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For Design 

For Design control 

Basic Concept : A.SERMPUN , Jan-2004 

&code 

ผมเองมองวา...ตนตอที่เร่ิมกอใหเกิดสายทางวิวัฒนาการ(สายใหม)ของ   สมการ - สูตร 
 กฎ ตางๆ   ทางดานการวิเคราะหและออกแบบโครงสราง   ตองยกใหจําเลยเบอร   คือ 
หรือ ปจจัยรุมเราภายนอกทั้งมวล” นั้นเอง   ครานี้...เราลองมานั่งนึกภาพดู(สมมติภาพใน
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สมอง)ครับวา   ในพื้นที่วางเปลาโดยรอบตัวเรา(space หรืออวกาศ หรืออีกนัยก็คือ 3 มิตินั้นเอง
ครับ)   ถามีวัตถุใดวัตถุหนึ่ง(ในที่นี้ผมสมมติแทนดวยทอนวัตถุคลายๆคาน)  ดํารงตนอยูไดโดย
ธรรมชาติและโดยตัวของมันเอง(ดังรูปที่1)   ซ่ึงโดยรวมแลวมันจะพยายามรักษาสถานภาพของมัน
เองใหคงอยูในลักษณะของการสูญเสียพลังงานใหนอยที่สุด   ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวอาจแสดงออก
ในรูปของ “การหยุดนิ่ง” หรือ “เคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่(ทั้งที่สังเกตุเห็นไดชัดเจน และเห็นไดไม
ชัดเจน เชน การเสียรูปของโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาทั่วๆไป...ซ่ึงเราเหมารวมเอา(เอง)วาแรง
ภายนอกที่มากระทํานั้น..คอยๆกระทําและโครงสรางมีการเสียรูปนอยมากทั้งกอนและหลังมีแรง
กระทํา)”   แต...ถาวันใดมีภัยมารุกราน(ดูรูปที่2 ประกอบครับ)   ซ่ึงจากเดิมที่เคยอยูอยางสบายๆ...
มันก็ชักจะเริ่มไมสบายเนื้อสบายตัวแลวซิทีนี้   แตทวาโดยกฎเกณฑของธรรมชาติแลว...วตัถุตางๆม
จะมีวิธีในการผอนคลายระดับความรุนแรงของผล...อันอาจจะเกิดกับตัวมันเองเนื่องจากมี Load(
แรง,น้ําหนัก)หรือส่ิงรุมเราภายนอกมากระทําอยูแลว   ซ่ึงการผอนคลายดังกลาวนั้นอาจจะอยูในรูป
ของ “การซึมซับเอาผลบางสวนไวไดในระดับหนึ่ง...โดยไมมีผลหรืออาจมีผลเพียงนอยนิดตอ
ระบบแรงภายในของวัตถุเอง  ซ่ึงชวงนี้วัตถุจะยังคงไมไหวติง”   แตถาผลดังกลาวมากจนเกินกรอบ
ที่มันจะซึมซับได   มันจะผอนหนักเปนเบาโดยการ“เคลื่อนไหว(ที่)”ไปตามขนาดและทิศทางของ
แรงภายนอกที่มากระทํา   โดยที่ยังคงไมมีผล..หรืออาจมีผลบางเพียงนอยนิดตอระบบของแรง
ภายในของตัววัตถุนั้นๆเอง   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

รูปที่1 : สบายๆๆ… รูปที่2 : ชักรําคราญแตหนีได 

สิ่งรุมเราภายนอกทั้งหลายแหล 

หนี 

แตโดยกฎเกณฑของธรรมชาติอีกนั้นหละครับ   วัตถุตางๆจะเที่ยววิ่งเลนสุมสี่สุมหาโดยไม
เกรงใจชาวบานก็ไมไดอีกเชนกันครับ  มันยอมตองก็มีกรอบหรือขอบเขตของเงื่อนไข  โดย
ธรรมชาติและเพื่อธรรมชาติเอง...คอยควบคุมและไกลเกลี่ยอยูอีกชั้นหนึ่งครับ   แตสําหรับ
โครงสรางทางวิศวกรรมโยธา(ดูรูปที่3 ประกอบครับ)...มนุษย(มัก)จะเจากี้เจาการกําหนดกรอบของ
เงื่อนไขใหทั้งนี้ก็เพื่อสนองตอบตามความตองการหรือเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของตนเอง
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(ในขั้นตอนของการจําลองโครงสรางเพื่อการวิเคราะห-ออกแบบ)   เปนตนวา..การปดกั้นไมให
เคลื่อนไหวไดโดยอิสระ(ทั้งทางตรงก็คือเชิงเสนและทางออมก็คือเชิงมุม...เอง..นั่นแล)   โดยอาจจะ
บังคับดวยการใส “จุดรองรับ (support) ” และประกับดวย “รูปแบบของการตอ-เชื่อมระหวางองค
อาคาร(เชน pin --> semi-rigid --> rigid ทั้ง element และ member)”  แคนั้นไมพอยังมีการตรึง(หรือ
ขึงพืด)เสริมเขาไปอีก   ก็โดยการใส “ระบบค้ํายัน(bracing)ในแนวระนาบตางๆ”      ซึ่งตรงจุดนี้
ละครับ...ผมเองมองวาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ(ผลกระทบในรูปแบบของหวงโซจะตามมา
ทันที)   ในการระบายหรือผอนคลายจากหนักใหเปนเบา   ผลที่ตามมาก็คือการแสดงอาการตอตาน
จากภายในของสวนลึกของวัตถุนั้นๆ(ผมวารวมถึงมนุษยดวย...ก็คงไมนาจะผิดเพี้ยน!!!)   หรือถาจะ
พูดใหงายเขาก็คือเกิด“หนวยแรงภายในเฉลี่ย”(ซ่ึงชื่อที่เรียกในทางเครื่องหมายการคาคือ ความเคน 
หรือ Stress นั้นเอง)   ซ่ึงตามทฤษฎีเคาบอกไววาแรงภายในดังกลาวจะมีขนาดโดยรวมเทากับแรง
ภายนอกที่มากระทําเพียงแตมีทิศทางตรงกันขาม(ตรงนี้อานดูแลวงายแตผมมองเขาใจยากครับ  
ทั้งนี้เพราะ...จริงๆแลวตองมีเงื่อนไขเสริมมาครอบไว   แตมักไมเอยถึงกันเลย  ซ่ึงถาไมเชนนั้นแลว
ประโยคที่กลาวมาขางตนคงจะเขาใกลความเปนจริงไปไมได เชนเงื่อนไขดานคุณสมบัติของวัสดุ
เอง  เงื่อนไขดานรูปทรง-เรขาคณิต  เงื่อนไขขอบ(boundary condition) รวมไปถึงความสัมพันธของ
ความเคน-ความเครียด...จะตองประพฤติตนอยูในเชิงเสนตรงหรือเปนไปตามกรอปของ HOOK’S 
LAW   และที่ทิ้งไมไดคือตองใชหลักของการรวมผลไดดวย)   แลวตามติดดวย “ความเครียดเฉลี่ย” 
หรือ strain นั้นเอง(ดูรูปที่4 ประกอบครับ)... 

 

รูปที่3 : ไมพอใจและหนีไมได-แสดงอาการ

สิ่งรุมเราภายนอก 

วัตถุใดๆ 

เกิดแรงตานภายใน 

เงื่อนใขขอบและการยึดร้ัง 

รูปที่4 : ไมพอใจแตทานไมไหวและออนลา-เสียรูป 

แรงอัด(F) 

เกิดแรงตานภายใน + เกิดการเสียรูป 

แรงดึง(F) 

โมเมนตคูควบ 

ทฤษฎีจา M=F*L 

โดย Eอัด = Eดึง..นะ 
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 ที่กลาวมาจะเห็นไดวา(โดยความเห็นสวนตัว)...ตนทางคือ “Load”   ปลายทางคือ ความ
เคน(Stress)และความเครียด(Strain)   สวนวัตถุใดๆ...ผมเองมองวาเปนเพียง Buffer หรือตัวกลาง  
หรือตัวแสดงผล  หรือตัวถายทอด   หรือตัวเชื่อม  ของความสัมพันธระหวาง Load และ Stress-
Strain   เขาไวดวยกันโดย...มีคุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญ(บางประการ)ของวัตถุเปนตัวประสาน
ความสัมพันธดังกลาว(เชนคา L , A , I , E เหลานี้เปนตน)   โดยแรงภายในที่เกิดขึ้น(เชน แรงตาม
แนวแกน แรงเฉือน และโมเมนตตางๆ)รวมถึงการเสียรูป...เปนเพียง Sub-Set ของระบบ Stress-
Strain  เทานั้น   สวนแรงภายนอกที่เกิด(แรงปฎิกิริยา)ก็เปนเพียงสวนหนึ่ง...ของการสนองตอบตอ
ระบบยึดร้ังที่เราใสใหหรือสรางขึ้นมานั้นเอง(ทั้งนี้ก็เพื่อบังคับใหวัตถุหรือระบบโครงสรางใดๆ...
แสดงพฤติกรรมเขาใกลสมมติฐานที่ตั้งไวคือ สมดุลย และตอง สถิตยหรือหยุดนิ่งดวย)   และเมื่อ
มนุษยนําเอาองคความรูทางคณิตศาสตรและเรขาคณิตวิ เคราะห . . . เขามาจับหรืออธิบาย
ความสัมพันธดังกลาวขางตน   จึงถูกถายทอดออกมาเปนความสัมพันธในเชิงตัวเลข สูตรและ
สมการ   และไดมีการพัฒนาระดับความสําคัญเรื่อยมา   ในที่สุดจึงกลาย(พันธุ)มาเปน “ทฤษฎี” และ 
“กฎ”  ตามลําดับ   ดังนั้นจึง    

สรุป ไดวา “เหตุแหงปจจัยคือ Load กอใหเกิดผลของการกระทําคือ Stress และ Strain”   
กลาวคือ...ถาไมมี Load  หรือ ส่ิงรุมเราภายนอกใดๆกระทําตอวัตถุ...ก็ไมนาที่จะมี Stress เกิดขึ้นได   
และในขณะเดียวกันหากมีแตเฉพาะ Load กระทําตอวัตถุใดตามลําพัง   โดยไมมีระบบยึดรั้งหรือคํ้า
ยันมาเกื้อกูลหรือหนุนหลัง...ก็ไมนาที่จะมี Strain เกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน   โดยที่ Load และ Stress – 
Strain  จะมีและเกิดความสัมพันธระหวางกันขึ้นได   จะตองมีองคประกอบหลัก(อยาง)นอยที่สุด 4 
ประการ คือ 

 
1. Load  หรือ ส่ิงรุมเราภายนอก 
2. วัตถุหรือโครงสรางใด 
3. ระบบยึดร้ังและค้ํายัน 
4. สมมติฐานเบื้องตน(เพื่อจํากัดกรอบการคิด และตัดความยุงยากบางประการออก) 
 
 
 
 
 
 

แรงตานภายใน 

กอเกิด..ความเคน และ ความเครียด 

การเสียรูป 
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ดังนั้นเมื่อ Load เปนตัวการ(หลัก)ทําใหเกิด Stress-Strain   นั้นก็หมายความวา Stress-
Strain ที่เกิด   เราสามารถที่จะนํามาเปนตัวช้ีวัด(เปนตัวทํานาย)ความคงอยู   หรือระดับ
ความสามารถของวัตถุใดๆ   ในการตานทาน Load ตางๆที่มากระทําไดเปนอยางดี(แตตองอยูภายใต
กรอบของมาตรฐานความปลอดภัยตางๆ)    เมื่อเปนเชนนั้น...ในการวิเคราะหและออกแบบ
โครงสรางทางวิศวกรรมโยธาใดๆ   จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการวิเคราะหหาระบบ Load ตางๆ
(ที่คาดวานาจะมีผลหรือกระทําตอวัตถุหรือโครงสราง...ตลอดชวงอายุของการใชงานวัตถุหรือ
โครงสรางนั้นๆ)   และผลของการตอบสนองตอระบบ Load ที่มากระทํา....กอนเสมอ!!!       
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