 4 
โครงข้อหมุน 

 

4.1 ความหมายของโครงข้อหมุน 
  โครงข้อหมุน และ โครงถัก (Truss)   หมายถึง โครงสร้างที่ประกอบขึ้นจากท่อน หรือ แท่ง (bars)  ซึ่งรับแรง
โดยตรง  ต่อยึดติดกันเป็นรูปสามเหล่ียม  และ   ประกอบรวมกันเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่าง  และรับแรงหรือน้้าหนักได้ตาม
ต้องการ 
  โครงข้อหมุนมีลักษณะทางทฤษฎีดังน้ี 
  4.1.1 ชิ้นส่วนแต่ละท่อนที่น้ามาประกอบกัน  ต้องเป็นท่อนตรงตลอด  (straight) 
  4.1.2 จุดต่อหรือโครงต่อ  (joint)  ของชิ้นส่วนต่าง ๆ  ถือว่าเป็นแบบยึดหมุน  (pin)  ซึ่งหมุนได้และไม่มีความฝืด
น่ันคือผลรวมของโมเมนต์ดัดท่ีข้อต่อน้ีต้องเป็นศูนย์  
  4.1.3 แรงหรือน้้าหนักบรรทุกที่กระท้า  ต้องกระท้าที่จุดต่อเท่าน้ัน 
  อย่างไรก็ตาม  สิ่งต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นน้ันเป็นลักษณะเฉพาะในทางทฤษฎีเท่าน้ันทั้งน้ีเพื่อให้ง่ายต่อการค้านวณซึ่ง
ในทางปฏิบัติจริง ๆ    ซึ่งชิ้นส่วนแต่ละท่อนที่น้ามาประกอบกันเป็นโครงข้อหมุนอาจไม่เป็นท่อนตรงตลอด   อาจคดหรือ
แอ่นเล็กน้อยตามธรรมชาติ    ส่วนรอยต่ออาจใช้สลักเกลียวยึดสองตัวหรือมากกว่าก็ได้   และถ้าเป็นโครงเหล็กก็อาจน้ามา
เชื่อมกันตรงข้อต่อน้ี     ซึ่งท้าให้รอยต่อไม่เป็นแบบยึดหมุนดังกล่าว   อีกทั้งแรงหรือน้้าหนักบรรทุกก็อาจกระท้าในรอยต่อ
ทั้งสอง  เช่นการวางแป  เป็นต้น 
  ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่น้ามาประกอบเป็นโครงข้อหมุนมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันคือ         ส่วนที่อยู่ด้านบนของโครงสร้าง
เรียกว่า   จันทัน (Top or upper chord)   ส่วนที่อยู่ด้านล่างของโครงเรียกว่า    ขื่อ  (bottom or lower chord)     ส่วนที่ยึดอยู่
ภายในระหว่างคอร์ดบนกับคอร์ดล่าง   เรียกว่า  เว็บ   (web)   ซึ่งอาจอยู่ในแนวทแยง  (diagonal)    หรืออยู่ในแนวตั้ง   
(vertical)  ก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 4.1  แสดงส่วนต่างๆของโครงข้อหมุน  หรือโครงถัก 
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4.2 จ านวนของช้ินส่วนที่ต้องการ 
  การที่โครงข้อหมุนต้องประกอบกันมาจากรูปสามเหล่ียมหลายรูปรวมกันน้ัน   เพราะว่ารูปสามเหล่ียมเป็นรูปทาง
เรขาคณิตที่มีเสถียรภาพม่ันคง  (Stable)     ไม่อาจเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นได้ภายใต้แรงกระท้าที่ก้าหนด  ซึ่งไม่ท้าให้ความยาว
ด้านใดด้านหน่ึงของรูปต้องเปล่ียนแปลงไป  เช่นโครงรูปสามเหล่ียมที่ต่อกันแบบยึดหมุน (รูปที่ 4.2 ก.)  เม่ือรับแรงก็ไม่
เปล่ียนรูป   แต่ส้าหรับโครงท่ีมีรูปเป็นอย่างอื่น (รูปที่ 4.2 ข. และ ค.)   เม่ือรับแรงกระท้าที่มีขนาดเท่ากันก็จะเปลี่ยนรูปและ
เสียรูปทันที     แต่ถ้าโครงทั้งสองน้ีถูกค้้ายันตามแนวเส้นประที่แสดง  ซึ่งเป็นการท้าให้โครงสร้างดังกล่าวประกอบกันด้วย
รูปสามเหล่ียมสองรูป   โดยโครงทั้งสองที่ถูกค้้ายันน้ีก็จะมีเสถียรภาพม่ันคงขึ้น  และไม่เปลี่ยนรูปเม่ือมีน้้าหนักหรือแรงมา
กระท้า 
 
 
 
 
 
 

  (ก) Stable Frame         (ข) Unstable Frame     (ค) Unstable Frame 
รูปที่ 4.2 

 

  สังเกตจากรูปที่ 4.2 ก.   จะเห็นว่า  ถ้าให้ชิ้นส่วน ac ยึดอยู่กับท่ี  (Fixed)  ต้าแหน่งของจุดต่อ  b ก็จะอยู่กับที่ด้วยซึ่ง
จะสัมพันธ์กับชิ้นส่วน ac  โดยอาศัยชิ้นส่วน  ab  และชิ้นส่วน bc  ที่ประกอบรวมกันเป็นรูปสามเหล่ียม  abc  ซึ่งมี
เสถียรภาพและความม่ันคง    ในท้านองเดียวกันเม่ือพิจารณาโครงข้อหมุนในรูป 4.3  จะเห็นว่า   ต้าแหน่งของจุดต่อ D  จะ
ได้จากการประกอบรวมกันของชิ้นส่วน  AD  และ  DB   ทั้งน้ี  โดยมีชิ้นส่วน AB  ยึดอยู่กับท่ี  ฉะนั้นจุดต่อ A, B  และ  D  
ก็จะยึดอยู่กับท่ี  เม่ือพิจารณาจุดต่อ  E  ต่อไปจะเห็นว่า เม่ือจุดต่อ  D และ B ถูกยึดอยู่กับท่ีแล้ว  ต้าแหน่งของจุดต่อ  E ก็จะ
ได้จากการประกอบชิ้นส่วน DE  และ  BE ซึ่งถ้าพิจารณาต่อไป  ก็จะพอสรุปได้ว่า  ต้าแหน่งของจุดต่อตัวใหม่ใด ๆ 
ต้องการชิ้นส่วนอีกสองชิ้นมาประกอบกัน 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 
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  ผลจากพิจารณาดังกล่าว      จะเห็นความสัมพันธ์ของการประกอบรวมกันเป็นโครงข้อหมุนที่สมบูรณ์มีเสถียรภาพ
ม่ันคงว่า    โครงข้อหมุนต้องเริ่มต้นจากชิ้นส่วนหน่ึงชิ้นท่ียึดอยู่กับท่ี   และที่ปลายทั้งสองของชิ้นส่วนน้ันเป็นต้าแหน่งคงท่ี  
ต้าแหน่งของจุดต่อหน่ึงตัวต้องการชิ้นส่วนเพิ่มอีกเพียง 2 ชิ้นเท่าน้ัน  ความสัมพันธ์น้ีสามารถอธิบายได้ด้วยสมการทาง
พีชคณิต  ดังน้ี 
  ถ้าให้  n  =   จ้านวนของชิ้นส่วนที่ต้องการ 
    j  =    จ้านวนของจุดต่อ 
         n  = 1 + 2   (j – 2 ) 
    n  =  2j – 3 
  น่ันคือ   โครงข้อหมุน ที่เป็นแบบดีเทอร์มิเนทมีเสถียรภาพม่ันคง    ต้องมีจ้านวนชิ้นส่วนเป็นสองเท่าของจ้านวน
จุดต่อลบด้วยสาม 
  ถ้าโครงข้อหมุน จ้านวนใดมีจ้านวนของชิ้นส่วนน้อยกว่า (2j – 3)  แสดงว่าโครงสร้างน้ันไม่มีเสถียรภาพในการ
รับน้้าหนัก  (unstable)    แต่ถ้าโครงข้อหมุนใดมีจ้านวนของชิ้นส่วนมากกว่า   (2j – 3) 
  แสดงว่าโครงน้ันมีเสถียรภาพเกินความจ้าเป็น   จัดเป็นโครงข้อหมุนแบบอินดีเทอร์มิเนท  
 

4.3 ประเภทของโครงข้อหมุน 
  โครงข้อหมุนหรือโครงถักใช้กันทั่วไปท้ังในงานก่อสร้างสะพาน  และ  อาคาร  ส้าหรับงานอาคารส่วนใหญ่มักใช้
โครงข้อหมุนเป็นโครงรับหลังคา   ที่มีช่วงยาวและไม่ต้องการเสาในระหว่างช่วงน้ัน   ในบางครั้งอาจใช้เป็นโครงรับพื้น   
ส่วนโครงข้อหมุนที่ใช้เป็นโครงสะพานรับน้้าหนัก  รถยนต์  รถบรรทุก  หรือ  รถไฟ   ส่วนใหญ่มักมีความยาวของช่วง
ตั้งแต่ 20 เมตร จนถึง 40 เมตร  หรือมากกว่านั้น 
  รูปที่ 4.4 และ 4.5   แสดงโครงหลังคาและโครงสะพานแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้  ซึ่งมีชื่อเรียก ต่าง ๆ กัน 
  โครงหลังคา  แบบท่ีนิยมใช้ส้าหรับช่วงยาวปานกลาง   และ   มีความลาดเอียงของหลังคาตามแบบท่ี
ต้องการคือ แบบแพรตต์  (Pratt)   แบบโฮว์  (Howe)  และแบบฟิงค์  (Fink)   โครงข้อหมุนแบบโฮว์ใช้กันทั้งที่ท้าด้วยไม้
และเหล็ก  แต่ประหยัดน้อยกว่าแบบแพรตต์หรือแบบฟิงค์  แบบฟิงค์ใช้ได้กับระยะช่วงยาวมากกว่าและสิ้นเปลืองวัสดุน้อย
กว่าแบบแพรตต์   โครงข้อหมุนท มากขึ้น แบบต่าง ๆ ของโครงข้อหมุนน้ีอาจดัดแปลงได้อีกเช่นท้าส่วนล่างทางโครง   
(bottom chord)    ให้โครงขึ้นเพื่อให้ช่วงกลางหรือเพดานสูงขึ้น     ซึ่งเรียกว่า    แบบแพรตต์โค้ง  (Cambered Pratt) เป็นต้น 
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  ส้าหรับโครงหลังคาลาด ๆ หรือเกือบราบก็ใช้แบบวอเรน  ( Warren) แต่ก็อาจดัดแปลงแบบแพรตต์หรือแบบโฮว์
มาใช้ก็ได้   ส่วนแบบฟันเล่ือย   (Saw Tooth)   ต้องมีเสาเกะกะอยู่บ้างแต่ได้แสงสว่างดี   โดยหันช่องไปทางทิศเหนือ  จึงมัก
เรียกว่าโครงหลังคาแบบแสงเหนือ    ส่วนโครงหลังคาแบบคันธนู   (Bow String)   และแบบพระจันทร์เสี้ยว  (Crescent) 
เหมาะส้าหรับท้าโครงหลังคาโรงรถ หรือโรงเครื่องบินขนาดย่อม   โครงหลังคาแบบน้ีเหมาะแก่การมุงหลังคา เพียงใส่แป
ไม้ชิด ๆ กันที่โครงส่วนบนตามขนาดของวัสดุมุง  แล้วปูลงไปก็ใช้ได้  โครงข้อหมุนแบบโค้งอาร์ค (Arch)  ค่อนข้างจะ
แพงสักหน่อย  จึงใช้เฉพาะช่วงระยะกว้างมาก ๆ  และตรงช่วงกลางยกสูง  เช่น  ใช้เป็นโรงรถ  โรงยิมเนเซี่ยม  โรงอาหาร  
โรงละคร  โรงแสดงนิทรรศการ เป็นต้น  โครงข้อหมุนแบบโค้งอาร์คที่แสดงในรูปเป็นแบบท่ีมีจุดยึดหมุนสามจุด  (three 
– hinged arch)     มีจุดยึดหมุนสองจุดท่ีตอมอหรือฐานรากและมีจุดยึดหมุนอีกจุดหน่ึงตรงจุดยอด (crown)  จึงเป็น
โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท     แบบน้ีอาจใช้ท่อนหรือแท่งเป็นตัวยึด  (tie rod)  ของแรงปฏิกิริยาในแนวนอนก็ได้โครงโค้ง
อาร์คที่เป็นแบบดีเทอร์มิเนทก็ได้แก่แบบท่ีมีจุดยึดหมุนเพียงสองจุดตรงฐานรอง (two-hinged arch)  หรือแบบท่ีมีจุด
ยึดแน่นที่ฐานรองทั้งสอง (fixed arch) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4  แบบต่างๆของโครงหลังคา 
 

โครงสะพาน แบบต่าง ๆ ของโครงสะพานที่นิยมใช้แสดงในรูปที่ 5.5  ถ้าสังเกตให้ดีจะเป็นว่ามีแม่แบบ อยู่ 4 แบบ
เป็นส้าคัญ   แบบอ่ืน ๆ ทางโครงสะพานได้ดัดแปลงมาจากแม่แบบท้ังสี่น้ีทั้งสิ้น        โครงสะพานแบบแพรตต์  เป็นที่นิยม
ใช้กันมาก่อนแบบอ่ืน ๆ   แต่ปัจจุบันนิยมสะพานแบบวอเรนชนิดที่มีส่วนตั้งด้วย   ทั้งน้ีเพราะการต่อต้องใช้หมุดยึด  (pin 
connection)   โครงสะพานแบบโฮว์  ก็เป็นที่นิยมใช้กันมาก่อนโยท้าเป็นโครงสะพานไม้ร่วมกับเหล็กแล้วแต่ความถาวร
เป็นส้าคัญ    แต่ปัจจุบันนิยมท้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสะพานแบบวอเรน 

Fan Fink Compound Fink Fin

Praff Howe Warren

Saw Tooth Bow String Crescent

 



 

เนื้อหาการสอน 
สัปดาห์ท่ี 

7 

หน้าท่ี 

5 

รหัสและชื่อวิชา : 3121-2001 ทฤษฎีโครงสร้าง วันที่ :    เวลา :  

แผนกวิชา : ช่างโยธา-ช่างก่อสร้าง ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

แท้ ๆ ใช้กันมากในงานสะพานรถไฟ  หรือสะพานถนนช่วงแคบชั่วคราว  โครงสะพานแบบวอเรนชนิดที่มีส่วนตั้งเป็นที่
นิยมในปัจจุบันส้าหรับสะพานที่ต่อด้วยหมุดยึด  (riveted joint)  โครงสะพานแบบต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นแบบท่ี
คอร์ดบนและคอร์ดล่างขนานกัน  ซึ่งเหมาะส้าหรับช่วงยาวตั้งแต่  60 ถึง 70 เมตร   ถ้าช่วงยาวมากกว่านี้ก็นิยมใช้โครง
สะพานแบบท่ีมีคอร์ดไม่ขนานกัน     ซึ่งจะช่วยลดน้้าหนักของตัวโครงสะพานได้   เช่น  โครงสะพานแบบปากเกอร์  
(Parker)   ซึ่งเป็นแบบแพรตต์แต่มีคอร์ดของสะพานไม่ขนานกันใช้ได้กับช่วงความยาวถึง 120 เมตร  ส่วนทะแยงควรมี
ความลาดเอียงและท้ามุมระหว่าง 45 ถึง 60  องศา    กับแนวราบจึงจะช่วยให้ประหยัดในวัสดุก่อสร้าง   ส่วนความลึก
ระหว่างคอร์ดของสะพานจะเพิ่มมากขึ้น   ตามความยาวของช่วงสะพาน   ท้าให้ระยะของช่วง (panel)  ยาวขึ้นและน้้าหนัก
ของระบบพื้นมากขึ้น   ฉะน้ันจึงหันมานิยมใช้โครงสะพานแบบ  แบ่งแยกชิ้นส่วน (subdivided)  ทั้งน้ีเพื่อลดน้้าหนักของ
ระบบพื้นให้น้อยลงและอยู่ในพิกัดก้าหนด  โครงสะพานแบบแพรตต์ที่มีคอร์ดขนานกันแต่แบ่งชิ้นส่วนระหว่างช่วง
ออกไปเรียกว่าโครงสะพานแบบมัลติมอร์(Baltimore)     ซึ่งนิยมใช้กันในช่วงสะพานปานกลางมีพื้นตื้นถี่         ส้าหรับ
โครงสะพานที่มีคอร์ดขนานกันแต่ช่วงสะพานปานกลางจ้ากัดความลึกของพื้นและระยะของช่วงสั้นๆ ก็ใช้โครงสะพาน
แบบวอเรนที่แบ่งชิ้นส่วน  ส่วนโครงสะพานแบบแพรตต์ที่มีคอร์ดไม่ขนานกันและแบ่งชิ้นส่วน    เรียกชื่อใหม่แบบแพตตี้   
(Pettit)    หรือ       แบบซิลวาเนีย (Pennsylvania)   เหมาะส้าหรับโครงสะพานช่วงยาวที่มีความลึกระหว่างคอร์ดมาก  
เส้นประทางแนวนอนที่แสดงในรูปใช้ยึดส่วนตั้งที่ยาวมาก  เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาเฉยๆ   เรียกว่าชิ้นส่วนรอง  (Secondary 
member) โครงสะพานแบบเค (K truss)  เป็นโครงสะพานแบบแบ่งชิ้นส่วนแบบใหม่  มีทั้งชนิดคอร์ดของสะพานขนานกัน
และไม่ขนานกัน   แต่ยังไม่ได้รับความนิยมนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5   แบบต่างๆของโครงสะพาน 
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4.4 สมมติฐานและหลักการค านวณหาแรงภายในโครงข้อหมุน  
  สมมุติฐานเบื้องต้น  สมมุติฐานที่ใช้ในการค้านวณหาแรงภายในโครงข้อหมุน  มีดังน้ีคือ  
  4.4.1 เส้นที่ลากผ่านศูนย์ถ่วงของหน้าตัดของชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องพบกันที่จุดต่อ  
  4.4.2 จุดต่อโครงข้อหมุน  ถือว่าหมุนได้และไม่มีความฝืด 
  4.4.3 แรงหรือน้้าหนักบรรทุกที่กระท้า   ต้องกระท้าต่อจุดต่อเท่าน้ัน  ฉะนั้นจึงไม่มีโมเมนต์ดัดในชิ้นส่วนใด ๆ 
ของโครงข้อหมุนเลย 
  4.4.4ความยาวของแต่ละชิ้นส่วนในโครงข้อหมุนต้องไม่เปล่ียนแปลงทั้งก่อนและหลังการรับน้้าหนัก  
   
4.5 หลักการและวิธีการค านวณ 
  การค้านวณหาแรงภายในโครงสร้างใช้หลักการดังต่อไปน้ี 
  4.5.1 แรงหรือน้้าหนักบรรทุกภายนอก  และแรงปฏิกิริยาที่กระท้าบนโครงสร้าง ต้องอยู่ในสภาวะสมดุล  
  4.5.2 แรงดึงหรือแรงอัดที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของโครงข้อหมุน  จะต้องพบกันที่จุดต่อซ่ึงอาจเป็นจุดท่ี
มีแรงหรือน้้าหนักภายนอกกระท้าอยู่ด้วย  เม่ือแรงต่าง ๆ      เหล่าน้ีมาพบกันที่จุดหน่ึง ๆ ต้องอยู่ในสภาวะสมดุล  
  4.5.3 ชิ้นส่วนใด ๆ  สามารถแทนได้ด้วยแรงสองแรง   ที่มีขนาดเท่ากัน      แต่มีทิศทางตรงกันข้ามและกระท้าที่
ปลายทั้งสองของชิ้นส่วนน้ัน 
  4.5.4 ส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงข้อหมุนที่น้ามาพิจารณา     จะต้องอยู่ในสภาวะสมดุลด้วยแรงหรือน้้าหนัก
ภายนอกที่กระท้า ณ. จุดต่อ   และแรงท่ีเกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุนในส่วนที่ไม่ได้น้ามาพิจารณา  

วิธีการค้านวณ  การค้านวณหาแรงภายนอกในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน แบ่งออกได้เป็น  3  วิธีที่  ส้าคัญคือ 
1. วิธีตัดรอบจุดต่อ  (Method of Joint) 
2. วิธีตัดรูปตัด  (Method of  Section) 
3. วิธีการเขียนรูป  (Graphical Method) 

 
4.6 เครื่องหมาย 
  4.6.1 แรงดึง   ซึ่งเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นต้านแรงกระท้าภายนอกในทิศทางพุ่งออกจากรอยตัดให้ถือว่ามีค่าเป็นบวก  

 



 

เนื้อหาการสอน 
สัปดาห์ท่ี 

7 

หน้าท่ี 

7 

รหัสและชื่อวิชา : 3121-2001 ทฤษฎีโครงสร้าง วันที่ :    เวลา :  

แผนกวิชา : ช่างโยธา-ช่างก่อสร้าง ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

  4.6.2 แรงอัด   ซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นต้านแรงกระท าภายนอกในทิศทางพุ่งเข้าหารอยตัดให้ถือว่ามีค่าเป็นลบ  
 
 
 
 
 
                 ก. แรงดึง (บวก)           ข. แรงอัด (ลบ) 

รูปที่ 4.6  
 

4.7 วิธีการตัดรอบจุดต่อ  (Method of Joint) 
  การค้านวณหาแรงภายในแต่ละชิ้นส่วนของโครงข้อหมุนวิธีน้ี   ท้าเป็นขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
  4.7.1 ค้านวณหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ  โดยใช้สมการสมดุล 
  4.7.2 พิจารณาตัดรูปตัดรอบจุดต่อแต่ละจุด  และ ใช้สมการสมดุล  ( H  = 0 และ  V= 0) ค้านวณหาแรงต้าน
ภายในที่เกิดขึ้น 
  การพิจารณาตัดรอบจุดต่อน้ี  ควรเริ่มต้นการพิจารณาที่จุดต่อซ่ึงมีแรงภายในไม่รู้ค่าไม่เกินกว่า 2 ตัว  ทางด้าน
ซ้ายมือก่อน     แล้วจึงพิจารณาจุดต่อไป      จนถึงจุดต่อท่ีอยู่กลางช่วงความยาวจากน้ันเริ่มพิจารณาจุดต่อทางด้านขวามือไป
จนถึงจุดต่อท่ีอยู่กลางช่วงความยาว  ทั้งน้ีจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องไปในตัวด้วย  
  4.7.3 เขียนขนาดและทิศทางของแรงท่ีค้านวณได้ก้ากับบนชิ้นส่วนของรูปโครงท่ีก้าหนด ให้  ถ้าแรงท่ีเกิดขึ้น
ภายในชิ้นส่วน กระท้าในทิศทางพุ่งออกจากจุดต่อก็เป็นแรงดึงให้มีเครื่องหมายเป็นบวก    ถ้ากระท้าในทิศทางพุ่งเข้าหาจุด
ต่อก็เป็นแรงอัดให้มีเครื่องหมายเป็นลบ 
   สังเกตว่าแรงในชิ้นส่วนใด ๆ ที่แตกออกไปให้อยู่ในแนวนอนเหนือแนวตั้ง  จะเป็นสัดส่วนกับความยาว
ของชิ้นส่วนน้ัน  เช่นถ้าแตกแรง F ในชิ้นส่วน AC  (ดังรูป)  ออกไปเป็น 

แรงในแนวนอน     Fh =   F (cos) =  F )(
AC

BC  

  แรงในแนวตั้ง Fv =   F (sin ) =  F )(
AC

AB   

 
 
 

 
รูปที่ 4.7 
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