สวนที่ 2
คําอธิบายมาตรฐาน

คําอธิบายมาตรฐานไมไ ดเป น สว นหนึ่งของมาตรฐาน แตมีวัตถุประสงคนอกจากเป น
คําอธิบายมาตรฐานแลวยังประกอบดวยขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหผูใชมีความเขาใจในการใชมาตรฐาน
ไดดียิ่งขึ้น
หมายเลขหัวขอในคําอธิบายมาตรฐาน ใชตามในมาตรฐาน และเนื่องจากคําอธิบายจะเลือก
เฉพาะหัวขอที่มีความจําเปน ดังนั้น หมายเลขหัวขอในคําอธิบายจึงมีไมครบถวน
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คําอธิบายบทที่ 1
ทั่วไป
1.3 ขอพิจารณาหลักของการออกแบบ และ
1.4 วิธีคํานวณแรงลมรวมกับน้ําหนักบรรทุกอื่นๆ
วัตถุประสงคหลักของการออกแบบอาคารตานทานแรงลม มี 2 ประการ คือ (1) เพื่อให
อาคารนั้นมีความปลอดภัย แมในกรณีที่มีพายุรุนแรงที่โอกาสเกิดขึ้นนอยมากพัดเขามาปะทะอาคาร
และ (2) เพื่อใหอาคารสามารถใชงานไดเปนปกติ ในสภาพลมแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดบอยครั้ง
ในชวงอายุการใชงานของอาคารนั้นๆ
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ 1 ผูออกแบบจําเปนตองออกแบบใหอาคารมีโครงสราง
และสวนประกอบที่แข็งแรง สามารถตานทานแรงลมที่กระทํารวมกับน้ําหนักบรรทุกอื่นๆ ใน
รูปแบบตางๆ ไดอยางปลอดภัย เปนไปตามขอพิจารณา 1.3 (ก)
สําหรับการออกแบบอาคารเพื่อใหสามารถใชงานอาคารไดเมื่อเกิดลมแรงตามวัตถุประสงค
ที่ 2 มาตรฐานไดกําหนดใหใชคาความเร็วลมที่ต่ํากวาความเร็วลมอางอิงในการวิเคราะหคํานวณหา
ผลกระทบจากแรงลม โดยปรับลดคาความเร็วลมอางอิงดวยคาประกอบความสําคัญ ( I W ) ที่มีคา
เทากับ 0.75 (ตารางที่ 2-2 ในหัวขอ 2.2) ทั้งนี้เนื่องจากความเร็วลมอางอิงที่กําหนดในมาตรฐานฉบับ
นี้เปน คาความเร็วลมที่มีคาบเวลากลับ (return period) เทากับ 50 ปโดยประมาณ ซึ่งเปนคาความเร็ว
ลมที่มีโอกาสเกิดไดเพียง 1-2 ครั้งโดยเฉลี่ย ในชวงอายุการใชงานของอาคาร แตเมื่อนําความเร็วลม
อางอิงไปคูณกับ I W ที่มีคาเทากับ 0.75 จะไดคาความเร็วลมที่ต่ําลงและมีคาบเวลากลับสั้นลงคือ
ประมาณ 10-15 ป ซึ่งเปนคาความเร็วลมที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดบอยครั้งในชวงอายุการใชงานของ
อาคาร สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ 2 ของการออกแบบ ดังนั้น มาตรฐานจึงไดกําหนดใหใชคา
ความเร็วที่ปรับลดลงนี้ในการคํานวณหาคาการโกงตัวดานขางของอาคาร และการสั่นไหวของ
อาคาร และผลการคํานวณจะตองเปนไปตามขอพิจารณา 1.3(ข) และ (ค)
ในการออกแบบเพื่อใหอาคารมีความปลอดภัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่ 1 ผูออกแบบ
สามารถกระทําได 2 วิธี คือ วิธีกําลัง และวิธีหนวยแรงใชงาน แตในปจจุบันมาตรฐานในหลายๆ
ประเทศไดเนนความสําคัญของวิธีกําลัง และในขณะเดียวกันคอยๆ ลดความสําคัญของวิธีหนวยแรง
ใชงานโดยใหเปนเพียงทางเลือกในการออกแบบ ที่เปนเชนนี้เพราะ วิธีกําลังสงผลใหอาคารที่ไดรับ
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การออกแบบมีระดับความปลอดภัย (ภายใตสภาวะแรงกระทําตางๆ) ที่สม่ําเสมอกวาวิธีหนวยแรง
ใชงาน
ขอกําหนดในการออกแบบดวยวิธีกําลัง มีรูปแบบดังนี้:
กําลังตานทานที่คูณดวยตัวคูณลดกําลัง (φ ) ≥

แรงภายในโครงสรางอาคารที่เกิดจากผลรวม
ของแรงกระทําที่คูณดวยตัวคูณแรง

การรวมแรงกระทําที่คูณดวยตัวคูณแรงนั้นมีหลายรูปแบบ โดยที่ แตละรูปแบบจะเปนตัวแทน
ของสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นไดจริง (แมวาจะมีโอกาสเกิดนอยมาก)
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คําอธิบาย บทที่ 2
การคํานวณแรงลมสถิตเทียบเทา โดยวิธีการอยางงาย
2.2 แรงลมออกแบบ
ขั้นตอนการคํานวณแรงลม สําหรับโครงสรางหลักตานทานแรงลม โครงสรางรอง และ
ผนังภายนอก โดยวิธีการอยางงาย และวิธีการอยางละเอียด แสดงในรูปที่ อ.2.1

2.3 หนวยแรงลมอางอิงเนื่องจากความเร็วลม
ก. ความเร็วลมอางอิง
หนว ยแรงลมที่คํานวณจากคาความเร็ว ลมอางอิงที่กําหนดจะควบคุมอาคารให มีความ
ปลอดภัยเพียงพอทั้งที่สภาวะจํากัดดานใชงานและที่สภาวะจํากัดดานกําลัง
หลักการในการ
กําหนดคาความเร็วลมอางอิงนั้นพิจารณาจากลักษณะและพฤติกรรมของลมที่มีอิทธิพลในแตละ
พื้นที่ของประเทศ โดยความเร็วลมอางอิงของพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกกําหนดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูรอนและลมมรสุมประจําป สวน
ภาคใตนั้นเปนพื้นที่เสี่ยงตออิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนจึงพิจารณากําหนดความเร็วลมอางอิงที่
สภาวะจํากัดดานใชงานจากอิทธิพลของลมมรสุมประจําป แตพิจารณากําหนดความเร็วลมอางอิงที่
สภาวะจํากัดดานกําลังจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนผานทางตัวประกอบไตฝุน
พื้นที่สวนใหญของประเทศยกเว นภาคใตนั้น คาความเร็ว ลมอางอิงจะมีคาบเวลากลับ
ประมาณ 50 ป เมื่อนําคาความเร็วลมที่กําหนดไปคํานวณหนวยแรงลมในการออกแบบจะไดวา ที่
สภาวะจํากัดดานการใชงานซึ่งมีคาตัวประกอบความสําคัญของอาคารเทากับ 0.75 หนวยแรงลมใน
การออกแบบจะมีคาบเวลากลับประมาณ 15-20 ป และสําหรับที่สภาวะจํากัดดานกําลังของอาคาร
ทั่วไป ดวยตัวคูณน้ําหนักแรงลม 1.6 และคาตัวประกอบความสําคัญของอาคารเทากับ 1.0 จะไดวา
หนวยแรงลมในการออกแบบจะมีคาบเวลากลับประมาณ 500 ป
สําหรับภาคใตตั้งแตจังหวัดเพชรบุรีลงไปเปนพื้นที่เสี่ยงตออิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนที่
อาจกอตัวขึ้นในอาวไทยตอนลาง ทะเลจีนใต หรือมหาสมุทรแปซิฟก พายุหมุนเขตรอนที่กอตัวขึ้น
นี้จะมีเสนทางเดินพายุมุงไปทางทิศตะวันตกคอนไปทางเหนือเล็กนอยจึงมีโอกาสสูงที่เสนทางเดิน
พายุจะพาดผานพื้นที่ภาคใตโดยขึ้นฝงที่ชายฝงตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่เปด จากขอมูลที่ไดรับการ
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บันทึกพบวาพายุหมุนเขตรอนที่มีความรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้น และทําความเสียหายอยางใหญหลวง
กับภาคใตของประเทศไดแกพายุไตฝุนเกยซึ่งขึ้นฝงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัด
ชุมพรในป พ.ศ. 2532 นอกจากไตฝุนเกยแลวยังมีพายุหมุนเขตรอนที่กอใหเกิดความเสียหายอยาง
สูงกับบริเวณภาคใตอีกเชน พายุโซนรอนแฮเรียตในป พ.ศ. 2505 พายุโซนรอนซาราในป พ.ศ. 2516
และ พายุโซนรอนรูธ ในป พ.ศ. 2513 เปนตน (ปราณี วองวิทวัส 2532) เนื่องจากพายุไตฝุนเกยเปน
พายุที่มีกําลังรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นและมีการจดบันทึกขอมูลเสนทางเดินพายุและความเร็วลมพายุ
ไวคอนขางสมบูรณ งานวิจัยนี้จึงกําหนดใชกําลังของพายุไตฝุนเกยเปนคาอางอิงในการกําหนดตัว
ประกอบไตฝุนเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาคารในภาคใตที่สภาะจํากัดดานกําลัง
สํ า หรั บ สภาวะจํ า กั ด ด า นการใช ง านนั้ น หน ว ยแรงลมในการออกแบบที่ คํ า นวณจาก
ความเร็วลมอางอิงที่กําหนดสําหรับพื้นที่ภาคใตจะมีคาบเวลากลับประมาณ 15-20 ป เชนเดียวกัน
กับภาคอื่นๆ สวนที่สภาวะจํากัดดานกําลังนั้นเมื่อพิจารณาดานความปลอดภัยของอาคารประเภทที่มี
ความสําคัญสูง เชน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง และ สถานที่สําคัญทางราชการใหสามารถตานทาน
แรงลมพายุไดโดยไมพังทลาย หนวยแรงลมในการออกแบบที่สภาวะจํากัดดานกําลังสําหรับอาคาร
ประเภทนี้ จึงถูกกําหนดใหเทียบเทากับหนวยแรงลมที่เกิดขึ้นจากการปะทะของพายุไตฝุนเกย ดวย
การกํ า หนดค า ความเร็ ว ลมอ า งอิ ง ที่ ส ภาวะจํ า กั ด ด า นกํ า ลั ง จากการคู ณ ค า ความเร็ ว ลมปกติ ที่ มี
คาบเวลากลับประมาณ 50 ป ( V50 ) ดวยตัวประกอบไตฝุน ( TF )
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหลมปกติที่ไมรวมพายุหมุนเขตรอน ไดแกขอมูลความเร็วลม
พื้นผิวสูงสุดในรอบปจากสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาจํานวน 73 สถานี โดยนอกจากขอมูล
ความเร็วลมแลวยังประกอบดวยขอมูลความสูงของหัวตรวจวัดความเร็วลม และขอมูลภูมิประเทศ
โดยรอบสถานีเพื่อใชในการปรับแกขอมูลดิบใหสอดคลองกับนิยามของความเร็วลมอางอิง
จากการวิเคราะหพฤติกรรมของลมปกติพบวา ลมที่มีกําลังรุนแรงและทําความเสียหายกับ
บานเรือนทั่วไปอยางมากเปนลมที่เกิดในฤดูรอนชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของป (วารสาร
อุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1/2549) ลมฤดูรอนนี้มักประกอบดวยฝนฟาคะนองรุนแรง ซึ่งเกิดจากการ
ปะทะระหวางมวลอากาศเย็นที่แผตัวลงมาจากประเทศจีนและมวลอากาศรอนเหนือพื้นดิน มวล
อากาศเย็นจะยกมวลอากาศรอนลอยสูงขึ้นจนและกอตัวเปนเมฆฝน เมื่อมวลอากาศทิ้งตัวสูผิวดินจะ
แผกระจายในทุกทิศทางในบริเวณไมกวางนัก จากการศึกษาพบวาลมความเร็วสูงสุดของเกือบทุกป
ลวนเกิดขึ้นในชวงฤดูรอนนี้แทบทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของลมสําหรับ
ประเทศไทยของ Atkinson (1971) ลมฤดูรอนจะมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ ภาค
กลางตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อิทธิพลของลมฤดูรอนจะลดลงสําหรับภาค
กลางตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยในบริเวณนี้จะไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
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ตะวันตกเฉียงใตเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ลมฤดูรอนจะมีอิทธิพลนอยมากกับภาคใตของประเทศ โดย
ในบริเวณนี้จะไดรับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
สําหรับขอมูลของพายุหมุนเขตรอนที่พัดเขาสูประเทศไทย ไดจากเอกสารทางวิชาการของ
กรมอุตุนิยมวิทยาแหงประเทศไทย (ปราณี วองวิทวัส 2532) และรายงานของหนวยงานสากลซึ่งเฝา
ระวังและติดตามการเกิดและเสนทางเดินของพายุ (Plante and Guard 1990) จากการศึกษาพบวา
บริเวณที่ไดรับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนแบงออกไดเปน 2 บริเวณ คือ
1. บริเวณกลุมจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
พายุหมุนเขตรอนจะมีอิทธิพลตอบริเวณนี้ในชวงตั้งแตกลางป โดยจะมีกําลังคอนขางต่ําใน
ระดับของดีเปรสชั่น เนื่องจากไดถูกลดกําลังลงเมื่อพัดผานประเทศเวียดนาม ประเทศ
ลาว และประเทศกัมพูชา กอนที่จะเขาสูประเทศไทย จากการศึกษาพบวาลมปกติเปนลมที่
กําหนดความเร็วลมอางอิงของบริเวณนี้
2. บริเวณจังหวัดทางภาคใตของประเทศ
พายุหมุนเขตรอนจะมีอิทธิพลตอบริเวณนี้ในชวงปลายป อาจมีกําลังปานกลางในระดับพายุ
โซนร อ น หรื อ อาจมี กํ าลั ง สูง ในระดั บ พายุ ไ ต ฝุน ไดเ นื่อ งจากชายฝ ง ภาคใต เ ป น แหลม
ล อ มรอบด ว ยทะเลทั้ ง สองฝ ง จึ ง เป น พื้ น ที่ เ ป ด และ เสี่ ย งต อ การเข า ปะทะของพายุ
โดยตรง เพื่ อ ป อ งกั น ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น อย า งมหาศาลดั ง เช น ที่ เ คย
เกิดขึ้นจากพายุไตฝุนเกยในอดีต ความเร็วอางอิงของบริเวณจังหวัดทางภาคใตนี้ จะถูก
กําหนดจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน ถึงแมวาผลการศึกษาของ Mikitiuk และ คณะ
(1995) จะบงชี้วาพายุหมุนเขตรอนจะมีอิทธิพลมากกวาลมปกติเมื่อคาบเวลากลับมากกวา
1000 ปก็ตาม
ขั้นตอนการวิเคราะหความเร็วลมอางอิงแบงออกไดเปน 6 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการปรับแกคาขอมูลความเร็วลมที่ไดจากการตรวจวัด โดยประมาณวาขอมูลดิบ
ของความเร็วลมเปนคาเฉลี่ยใน 5 วินาที เนื่องจากเวลาหนวงของเครื่องมือตรวจวัด เปน
ความเร็วลมเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง ที่ระดับ 10 เมตร ในสภาพเปดโลง (Simui และ Scanlan
1986)
2. ขั้นตอนการวิเคราะหความเร็วลมที่ปรับแกแลวดวยทฤษฎีคาปลายสุดแบบที่ 1 เพื่อ
ประมาณคากําหนดการกระจายตัว (dispersion parameter, α ) และ คากําหนดตําแหนง
(location parameter, β ) ของฟงกชั่นการกระจายตัวสะสมของความเร็วลม ดวยวิธี
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Probability Weighted Moment (Palutikof และ คณะ 1999) จากการวิเคราะหพบวา
ฟงกชั่นการกระจายตัวสะสมของความเร็วลมเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติจะมีคา α
อยูระหวาง 2.5 ถึง 4.0 คากําหนดการกระจายตัวนี้สื่อถึงคาเบี่ยงเบนของความเร็วลม
สู ง สุ ด ในแต ล ะป จะเห็ น ได ว า ลมปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภาคใต มี ค า α ค อ นข า งน อ ย ซึ่ ง
สอดคลองกับความจริงที่วาลมปกติที่มีอิทธิพลตอภาคใตคือลมมรสุมประจําปซึ่งเปน
ลมที่มีพฤติกรรมคอนขางแนนอนและสม่ําเสมอ สวนทางตอนบนของประเทศจะไดรับ
อิทธิพลของพายุฤดูรอนซึ่งมีพฤติกรรมไมแนนอนและเกิดขึ้นในบริเวณแคบ ผลการ
วิเคราะหจึงไดคา α ที่สูงกวา
3. ขั้นตอนการวิเคราะหคาความเร็วลมที่มีคาบเวลากลับ 50 ป เพื่อกําหนดความเร็วลม
อางอิงที่มีคาบเวลากลับประมาณ 50 ป เมื่อพิจารณาเสนชั้นของคากําหนดการกระจาย
ตัว รวมกับผลการวิเคราะหความเร็วลม ณ สถานีตางๆที่คาบเวลากลับ 50 ป จึงสามารถ
ประมาณเสนชั้นของความเร็วลมที่คาบเวลากลับ 50 ปเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติได
ดังรูปที่ อ.2.2 จากการศึกษาพบวาภาคเหนือตอนบนมีคา V50 ประมาณ 29 เมตรตอ
วิ น าที ภาคเหนื อ ตอนล า งมี ค า V50 ประมาณ 27 เมตรต อ วิ น าที จั ง หวั ด ทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อบริเ วณชายแดนจะมีคา V50 ประมาณ 27 เมตรต อวิน าที สว น
ตอนกลางของประเทศและภาคใตจะมีคา V50 ประมาณ 25 เมตรตอวินาที
4. ขั้นตอนการตัวคูณน้ําหนักของแรงลม พิจารณาจากการกําหนดใหหนวยแรงลมสําหรับ
สภาวะจํ ากั ด ด า นกํ าลั ง มีค าบเวลากลั บที่ ป ระมาณ 500 ป จากการแบ ง กลุ ม จัง หวั ด
ออกเปน 4 บริเวณตามแนวโนมของเสนชั้นคากําหนดการกระจายตัวในรูปที่ อ.2.2 ได
คาเฉลี่ยของคากําหนดการกระจายตัวของกลุม ( α̂ ) และ คาเฉลี่ยบวกหนึ่งเทาของคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วลมที่คาบเวลากลับ 30 ป ( Vˆ30 = V30 + σ ) สามารถ
คํานวณหาคากําหนดตําแหนง ( βˆ ) คาความเร็วลมที่คาบเวลากลับ 50 ป ( Vˆ50 ) และ 500
ป ( Vˆ500 ) และ ตัวคูณน้ําหนักของแรงลมที่เหมาะสม ( FW ) ของแตละกลุม ดังนี้
1
)]
30
1
Vˆ50 = βˆ − αˆ ⋅ ln [ − ln (1 − ) ]
50
1
Vˆ500 = βˆ − αˆ ⋅ ln [ − ln (1 −
)]
500
FW ⋅ 0.5 ⋅ ρ ⋅ (Vˆ50 ) 2 = 0.5 ⋅ ρ ⋅ (Vˆ500 ) 2

βˆ = Vˆ30 + αˆ ⋅ ln [ − ln (1 −

⎛ Vˆ ⎞
FW = ⎜⎜ 500 ⎟⎟
ˆ
⎝ V50 ⎠

2
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กลุมภาคเหนือ
กลุมตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุมพื้นที่ตอนกลาง
กลุมภาคใต

α̂

Vˆ30

βˆ

Vˆ50

Vˆ500

FW

3.4
3.2
2.8
2.5

26.8
25.3
23.5
22.6

15.3
14.6
14.0
14.2

28.6
26.9
24.9
23.9

36.4
34.2
31.4
29.6

1.62
1.61
1.60
1.53

จากการวิเคราะหจึงสรุปไดวา ตัวคูณน้าํ หนักของแรงลมเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติที่
เหมาะสมมีคาเทากับ 1.6
5. ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห ห าตั ว ประกอบไต ฝุ น ของพื้ น ที่ ภ าคใต จากรายงานและการ
วิเคราะหของ Joint Typhoon Warning Center (Plante and Guard 1990) พบวาพายุ
ไตฝุนเกยมีความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ยใน 1 นาที ที่ระดับ 10 เมตร เมื่ อขึ้นฝงที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดชุมพรประมาณ 100 น็อต (หรือ 51.4 เมตรตอวินาที ) และ
ลดกําลังลงเหลือประมาณ 80 ถึง 90 น็อตหลังจากพัดผานผืนดินกอนเขาสูทะเลอันดา
มัน จากนั้นจึงทวีความรุนแรงมากขึ้นเปนระดับซุปเปอรไตฝุนและขึ้นฝงที่ประเทศ
อินเดียอีกครั้ง ความเร็วลมเฉลี่ยใน 1 นาทีที่ระดับ 51.4 เมตรตอวินาที สามารถแปลง
เปนความเร็วลมเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมงไดโดย 51.4/1.25 = 41.1 เมตรตอวินาที ซึ่งใกลเคียง
กับคาความเร็ว 37.5 เมตรตอวินาที ที่ไดจากการศึกษาเพื่อจําลองพฤติกรรมของพายุ
ไตฝุนเกยโดย Mikituik และคณะ (1995) จากการพิจารณาดานความปลอดภัยของ
อาคารประเภทที่มีความสําคัญสูงในการตานทานแรงลมพายุไดโดยไมพังทลาย หนวย
แรงลมที่เกิดจากพายุไตฝุนเกย

1
ρ ⋅ ( 41.1 ) 2
2

จึงถูกใชเปนตัวกําหนดสภาวะจํากัดดาน

กําลังสําหรับอาคารที่มีความสําคัญสูง และสูงมาก
1
1
1.15 ⋅ 1.6 ⋅ ρ ⋅ (TF ⋅ 25) 2 = ρ ⋅ (41.1) 2
2
2
TF = 1.21

จึงไดคาตัวประกอบไตฝุนสําหรับบริเวณชายฝงตะวันออกของภาคใตประมาณ 1.2 เมื่อ
พายุขึ้นฝงแลวจะออนกําลังลงเนื่องจากความชื้นของอากาศที่ลดลงและการพัดผานสิ่ง
กีดขวางบนพื้นดิน อยางไรก็ตามเนื่องจากภาคใตของไทยเปนพื้นที่แคบและมีทะเล
ขนาบทั้งสองดาน กําลังของพายุจึงมิไดลดลงมากเหมือนกรณีพายุที่พัดเขาประเทศทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลพบวาพายุไตฝุนเกยมีความเร็ว 100 น็อตเมื่อขึ้นฝง
และลดกําลังลงเปนประมาณ 80 ถึง 90 น็อตเมื่อเขาสูประเทศพมา จากสาเหตุดังกลาว
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จึงกําหนดใชคาประกอบไตฝุน 1.2 เฉพาะในแถบบริเวณประมาณ 50 กิโลเมตรจาก
ชายฝงตะวันออก และพิจารณาปรับลดความเร็วลมของพายุเมื่อเขาสูผืนดินลงเหลือรอย
ละ 90 จึงไดคาตัวประกอบไตฝุนสําหรับจังหวัดเพชรบุรีและบริเวณชายฝงตะวันตก
เทากับ 1.08
6. ขั้นตอนกําหนดคาความเร็วลมอางอิง จากเสนชั้นของ V50 ในรูปที่ อ.2.2 และการแบง
การกําหนดคา TF ของภาคใตแยกเปน 2 บริเวณ จึงสามารถจําแนกความเร็วลมอางอิงที่
เหมาะสมของแตละพื้นที่เปนกลุมดังนี้
V50

ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายแดน
ตอนกลางของประเทศ
ภาคใตฝงตะวันตก และจังหวัดเพชรบุรี
ภาคใตฝงตะวันออก

TF

29 เมตรตอวินาที
27 เมตรตอวินาที
27 เมตรตอวินาที
25 เมตรตอวินาที
25 เมตรตอวินาที
25 เมตรตอวินาที

1.0
1.0
1.0
1.0
1.08
1.2

ความเร็วลมอางอิงของแตละกลุมคํานวณไดจาก
สําหรับการออกแบบที่สภาวะจํากัดดานการใชงาน
สําหรับการออกแบบที่สภาวะจํากัดดานกําลัง

V = V50

V = TF ⋅ V50

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏใน วิโรจน บุญญภิญโญ และคณะ (2550 ก) และ นเรศ ลิมสัมพันธ
เจริญ และคณะ (2550)
คณะผูวิจัยไดเสนอคาประกอบไตฝุนดังกลาวสําหรับภาคใตและจังหวัดเพชรบุรี สําหรับ
อาคารทุกประเภท (ตารางที่ 2-1) อยางไรก็ตามคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษาไดพิจารณาเห็นวาบริเวณจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยมีความนาจะเปนที่จะเกิดพายุ
ไตฝุนและมีความรุนแรงเทียบเทาพายุเกยนอยมาก ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงไดกําหนดใหใชคา
ประกอบไตฝุนดังกลาวกับอาคารประเภทความสําคัญสูงมากเทานั้น (ตารางที่ 2-1) สวนอาคาร
ประเภทอื่นการใชคาประกอบดังกลาวใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูคํานวณออกแบบโครงสราง
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ข. ความเร็วลมเฉลี่ยในชวงเวลาตางๆ
ความเร็วลมอางอิงในมาตรฐานนี้ คือความเร็วลมเฉลี่ยในชวงเวลา 1 ชั่วโมง ที่ความสูง 10
เมตรจากพื้นดิน ในสภาพภูมิประเทศโลง สําหรับคาบเวลากลับ 50 ป ความเร็วลมเฉลี่ยขึ้นกับชวง
ความยาวของเวลาที่ ใ ช เ ฉลี่ ย เมื่ อ ช ว งเวลาที่ ใ ช เ ฉลี่ ย ลดลง ความเร็ ว ลมเฉลี่ ย สู ง สุ ด จะเพิ่ ม ขึ้ น
ความสัมพันธระหวางความเร็วเฉลี่ยในชวงเวลา t วินาที กับชวงเวลา 1 ชั่วโมง ที่ความสูง 10 เมตร
จากพื้นดินในสภาพภูมิประเทศโลง หาไดจากรูปที่ อ.2.3 (Durst 1990) ความสัมพันธดังกลาวไดถูก
ยืนยันความถูกตองโดยนักวิจัยจํานวนมาก และถูกนําไปใชในมาตรฐานสากลตางๆ
ดังนั้น ในกรณีที่ใชมาตรฐานอื่นซึ่งความเร็วลมอางอิงอาจไมไดคํานวณจากความเร็วลม
เฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง จะตองแปลงความเร็วลมอางอิงในมาตรฐานนี้ไปเปนความเร็วลมอางอิงเทียบเทา
ในชวงเวลา t วินาที ตัวอยางเชน มาตรฐาน ASCE7-05 (ASCE 2005) นิยามความเร็วลมอางอิงคือ
ความเร็วลมเฉลี่ยในชวงเวลา 3 วินาที จากรูปที่ อ.2.3 ได V3 / V3600 = 1.52 ดังนั้น เมื่อความเร็วลม
อางอิงในมาตรฐานนี้เทากับ 25 ม./วินาที จะเทียบเทาความเร็วลมอางอิงในมาตรฐาน ASCE7-05
เทากับ 25 × 1.52 = 38 ม./วินาที เปนตน
ค. ความเร็วลมเฉลี่ยสําหรับคาบเวลากลับตางๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะความเร็วลมเนื่องจากลมปกติเพียงอยางเดียวโดยไมรวมอิทธิพลของ
ไตฝุน คาความเร็วลมเฉลี่ยสําหรับคาบเวลากลับ N ป (VN ) ของกลุมความเร็วลมอางอิงใดๆ
สามารถคํานวณไดจากคาความเร็วลมเฉลี่ยสําหรับคาบเวลากลับ 50 ป (V50 ) ของกลุมความเร็วลม
อางอิงดังกลาวไดโดยสมการ
V N = FV50

โดยที่ F = คาประกอบการเปลี่ย นแปลงความเร็ว ลมเฉลี่ ยสําหรับคาบเวลากลับตางๆ
แสดงในตารางที่ อ.2-1

2.4 คาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ (C )
e

คาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เปนคาประกอบที่นํามาปรับคาหนวยแรงลมให
แปรเปลี่ยนตามความสูงจากพื้นดินและสภาพภูมิประเทศ ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ A และ B
โดยวิธีการอยางงาย และวิธีการอยางละเอียด แสดงในรูปที่ อ.2.4 และ อ.2.5 ตามลําดับ และ
ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ C โดยวิธีการอยางละเอียด แสดงในรูปที่ อ.2.6 และ อ.2.7
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รูปที่ อ.2.1 แผนภาพขั้นตอนการคํานวณแรงลมและการตอบสนองโดยวิธีการอยางงายและวิธีการ
อยางละเอียด
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รูปที่ อ.2.2 เสนชั้นความเร็วลมเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติ ที่คาบเวลากลับ 50 ป (เมตรตอวินาที)
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รูปที่ อ.2.3 ความสัมพันธระหวางความเร็วลมเฉลี่ยในชวงเวลา t วินาที กับชวงเวลา 1 ชั่วโมง
ตารางที่ อ.2-1 คาประกอบการแปลงความเร็วลมเฉลี่ยสําหรับคาบเวลากลับตางๆ
N (ป)

.F .

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
200
500
1,000

0.73
0.81
0.86
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
0.99
1.00
1.08
1.16
1.26
1.34
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รูปที่ อ.2.4 ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ A ซึ่งเปนสภาพภูมิประเทศแบบโลงซึ่งมีอาคาร ตนไม
หรือสิ่งปลูกสราง กระจัดกระจายอยูหางๆ กัน หรือเปนบริเวณชายฝงทะเล

รูปที่ อ.2.5 ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ B ซึ่งเปนสภาพภูมิประเทศแบบชานเมือง หรือพื้นที่ที่มี
ตนไมใหญหนาแนน หรือบริเวณศูนยกลางเมืองขนาดเล็ก
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รูปที่ อ.2.6 ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ C ซึ่งเปนสภาพภูมิประเทศของบริเวณศูนยกลางเมือง
ใหญ มีอาคารสูงอยูหนาแนน โดยที่อาคารไมนอยกวารอยละ 50 ตองมีความสูงเกิน 4
ชั้น

รูปที่ อ.2.7 ภาพดานหลังเปนตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ C ภาพดานหนาเปนตัวอยางสภาพภูมิ
ประเทศแบบ B
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คาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในสมการ (2-5) และสมการ (2-6) นั้นกําหนดขึ้นให
สอดคลองกับลักษณะของลมโดยทั่วไปซึ่งพัดผานพื้นที่บริเวณกวางเชนลมมรสุมประจําปและลมที่
เกิดจากพายุหมุนเขตรอน กลาวคือความเร็วลมเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นตามความสูง แตการแปรเปลี่ยนของ
ความเร็วลมเฉลี่ยตามระดับความสูงของลมที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนองนั้นแตกตางไป โดยความเร็ว
ลมสูงสุดจะเกิดขึ้นที่ระดับต่ําเหนือพื้นดิน ลมจะมีความเร็วคอนขางคงที่จากระดับ 40 เมตรถึง 60
เมตร และจะมีความเร็วนอยลงที่ระดับสูงขึ้นไป อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวาเมื่อใชคาประกอบ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่กําหนดใหควบคูกับคาความเร็วลมอางอิงในแตละกลุมพื้นที่นั้น หนวย
แรงลมที่คํานวณไดจะใหคาที่ครอบคลุมหนวยแรงลมที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนองในเกือบทุกกรณี
ยกเวนในบริเวณที่มีความเร็วลมอางอิงไมเกิน 25 เมตรตอวินาที ในรูปที่ ก.1 ซึ่งเปนความเร็วลมที่
คอนขางนอยและเมื่อใชคาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศแบบ B พบวาในบางกรณี คา
ความเร็วลมที่ระดับต่ําที่คํานวณไดนั้นจะมีคานอยกวาคาความเร็วลมที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากพายุฝน
ฟาคะนองพอสมควร ดวยเหตุนี้จึงพิจารณาไมอนุญาตใหใชคาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
แบบ B กับอาคารที่มีความสูงไมเกิน 80 เมตร และตั้งอยูในกลุมที่มีความเร็วลมอางอิงไมเกิน 25
เมตรตอวินาที

2.6 คาสัมประสิทธิ์หนวยแรงลม
ก. คาสัมประสิทธิ์หนวยแรงลมของอาคาร
ในประเทศไทย ได มี ก ารทดสอบแบบจํ า ลองแข็ ง ของอาคารในอุ โ มงค ล ม เพื่ อ หาค า
สัมประสิทธิ์หนวยแรงลม (วิโรจน บุญญภิญโญ และคณะ 2550 ข) งานวิจัยดังกลาวไดทําการ
ทดสอบอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม 4 อาคาร ที่มีอัตราสวนความกวาง ความลึก และความสูง ซึ่งเปน
ตัวแทนของอาคารเตี้ย 45:45:45 ม. (1:1:1) อาคารสูงปานกลาง 45:45:90 ม. (1:1:2) อาคารสูง
30:45:180 ม.(1:1.5: 6) และ 45:30:180 (1:2/3:4) ผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิ์ของหนวย
แรงลมเฉลี่ยดานตนลมของอาคารสูงปานกลาง และสูง โดยทั่วไปเทากับ 0.8 ซึ่งตรงกับคาที่กําหนด
ในมาตรฐาน ASCE 7-05 (ASCE 2005) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ NBCC (NBCC 2005) ของ
ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ยังพบวาคาสัมประสิทธิ์ของหนวยแรงลมดานทายลมของอาคารเทียบ
กับความเร็วลมอางอิงที่ยอดอาคาร ดังกลาวโดยทั่วไปมีคาอยูระหวาง -0.24 ถึง -0.5 ขึ้นกับ
อัตราสวนความกวางตอความลึกของอาคาร ซึ่งคาโดยทั่วไปสอดคลองกับคาที่กําหนดในมาตรฐาน
ทั้งสองดังกลาว
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ลม

ก.) แบบจําลองแข็ง

ข.) แรงลมดานตนลม

ค.) แรงลมดานทายลม

ง.) รวมแรงลมดานตนลมและทายลม

รูปที่ อ.2.8 หนวยแรงลมของอาคารสูงปานกลางขนาด 45 × 45 เมตร และสูง 90 เมตร ที่คํานวณ
จากคาสัมประสิทธิ์หนวยแรงลมจากผลการทดสอบในอุโมงคลมรวมกับการคํานวณ
ทางสถิติ สําหรับความเร็วลมอางอิงเทากับ 25 เมตร/วินาที ในสภาพภูมิประเทศแบบ B
(กก./ม.2)
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ตัวอยางหนวยแรงลมของอาคารสูงปานกลางขนาด 45 × 45 เมตร และสูง 90 เมตร ที่
คํานวณจากคาสัมประสิทธิ์หนวยแรงลมจากผลการทดสอบในอุโมงคลมรวมกับการคํานวณทาง
สถิติ แสดงในรูปที่ อ.2.8 สําหรับความเร็วลมอางอิงเทากับ 25 เมตร/วินาที ในสภาพภูมิประเทศ
แบบ B (กก./ม.2) (วิโรจน บุญญภิญโญ และคณะ 2550 ข, ค)
ข. คาสัมประสิทธิ์หนวยแรงลมของปาย
แรงลมสําหรับการออกแบบโครงสรางปายและกําแพงในมาตรฐานตางประเทศ เชน ASCE
7-05 (ASCE 2005) และ AS/NZS1170.2:2002 (AS 2002) ไดถูกกําหนดขึ้นตามหลักวิชาอากาศ
พลศาสตร (Aerodynamics) โดยที่คาสัมประ สิทธิ์สําคัญๆ เชน Drag Coefficient นั้น ไดมาจากการ
ทดสอบแบบจําลองยอสวนของปายและกําแพงในอุโมงคลม อยางไรก็ดี มาตรฐานรุนกอนๆเชน
ASCE7-02 (ASCE 2002) มักอางอิงงานของ Flachbart ในป ค.ศ. 1930 (Simiu and Scanlan 1996)
ซึ่งเปนการทดสอบอุโมงคลมที่ลาสมัยเพราะไมไดจําลองสภาพลมธรรมชาติใหเหมือนจริง ในขณะ
ที่มาตรฐานฉบับปจจุบัน เชน ASCE7-05 และ AS/NZS1170.2: 2002 อางอิงงานของ Letchford
ในชวงปค.ศ.1994-2001 (Letchford 2001, Letchford and Holmes 1994) ซึ่งเปนการทดสอบอุโมงค
ลมที่ทันสมัย โดยมีการทําแบบจําลองปายและกําแพงและสภาพลมธรรมชาติไดสมจริง ดังนั้นจึงมี
คาสัมประสิทธิ์เพื่อใชคํานวณแรงลมที่เหมาะสมและนาเชื่อถือกวา
ในประเทศไทย ไดมีการทดสอบแบบจําลองปายในอุโมงคลม ซึ่งเปนงานวิจัยของสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) รวมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Sinthuwong 2004, Poemsantitham
2005, สุวรรสาม ศรีวิเชียร 2546, ธีรวัฒน ธีรสุขสกุล 2548, Warnitchai and Sinthuwong 2006) ใน
งานวิจัยนี้ ไดมีการทดสอบแบบจําลองปายรูปรางลักษณะตางๆ ภายใตแรงลมที่มีทิศทางเขาประทะ
ในแบบตางๆ รวมทั้งมีการศึกษาถึงผลกระทบของอาคารและสิ่งปลูกสรางขางเคียงที่มีตอแรงลมที่
กระทําตอปาย ผลการวิจัยหลักสอดคลองกับผลการศึกษาของ Letchford (Letchford 2001,
Letchford and Holmes 1994) อีกทั้งยังใหขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแรงลมในแงมุม
ตางๆที่เปนประโยชนตอการจัดทําขอกําหนดแรงลมสําหรับการออกแบบปาย
ผลการทดสอบแบบจําลองปาย (และกําแพง) ในอุโมงคลม แสดงอยางชัดเจนวา:
(1) แรงลมที่กระทําตอปายเกิดจาก แรงดันลม (Pressure) ที่กระทําตั้งฉากกับแผนปาย สวนแรง
เฉือน (Shear Force) ที่กระทําในระนาบของแผนปายมีคาต่ํามากจนไมจําเปนตองนํามาพิจารณา
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ดังนั้น แรงลัพทที่เกิดจากลมจึงมีทิศทางตั้งฉากกับแผนปายเสมอไมวาทิศทางของลมจะทํามุม
เอียงกับแผนปายเทาใดก็ตาม
(2) แรงลัพธที่ตั้งฉากกับแผนปาย เรียกในที่นี้วา Drag Force มีคาแปรเปลี่ยนไปตามทิศทางของลม
โดยมีคาสูงสุดเมื่อมุมระหวางทิศทางของลมกับเสนที่ตั้งฉากกับระนาบปาย (มุม θ ในรูป ข.11(
ก)) มีคาอยูระหวาง -45º กับ +45º (θ = 0º คือ กรณีที่ลมมีทิศทางตั้งฉากกับแผนปาย) และ Drag
Force มีคาลดต่ําลง เมื่อ θ มีคามากกวา +45º หรือ ต่ํากวา -45º
(3) แรงดันลม (Pressure) ณ ตําแหนงตางๆ บนแผนปาย มีคาแปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จึงสงผลให
คา Drag Force เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา นอกจากนี้การกระจายตัวของแรงดันลมบนแผน
ปายก็มีการแปร เปลี่ยนรูปรางตลอดเวลาเชนกัน และมักจะเปนการกระจายตัวที่ไมสม่ําเสมอ
(Non-Uniform Pressure Distribution) จึงทําให Drag Force มิไดกระทําตอศูนยกลางของแผน
ปาย แตจะเยื้องศูนยออกไปจนทําใหเกิดแรงบิด (Torsion) กระทําตอแผนปาย
(4) แรงบิด (Torsion) สูงสุด เกิดขึ้นเมื่อ θ มีคาประมาณ +45º หรือ -45º โดยคาเยื้องศูนยทําใหเกิด
แรงบิดสูงสุดนี้ มีคาไมเกิน 20% ของความกวางของแผนปาย (e < 0.2b) ในขณะที่ แรงบิดมีคา
ต่ําสุดและมีคาเฉลี่ยเปนศูนยเมื่อ θ = 0º อยางไรก็ดี คา Drag Force สูงสุดที่เกิดขึ้นในทั้ง 2
กรณี มีคาใกลเคียงกัน
ดว ยลัก ษณะของแรงลมที่ ก ระทํ าตอปาย(และกํา แพง) ดั ง กล าว มาตรฐานฉบับนี้จึ งกํา หนดให
พิจารณาทั้งกรณี θ = 0º ที่มีแรงลมสําหรับออกแบบกระจายตัวอยางสม่ําเสมอตลอดความกวางของ
แผนปายและมีแรงบิดเปนศูนย (ข.11(3)) และ กรณี θ = ±45º ที่มีแรงลมกระจายตัวอยางไม
สม่ําเสมอ สงผลใหเกิดแรงบิดสูงสุด (ข.11(4)) โครงสรางของปาย(และกําแพง) จําเปนตองถูก
ออกแบบใหสามารถตานทานสภาพแรงลมที่แตกตางกันนี้ ไดทั้ง 2 กรณี จึงจะปลอดภัย
เนื่องจากคา Drag Force สูงสุดที่เกิดขึ้นในทั้ง 2 กรณีดังกลาวขางตน มีคาที่ใกลเคียงกัน จึง
สามารถใชคาสัมประสิทธิ์เฉลี่ย C pa ตัวเดียวกัน ดังแสดงไวในตารางที่ ข.2 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์นี้ได
ถูกกําหนดขึ้นโดยพิจารณาจากคา Drag Coefficient ที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองยอสวนของ
ปาย (และกําแพง) ในอุโมงคลม ในงานวิจัยของ Letchford (Letchford 2001, Letchford and Holmes
1994) และงานวิจัยในประเทศไทย (Sinthuwong 2004, Poemsantitham 2005, สุวรรณสาม ศรีวิเชียร
2546, ธีรวัฒน ธีรสุขสกุล 2548, Warnitchai and Sinthuwong 2006)
มาตรฐานไดกําหนดใหใชคาประกอบ Cg เทากับ 2.35 ซึ่งเปนคาที่ใชในกรณีที่โครงสรางมีการ
ตอบสนองตอแรงลมแบบกึ่งสถิต (Quasi-Static) ทั้งนี้เนื่องจากปายและกําแพงโดยทั่วไปมีความสูง
ไมเกิน 30 เมตรและมีความถี่ธรรมชาติสูงกวา 1 Hz
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คําอธิบาย บทที่ 3
การคํานวณแรงลมสถิตเทียบเทา และการตอบสนองในทิศทางลม
โดยวิธีการอยางละเอียด
3.5 คาประกอบเนื่องจากการกระโชกของลม
ก. หลักการพื้นฐาน คาประกอบเนื่องจากการกระโชกของลม
แรงที่เกิดขึ้นตอโครงสรางเนื่องจากลมมีลักษณะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบสุม (random)
ทั้งในดานของขนาดของแรงและสวนผสมของความถี่ที่มีคาในชวงกวาง ผลของแรงในลักษณะนี้จึง
ทําใหโครงสรางมีการตอบสนองหลักดวยความถี่ธรรมชาติของตัวโครงสราง ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบ
การสั่นไหว โดยทั่วไปแลว พลังงานสวนใหญของความถี่ที่ประกอบกันในแรงลมอยูในคาความถี่ที่
ต่ําเมื่อเทียบกับความถี่ธรรมชาติพื้นฐานของโครงสราง ดังนั้นการวิเคราะหจึงสามารถใชเพียงผล
จากรูปแบบการสั่นไหวพื้นฐานเพื่อใหไดคําตอบที่มีความถูกตองในระดับที่ยอมรับได
แรงลมที่เกิดขึ้นในทิศทางลมประกอบดวย (1) สวนที่เปนคาเฉลี่ยที่เกิดจากคาเฉลี่ยของ
ความเร็วลม (2) สวนกึ่งสถิต (quasi-static) ที่เกิดจากความผันผวนของลมที่ความถี่ต่ํา และ (3) สวน
กําทอน (resonant) ที่เกิดจากความผันผวนของลมที่ความถี่ใกลเคียงกับคาความถี่ธรรมชาติ
วิธีการคํานวณแรงและผลตอบสนองในทิศทางลมที่กําหนดไวในบทที่ 2 และ 3 ของ
มาตรฐานฉบั บ นี้ ใ ช สํ าหรั บ การประมาณผลของแรงสถิ ต เที ย บเท า ที่ เ กิ ด จากลมที่ ทํ า ให เ กิ ด ผล
ตอบสนองสูงสุดดวยหลักคาประกอบเนื่องจากผลการกระโชกของลม (gust effect factor)
(Davenport 1967) โดยแรงสถิตเทียบเทาที่เกิดขึ้นเปนผลรวมจาก คาเฉลี่ย คาจากสวนกึ่งสถิต และ
คาจากส ว นกํ าทอนซึ่ง เกิด จากผลการตอบสนองเชิ งพลศาสตรใ นทิศทางลมจากความป น ปว น
(turbulence) ในชั้นบรรยากาศของลมที่ปะทะโครงสราง
หลั ก ค า ประกอบเนื่ อ งจากผลการกระโชกของลมคื อ การประมาณค า สู ง สุ ด ของ
ผลตอบสนองของโครงสรางจากคาเฉลี่ยของผลตอบสนองคูณดวยคาประกอบที่ขึ้นอยูกับหลาย
ป จ จั ย เช น ความเร็ ว ลม ระยะเวลาที่ พิ จ ารณาค า เฉลี่ ย ลั ก ษณะสภาพภู มิ ป ระเทศ ขนาดของ
โครงสราง และคุณสมบัติเชิงพลศาสตรของโครงสราง เปนตน
ผลการคูณขยายเชิงพลศาสตรสําหรับแรงและผลตอบสนองจากวิธีคาประกอบเนื่องจากผล
การกระโชกของลม สามารถหาได จ ากหลั ก การสั่ น สะเทื อ นแบบสุ ม (random
vibration)
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ตัวอยางเชน การพิจารณาหาคาผลตอบสนองสูงสุด ( y max ) สามารถประมาณไดจากคาเฉลี่ย (μ )
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือคารากกําลังสองเฉลี่ย (root-mean-square, RMS) (σ ) โดย
ทฤษฎีความนาจะเปน คาผลตอบสนองสูงสุดสําหรับชวงเวลาที่พิจารณา (T ) สามารถหาคาไดดังนี้
y max = μ + g pσ

(อ.3-1)

คือคาประกอบเชิงสถิติเพื่อปรับคารากกําลังสองเฉลี่ยใหเปนคาสูงสุด มีความสัมพันธ
ตามจํานวนครั้งที่ผลจากแรงลมมีคาเทากับคาเฉลี่ยในชวงเวลาที่พิจารณา (หรือหมายความถึง ความ
ผันผวน (fluctuation) โดยเฉลี่ยของขอมูล) โดยที่ใชคา T = 3600 วินาที สําหรับการใชความเร็ว
ลมเฉลี่ยในชวงเวลาที่พิจารณา 1 ชั่วโมงเปนความเร็วลมอางอิง คา g p มีคาอยูในชวง 3.5 ถึง 4.0
และกําหนดไวในสมการที่ (3-9) ซึ่งมีสมมุติฐานวาความนาจะเปนของการเกิดคาเฉลี่ยของผลของ
แรงลมมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Gaussian (Davenport 1964)
gp

คาประกอบเนื่องจากการกระโชกของลม (C g ) มีนิยามคือ อัตราสวนของคาผลตอบสนอง
สูงสุดที่อาจเกิดขึ้นตอคาเฉลี่ยของผลตอบสนอง ดังนี้
Cg =

y max

μ

= 1+ g p

σ
μ

(อ.3-2)

โดยที่ผลตอบสนองแบบคารากกําลังสองเฉลี่ย สามารถคํานวณไดจากพื้นที่ใตกราฟของ
power spectrum density ของผลตอบสนอง ( y ) ที่สามารถจําแนกเปนสวนกึ่งสถิตและสวนกําทอน
โดยที่การคํานวณพื้นที่ใตกราฟดังกลาวไดมาจากการลดรูปการคํานวณเพื่อใหสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้ (สมการที่ (3-5))
K
sF
σ
=
(B +
)
CeH
μ
β

โดยคําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคา σ
•

μ

(อ.3-3)

มีดังนี้

ผลตอบสนองของอาคารสูงที่มีความออนตัวตอแรงพลวัติที่มีลักษณะสุมและมีความผัน
ผวนซึ่ง เปน ป ญหาเช นแรงลมนี้ สามารถประมาณคาผลตอบสนองของอาคารจากการ
พิ จ ารณาแบบจํา ลองที่มีคา คุณ สมบัติเ ชิง พลศาสตรข องอาคาร (เช น ความถี่ ธ รรมชาติ
พื้นฐานและอัตราสวนความหนวง ซึ่งอธิบายไวในสวนตอไป) ที่เหมาะสมสําหรับอาคาร
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นั้น คาความแปรปรวน (variance) ของผลตอบสนองหาคาไดจากพื้นที่ใตกราฟของผลคูณ
ของสเปกตรัมของแรงลมกับกําลังสองของตัวคูณขยายทางพลวัติ (dynamic magnification
factor) สําหรับแบบจําลองอาคารนั้น
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•

คุณลักษณะดานความปนปวนของความเร็วลมที่มีลักษณะสุมสามารถอธิบายไดในรูปของ
สเปกตรัมความเร็วลมที่แสดงถึงสัดสวนพลังงานที่มีอยูขององคประกอบที่มีความถี่ตางๆ
ผสมอยูในความเร็วลม และการแปลงสเปกตรัมความเร็วลมใหเปนสเปกตรัมของแรงลมที่
กระทําตออาคารสามารถทําไดซึ่งตองรวมผลการคํานึงถึงผลรวมของแรงเนื่องจากความ
ปนปวนของลมที่มีผลเนื่องจากขนาดของอาคารดวยฟงกชั่น aerodynamic admittance ที่มี
คาประมาณ 1.0 สําหรับอาคารขนาดเล็กหรือมีคาความถี่ธรรมชาติต่ํา และมีคาลดลงเมื่อ
ขนาดหรือความถี่ธรรมชาติของอาคารเพิ่มขึ้น

•

ในการคํานวณผลตอบสนองของอาคารเนื่องจากลมในรูปของอัตราสวนของคารากกําลัง
สองเฉลี่ ย ต อค า เฉลี่ย σ μ ความเร็ ว ลมส ว นที่ ป น ปว นถู ก พิ จ ารณาในรูป ของสมการ
สําหรับสเปกตรัมความเร็วลมที่สรางขึ้นจากการศึกษาพฤติกรรมของลมในธรรมชาติ และ
การพิจารณา aerodynamic admittance function ก็เปนการสรางสมการที่ปรับใหอยูใน
รูปแบบที่ใชงานสะดวกจากขอมูลการศึกษาและทดสอบดวยอุโมงคลม โดยทั่วไปรูปราง
ของสเปกตรัมของความเร็วลมมีความสัมพันธกับความถี่ของคลื่นที่ผสมอยูเปนแถบกวางที่
ไมปรากฏยอดแหลมเดนชัด และเมื่อนําไปคูณกับ aerodynamic admittance function จะ
ได ผ ลที่ มี ค า น อ ยลงสํ า หรั บ ช ว งความถี่ สู ง และในการคํ า นวณผลตอบสนอง เมื่ อ นํ า
สเปกตรัมของแรงลมคูณกับกําลังสองของตัวคูณขยายทางพลวัติที่มียอดแหลมที่บริเวณ
คาความถี่ธรรมชาติของอาคาร ผลคูณจะปรากฏยอดแหลมที่บริเวณคาความถี่ธรรมชาติ
เชนกัน

•

พื้นที่ใตกราฟของผลตอบสนองที่ไดจากผลคูณของสเปกตรัมของแรงลมกับกําลังสองของ
ตัวคูณขยายทางพลวัติคือคาความแปรปรวน และคารากที่สองคือคาที่ใชแสดงในรูป σ μ
ในการหาพื้นที่ใตกราฟดังกลาวนิยมทําการพิจารณาพื้นที่เปนสองสวน คือ พื้นที่ในสวนที่
เปนแถบกวางที่สามารถหาพื้นที่ไดจากการอินติเกรดเชิงตัวเลข โดยเรียกวาสวนกึ่งสถิต
(quasi-static) หรือพื้นหลัง (background) ซึ่งแทนดวยเทอม B ในสมการที่ อ.3-3 (สมการ
ที่ (3-5))และพื้นที่บริเวณยอดแหลมของคาความถี่ธรรมชาติที่หาพื้นที่จากหลักคณิตศาสตร
ขั้นสูง โดยเรียกวาสวนกําทอน (resonant) ซึ่งแทนดวยเทอม sF β ในสมการที่ อ.3-3
(สมการที่ (3-5))โดยที่ พื้ น ที่ ทั้ ง สองส ว นนี้ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะของป ญ หาลมว า ผลการ
ตอบสนองหลัก มาจากส ว นกึ่งสถิต หรื อการตอบสนองเชิง พลศาสตรจ ากสว นกํ า ทอน
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นอกจากนั้น คาประกอบในเทอม K CeH มีอยูเพื่อการรวมผลของระดับความปนปวน
ของลม
การคํ า นวณด ว ยหลั ก ค า ประกอบเนื่ อ งจากผลการกระโชกของลมสํ า หรั บ แรงลมและ
ผลตอบสนองในทิศทางลมนี้ ไดรับการยอมรับนําไปใชเ ปนพื้ นฐานในมาตรฐานสากลทั่วโลก
ตัวอยางเชน มาตรฐาน National Building Code ของประเทศแคนาดา ฉบับป ค.ศ. 2005 (NBCC2005) มาตรฐาน American Society of Civil Engineers 7 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับป ค.ศ.
2005 (ASCE 2005) มาตรฐาน Architectural Institute of Japan ของประเทศญี่ปุน ฉบับป ค.ศ. 2004
(AIJ 2004) และมาตรฐาน Australian/New Zealand Standard ของประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ฉบับป ค.ศ. 2002 (AS/NZS 2002) เปนตน โดยการคํานวณผลของลมในทิศทางลมของ
แตละมาตรฐานตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดหลักคาประกอบเนื่องจากผลการกระโชกของลม
เดียวกัน แตมีประเด็นที่แตกตางกันดานการนิยามรายละเอียดของลักษณะของลม และความสัมพันธ
ของลมกับโครงสราง (Zhou และคณะ 2000) และสําหรับมาตรฐานนี้ ไดพิจารณาเปรียบเทียบความ
เหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชกับประเทศไทย ในดานความถูกตอง และรูปแบบของรายละเอียด
ในขั้ น ตอนคํ า นวณ โดยเปรี ย บเที ย บมาตรฐานต า งๆ และผลการทดสอบด ว ยอุ โ มงค ล มเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเลือกรูปแบบการคํานวณสําหรับมาตรฐานนี้ และไดใช มาตรฐาน National
Building Code ของประเทศแคนาดา ฉบับป ค.ศ. 2005 (NBCC-2005) เปนตนแบบในการคํานวณ
คาแรงลมสถิตเทียบเทาและผลตอบสนองในทิศทางลม
ข. คุณสมบัติเชิงพลศาสตรของอาคาร
คุณสมบัติเชิงพลศาสตรของอาคารซึ่งประกอบดวย ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency)
อัตราสวนความหนวง (damping ratio) และรูปรางการสั่นไหว (vibration mode shape) เปนขอมูล
สําคัญสําหรับการคํานวณหาแรงเพื่อการออกแบบและการประเมินระดับการโยกตัวของอาคารตางๆ
เนื่องจากผลของแรงภายนอกในลักษณะพลวัติ ซึ่งสําหรับปญหาของแรงลมคือ แรงเนื่องจากลม
ปนปวนที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงตามเวลา
มาตรฐานนี้ ไดเสนอคาที่แนะนําใหใชในการประมาณคาคุณสมบัติเชิงพลศาสตรในกรณีที่
ไมมีขอมูลหรือแนวทางอื่นเพื่อใชในการกําหนดคาในขั้นตอนการคํานวณแรงลมเพื่อการออกแบบ
โดยเสนอคาสําหรับความถี่ธรรมชาติของการสั่นไหวทางดานขางของอาคารและแนวการบิดตัวของ
อาคาร และคาอัตราสวนความหนวง โดยคาที่เสนอดังกลาว มาจากผลการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติ
เชิงพลศาสตรของอาคารในกรุงเทพมหานคร ดวยการตรวจวัดสภาพการสั่นไหวตามธรรมชาติของ
อาคาร ซึ่งไดทําการศึกษากับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสิ้น 50 หลัง ที่มีความสูงตั้งแต 20 ถึง
210 เมตร และมีจํานวนชั้น 5 ถึง 54 ชั้น (นคร ภูวโรดม และคณะ 2548)
มยผ.1311-50 มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร

131

ความถี่ธรรมชาติ
ความถี่ธรรมชาติคือจํานวนรอบของการสั่นไหวที่เกิดขึ้นในหนึ่งชวงเวลา แสดงถึงจังหวะ
ที่โครงสรางมีแนวโนมที่จะสั่นไหวหลังจากเกิดการกระตุนจากแรงภายนอก คาความถี่ธรรมชาติ
สําหรับรูปแบบการสั่นไหวพื้นฐาน (รูปแบบการสั่นไหวแรก) เปนคาที่สําคัญในการประเมินผลการ
ตอบสนอง รวมทั้ ง ระดั บ ความรุ น แรงของผลการตอบสนองเชิ ง พลศาสตร ที่ ร วมอยู ใ นการ
ตอบสนองโดยรวม (มาตรฐาน ASCE 7-05 และ AS/NZS 2002 จําแนกอาคารที่มีความถี่ธรรมชาติ
ของอาคารนอยกวา 1 Hz. เปนอาคารที่มีความออนตัวและมีผลตอบสนองเชิงพลศาสตรที่มี
นัยสําคัญ) ขอมูลจากการตรวจวัดในรูปของคาความถี่ธรรมชาติ ไดถูกนํามาสรางความสัมพันธเพื่อ
เปนสูตรสําหรับการประมาณคาความถี่ธรรมชาติกับความสูงของอาคาร และสําหรับการนําไปใชใน
เรื่ อ งการออกแบบต า นทานแรงลม สู ต รการประมาณที่ เ ลื อ กใช คื อ ค า ขอบเขตล า งของความถี่
ธรรมชาติ เพื่อใหผลจากการใชสูตรประมาณดังกลาวทําใหการคํานวณคาประกอบเนื่องจากการ
กระโชกของลมและแรงลมเพื่อการออกแบบมีสัดสวนความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยผลการศึกษาและ
การวิเคราะหการถดถอยทําใหมีการเสนอคาความถี่ธรรมชาติสําหรับการสั่นไหวทางดานขางของ
อาคารเทากับ 44 H โดยที่ H คือความสูงของอาคารมีหนวยเปนเมตร ซึ่งคานี้สามารถใชในการ
ประมาณคาความถี่ธรรมชาติของอาคารในการสั่นไหวในทิศทางลม (n D ) และในทิศตั้งฉากกับ
ทิ ศ ทางลม (nW ) สํ า หรั บ การสั่ น ไหวแนวบิ ด ผลการศึ ก ษาเสนอค า ที่ ใ ช ป ระมาณค า ความถี่
ธรรมชาติ (nT ) เทากับ 55 H
อัตราสวนความหนวง
ความหนวงคือคุณสมบัติดานการสลายพลังงานเนื่องจากการสั่นไหวของโครงสราง และ
เกิดจากหลายองคประกอบ เชน วัสดุ รอยตอ สภาพแวดลอม เปนตน ในการประยุกตใชโดยทั่วไป
ใชสมมุ ติฐานของแรงที่เ กิดจากความหนวงแปรผันตรงกับความเร็ วของการสั่นไหว และนิย ม
พิ จ ารณาค า เป น อั ต ราส ว นความหน ว ง ซึ่ ง เป น พารามิ เ ตอร ที่ ไ ม มี ห น ว ย สํ า หรั บ ค า อั ต ราส ว น
ความหนวงจากผลการตรวจวัดมีคากระจายตัวในชวงประมาณ 0.005 ถึง 0.015 เปนสวนมาก และ
ไมพบแนวโนมของความสัมพันธกับขอมูลทางกายภาพของอาคาร
คาคุณสมบัติเชิงพลศาสตรดังกลาวเปนผลการศึกษาในประเทศ ซึ่งคาอาจมีความแตกตาง
จากคาที่กําหนดในมาตรฐานจากตางประเทศ นอกจากนั้น ผลการวิจัยที่นํามาใชในมาตรฐานนี้ มา
จากการศึกษากับอาคารประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กเทานั้น ซึ่งสําหรับอาคารที่เปนโครงสรางเหล็ก
คาคุณสมบัติเชิงพลศาสตรอาจแตกตางไปได โดยทั่วไปแลวสําหรับอาคารที่เปนโครงสรางเหล็กมี
คาความถี่ธรรมชาติ และอัตราสวนความหนวง ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารคอนกรีต ตัวอยาง
เปรียบเทียบไดแก ในสวนของคําอธิบายในมาตรฐาน ASCE 7-05 ไดเสนอสูตรการประมาณ
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คาความถี่ธรรมชาติที่แตกตางกันระหวางอาคารโครงสรางเหล็กและอาคารโครงสรางคอนกรีต โดย
ที่ สําหรับอาคารที่สูงไมเกิน 100 เมตร ความถี่ธรรมชาติจากสูตรประมาณของอาคารคอนกรีตมีคา
เปนประมาณ 1.1 ถึง 1.4 เทาของคาความถี่ธรรมชาติของอาคารโครงสรางเหล็ก และสําหรับอาคาร
ที่สูงกวา 100 เมตร ความแตกตางระหวางความถี่ธรรมชาติของอาคารทั้งสองประเภทมีคานอยลง
สวนงานวิจัยที่ศึกษาในประเทศญี่ปุน (Satake และคณะ 2003) ทําการตรวจวัดอาคารทั้งสอง
ประเภทจํานวนมาก พบวาในชวงความสูงถึง 150 เมตร คาเฉลี่ยของคาความถี่ธรรมชาติของอาคาร
คอนกรีตมีคาเปนประมาณ 1.33 เทาของคาสําหรับอาคารโครงสรางเหล็ก
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คําอธิบาย บทที่ 4
การคํานวณแรงลมสถิตเทียบเทาและการตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม
และโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา
4.1 การกําหนดคาแรงลมสถิตเทียบเทาและผลตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม และ
โมเมนตบิดสถิตเทียบเทาการคํานวณแรงลมในทิศทางลม
แรงลมและผลตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมและโมเมนตบิดที่เกิดจากลมมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางจากทฤษฎีการสั่นแบบสุมที่ใชในการวิเคราะหผลตอบสนองในทิศทางลม สําหรับ
อาคารสูงหรือมีความออนตัวมาก ผลตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมและโมเมนตบิดอาจมีคา
มากกวาผลตอบสนองในทิศทางลมไดทั้งสําหรับสภาวะจํากัดดานกําลังและสภาวะจํากัดดานการใช
งาน (Kareem 1985) โดยที่แนวทางการวิเคราะหผลตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมและ
โมเมนตบิดที่เสนอในมาตรฐานนี้ไดมาจากการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมจาก มาตรฐาน
Architectural Institute of Japan ของประเทศญี่ปุน ฉบับป ค.ศ. 2004 (AIJ 2004) มาตรฐาน
Australian/New Zealand Standard ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ฉบับป ค.ศ. 2002
(AS/NZS 2002) งานวิจัยของ Gu และ Quan (2004) งานวิจัยของ Zhou และคณะ (2003) และผลการ
ทดสอบในอุโมงคลมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และไดสรุป
ใชมาตรฐาน Architectural Institute of Japan ของประเทศญี่ปุน ฉบับป ค.ศ. 2004 (AIJ 2004) เปน
มาตรฐานตนแบบในการคํานวณคาแรงลมสถิตเทียบเทาและผลตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทาง
ลม และโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา
ทฤษฎีพื้นฐานของการคํานวณในสวนนี้เปนการใชแนวคิด gust loading factor แบบใหม
ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญโดย Kareem and Zhou (2003) โดยประมาณคาสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นของ
โมเมนตรวมที่ฐาน M̂ (โมเมนตพลิกคว่ํา หรือโมเมนตบิด) ดังนี้
ˆ M g 
M
p M

(อ.4-1)

โดยที่ M คือคาเฉลี่ยของโมเมนตรวมที่ฐาน g p คือคาประกอบเชิงสถิติเพื่อปรับคารากกําลังสอง
เฉลี่ยใหเปนคาสูงสุด และ  M คือ RMS ของโมเมนตรวมที่ฐาน (ที่รวมผลตอบสนองเชิงพลศาสตร
ของอาคารเขาไว) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากพื้นที่ใตกราฟของ power spectrum density ของ
โมเมนตรวมที่ฐาน และดวยแนวคิดในทํานองเดียวกับผลของแรงลมในทิศทางลม การหาพื้นที่ใต
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กราฟทําดวยการแยกหาเปน 2 สวนคือสวนกึ่งสถิตและสวนกําทอน ในการหาคาในสวนกึ่งสถิต
จําเปนตองใชขอมูลของคา RMS ของโมเมนตรวมที่ฐาน C  (ที่ไมรวมผลตอบสนองเชิงพลศาสตร
ของอาคาร คือสวนกึ่งสถิต) และในการหาคาสวนกําทอนจําเปนตองใชขอมูลของคาสเปกตรัมของ
โมเมนตรวมที่ฐานที่ตําแหนงความถี่ธรรมชาติของอาคาร F (n) (ที่ยังไมรวมผลตอบสนองเชิ ง
พลศาสตร ของอาคาร) รวมกับคุ ณสมบัติเชิ งพลศาสตรข องอาคาร ผลการตอบสนองรวมในรู ป
โมเมนตที่ฐานไดจากการรวมผลตอบสนองเฉลี่ยกับผลรวมแบบ square root of the sum of the
square (SRSS) ของคาจากสวนกึ่งสถิตและสวนกําทอน จากนั้นโมเมนตรวมที่ฐานที่คํานวณได
สามารถนําไปกระจายเปนแรงสถิตเทียบเทาที่กระทําทางดานขางของอาคารดวยหลักการเดียวกับ
แนวคิ ด สํ า หรั บ การออกแบบรั บ แรงแผ น ดิ น ไหว ผลตอบสนองของอาคารที่ เกิ ด ขึ้ น ก็ ส ามารถ
คํานวณตอไปดวยหลักพลศาสตรโครงสราง สําหรับคาสําคัญตอการคํานวณคือ C  และ F (n) ได
จากผลการทดสอบในอุ โ มง ค ล มกั บ แบบจํ า ลองที่ มี รูป ทรงภายนอกเหมื อ นอาคารจริ ง และวั ด
โมเมนตที่ฐานดวยหลักการ High-Frequency-Force-Balance (HFFB) และดวยผลจากการทดสอบ
กับอาคารหนาตัดสี่เหลี่ยมที่มีอัตราสวนตาง ๆ ทําใหสามารถกําหนดเปนสมการในการคํานวณคาที่
เหมาะสมสําหรับใชในการออกแบบได โดยแสดงในรูปของคา RMS ของโมเมนตรวมที่ฐานในทิศ
ตั้งฉากกับทิศทางลมและในแนวบิด ( C L และ CT ) ซึ่งอยูในรูปความสัมพันธกับอัตราสวนดานลึก
ตอดานกวางของอาคาร D W  และคาสเปกตรัมของแรงลมในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางลมและใน
แนวบิ ด ของอาคาร ( FL และ FT ) ซึ่ ง อยู ใ นรู ป ความสั ม พั น ธ กั บ ค า ความถี่ ธ รรมชาติ ล ดรู ป

n

w

WD V H



4.2 แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม
สํ า หรั บ ผลการตอบสนองในทิ ศ ตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ทางลมมี ส าเหตุ ที่ แ ตกต า งจากผลการ
ตอบสนองในทิศทางลม กลาวคือผลการตอบสนองในทิศทางลมเกิดขึ้นจากผลของความปนปวน
(turbulence) ในธรรมชาติของลม แตสําหรับผลการตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมเกิดขึ้น
จากความปนปวนของลมและระลอกลมที่เกิดเมื่อลมพัดผานโครงสรางแลวทําใหเกิดความผันผวน
ของแรงในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม พฤติกรรมในการตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมขึ้นอยู
กับรูปทรงของอาคารเปนสําคัญ สมการการคํานวณผลของแรงลมในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมมีที่มา
จากการทดสอบในอุโมงคลมเพื่อวัดความผันผวนของคาของโมเมนตที่ฐานเนื่องจากแรงในทิศตั้ง
ฉากกั บ ทิ ศ ทางลม แบบจํ า ลองที่ ใ ช ท ดสอบเป นแบบจํ า ลองสํ า หรั บ อาคารที่ มี รูป ทรงสี่ เหลี่ ย ม
สม่ําเสมอ ที่มีอัตราสวน H WD ไมเกิน 6 และอัตราสวน D W มีคาระหวาง 0.2 ถึง 5 สําหรับ
อาคารที่มีรูปทรงแตกตางไปจากที่กําหนด อาจใชผลการทดสอบความผันผวนและคาสเปกตรัมของ
แรงลมในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางลมจากอุโมงคลม และคํานวณแรงลมและผลตอบสนองไดตาม
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วิธีที่กําหนดไวในบทที่ 4 นอกจากนี้ สําหรับอาคารที่อาจเกิดการตอบสนองแบบ vortex-induced
vibration หรือการเสียเสถียรภาพทางอากาศพลศาสตร (aerodynamic instability) ซึ่งอาจเกิดใน

โครงสร า งที่ มีค า

VH
n w WD

 10

การคํา นวณผลของแรงลมในทิศ ตั้ง ฉากกับ ทิ ศทางลมควรใช

ขอมูลจากผลการทดสอบในอุโมงคลมที่คํานึงถึงผลการตอบสนองเหลานั้นไวดวย

4.4 โมเมนตบิดสถิตเทียบเทา
โมเมนตบิดเนื่องจากลม มีสาเหตุมาจากความไมสม่ําเสมอของแรงดัน (หรือแรงดูด) ที่เวลา
ขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากลมที่กระทําตออาคารในแตละดาน ทั้งนี้เกิดเนื่องจากความปนปวนของ
ลมและระลอกลมที่เกิดเมื่อลมพัดผานโครงสราง โมเมนตบิดเนื่องจากลมมีลักษณะขึ้นกับรูปทรง
ของอาคารและพฤติกรรมของลม ดังนั้น วิธีที่ใชประมาณโมเมนตบิดจึงมีที่มาจากขอมูลความผัน
ผวนของโมเมนตบิดที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองในอุโมงคลมดังที่ใชสําหรับผลของแรงลมใน
ทิศตั้งฉากกับทิศทางลม ขอจํากัดของวิธีที่กําหนดไวในบทที่ 4 จึงมีลักษณะเดียวกับขอจํากัดสําหรับ
การคํานวณผลของแรงลมในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม

4.5 การรวมผลของแรงลมในทิศทางลม แรงลมในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมและโมเมนต
บิดสถิตเทียบเทา
เนื่ องจากลั ก ษณะการเกิ ดขึ้ นของแรงลมที่ ก ระทํ า ต อโครงสร า งมี ค วามไม ส มมาตรบน
พื้นที่หนาตัดของอาคารแมในกรณีที่ลมปะทะตั้งฉากตอพื้นผิวอาคาร ดังนั้น แรงลมในทิศตั้งฉาก
กับทิศทางลมและโมเมนตบิดสถิตเทียบเทาที่เกิดขึ้นจึงมีคาที่ไมเปนศูนยเมื่อแรงลมในทิศทางลม
เกิดขึ้นเปนคาสูงสุด ในมาตรฐานไดเสนอวิธีการคํานวณแรงลมในทั้งสามประเภทดวยขั้นตอนที่ไม
สัมพันธกัน แตมิไดหมายความวาแรงแตละประเภทนี้ไมไดเกิดขึ้นพรอมกัน นอกจากนั้นในสภาพ
ทั่วไปแลวแรงเหลานี้ก็ไมไดเกิดถึงคาสูงสุดพรอมกันเชนกัน การออกแบบโดยใชคาสูงสุดที่กําหนด
ในมาตรฐานของแรงทุกประเภทจึงอาจทําใหไดผลที่มากกวาสภาพจริง ดังนั้นในการออกแบบจึง
จําเปนตองพิจารณาการรวมผลของแรงในทั้งสามประเภทอยางเหมาะสมดวย
ในอาคารสู งที่ มีผ ลของแรงลมจากสวนกํ าทอนมาก สํา หรั บอาคารที่มี หน าตั ดสมมาตร
ผลตอบสนองตอแรงลมแตละดานมีการกระจายตัวแบบปกติ และหากพิจารณาคาความแปรปรวน
ของโมเมนตพลิกคว่ําในแตละทิศทาง M 1 และ M 2 โดยอธิบายดวยการกระจายตัวแบบปกติใน 2
มิติ ความสัมพันธเทียบเทาของความนาจะเปนสามารถแสดงไดดวยเสนรูปวงรีที่มีแกนเอียง และมี
รูปรางขึ้นอยูกับคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธรวม (correlation coefficient,  ) โดยที่  แสดงถึง
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สัดสวนของคาสูงสุดของโมเมนตพลิกคว่ําดานหนึ่งเมื่อโมเมนตพลิกคว่ําอีกดานหนึ่งมีคาสูงสุด ดัง
แสดงในรูปที่ อ.4.1
M 2 M 2 max

1 .0


 1 .0

M 1 M 1max



1 .0

 1 .0

รูปที่ อ.4.1 ผลรวมของแรง 2 ทิศทางจากการพิจารณาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธรวม 0    1.0
โดยที่คา  มีคาตั้งแต 0 (ไมมีความสัมพันธรวม หรือ เมื่อดานหนึ่งเกิดคาสูงสุด อีกดานมีคาเปน
ศูนย) ถึง 1.0 (มีความสัมพันธรวมอยางสมบูรณ หรือ เกิดคาสูงสุด-ต่ําสุดพรอมกันทั้งสองดาน)
การศึกษาในอดีตโดย Melbourne (1975) และคําอธิบายในมาตรฐาน AIJ (2004) แสดงไว
วา สําหรับโมเมนตที่เกิดจากแรงลมในทิศทางลมรวมกับกับโมเมนตในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม
และโมเมนตที่เกิดจากแรงลมในทิศทางลมรวมกับกับโมเมนตบิด มีความสัมพันธรวมกันนอยมาก
ดังนั้นใช   0 และคา  สําหรับโมเมนตในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมกับโมเมนตบิดใชคา 1.0
สําหรับในมาตรฐาน เนื่องจากใชสมมุติฐานวาการเกิดขึ้นของคาทั้งสองมีความสัมพันธกันสมบูรณ
การรวมผลของแรงลมในทิศทางลม แรงลมในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมและโมเมนตบิด
สถิตเทียบเทา สามารถสรุปได คือใหพิจารณาผลการรวม แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศทางลม แรงลม
สถิตเทียบเทาในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม และโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา ในกรณีดังตอไปนี้
ก. กรณีที่แรงลมในทิศทางลมเกิดขึ้นสูงสุด ใหใช แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศทางลม รวมกับ
รอยละ 40 ของแรงลมสถิตเทียบเทาในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม และ รอยละ 40 ของโมเมนตบิด
สถิตเทียบเทา
ข. กรณีที่แรงลมในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม หรือโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา เกิดขึ้นสูงสุด ใหใช


 0.4  0.6  ของแรงลมสถิตเทียบเทาในทิศทางลม รวมกับ แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศตั้งฉากกับ

C g 


ทิศทางลม และโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา
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คําอธิบาย บทที่ 5
การทดสอบในอุโมงคลม
5.1 ขอบขายการใชงาน และ
5.2 การทดสอบ
การทดสอบในอุโมงคลม (หรือการทดสอบโดยใชของไหลประเภทอื่น เชน น้ํา) ที่ใชเพื่อการ
คํานวณแรงลมสําหรับออกแบบอาคารและโครงสราง แบงเปนชนิดตางๆ ได ดังแสดงใน
ตารางที่ อ.5-1 (ASCE 1999)
ตารางที่ อ.5-1 ชนิดของการทดสอบแบบจําลองโครงสรางภายในอุโมงคลมและขอมูลที่ได
ชนิดของการทดสอบ
ขอมูลที่ได
ความดันลม ณ จุดตางๆของผนังโดยรอบของอาคาร  ความดันลมภายนอกเฉลี่ยและความแปรปรวน ที่
( Local Pressure)
จุ ด ต า งๆรอบอาคาร สํ า หรั บ การออกแบบผนั ง
ทดสอบการผั น ผวนของความดั น ที่ จุ ด ต า งๆของ
กระจก หรือสวนตบแตงภายนอก
โครงสร า งเนื่ องจากลมโดยใช แบบจํ า ลองแข็ ง และ  ผลของช อ งเป ด ที่ มี ต อ ความดั น ลมภายในของ
ติดตั้งหัววัดความดันจํานวนมาก (รูปที่ อ.5.1 และ อ.
อาคาร
5.2)
 คาความดันสุทธิที่กระทําตอสวนตางๆของผนัง
รอบอาคาร
แรงลมที่ ก ระทํ า ต อ พื้ น ที่ บ างส วนหรื อทั้ ง หมดขอ ง  คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของแรงลมที่กระทํา
อาคาร(Area and Overall Wind Loads )
กับพื้นที่สวนตางๆของอาคารจากผลของทั้งความ
ทดสอบแรงลมที่กระทําตอพื้นที่สวนตางๆของอาคาร
ดันภายในและภายนอก
โดยใช แ บบจํ า ลองในการหาความดั น และทํ า การ  แรงลมทั้ ง หมดที่ ก ระทํ า กั บ อาคาร สะพานช ว ง
วิเคราะหหาคาแรงลมเฉลี่ยจากข อมูล ความดันที่จุด
ยาว หรือโครงสราง รวมถึงแรงที่กระทําในแตละ
ตางๆในเวลาเดียวกัน (รูปที่ อ.5.1)
รูปแบบการสั่นไหวพื้นฐานที่ตองการ
 ขอมูลของความดันลมที่ผนังภายนอกในหลายๆ
จุดของอาคารที่วัดไดในแตละชวงเวลาสามารถ
นําไปวิเคราะหคาแรงกระทําทางดานพลศาสตร
ในแตละรูปแบบการสั่นไหว เพื่อนําไปประมาณ
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High-Frequency Force Balance

วั ด แรงที่ ก ระทํ า ที่ ฐ านของแบบจํ า ลองเพื่ อ นํ า ไป
ประมาณค า แรงและการตอบสนองที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ 
โครงสร า งจริ ง โดยแบบจํ า ลองที่ ใ ช ต อ งสร า งให มี
ความถี่ธรรมชาติสูงเพื่อไมใหมีผลของการตอบสนอง 
แบบกํ า ทอน(resonance)ต อ การแปรปร วนของลม
ในชวงความถี่ที่สนใจ


คาผลตอบสนองตอแรงลมของอาคาร รวมถึงการ
โกงตัวดานขาง และอัตราเรง
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องหน วยแรงลม เพื่ อนํ า ไปใช
วิเคราะหคาผลตอบสนองสูงสุดของโครงสราง
คาspectraของแรงลมที่กระทําเมื่อสามารถทราบ
คาการตอบสนองแบบกําทอน (resonance)
วิธี High-Frequency Force Balance มักนิยมใชใน
การหาคาแรงที่กระทําสําหรับการโกงตัวดานขาง
และการบิดสําหรับรูปแบบการสั่นไหวพื้น ฐาน
ของอาคารสูง
สามารถนํ า แรงที่ ไ ด จ ากการทดสอบนํ า ไป
วิเคราะหหาผลตอบสนองของอาคารเชน การโกง
ตัวดานขางและอัตราเรง

Sectional Model Test
 คา แรงลมและการตอบสนองทั้ ง แบบเฉลี่ย และ
ทดสอบแบบจําลองหนาตัดบางสวนของโครงสรางที่
แบบพลศาสตร
ติ ดตั้ ง อยู บ นสปริ ง ซึ่ ง เป นการจํ า ลองคุ ณ สมบั ติท าง  คาสัมประสิทธิ์ของแรงที่เกิดจากการกระตุนของ
ด า นพลศาสตร มั ก ใช กั บ หน า ตั ด โครงสร า งของ
โครงส ร า งเองภาย ใ ต แ รงล ม (aerodynamic
สะพานช ว งยาว เช นสะพานขึ ง และสะพานแขวน
derivatives) เพื่อใชในการวิเคราะหทางดาน aero
(รูปที่ อ.5.3)
-elastic
แบบจําลองยืดหยุน(Aeroelastic Model)
 ขอมูลของการตอบสนองของอาคารโดยคํานึงผล
ทดสอบแบบจํ า ลองยื ด หยุ น โดยจํ า ลองคุ ณ สมบั ติ
ของการสั่นไหวรวมระหวา งโครงสรางและลม
ทางด า นพลศาสตร ใช กั บ อาคาร สะพาน และ
(motion-dependent or aeroelastic forces) ซึ่งไม
โครงสรางรูปแบบตางๆ (รูปที่ อ.5.4)
สามารถหาไดโดยการทดสอบแบบสถิต
 คาแรงลมและการตอบสนองของโครงสรางทั้ ง
แบบเฉลี่ยและแบบพลศาสตรรวมทั้ง การโกงตัว
ดานขาง การหมุน และ อัตราเรงของโครงสราง
 การทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของอุ ป กรณ ค วบคุ ม
การสั่ น ไหวของอาคารทั้ ง ในแบบแอคทิ ฟ
(active)และแบบพาสสิฟ (passive)
 ผลกระทํารวมกันของแรงลมและแรงกระทําอื่นๆ
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ระดับของแรงลมตอผูสัญจร (Pedestrian Wind)
 ลั ก ษณะการเคลื่ อ นที่ แ ละการไหลของลมรอบ
ทดสอบเพื่อประเมินทิศทางและความรุนแรงของลม
อาคารหรือโครงสราง
ที่ มี ผ ลต อผู ที่ สั ญ จรบริ เวณรอบๆโครงสร า งโดยใช  ทิศทางและความรุนแรงของลมจากผลของอาคาร
แบบจําลองยอสวนแบบสถิต
เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มก อ นการ
ดําเนินการโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและแก
ไขผลกระทบที่เกิดจากอาคาร
ระดับคุณภาพของอากาศ (Air Quality)
 ลั ก ษณะการแพร ก ระจายของก า ซต า งๆหรื อ
ทดสอบเพื่ อประเมิ น การแพร ก ระจายของก า ซ
มลพิษ
ตางๆ หรือมลพิษที่แพรออกสูสิ่งแวดลอมของแหลง  ผลกระทบการแพรกระจายจากผลของลมในภูมิ
อุ ต สาหกรรมรอบอาคารหรื อ ที่ ส ภาพภู มิ ป ระเทศ
ประเทศตางๆ
ตางๆและคุณภาพของอากาศในเมืองใหญ
การจําลองสภาพภูมิประเทศ (Terrain and Topogra-  ลักษณะการไหลของลมบริเวณภูมิประเทศแบบ
phic Test)
ตางๆรวมถึงการประเมินหาคาความขรุขระของ
การทดสอบแบบจําลองยอสวนขนาดเล็กของสภาพ
พื้นที่
ภูมิประเทศแบบตางๆโดยใช flow visualization, hot-  คาความสัมพันธของการไหลของลมที่ตําแหนง
wire anemometry หรือทั้ง 2 แบบ
และความสูงตางๆเพื่อใชในการเทียบสอบขอมูล
ของสถานีวัดอากาศ
 การประเมิ นค า พลั ง งานศั ก ย ข องลม ณ จุ ดที่ ตั้ง
ของโครงการ

140

มยผ.1311-50 มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร

รูปที่ อ.5.1 แรงลมที่ผันผวนที่กระทํากับผนังภายนอก โครงสรางรองและโครงสรางหลักของอาคารเตี้ย
(Davenport et al. 1978)
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ก. แบบจําลองยอสวนของอาคารและอาคารขางเคียงในอุโมงคลม

ข. แบบจําลองแข็ง ที่ติดตั้งทอสงแรงดัน เพื่อวัดความดันลมที่จุดตางๆ ของผนังโดยรอบอาคาร
รูปที่ อ.5.2 ตัวอยางแบบจําลองแข็งเพื่อวัดความดันลมในอุโมงคลม (Boonyapinyo et al. 2006)
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ก. แบบจําลองหนาตัดสะพานบางสวนในอุโมงคลม

ข. แบบจําลองหนาตัดสะพานที่ติดตั้งอยูบนสปริง เพื่อจําลองคุณสมบัติทางดานพลศาสตร
รูปที่ อ.5.3 ตัวอยางแบบจําลองของสะพานแบบ Sectional model (วิโรจน บุญญภิญโญ และ กําธร
เจนศุภเสรี 2550)
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รูปที่ อ.5.4 แบบจําลองยืดหยุนของอาคาร
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