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ค ํานํา

ในชวงระยะเวลาสองถึงสามปที่ผานมาจะเห็นวาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไดทวีความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสภาพบรรยากาศของโลกที่แปรปรวนจากวิกฤตสภาวะโลกรอน ภัยธรรมชาติ

ดังกลาวไดสงผลกระทบตอความปลอดภัยของอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ มาโดยตลอด แรงกระทํา

เน่ืองจากลมถือไดวาเปนแรงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและสภาพแวดลอมประเภทหน่ึงที่สงผลกระทบตอ

ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับรายงานความเสียหายของอาคาร รวมทั้ง

การวิบัติของโครงสรางปายโฆษณาตางๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการกระทําของแรงลมถี่มากขึ้น โดยเฉพาะ

จากเหตุการณพายุฤดูรอนที่มีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงติดตามมา ที่สรางความเสียหายแก

บานเรือนและสิ่งกอสรางในหลายพื้นที่ของประเทศอยางตอเน่ือง

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 

17 ไดกําหนดคาหนวยแรงลมในลักษณะของแรงดันตอหน่ึงหนวยพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงตามความสูงของ

อาคารไว โดยขอบังคับดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแต พ.ศ. 2527 แตยังไมเคยไดรับการแกไขปรับปรุง 

ประกอบกับปจจุบันไดมีการพัฒนาดานขอมูลลมและมาตรฐานการคํานวณแรงลมกันอยางกวางขวางและ

ชัดเจนยิ่งขึ้น สงผลใหการออกแบบโครงสรางอาคารภายใตแรงลมตามขอกําหนดที่มีอยูในปจจุบันอาจไม

เหมาะสมทางปฏิบัติหรือความปลอดภัยยังไมเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล กรมโยธาธิการและผังเมือง

ไ ด ต ระ หนั ก ถึ ง ป ญห า ดั ง ก ล า ว จึ ง ไ ด ดํ า เ นิน ก า รโ ดย ใ ห ส ถ า บั น วิ จัย แล ะ ใ ห คํ า ป รึก ษ า แห ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงขอกําหนดตลอดจนจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับการ

คํานวณหนวยแรงลมที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ ของอาคารใหมีความเหมาะสมกับการออกแบบอาคารทุก

ประเภทและทุกภูมิภาคของประเทศ และมีระดับเทียบเทาสากล ซึ่งในการดําเนินการจัดทําขอกําหนด

ดังกลาวจะทําใหสอดรับกับประมวลขอบังคับอาคาร (Building Code) แหงชาติที่กรมโยธาธิการและผัง

เมืองกําลังดําเนินการจัดทําอยู ซึ่งประมวลขอบังคับอาคารดังกลาวจะมีบทบาทสําคัญตอการควบคุม

อาคารในอนาคตอันใกลน้ีอีกดวย 
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ทายน้ี กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณ ผูเชี่ยวชาญดานแรงลมจากสถาบันวิจัยและให

คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เปนกําลังสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการคํานวณแรงลมและ

การตอบสนองของอาคาร หรือ มยผ. 1311-50 ใหสําเร็จลุลวงไปดวยอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวา

มาตรฐานดังกลาวจะมีสวนชวยใหการออกแบบโครงสรางอาคารตานทานแรงลมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อันจะทําใหการกอสรางอาคารทุกประเภทในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแรงเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งจะกอใหเกิดตอความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนยิ่งขึ้นสืบไป

(นายฐิระวัตร กุลละวณิชย)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
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บทนํา

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 

17 ในหมวดแรงลม ไดกําหนดคาหนวยแรงลมที่กระทํากับอาคารเปลี่ยนแปลงตามความสูงของอาคารแต

เพียงอยางเดียว โดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากปจจัยอ่ืน เชน ตําแหนงที่ต้ังของอาคารวาอยูในเขต

ที่มีความเร็วลมอางอิงและลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกัน เปนตน ดังน้ันกรมโยธาธิการและผังเมือง จึง

ไดดําเนินการใหสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่ปรึกษาจัดทํามาตรฐาน

วาดวยการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารสําหรับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานแรงลมภายในประเทศไทยใหทันสมัยและมีความถูกตอง

สมบูรณทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการทําใหมาตรฐานวิชาชีพเปนที่ยอมรับใน

ประชาคมวิชาชีพระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัฒน   มาตรฐานฉบับใหมน้ีไดคํานึงถึง ความเร็วลมอางอิง

ในเขตตางๆ ลักษณะภูมิประเทศ รูปรางของอาคาร และคุณสมบัติทางพลศาสตรของอาคาร ซึ่งเปน

รูปแบบของมาตรฐานการคํานวณแรงลมที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล

เพื่อใหการจัดทํามาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารใหทันสมัยและมี

ความถูกตองสมบูรณทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษางานวิจัยอยางละเอียด

โดยไดแบงเปนงานวิจัยยอย 8 เร่ือง ดังน้ี งานวิจัยยอยที่ 1 เร่ือง แผนที่ความเร็วลมพื้นฐานสําหรับการ

ออกแบบอาคารของประเทศไทย งานวิจัยยอยที่ 2 เร่ือง การเปรียบเทียบแรงลมและการตอบสนองตาม

มาตรฐานของตางประเทศที่เปนสากล งานวิจัยยอยที่ 3 เร่ือง การทดสอบแบบจําลองในอุโมงคลมเพื่อหา

คาสัมประสิทธิ์ของหนวยแรงลม โดยวิธีวัดความดันลม งานวิจัยยอยที่ 4 เร่ือง การทดสอบแบบจําลองใน

อุโมงคลมเพื่อวัดแรงและคํานวณผลการตอบสนอง โดยวิธี High Frequency Force Balance งานวิจัยยอย

ที่ 5 เร่ือง การวิเคราะหและจําลองผลกระทบของลมที่มีตออาคาร โดยการคํานวณพลศาสตรของไหล

(Computational Fluid Dynamics) งานวิจัยยอยที่ 6 เร่ือง มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนอง

ของอาคาร งานวิจัยยอยที่ 7 เร่ือง คูมือปฏิบัติประกอบมาตรฐานการคํานวณหนวยแรงลมและการ

ตอบสนองของอาคาร งานวิจัยยอยที่ 8 เร่ือง การเปรียบเทียบผลกระทบในดานราคาคากอสรางระหวาง

การออกแบบโดยใชขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) และรางมาตรฐานฉบับใหม

คณะผูวิจัยไดประยุกตใชขอบังคับการออกแบบอาคารของประเทศแคนาดา ป ค.ศ. 2005

(National Building Code of Canada (NBCC)) และมาตรฐานการคํานวณแรงลมสําหรับการออกแบบ

อาคาร ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ฯ ป พ.ศ.2546 (E.I.T. Standard 1018-46) ประกอบในการ

ราง ไดประยุกตบางสวนของขอแนะนํานํ้าหนักบรรทุกสําหรับอาคารของประเทศญ่ีปุน ป ค.ศ. 2004

(Recommendation for Loads on Building, AIJ) สําหรับการคํานวณแรงลมและการตอบสนองในทิศต้ัง
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ฉากกับทิศทางลม  ไดประยุกตบางสวนของมาตรฐานนํ้าหนักบรรทุกออกแบบตํ่าสุดสําหรับอาคารและ

โครงสรางอ่ืน ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ. 2005 (Minimum Design Loads for Building and

Other Structures, ASCE7-05) สําหรับเปนแนวทางในการจัดทําตารางคาหนวยแรงลมออกแบบสําหรับ

อาคารเต้ียเพื่อความสะดวกในการใชงาน  ไดใชสภาพลมในประเทศไทยในการทําแผนที่ความเร็วลม

อางอิง ไดใชผลการทดสอบแบบจําลองในอุโมงคลมของประเทศไทยเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความ

เหมาะสม และการนําไปประยุกตใชงาน และไดใชผลการตรวจวัดอาคารในประเทศไทยจํานวนมากเพื่อ

หาความถี่ธรรมชาติและอัตราสวนความหนวงของอาคาร

มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารแบงออกเปน 3 สวนที่สําคัญ คือ สวน

ที่ 1. มาตรฐานการคํานวณแรงลมจํานวน 5 บท และ 3 ภาคผนวก สวนที่ 2. คําอธิบายมาตรฐาน และสวน

ที่ 3. ตัวอยางการคํานวณแรงลมและการตอบสนองจํานวน 6 ตัวอยาง

ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยจัดทํามาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารผม

ใครขอขอบคุณคณะผู วิ จัยทุกทานที่ไดชวยกันดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี  และขอขอบคุณ

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทุกทาน โดยเฉพาะ นายสุรพล พงษไทยพัฒน

(วิศวกรใหญ) นายสุรชัย พรภัทรกุล (ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร) และ ดร.เสถียร

เจริญเหรียญ (วิศวกรวิชาชีพ 8) ของสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได

ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเปนอยางยิ่งในการปรับปรุงแกไขมาตรฐานใหดียิ่งขึ้น ทายสุดผม

ขอขอบคุณ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีสวนสําคัญในการชวยทํางานวิจัยยอย 8 เร่ือง และ

มาตรฐานฉบับน้ี ไดแก นายวรพจน ธรรมสังคีติ  นายกําธร เจนศุภเสรี  นายพิเชษฐ กลาหาญ นายธีรวัฒน 

ธีรสุขสกุล นายจีระสิทธิ์ ทิมสถิตย  นายณัฐพล มากเทพพงษ  นายอลงกรณ กฤตรัชตนันต และนายศรา

วุฒิ เหลาพิพัฒนตระกูล รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดแก นาย

บัญชา คําวอน และ นายเอกชัย วิเชียรสุวรรณ

(รองศาสตราจารย ดร. วิโรจน บุญญภิญโญ)

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หัวหนาโครงการวิจัย
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