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สวนที่ 2 
คําอธิบายมาตรฐาน 

 
 
 

 คําอธิบายมาตรฐานไมไดเปนสวนหน่ึงของมาตรฐาน แตมีวัตถุประสงคนอกจากเปน
คําอธิบายมาตรฐานแลวยังประกอบดวยขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหผูใชมีความเขาใจในการใชมาตรฐาน
ไดดียิ่งข้ึน 

 หมายเลขหัวขอในคําอธิบายมาตรฐาน ใชตามในมาตรฐาน และเนื่องจากคําอธิบายจะเลือก
เฉพาะหัวขอท่ีมีความจําเปน ดังนั้น หมายเลขหัวขอในคําอธิบายจึงมีไมครบถวน 
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คําอธิบายบทท่ี 1 

ทั่วไป 
 

1.3  ขอพิจารณาหลักของการออกแบบ และ 

1.4 วิธีคํานวณแรงลมรวมกับนํ้าหนักบรรทุกอื่นๆ 
 

วัตถุประสงคหลักของการออกแบบอาคารตานทานแรงลม มี 2 ประการ คือ (1) เพื่อให
อาคารนั้นมีความปลอดภัย แมในกรณีท่ีมีพายุรุนแรงท่ีโอกาสเกิดข้ึนนอยมากพัดเขามาปะทะอาคาร 
และ (2) เพื่อใหอาคารสามารถใชงานไดเปนปกติ ในสภาพลมแรงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดบอยคร้ัง
ในชวงอายุการใชงานของอาคารนั้นๆ 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี 1 ผูออกแบบจําเปนตองออกแบบใหอาคารมีโครงสราง
และสวนประกอบท่ีแข็งแรง สามารถตานทานแรงลมท่ีกระทํารวมกับน้ําหนักบรรทุกอ่ืนๆ ใน
รูปแบบตางๆ ไดอยางปลอดภัย เปนไปตามขอพิจารณา 1.3 (ก) 

สําหรับการออกแบบอาคารเพ่ือใหสามารถใชงานอาคารไดเม่ือเกิดลมแรงตามวัตถุประสงค
ท่ี 2 มาตรฐานไดกําหนดใหใชคาความเร็วลมที่ตํ่ากวาความเร็วลมอางอิงในการวิเคราะหคํานวณหา
ผลกระทบจากแรงลม โดยปรับลดคาความเร็วลมอางอิงดวยคาประกอบความสําคัญ )( WI  ท่ีมีคา
เทากับ 0.75 (ตารางท่ี 2-2 ในหัวขอ 2.2) ท้ังนี้เนื่องจากความเร็วลมอางอิงท่ีกําหนดในมาตรฐานฉบับ
นี้เปน คาความเร็วลมท่ีมีคาบเวลากลับ (return period) เทากับ 50 ปโดยประมาณ ซ่ึงเปนคาความเร็ว
ลมท่ีมีโอกาสเกิดไดเพียง 1-2 คร้ังโดยเฉล่ีย ในชวงอายุการใชงานของอาคาร  แตเม่ือนําความเร็วลม
อางอิงไปคูณกับ WI  ท่ีมีคาเทากับ 0.75 จะไดคาความเร็วลมท่ีตํ่าลงและมีคาบเวลากลับส้ันลงคือ 
ประมาณ 10-15 ป ซ่ึงเปนคาความเร็วลมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดบอยคร้ังในชวงอายุการใชงานของ
อาคาร สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ี 2 ของการออกแบบ ดังนั้น มาตรฐานจึงไดกําหนดใหใชคา
ความเร็วท่ีปรับลดลงนี้ในการคํานวณหาคาการโกงตัวดานขางของอาคาร และการส่ันไหวของ
อาคาร และผลการคํานวณจะตองเปนไปตามขอพิจารณา 1.3(ข) และ (ค) 

ในการออกแบบเพ่ือใหอาคารมีความปลอดภัยเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี 1 ผูออกแบบ
สามารถกระทําได 2 วิธี คือ วิธีกําลัง และวิธีหนวยแรงใชงาน  แตในปจจุบันมาตรฐานในหลายๆ 
ประเทศไดเนนความสําคัญของวิธีกําลัง และในขณะเดียวกันคอยๆ ลดความสําคัญของวิธีหนวยแรง
ใชงานโดยใหเปนเพียงทางเลือกในการออกแบบ ท่ีเปนเชนนี้เพราะ วิธีกําลังสงผลใหอาคารท่ีไดรับ
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การออกแบบมีระดับความปลอดภัย (ภายใตสภาวะแรงกระทําตางๆ) ท่ีสมํ่าเสมอกวาวิธีหนวยแรง
ใชงาน 
ขอกําหนดในการออกแบบดวยวิธีกําลัง มีรูปแบบดังนี้: 
 

กําลังตานทานท่ีคูณดวยตัวคูณลดกําลัง ≥)(φ  แรงภายในโครงสรางอาคารท่ีเกิดจากผลรวม
ของแรงกระทําท่ีคูณดวยตัวคูณแรง 

 
การรวมแรงกระทําท่ีคูณดวยตัวคูณแรงนั้นมีหลายรูปแบบ โดยท่ี แตละรูปแบบจะเปนตัวแทน

ของสภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึนไดจริง (แมวาจะมีโอกาสเกิดนอยมาก) 
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คําอธิบาย บทที่ 2 

การคํานวณแรงลมสถติเทียบเทา โดยวิธีการอยางงาย 
 

2.2 แรงลมออกแบบ 

ข้ันตอนการคํานวณแรงลม สําหรับโครงสรางหลักตานทานแรงลม โครงสรางรอง และ
ผนังภายนอก โดยวิธีการอยางงาย และวิธีการอยางละเอียด แสดงในรูปท่ี อ.2.1 

 
2.3 หนวยแรงลมอางอิงเนื่องจากความเร็วลม 

ก. ความเร็วลมอางอิง 

 หนวยแรงลมท่ีคํานวณจากคาความเร็วลมอางอิงท่ีกําหนดจะควบคุมอาคารใหมีความ
ปลอดภัยเพียงพอท้ังท่ีสภาวะจํากัดดานใชงานและท่ีสภาวะจํากัดดานกําลัง  หลักการในการ
กําหนดคาความเร็วลมอางอิงนั้นพิจารณาจากลักษณะและพฤติกรรมของลมท่ีมีอิทธิพลในแตละ
พื้นท่ีของประเทศ โดยความเร็วลมอางอิงของพื้นท่ีทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกกําหนดข้ึนจากอิทธิพลของพายุฤดูรอนและลมมรสุมประจําป สวน
ภาคใตนั้นเปนพื้นท่ีเส่ียงตออิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนจึงพิจารณากําหนดความเร็วลมอางอิงท่ี
สภาวะจํากัดดานใชงานจากอิทธิพลของลมมรสุมประจําป แตพิจารณากําหนดความเร็วลมอางอิงท่ี
สภาวะจํากัดดานกําลังจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนผานทางตัวประกอบไตฝุน 

 พื้นท่ีสวนใหญของประเทศยกเวนภาคใตนั้น คาความเร็วลมอางอิงจะมีคาบเวลากลับ
ประมาณ 50 ป เม่ือนําคาความเร็วลมท่ีกําหนดไปคํานวณหนวยแรงลมในการออกแบบจะไดวา ท่ี
สภาวะจํากัดดานการใชงานซ่ึงมีคาตัวประกอบความสําคัญของอาคารเทากับ 0.75 หนวยแรงลมใน
การออกแบบจะมีคาบเวลากลับประมาณ 15-20 ป และสําหรับท่ีสภาวะจํากัดดานกําลังของอาคาร
ท่ัวไป ดวยตัวคูณน้ําหนักแรงลม 1.6 และคาตัวประกอบความสําคัญของอาคารเทากับ 1.0 จะไดวา
หนวยแรงลมในการออกแบบจะมีคาบเวลากลับประมาณ 500 ป  

 สําหรับภาคใตต้ังแตจังหวัดเพชรบุรีลงไปเปนพื้นท่ีเส่ียงตออิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนท่ี
อาจกอตัวข้ึนในอาวไทยตอนลาง ทะเลจีนใต หรือมหาสมุทรแปซิฟก พายุหมุนเขตรอนท่ีกอตัวข้ึน
นี้จะมีเสนทางเดินพายุมุงไปทางทิศตะวันตกคอนไปทางเหนือเล็กนอยจึงมีโอกาสสูงที่เสนทางเดิน
พายุจะพาดผานพื้นท่ีภาคใตโดยข้ึนฝงท่ีชายฝงตะวันออกซ่ึงเปนพื้นท่ีเปด จากขอมูลท่ีไดรับการ
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บันทึกพบวาพายุหมุนเขตรอนท่ีมีความรุนแรงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึน และทําความเสียหายอยางใหญหลวง
กับภาคใตของประเทศไดแกพายุไตฝุนเกยซ่ึงข้ึนฝงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัด
ชุมพรในป พ.ศ. 2532 นอกจากไตฝุนเกยแลวยังมีพายุหมุนเขตรอนท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยาง
สูงกับบริเวณภาคใตอีกเชน พายุโซนรอนแฮเรียตในป พ.ศ. 2505 พายุโซนรอนซาราในป พ.ศ. 2516 
และ พายุโซนรอนรูธ ในป พ.ศ. 2513 เปนตน (ปราณี วองวิทวัส 2532) เนื่องจากพายุไตฝุนเกยเปน
พายุท่ีมีกําลังรุนแรงท่ีสุดท่ีเคยเกิดข้ึนและมีการจดบันทึกขอมูลเสนทางเดินพายุและความเร็วลมพายุ
ไวคอนขางสมบูรณ งานวิจัยนี้จึงกําหนดใชกําลังของพายุไตฝุนเกยเปนคาอางอิงในการกําหนดตัว
ประกอบไตฝุนเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาคารในภาคใตท่ีสภาะจํากัดดานกําลัง 

 สําหรับสภาวะจํากัดดานการใชงานน้ัน หนวยแรงลมในการออกแบบท่ีคํานวณจาก
ความเร็วลมอางอิงท่ีกําหนดสําหรับพื้นท่ีภาคใตจะมีคาบเวลากลับประมาณ 15-20 ป เชนเดียวกัน
กับภาคอ่ืนๆ สวนท่ีสภาวะจํากัดดานกําลังนั้นเม่ือพิจารณาดานความปลอดภัยของอาคารประเภทท่ีมี
ความสําคัญสูง เชน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง และ สถานท่ีสําคัญทางราชการใหสามารถตานทาน
แรงลมพายุไดโดยไมพังทลาย หนวยแรงลมในการออกแบบที่สภาวะจํากัดดานกําลังสําหรับอาคาร
ประเภทนี้ จึงถูกกําหนดใหเทียบเทากับหนวยแรงลมที่เกิดข้ึนจากการปะทะของพายุไตฝุนเกย ดวย
การกําหนดคาความเร็วลมอางอิงท่ีสภาวะจํากัดดานกําลังจากการคูณคาความเร็วลมปกติท่ีมี
คาบเวลากลับประมาณ 50 ป ( 50V ) ดวยตัวประกอบไตฝุน ( FT ) 

 ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหลมปกติท่ีไมรวมพายุหมุนเขตรอน ไดแกขอมูลความเร็วลม
พื้นผิวสูงสุดในรอบปจากสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาจํานวน 73 สถานี โดยนอกจากขอมูล
ความเร็วลมแลวยังประกอบดวยขอมูลความสูงของหัวตรวจวัดความเร็วลม และขอมูลภูมิประเทศ
โดยรอบสถานีเพื่อใชในการปรับแกขอมูลดบิใหสอดคลองกับนิยามของความเร็วลมอางอิง  

 จากการวิเคราะหพฤติกรรมของลมปกติพบวา ลมท่ีมีกําลังรุนแรงและทําความเสียหายกับ
บานเรือนท่ัวไปอยางมากเปนลมท่ีเกิดในฤดูรอนชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของป (วารสาร
อุตุนิยมวิทยา ฉบับท่ี 1/2549) ลมฤดูรอนนี้มักประกอบดวยฝนฟาคะนองรุนแรง ซ่ึงเกิดจากการ
ปะทะระหวางมวลอากาศเย็นท่ีแผตัวลงมาจากประเทศจีนและมวลอากาศรอนเหนือพื้นดิน มวล
อากาศเย็นจะยกมวลอากาศรอนลอยสูงข้ึนจนและกอตัวเปนเมฆฝน เม่ือมวลอากาศท้ิงตัวสูผิวดินจะ
แผกระจายในทุกทิศทางในบริเวณไมกวางนัก จากการศึกษาพบวาลมความเร็วสูงสุดของเกือบทุกป
ลวนเกิดข้ึนในชวงฤดูรอนนี้แทบท้ังส้ิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของลมสําหรับ
ประเทศไทยของ Atkinson (1971) ลมฤดูรอนจะมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ ภาค
กลางตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อิทธิพลของลมฤดูรอนจะลดลงสําหรับภาค
กลางตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยในบริเวณนี้จะไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
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ตะวันตกเฉียงใตเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ลมฤดูรอนจะมีอิทธิพลนอยมากกับภาคใตของประเทศ โดย
ในบริเวณนี้จะไดรับอิทธิพลจากท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สําหรับขอมูลของพายุหมุนเขตรอนท่ีพัดเขาสูประเทศไทย ไดจากเอกสารทางวิชาการของ
กรมอุตุนิยมวิทยาแหงประเทศไทย (ปราณี วองวิทวัส 2532) และรายงานของหนวยงานสากลซ่ึงเฝา
ระวังและติดตามการเกิดและเสนทางเดินของพายุ (Plante and Guard 1990) จากการศึกษาพบวา
บริเวณท่ีไดรับอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอนแบงออกไดเปน 2 บริเวณ คือ  

 1. บริเวณกลุมจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

 พายุหมุนเขตรอนจะมีอิทธิพลตอบริเวณนี้ในชวงต้ังแตกลางป โดยจะมีกําลังคอนขางตํ่าใน
 ระดับของดีเปรสช่ัน เนื่องจากไดถูกลดกําลังลงเม่ือพัดผานประเทศเวียดนาม ประเทศ
 ลาว และประเทศกัมพูชา  กอนท่ีจะเขาสูประเทศไทย จากการศึกษาพบวาลมปกติเปนลมท่ี
 กําหนดความเร็วลมอางอิงของบริเวณนี้ 

 2. บริเวณจังหวัดทางภาคใตของประเทศ 

 พายุหมุนเขตรอนจะมีอิทธิพลตอบริเวณนี้ในชวงปลายป อาจมีกําลังปานกลางในระดับพายุ
 โซนรอน หรืออาจมีกําลังสูงในระดับพายุไตฝุนไดเนื่องจากชายฝงภาคใตเปนแหลม
 ลอมรอบดวยทะเลท้ังสองฝงจึงเปนพื้นท่ีเปด และ  เ ส่ียงตอการเขาปะทะของพายุ
 โดยตรง เพื่อปองกันความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาลดังเชนท่ีเคย
 เกิดข้ึนจากพายุไตฝุนเกยในอดีต  ความเร็วอางอิงของบริเวณจังหวัดทางภาคใตนี้ จะถูก
 กําหนดจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน ถึงแมวาผลการศึกษาของ Mikitiuk และ คณะ 
 (1995) จะบงช้ีวาพายุหมุนเขตรอนจะมีอิทธิพลมากกวาลมปกติเม่ือคาบเวลากลับมากกวา 
 1000 ปก็ตาม 
 
 ข้ันตอนการวิเคราะหความเร็วลมอางอิงแบงออกไดเปน 6 ข้ันตอน คือ   

1. ข้ันตอนการปรับแกคาขอมูลความเร็วลมท่ีไดจากการตรวจวัด โดยประมาณวาขอมูลดิบ
ของความเร็วลมเปนคาเฉล่ียใน 5 วินาที เนื่องจากเวลาหนวงของเคร่ืองมือตรวจวัด เปน
ความเร็วลมเฉล่ียใน 1 ช่ัวโมง ท่ีระดับ 10 เมตร ในสภาพเปดโลง  (Simui และ Scanlan 
1986)          

2. ข้ันตอนการวิเคราะหความเร็วลมท่ีปรับแกแลวดวยทฤษฎีคาปลายสุดแบบท่ี 1 เพื่อ
ประมาณคากําหนดการกระจายตัว (dispersion parameter, α ) และ คากําหนดตําแหนง 
(location parameter, β ) ของฟงกช่ันการกระจายตัวสะสมของความเร็วลม ดวยวิธี 
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Probability Weighted Moment (Palutikof และ คณะ 1999) จากการวิเคราะหพบวา
ฟงกช่ันการกระจายตัวสะสมของความเร็วลมเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติจะมีคาα  
อยูระหวาง 2.5 ถึง 4.0  คากําหนดการกระจายตัวนี้ส่ือถึงคาเบ่ียงเบนของความเร็วลม
สูงสุดในแตละป จะเห็นไดวาลมปกติท่ีเกิดข้ึนในภาคใตมีคาα คอนขางนอย ซ่ึง
สอดคลองกับความจริงท่ีวาลมปกติท่ีมีอิทธิพลตอภาคใตคือลมมรสุมประจําปซ่ึงเปน
ลมท่ีมีพฤติกรรมคอนขางแนนอนและสม่ําเสมอ สวนทางตอนบนของประเทศจะไดรับ
อิทธิพลของพายุฤดูรอนซ่ึงมีพฤติกรรมไมแนนอนและเกิดข้ึนในบริเวณแคบ ผลการ
วิเคราะหจึงไดคาα ท่ีสูงกวา 

3. ข้ันตอนการวิเคราะหคาความเร็วลมท่ีมีคาบเวลากลับ 50 ป เพื่อกําหนดความเร็วลม
อางอิงท่ีมีคาบเวลากลับประมาณ 50 ป เม่ือพิจารณาเสนช้ันของคากําหนดการกระจาย
ตัว รวมกับผลการวิเคราะหความเร็วลม ณ สถานีตางๆที่คาบเวลากลับ 50 ป จึงสามารถ
ประมาณเสนช้ันของความเร็วลมที่คาบเวลากลับ 50 ปเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติได
ดังรูปท่ี อ.2.2 จากการศึกษาพบวาภาคเหนือตอนบนมีคา 50V  ประมาณ 29 เมตรตอ
วินาที ภาคเหนือตอนลางมีคา 50V ประมาณ  27 เมตรตอวินาที จังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายแดนจะมีคา 50V  ประมาณ 27 เมตรตอวินาที สวน
ตอนกลางของประเทศและภาคใตจะมีคา 50V  ประมาณ 25 เมตรตอวินาที 

4. ข้ันตอนการตัวคูณน้ําหนักของแรงลม พิจารณาจากการกําหนดใหหนวยแรงลมสําหรับ
สภาวะจํากัดดานกําลังมีคาบเวลากลับท่ีประมาณ 500 ป จากการแบงกลุมจังหวัด
ออกเปน 4 บริเวณตามแนวโนมของเสนช้ันคากําหนดการกระจายตัวในรูปท่ี อ.2.2 ได
คาเฉลี่ยของคากําหนดการกระจายตัวของกลุม (α̂ ) และ คาเฉล่ียบวกหนึ่งเทาของคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานของความเร็วลมท่ีคาบเวลากลับ 30 ป ( σ+= 3030

ˆ VV ) สามารถ
คํานวณหาคากําหนดตําแหนง ( β̂ ) คาความเร็วลมท่ีคาบเวลากลับ 50 ป ( 50V̂ ) และ 500 
ป ( 500V̂ ) และ ตัวคูณน้ําหนักของแรงลมท่ีเหมาะสม ( WF ) ของแตละกลุม ดังนี้ 
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    α̂   30V̂  β̂  50V̂  500V̂  WF  
กลุมภาคเหนือ  3.4 26.8 15.3 28.6 36.4 1.62 
กลุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.2 25.3 14.6 26.9 34.2 1.61 
กลุมพื้นท่ีตอนกลาง  2.8 23.5 14.0 24.9 31.4 1.60 
กลุมภาคใต   2.5 22.6 14.2 23.9 29.6 1.53 
 
จากการวิเคราะหจึงสรุปไดวา ตัวคูณน้าํหนักของแรงลมเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติท่ี
เหมาะสมมีคาเทากับ 1.6 

5. ข้ันตอนการวิเคราะหหาตัวประกอบไตฝุนของพื้นท่ีภาคใต จากรายงานและการ
วิเคราะหของ Joint Typhoon Warning Center (Plante and Guard 1990) พบวาพายุ
ไตฝุนเกยมีความเร็วลมสูงสุดเฉล่ียใน 1 นาที ท่ีระดับ 10 เมตร เม่ือข้ึนฝงท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดชุมพรประมาณ 100 น็อต (หรือ 51.4 เมตรตอวินาที ) และ
ลดกําลังลงเหลือประมาณ 80 ถึง 90 น็อตหลังจากพัดผานผืนดินกอนเขาสูทะเลอันดา
มัน จากนั้นจึงทวีความรุนแรงมากข้ึนเปนระดับซุปเปอรไตฝุนและข้ึนฝงท่ีประเทศ
อินเดียอีกคร้ัง ความเร็วลมเฉล่ียใน 1 นาทีท่ีระดับ 51.4 เมตรตอวินาที สามารถแปลง
เปนความเร็วลมเฉล่ียใน 1 ช่ัวโมงไดโดย  51.4/1.25 = 41.1 เมตรตอวินาที ซ่ึงใกลเคียง
กับคาความเร็ว 37.5 เมตรตอวินาที ท่ีไดจากการศึกษาเพื่อจําลองพฤติกรรมของพายุ
ไตฝุนเกยโดย Mikituik และคณะ (1995) จากการพิจารณาดานความปลอดภัยของ
อาคารประเภทท่ีมีความสําคัญสูงในการตานทานแรงลมพายุไดโดยไมพังทลาย หนวย

แรงลมท่ีเกิดจากพายุไตฝุนเกย 2141
2
1 ).(⋅ρ  จึงถูกใชเปนตัวกําหนดสภาวะจํากัดดาน

กําลังสําหรับอาคารท่ีมีความสําคัญสูง และสูงมาก  
 

22 )1.41(
2
1)25(

2
16.115.1 ⋅=⋅⋅⋅⋅ ρρ FT  

211.TF =  
 

จึงไดคาตัวประกอบไตฝุนสําหรับบริเวณชายฝงตะวันออกของภาคใตประมาณ 1.2 เม่ือ
พายุข้ึนฝงแลวจะออนกําลังลงเนื่องจากความช้ืนของอากาศที่ลดลงและการพัดผานส่ิง
กีดขวางบนพื้นดิน อยางไรก็ตามเนื่องจากภาคใตของไทยเปนพื้นท่ีแคบและมีทะเล
ขนาบท้ังสองดาน กําลังของพายุจึงมิไดลดลงมากเหมือนกรณีพายุท่ีพัดเขาประเทศทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลพบวาพายุไตฝุนเกยมีความเร็ว 100 น็อตเม่ือข้ึนฝง
และลดกําลังลงเปนประมาณ 80 ถึง 90 น็อตเม่ือเขาสูประเทศพมา จากสาเหตุดังกลาว 
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จึงกําหนดใชคาประกอบไตฝุน 1.2 เฉพาะในแถบบริเวณประมาณ 50 กิโลเมตรจาก
ชายฝงตะวันออก และพิจารณาปรับลดความเร็วลมของพายุเม่ือเขาสูผืนดินลงเหลือรอย
ละ 90 จึงไดคาตัวประกอบไตฝุนสําหรับจังหวัดเพชรบุรีและบริเวณชายฝงตะวันตก
เทากับ 1.08 

6. ข้ันตอนกําหนดคาความเร็วลมอางอิง  จากเสนชั้นของ 50V  ในรูปท่ี อ.2.2 และการแบง
การกําหนดคา FT ของภาคใตแยกเปน 2 บริเวณ จึงสามารถจําแนกความเร็วลมอางอิงท่ี
เหมาะสมของแตละพื้นท่ีเปนกลุมดังนี้ 

   
       50V   FT  

 ภาคเหนือตอนบน   29 เมตรตอวินาที 1.0 
 ภาคเหนือตอนลาง   27 เมตรตอวินาที  1.0 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายแดน 27 เมตรตอวินาที 1.0 
 ตอนกลางของประเทศ   25 เมตรตอวินาที 1.0 
 ภาคใตฝงตะวนัตก และจังหวัดเพชรบุรี 25 เมตรตอวินาที 1.08 
 ภาคใตฝงตะวนัออก   25 เมตรตอวินาที 1.2 

 
ความเร็วลมอางอิงของแตละกลุมคํานวณไดจาก 

 

 สําหรับการออกแบบที่สภาวะจํากดัดานการใชงาน  50VV =               
 สําหรับการออกแบบที่สภาวะจํากดัดานกําลัง  50VTV F ⋅=             

 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏใน วิโรจน บุญญภิญโญ และคณะ (2550 ก) และ นเรศ ลิมสัมพันธ
เจริญ และคณะ (2550) 

 
คณะผูวิจัยไดเสนอคาประกอบไตฝุนดังกลาวสําหรับภาคใตและจังหวัดเพชรบุรี สําหรับ

อาคารทุกประเภท (ตารางท่ี 2-1)  อยางไรก็ตามคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของท่ี
ปรึกษาไดพิจารณาเห็นวาบริเวณจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยมีความนาจะเปนท่ีจะเกิดพายุ
ไตฝุนและมีความรุนแรงเทียบเทาพายุเกยนอยมาก ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงไดกําหนดใหใชคา
ประกอบไตฝุนดังกลาวกับอาคารประเภทความสําคัญสูงมากเทานั้น (ตารางท่ี 2-1) สวนอาคาร
ประเภทอ่ืนการใชคาประกอบดังกลาวใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูคํานวณออกแบบโครงสราง 
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ข. ความเร็วลมเฉล่ียในชวงเวลาตางๆ 

 ความเร็วลมอางอิงในมาตรฐานน้ี คือความเร็วลมเฉลี่ยในชวงเวลา 1 ช่ัวโมง ท่ีความสูง 10 
เมตรจากพื้นดิน ในสภาพภูมิประเทศโลง สําหรับคาบเวลากลับ 50 ป ความเร็วลมเฉล่ียข้ึนกับชวง
ความยาวของเวลาที่ใชเฉล่ีย เม่ือชวงเวลาท่ีใชเฉล่ียลดลง ความเร็วลมเฉล่ียสูงสุดจะเพิ่มข้ึน 
ความสัมพันธระหวางความเร็วเฉล่ียในชวงเวลา t  วินาที กับชวงเวลา 1 ช่ัวโมง ท่ีความสูง 10 เมตร
จากพื้นดินในสภาพภูมิประเทศโลง หาไดจากรูปท่ี อ.2.3 (Durst 1990) ความสัมพันธดังกลาวไดถูก
ยืนยันความถูกตองโดยนักวิจัยจํานวนมาก และถูกนําไปใชในมาตรฐานสากลตางๆ 

 ดังนั้น ในกรณีท่ีใชมาตรฐานอ่ืนซ่ึงความเร็วลมอางอิงอาจไมไดคํานวณจากความเร็วลม
เฉล่ียใน 1 ช่ัวโมง จะตองแปลงความเร็วลมอางอิงในมาตรฐานน้ีไปเปนความเร็วลมอางอิงเทียบเทา
ในชวงเวลา t  วินาที ตัวอยางเชน มาตรฐาน ASCE7-05 (ASCE 2005) นิยามความเร็วลมอางอิงคือ 
ความเร็วลมเฉล่ียในชวงเวลา 3 วินาที จากรูปท่ี อ.2.3 ได 52.1/ 36003 =VV  ดังนั้น เม่ือความเร็วลม
อางอิงในมาตรฐานนี้เทากับ 25 ม./วินาที จะเทียบเทาความเร็วลมอางอิงในมาตรฐาน ASCE7-05 
เทากับ 3852.125 =×  ม./วินาที เปนตน 
 
ค. ความเร็วลมเฉล่ียสําหรับคาบเวลากลับตางๆ 

 เม่ือพิจารณาเฉพาะความเร็วลมเนื่องจากลมปกติเพียงอยางเดียวโดยไมรวมอิทธิพลของ
ไตฝุน คาความเร็วลมเฉล่ียสําหรับคาบเวลากลับ N  ป )( NV  ของกลุมความเร็วลมอางอิงใดๆ 
สามารถคํานวณไดจากคาความเร็วลมเฉลี่ยสําหรับคาบเวลากลับ 50 ป )( 50V  ของกลุมความเร็วลม
อางอิงดังกลาวไดโดยสมการ 

 50FVVN =  

โดยท่ี F  = คาประกอบการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเฉล่ียสําหรับคาบเวลากลับตางๆ 
แสดงในตารางท่ี อ.2-1 

 

2.4 คาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ )( eC  

 คาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เปนคาประกอบที่นํามาปรับคาหนวยแรงลมให
แปรเปล่ียนตามความสูงจากพื้นดินและสภาพภูมิประเทศ  ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ A และ B 
โดยวิธีการอยางงาย และวิธีการอยางละเอียด แสดงในรูปท่ี อ.2.4 และ อ.2.5 ตามลําดับ   และ
ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ C โดยวิธีการอยางละเอียด แสดงในรูปท่ี อ.2.6 และ อ.2.7 
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รูปท่ี อ.2.1 แผนภาพข้ันตอนการคํานวณแรงลมและการตอบสนองโดยวิธีการอยางงายและวิธีการ
อยางละเอียด 
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รูปท่ี อ.2.2 เสนช้ันความเร็วลมเนื่องจากอิทธิพลของลมปกติ ท่ีคาบเวลากลับ 50 ป (เมตรตอวินาที) 

2.  

3.  

5.  

6.  8.  

9.  
10.  

11.  

12. 13.  
14.  

 

16.  
17.  

18.  

19.  20.  

21. 

22.  23. 
24.  

25.  

26. 
27.  28. 

29.  
30.  

32. 

33.  34.  

35.

36.  

37. 

38.  
39.  

40.  

41.  

42.  

43
44

46.  
45 47.  

48
49

50 51 52 53

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  60.  

61.  

62.  

63. 

64.  

65.  66.  

67.  

68. 

69.  

70.  

71.  
72. 

73. 

1.  

31.  

7.  

15.  

4.  

25 

24 

26 

25 

24 

26 

24 

24 

24 26 28 

24 

26 
26 

26 
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28 
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รูปท่ี อ.2.3 ความสัมพันธระหวางความเร็วลมเฉล่ียในชวงเวลา t  วินาที กับชวงเวลา 1 ช่ัวโมง 

 

ตารางท่ี อ.2-1 คาประกอบการแปลงความเร็วลมเฉล่ียสําหรับคาบเวลากลับตางๆ 
 

N (ป) .F . 

5 0.73 
10 0.81 
15 0.86 
20 0.90 
25 0.92 
30 0.94 
35 0.96 
40 0.98 
45 0.99 
50 1.00 
100 1.08 
200 1.16 
500 1.26 

1,000 1.34 
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รูปท่ี อ.2.4 ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ A ซ่ึงเปนสภาพภูมิประเทศแบบโลงซ่ึงมีอาคาร ตนไม 

หรือส่ิงปลูกสราง กระจัดกระจายอยูหางๆ กัน หรือเปนบริเวณชายฝงทะเล 
 

 
รูปท่ี อ.2.5 ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ B ซ่ึงเปนสภาพภูมิประเทศแบบชานเมือง หรือพื้นท่ีท่ีมี

ตนไมใหญหนาแนน หรือบริเวณศูนยกลางเมืองขนาดเล็ก 
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รูปท่ี อ.2.6 ตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ C ซ่ึงเปนสภาพภูมิประเทศของบริเวณศูนยกลางเมือง

ใหญ มีอาคารสูงอยูหนาแนน โดยท่ีอาคารไมนอยกวารอยละ 50 ตองมีความสูงเกิน 4 
ช้ัน 

 

 
รูปท่ี อ.2.7  ภาพดานหลังเปนตัวอยางสภาพภูมิประเทศแบบ C ภาพดานหนาเปนตัวอยางสภาพภูมิ

ประเทศแบบ B 
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คาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในสมการ (2-5) และสมการ (2-6) นั้นกําหนดข้ึนให
สอดคลองกับลักษณะของลมโดยท่ัวไปซ่ึงพัดผานพื้นท่ีบริเวณกวางเชนลมมรสุมประจําปและลมท่ี
เกิดจากพายุหมุนเขตรอน กลาวคือความเร็วลมเฉล่ียจะเพิ่มข้ึนตามความสูง แตการแปรเปล่ียนของ
ความเร็วลมเฉล่ียตามระดับความสูงของลมท่ีเกิดจากพายุฝนฟาคะนองนั้นแตกตางไป โดยความเร็ว
ลมสูงสุดจะเกิดข้ึนท่ีระดับตํ่าเหนือพื้นดิน ลมจะมีความเร็วคอนขางคงท่ีจากระดับ 40 เมตรถึง 60 
เมตร และจะมีความเร็วนอยลงท่ีระดับสูงข้ึนไป อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวาเม่ือใชคาประกอบ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศท่ีกําหนดใหควบคูกับคาความเร็วลมอางอิงในแตละกลุมพื้นท่ีนั้น หนวย
แรงลมท่ีคํานวณไดจะใหคาท่ีครอบคลุมหนวยแรงลมท่ีเกิดจากพายุฝนฟาคะนองในเกือบทุกกรณี 
ยกเวนในบริเวณที่มีความเร็วลมอางอิงไมเกิน 25 เมตรตอวินาที ในรูปท่ี ก.1 ซ่ึงเปนความเร็วลมท่ี
คอนขางนอยและเมื่อใชคาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศแบบ B พบวาในบางกรณี คา
ความเร็วลมท่ีระดับตํ่าท่ีคํานวณไดนั้นจะมีคานอยกวาคาความเร็วลมท่ีเกิดข้ึนจริงเนื่องจากพายุฝน
ฟาคะนองพอสมควร ดวยเหตุนี้จึงพิจารณาไมอนุญาตใหใชคาประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
แบบ B กับอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน 80 เมตร และต้ังอยูในกลุมท่ีมีความเร็วลมอางอิงไมเกิน 25 
เมตรตอวินาที 

 
2.6 คาสัมประสิทธิ์หนวยแรงลม 

 
ก. คาสัมประสิทธ์ิหนวยแรงลมของอาคาร 

ในประเทศไทย ไดมีการทดสอบแบบจําลองแข็งของอาคารในอุโมงคลม เพื่อหาคา
สัมประสิทธ์ิหนวยแรงลม (วิโรจน บุญญภิญโญ และคณะ 2550 ข) งานวิจัยดังกลาวไดทําการ
ทดสอบอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียม 4 อาคาร ท่ีมีอัตราสวนความกวาง ความลึก และความสูง ซ่ึงเปน
ตัวแทนของอาคารเต้ีย 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) ผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิของหนวย
แรงลมเฉล่ียดานตนลมของอาคารสูงปานกลาง และสูง โดยท่ัวไปเทากับ 0.8 ซ่ึงตรงกับคาท่ีกําหนด
ในมาตรฐาน ASCE 7-05 (ASCE 2005) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ NBCC (NBCC 2005) ของ
ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ยังพบวาคาสัมประสิทธ์ิของหนวยแรงลมดานทายลมของอาคารเทียบ
กับความเร็วลมอางอิงท่ียอดอาคาร ดังกลาวโดยท่ัวไปมีคาอยูระหวาง -0.24 ถึง -0.5 ข้ึนกับ
อัตราสวนความกวางตอความลึกของอาคาร ซ่ึงคาโดยท่ัวไปสอดคลองกับคาท่ีกําหนดในมาตรฐาน
ท้ังสองดังกลาว 
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ก.) แบบจําลองแข็ง ข.) แรงลมดานตนลม 
 

 

 

 
ค.) แรงลมดานทายลม ง.) รวมแรงลมดานตนลมและทายลม 

 
รูปท่ี อ.2.8 หนวยแรงลมของอาคารสูงปานกลางขนาด 45 ×45 เมตร และสูง 90 เมตร ท่ีคํานวณ

จากคาสัมประสิทธ์ิหนวยแรงลมจากผลการทดสอบในอุโมงคลมรวมกับการคํานวณ
ทางสถิติ สําหรับความเร็วลมอางอิงเทากับ 25 เมตร/วินาที ในสภาพภูมิประเทศแบบ B 
(กก./ม.2) 

ลม 



มยผ.1311-50   มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร 126

 ตัวอยางหนวยแรงลมของอาคารสูงปานกลางขนาด 45 ×45 เมตร และสูง 90 เมตร ท่ี
คํานวณจากคาสัมประสิทธ์ิหนวยแรงลมจากผลการทดสอบในอุโมงคลมรวมกับการคํานวณทาง
สถิติ แสดงในรูปท่ี อ.2.8 สําหรับความเร็วลมอางอิงเทากับ 25 เมตร/วินาที ในสภาพภูมิประเทศ
แบบ B (กก./ม.2) (วิโรจน บุญญภิญโญ และคณะ 2550 ข, ค) 
 
ข. คาสัมประสิทธ์ิหนวยแรงลมของปาย 

แรงลมสําหรับการออกแบบโครงสรางปายและกําแพงในมาตรฐานตางประเทศ เชน ASCE 
7-05 (ASCE 2005) และ AS/NZS1170.2:2002 (AS 2002) ไดถูกกําหนดข้ึนตามหลักวิชาอากาศ
พลศาสตร (Aerodynamics) โดยท่ีคาสัมประ สิทธ์ิสําคัญๆ เชน  Drag Coefficient นั้น ไดมาจากการ
ทดสอบแบบจําลองยอสวนของปายและกําแพงในอุโมงคลม   อยางไรก็ดี มาตรฐานรุนกอนๆเชน 
ASCE7-02 (ASCE 2002) มักอางอิงงานของ Flachbart ในป ค.ศ. 1930 (Simiu and Scanlan 1996) 
ซ่ึงเปนการทดสอบอุโมงคลมท่ีลาสมัยเพราะไมไดจําลองสภาพลมธรรมชาติใหเหมือนจริง  ในขณะ
ท่ีมาตรฐานฉบับปจจุบัน เชน ASCE7-05 และ AS/NZS1170.2: 2002 อางอิงงานของ Letchford 
ในชวงปค.ศ.1994-2001 (Letchford 2001, Letchford and Holmes 1994)  ซ่ึงเปนการทดสอบอุโมงค
ลมท่ีทันสมัย โดยมีการทําแบบจําลองปายและกําแพงและสภาพลมธรรมชาติไดสมจริง  ดังนั้นจึงมี
คาสัมประสิทธ์ิเพื่อใชคํานวณแรงลมท่ีเหมาะสมและนาเช่ือถือกวา 
 

ในประเทศไทย ไดมีการทดสอบแบบจําลองปายในอุโมงคลม  ซ่ึงเปนงานวิจัยของสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) รวมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Sinthuwong 2004, Poemsantitham 
2005, สุวรรสาม ศรีวิเชียร 2546, ธีรวัฒน ธีรสุขสกุล 2548, Warnitchai and Sinthuwong 2006) ใน
งานวิจัยนี้ ไดมีการทดสอบแบบจําลองปายรูปรางลักษณะตางๆ ภายใตแรงลมท่ีมีทิศทางเขาประทะ
ในแบบตางๆ รวมท้ังมีการศึกษาถึงผลกระทบของอาคารและส่ิงปลูกสรางขางเคียงท่ีมีตอแรงลมท่ี
กระทําตอปาย ผลการวิจัยหลักสอดคลองกับผลการศึกษาของ Letchford (Letchford 2001, 
Letchford and Holmes 1994) อีกท้ังยังใหขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแรงลมในแงมุม
ตางๆท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําขอกําหนดแรงลมสําหรับการออกแบบปาย 
 

ผลการทดสอบแบบจําลองปาย (และกําแพง) ในอุโมงคลม แสดงอยางชัดเจนวา: 

(1) แรงลมท่ีกระทําตอปายเกิดจาก แรงดันลม (Pressure) ท่ีกระทําต้ังฉากกับแผนปาย สวนแรง
เฉือน (Shear Force) ท่ีกระทําในระนาบของแผนปายมีคาตํ่ามากจนไมจําเปนตองนํามาพิจารณา 
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ดังนั้น แรงลัพทท่ีเกิดจากลมจึงมีทิศทางตั้งฉากกับแผนปายเสมอไมวาทิศทางของลมจะทํามุม
เอียงกับแผนปายเทาใดก็ตาม 

(2) แรงลัพธท่ีต้ังฉากกับแผนปาย เรียกในท่ีนี้วา Drag Force มีคาแปรเปล่ียนไปตามทิศทางของลม 
โดยมีคาสูงสุดเม่ือมุมระหวางทิศทางของลมกับเสนท่ีต้ังฉากกับระนาบปาย (มุม θ ในรูป ข.11(
ก)) มีคาอยูระหวาง -45º กับ +45º (θ = 0º คือ กรณีท่ีลมมีทิศทางต้ังฉากกับแผนปาย) และ Drag 
Force มีคาลดตํ่าลง เม่ือ θ มีคามากกวา +45º หรือ ตํ่ากวา -45º 

(3) แรงดันลม (Pressure) ณ ตําแหนงตางๆ บนแผนปาย มีคาแปรเปล่ียนอยูตลอดเวลา จึงสงผลให
คา Drag Force เปล่ียนแปลงข้ึนลงตลอดเวลา นอกจากนี้การกระจายตัวของแรงดันลมบนแผน
ปายก็มีการแปร เปล่ียนรูปรางตลอดเวลาเชนกัน และมักจะเปนการกระจายตัวท่ีไมสม่ําเสมอ 
(Non-Uniform Pressure Distribution) จึงทําให Drag Force มิไดกระทําตอศูนยกลางของแผน
ปาย แตจะเยื้องศูนยออกไปจนทําใหเกิดแรงบิด (Torsion) กระทําตอแผนปาย 

(4) แรงบิด (Torsion) สูงสุด เกิดข้ึนเม่ือ θ  มีคาประมาณ +45º หรือ -45º  โดยคาเยื้องศูนยทําใหเกิด

แรงบิดสูงสุดนี้ มีคาไมเกิน 20% ของความกวางของแผนปาย (e < 0.2b) ในขณะท่ี แรงบิดมีคา
ตํ่าสุดและมีคาเฉล่ียเปนศูนยเม่ือ θ = 0º   อยางไรก็ดี คา Drag Force สูงสุดท่ีเกิดข้ึนในท้ัง 2 
กรณี มีคาใกลเคียงกัน 

ดวยลักษณะของแรงลมท่ีกระทําตอปาย(และกําแพง) ดังกลาว มาตรฐานฉบับนี้จึงกําหนดให
พิจารณาท้ังกรณี  θ = 0º ท่ีมีแรงลมสําหรับออกแบบกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอตลอดความกวางของ

แผนปายและมีแรงบิดเปนศูนย (ข.11(3)) และ กรณี θ  =  ±45º ท่ีมีแรงลมกระจายตัวอยางไม
สมํ่าเสมอ  สงผลใหเกิดแรงบิดสูงสุด (ข.11(4))  โครงสรางของปาย(และกําแพง) จําเปนตองถูก
ออกแบบใหสามารถตานทานสภาพแรงลมท่ีแตกตางกันนี้ ไดท้ัง 2 กรณี จึงจะปลอดภัย   

เนื่องจากคา Drag Force สูงสุดท่ีเกิดข้ึนในท้ัง 2 กรณีดังกลาวขางตน มีคาท่ีใกลเคียงกัน จึง
สามารถใชคาสัมประสิทธ์ิเฉล่ีย paC  ตัวเดียวกัน ดังแสดงไวในตารางท่ี ข.2 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ินี้ได
ถูกกําหนดขึ้นโดยพิจารณาจากคา Drag Coefficient ท่ีไดจากการทดสอบแบบจําลองยอสวนของ
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 ซ่ึงเปนคาท่ีใชในกรณีท่ีโครงสรางมีการ
ตอบสนองตอแรงลมแบบกึ่งสถิต (Quasi-Static) ท้ังนี้เนื่องจากปายและกําแพงโดยท่ัวไปมีความสูง
ไมเกิน 30 เมตรและมีความถ่ีธรรมชาติสูงกวา 1 Hz 
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คําอธิบาย บทที่ 3 

การคํานวณแรงลมสถติเทียบเทา และการตอบสนองในทิศทางลม 
โดยวิธีการอยางละเอียด 

 
3.5 คาประกอบเนื่องจากการกระโชกของลม 
 
ก. หลักการพื้นฐาน คาประกอบเนื่องจากการกระโชกของลม 

แรงท่ีเกิดข้ึนตอโครงสรางเนื่องจากลมมีลักษณะเปล่ียนแปลงตลอดเวลาแบบสุม (random) 
ท้ังในดานของขนาดของแรงและสวนผสมของความถ่ีท่ีมีคาในชวงกวาง ผลของแรงในลักษณะน้ีจึง
ทําใหโครงสรางมีการตอบสนองหลักดวยความถ่ีธรรมชาติของตัวโครงสราง ซ่ึงอาจมีหลายรูปแบบ
การส่ันไหว โดยท่ัวไปแลว พลังงานสวนใหญของความถ่ีท่ีประกอบกันในแรงลมอยูในคาความถ่ีท่ี
ตํ่าเม่ือเทียบกับความถ่ีธรรมชาติพื้นฐานของโครงสราง ดังนั้นการวิเคราะหจึงสามารถใชเพียงผล
จากรูปแบบการส่ันไหวพื้นฐานเพื่อใหไดคําตอบท่ีมีความถูกตองในระดับท่ียอมรับได 

แรงลมท่ีเกิดข้ึนในทิศทางลมประกอบดวย (1) สวนท่ีเปนคาเฉล่ียท่ีเกิดจากคาเฉล่ียของ
ความเร็วลม (2) สวนกึ่งสถิต (quasi-static) ท่ีเกิดจากความผันผวนของลมท่ีความถ่ีตํ่า และ (3) สวน
กําทอน (resonant) ท่ีเกิดจากความผันผวนของลมท่ีความถ่ีใกลเคียงกับคาความถ่ีธรรมชาติ 

วิธีการคํานวณแรงและผลตอบสนองในทิศทางลมท่ีกําหนดไวในบทท่ี 2 และ 3 ของ
มาตรฐานฉบับนี้ใชสําหรับการประมาณผลของแรงสถิตเทียบเทาท่ีเกิดจากลมท่ีทําใหเกิดผล
ตอบสนองสูงสุดดวยหลักคาประกอบเนื่องจากผลการกระโชกของลม (gust effect factor) 
(Davenport 1967) โดยแรงสถิตเทียบเทาท่ีเกิดข้ึนเปนผลรวมจาก คาเฉล่ีย คาจากสวนกึ่งสถิต และ
คาจากสวนกําทอนซ่ึงเกิดจากผลการตอบสนองเชิงพลศาสตรในทิศทางลมจากความปนปวน 
(turbulence) ในช้ันบรรยากาศของลมท่ีปะทะโครงสราง 

หลักคาประกอบเนื่องจากผลการกระโชกของลมคือ  การประมาณคาสูงสุดของ
ผลตอบสนองของโครงสรางจากคาเฉล่ียของผลตอบสนองคูณดวยคาประกอบท่ีข้ึนอยูกับหลาย
ปจจัย เชน ความเร็วลม ระยะเวลาที่พิจารณาคาเฉล่ีย ลักษณะสภาพภูมิประเทศ ขนาดของ
โครงสราง และคุณสมบัติเชิงพลศาสตรของโครงสราง เปนตน  

ผลการคูณขยายเชิงพลศาสตรสําหรับแรงและผลตอบสนองจากวิธีคาประกอบเนื่องจากผล
การกระโชกของลม สามารถหาไดจากหลักการส่ันสะเทือนแบบสุม (random vibration) 
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ตัวอยางเชน การพิจารณาหาคาผลตอบสนองสูงสุด ( )maxy  สามารถประมาณไดจากคาเฉล่ีย ( )μ  
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรือคารากกําลังสองเฉล่ีย (root-mean-square, RMS) ( )σ  โดย
ทฤษฎีความนาจะเปน คาผลตอบสนองสูงสุดสําหรับชวงเวลาท่ีพิจารณา ( )T  สามารถหาคาไดดังนี้ 

 
σμ pgy +=max     (อ.3-1) 

 

 pg  คือคาประกอบเชิงสถิติเพื่อปรับคารากกําลังสองเฉล่ียใหเปนคาสูงสุด มีความสัมพันธ
ตามจํานวนคร้ังท่ีผลจากแรงลมมีคาเทากับคาเฉล่ียในชวงเวลาท่ีพิจารณา (หรือหมายความถึง ความ
ผันผวน (fluctuation) โดยเฉล่ียของขอมูล) โดยที่ใชคา 3600=T  วินาที สําหรับการใชความเร็ว
ลมเฉล่ียในชวงเวลาท่ีพิจารณา 1 ช่ัวโมงเปนความเร็วลมอางอิง คา pg  มีคาอยูในชวง 3.5 ถึง 4.0 
และกําหนดไวในสมการท่ี (3-9) ซ่ึงมีสมมุติฐานวาความนาจะเปนของการเกิดคาเฉล่ียของผลของ
แรงลมมีการกระจายตัวแบบปกติ หรือ Gaussian (Davenport 1964) 

 คาประกอบเนื่องจากการกระโชกของลม )( gC  มีนิยามคือ อัตราสวนของคาผลตอบสนอง
สูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนตอคาเฉล่ียของผลตอบสนอง ดังนี้ 
 

μ
σ

μ pg g
y

C +== 1max     (อ.3-2) 

 

 โดยท่ีผลตอบสนองแบบคารากกําลังสองเฉล่ีย สามารถคํานวณไดจากพื้นท่ีใตกราฟของ 
power spectrum density ของผลตอบสนอง ( )y  ท่ีสามารถจําแนกเปนสวนกึ่งสถิตและสวนกําทอน 
โดยท่ีการคํานวณพื้นท่ีใตกราฟดังกลาวไดมาจากการลดรูปการคํานวณเพื่อใหสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ โดยมีองคประกอบดังนี้ (สมการท่ี (3-5)) 
 

)(
βμ

σ sFB
C
K

eH

+=      (อ.3-3) 

 
โดยคําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคา μσ  มีดังนี้ 

• ผลตอบสนองของอาคารสูงท่ีมีความออนตัวตอแรงพลวัติท่ีมีลักษณะสุมและมีความผัน
ผวนซ่ึงเปนปญหาเชนแรงลมนี้ สามารถประมาณคาผลตอบสนองของอาคารจากการ
พิจารณาแบบจําลองท่ีมีคาคุณสมบัติเชิงพลศาสตรของอาคาร (เชน ความถ่ีธรรมชาติ
พื้นฐานและอัตราสวนความหนวง ซ่ึงอธิบายไวในสวนตอไป) ท่ีเหมาะสมสําหรับอาคาร
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นั้น คาความแปรปรวน (variance) ของผลตอบสนองหาคาไดจากพ้ืนท่ีใตกราฟของผลคูณ
ของสเปกตรัมของแรงลมกับกําลังสองของตัวคูณขยายทางพลวัติ (dynamic magnification 
factor) สําหรับแบบจําลองอาคารนั้น 

• คุณลักษณะดานความปนปวนของความเร็วลมท่ีมีลักษณะสุมสามารถอธิบายไดในรูปของ
สเปกตรัมความเร็วลมท่ีแสดงถึงสัดสวนพลังงานท่ีมีอยูขององคประกอบท่ีมีความถ่ีตางๆ 
ผสมอยูในความเร็วลม และการแปลงสเปกตรัมความเร็วลมใหเปนสเปกตรัมของแรงลมท่ี
กระทําตออาคารสามารถทําไดซ่ึงตองรวมผลการคํานึงถึงผลรวมของแรงเนื่องจากความ
ปนปวนของลมท่ีมีผลเน่ืองจากขนาดของอาคารดวยฟงกช่ัน aerodynamic admittance ท่ีมี
คาประมาณ 1.0 สําหรับอาคารขนาดเล็กหรือมีคาความถ่ีธรรมชาติตํ่า และมีคาลดลงเม่ือ
ขนาดหรือความถ่ีธรรมชาติของอาคารเพ่ิมข้ึน 

• ในการคํานวณผลตอบสนองของอาคารเนื่องจากลมในรูปของอัตราสวนของคารากกําลัง
สองเฉล่ียตอคาเฉล่ีย μσ   ความเร็วลมสวนท่ีปนปวนถูกพิจารณาในรูปของสมการ
สําหรับสเปกตรัมความเร็วลมท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาพฤติกรรมของลมในธรรมชาติ และ
การพิจารณา aerodynamic admittance function ก็เปนการสรางสมการที่ปรับใหอยูใน
รูปแบบท่ีใชงานสะดวกจากขอมูลการศึกษาและทดสอบดวยอุโมงคลม โดยท่ัวไปรูปราง
ของสเปกตรัมของความเร็วลมมีความสัมพันธกับความถ่ีของคล่ืนท่ีผสมอยูเปนแถบกวางท่ี
ไมปรากฏยอดแหลมเดนชัด และเม่ือนําไปคูณกับ aerodynamic admittance function จะ
ไดผลท่ีมีคานอยลงสําหรับชวงความถ่ีสูง และในการคํานวณผลตอบสนอง เม่ือนํา
สเปกตรัมของแรงลมคูณกับกําลังสองของตัวคูณขยายทางพลวัติท่ีมียอดแหลมท่ีบริเวณ
คาความถ่ีธรรมชาติของอาคาร ผลคูณจะปรากฏยอดแหลมท่ีบริเวณคาความถ่ีธรรมชาติ
เชนกัน  

• พื้นท่ีใตกราฟของผลตอบสนองท่ีไดจากผลคูณของสเปกตรัมของแรงลมกับกําลังสองของ
ตัวคูณขยายทางพลวัติคือคาความแปรปรวน และคารากท่ีสองคือคาท่ีใชแสดงในรูป μσ  
ในการหาพ้ืนท่ีใตกราฟดังกลาวนิยมทําการพิจารณาพื้นท่ีเปนสองสวน คือ พื้นท่ีในสวนท่ี
เปนแถบกวางท่ีสามารถหาพ้ืนท่ีไดจากการอินติเกรดเชิงตัวเลข โดยเรียกวาสวนกึ่งสถิต  
(quasi-static)  หรือพื้นหลัง (background) ซ่ึงแทนดวยเทอม B  ในสมการที่ อ.3-3 (สมการ
ท่ี (3-5))และพ้ืนท่ีบริเวณยอดแหลมของคาความถ่ีธรรมชาติท่ีหาพื้นท่ีจากหลักคณิตศาสตร
ข้ันสูง โดยเรียกวาสวนกําทอน (resonant) ซ่ึงแทนดวยเทอม βsF  ในสมการท่ี อ.3-3 
(สมการท่ี (3-5))โดยท่ีพื้นท่ีท้ังสองสวนนี้แสดงถึงลักษณะของปญหาลมวาผลการ
ตอบสนองหลักมาจากสวนกึ่งสถิตหรือการตอบสนองเชิงพลศาสตรจากสวนกําทอน 
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นอกจากนั้น คาประกอบในเทอม eHCK  มีอยูเพื่อการรวมผลของระดับความปนปวน
ของลม 

 การคํานวณดวยหลักคาประกอบเนื่องจากผลการกระโชกของลมสําหรับแรงลมและ
ผลตอบสนองในทิศทางลมนี้ไดรับการยอมรับนําไปใชเปนพื้นฐานในมาตรฐานสากลทั่วโลก 
ตัวอยางเชน มาตรฐาน National Building Code ของประเทศแคนาดา ฉบับป ค.ศ. 2005 (NBCC-
2005) มาตรฐาน American Society of Civil Engineers 7 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับป ค.ศ. 
2005 (ASCE  2005) มาตรฐาน Architectural Institute of Japan ของประเทศญ่ีปุน ฉบับป ค.ศ. 2004 
(AIJ 2004) และมาตรฐาน Australian/New Zealand Standard ของประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ฉบับป ค.ศ. 2002 (AS/NZS 2002) เปนตน โดยการคํานวณผลของลมในทิศทางลมของ
แตละมาตรฐานต้ังอยูบนพื้นฐานของแนวคิดหลักคาประกอบเนื่องจากผลการกระโชกของลม
เดียวกัน แตมีประเด็นท่ีแตกตางกันดานการนิยามรายละเอียดของลักษณะของลม และความสัมพันธ
ของลมกับโครงสราง (Zhou และคณะ 2000) และสําหรับมาตรฐานนี้ ไดพิจารณาเปรียบเทียบความ
เหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชกับประเทศไทย ในดานความถูกตอง และรูปแบบของรายละเอียด
ในข้ันตอนคํานวณ โดยเปรียบเทียบมาตรฐานตางๆ และผลการทดสอบดวยอุโมงคลมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลือกรูปแบบการคํานวณสําหรับมาตรฐานน้ี และไดใช มาตรฐาน National 
Building Code ของประเทศแคนาดา ฉบับป ค.ศ. 2005 (NBCC-2005) เปนตนแบบในการคํานวณ
คาแรงลมสถิตเทียบเทาและผลตอบสนองในทิศทางลม  
 
ข. คุณสมบัติเชิงพลศาสตรของอาคาร 

คุณสมบัติเชิงพลศาสตรของอาคารซ่ึงประกอบดวย ความถ่ีธรรมชาติ (natural frequency) 
อัตราสวนความหนวง (damping ratio) และรูปรางการส่ันไหว (vibration mode shape) เปนขอมูล
สําคัญสําหรับการคํานวณหาแรงเพื่อการออกแบบและการประเมินระดับการโยกตัวของอาคารตางๆ 
เนื่องจากผลของแรงภายนอกในลักษณะพลวัติ ซ่ึงสําหรับปญหาของแรงลมคือ แรงเนื่องจากลม
ปนปวนท่ีมีขนาดเปล่ียนแปลงตามเวลา 

 มาตรฐานน้ี ไดเสนอคาท่ีแนะนําใหใชในการประมาณคาคุณสมบัติเชิงพลศาสตรในกรณีท่ี
ไมมีขอมูลหรือแนวทางอ่ืนเพื่อใชในการกําหนดคาในข้ันตอนการคํานวณแรงลมเพ่ือการออกแบบ 
โดยเสนอคาสําหรับความถ่ีธรรมชาติของการส่ันไหวทางดานขางของอาคารและแนวการบิดตัวของ
อาคาร และคาอัตราสวนความหนวง โดยคาท่ีเสนอดังกลาว มาจากผลการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติ
เชิงพลศาสตรของอาคารในกรุงเทพมหานคร ดวยการตรวจวัดสภาพการส่ันไหวตามธรรมชาติของ
อาคาร ซ่ึงไดทําการศึกษากับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรวมท้ังส้ิน 50 หลัง ท่ีมีความสูงต้ังแต 20 ถึง 
210 เมตร และมีจํานวนช้ัน 5 ถึง 54 ช้ัน (นคร ภูวโรดม และคณะ 2548) 
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ความถ่ีธรรมชาติ 

ความถ่ีธรรมชาติคือจํานวนรอบของการส่ันไหวท่ีเกิดข้ึนในหนึ่งชวงเวลา แสดงถึงจังหวะ
ท่ีโครงสรางมีแนวโนมท่ีจะส่ันไหวหลังจากเกิดการกระตุนจากแรงภายนอก คาความถ่ีธรรมชาติ
สําหรับรูปแบบการส่ันไหวพื้นฐาน (รูปแบบการส่ันไหวแรก) เปนคาท่ีสําคัญในการประเมินผลการ
ตอบสนอง รวมท้ังระดับความรุนแรงของผลการตอบสนองเชิงพลศาสตรท่ีรวมอยูในการ
ตอบสนองโดยรวม (มาตรฐาน ASCE 7-05 และ AS/NZS 2002 จําแนกอาคารท่ีมีความถ่ีธรรมชาติ
ของอาคารนอยกวา 1 Hz. เปนอาคารท่ีมีความออนตัวและมีผลตอบสนองเชิงพลศาสตรท่ีมี
นัยสําคัญ) ขอมูลจากการตรวจวัดในรูปของคาความถ่ีธรรมชาติ ไดถูกนํามาสรางความสัมพันธเพื่อ
เปนสูตรสําหรับการประมาณคาความถ่ีธรรมชาติกับความสูงของอาคาร และสําหรับการนําไปใชใน
เร่ืองการออกแบบตานทานแรงลม สูตรการประมาณท่ีเลือกใชคือคาขอบเขตลางของความถ่ี
ธรรมชาติ เพื่อใหผลจากการใชสูตรประมาณดังกลาวทําใหการคํานวณคาประกอบเนื่องจากการ
กระโชกของลมและแรงลมเพื่อการออกแบบมีสัดสวนความปลอดภัยเพิ่มข้ึน โดยผลการศึกษาและ
การวิเคราะหการถดถอยทําใหมีการเสนอคาความถ่ีธรรมชาติสําหรับการส่ันไหวทางดานขางของ
อาคารเทากับ H44  โดยท่ี H  คือความสูงของอาคารมีหนวยเปนเมตร ซ่ึงคานี้สามารถใชในการ
ประมาณคาความถ่ีธรรมชาติของอาคารในการส่ันไหวในทิศทางลม ( )Dn  และในทิศต้ังฉากกับ
ทิศทางลม ( )Wn  สําหรับการส่ันไหวแนวบิด ผลการศึกษาเสนอคาท่ีใชประมาณคาความถ่ี
ธรรมชาติ ( )Tn  เทากับ H55  
 
อัตราสวนความหนวง 

ความหนวงคือคุณสมบัติดานการสลายพลังงานเนื่องจากการส่ันไหวของโครงสราง และ
เกิดจากหลายองคประกอบ เชน วัสดุ รอยตอ สภาพแวดลอม เปนตน ในการประยุกตใชโดยท่ัวไป
ใชสมมุติฐานของแรงท่ีเกิดจากความหนวงแปรผันตรงกับความเร็วของการส่ันไหว และนิยม
พิจารณาคาเปนอัตราสวนความหนวง ซ่ึงเปนพารามิเตอรท่ีไมมีหนวย สําหรับคาอัตราสวน
ความหนวงจากผลการตรวจวัดมีคากระจายตัวในชวงประมาณ 0.005 ถึง 0.015 เปนสวนมาก และ
ไมพบแนวโนมของความสัมพันธกับขอมูลทางกายภาพของอาคาร  

คาคุณสมบัติเชิงพลศาสตรดังกลาวเปนผลการศึกษาในประเทศ ซ่ึงคาอาจมีความแตกตาง
จากคาท่ีกําหนดในมาตรฐานจากตางประเทศ นอกจากนั้น ผลการวิจัยท่ีนํามาใชในมาตรฐานน้ี มา
จากการศึกษากับอาคารประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กเทานั้น ซ่ึงสําหรับอาคารท่ีเปนโครงสรางเหล็ก 
คาคุณสมบัติเชิงพลศาสตรอาจแตกตางไปได โดยท่ัวไปแลวสําหรับอาคารท่ีเปนโครงสรางเหล็กมี
คาความถ่ีธรรมชาติ และอัตราสวนความหนวง ตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับอาคารคอนกรีต ตัวอยาง
เปรียบเทียบไดแก ในสวนของคําอธิบายในมาตรฐาน ASCE 7-05 ไดเสนอสูตรการประมาณ
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คาความถ่ีธรรมชาติท่ีแตกตางกันระหวางอาคารโครงสรางเหล็กและอาคารโครงสรางคอนกรีต โดย
ท่ี สําหรับอาคารท่ีสูงไมเกิน 100 เมตร ความถ่ีธรรมชาติจากสูตรประมาณของอาคารคอนกรีตมีคา
เปนประมาณ 1.1 ถึง 1.4 เทาของคาความถ่ีธรรมชาติของอาคารโครงสรางเหล็ก และสําหรับอาคาร
ท่ีสูงกวา 100 เมตร ความแตกตางระหวางความถ่ีธรรมชาติของอาคารท้ังสองประเภทมีคานอยลง 
สวนงานวิจัยท่ีศึกษาในประเทศญ่ีปุน (Satake และคณะ 2003) ทําการตรวจวัดอาคารท้ังสอง
ประเภทจํานวนมาก พบวาในชวงความสูงถึง 150 เมตร คาเฉล่ียของคาความถ่ีธรรมชาติของอาคาร
คอนกรีตมีคาเปนประมาณ 1.33 เทาของคาสําหรับอาคารโครงสรางเหล็ก  
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คําอธิบาย บทที่ 4

การคํานวณแรงลมสถิตเทียบเทาและการตอบสนองในทิศตั้งฉากกบัทิศทางลม

และโมเมนตบิดสถิตเทยีบเทา

4.1 การกําหนดคาแรงลมสถิตเทียบเทาและผลตอบสนองในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม และ

โมเมนตบิดสถิตเทียบเทาการคํานวณแรงลมในทิศทางลม

แรงลมและผลตอบสนองในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมและโมเมนตบิดที่เกิดจากลมมีลักษณะ

เฉพาะที่แตกตางจากทฤษฎีการสั่นแบบสุมที่ใชในการวิเคราะหผลตอบสนองในทิศทางลม สําหรับ

อาคารสูงหรือมีความออนตัวมาก ผลตอบสนองในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมและโมเมนตบิดอาจมีคา

มากกวาผลตอบสนองในทิศทางลมไดทั้งสําหรับสภาวะจํากัดดานกําลังและสภาวะจํากัดดานการใช

งาน (Kareem 1985) โดยที่แนวทางการวิเคราะหผลตอบสนองในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมและ

โมเมนตบิดที่เสนอในมาตรฐานน้ีไดมาจากการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมจาก มาตรฐาน

Architectural Institute of Japan ของประเทศญ่ีปุน 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 ของประเทศญ่ีปุน ฉบับป ค.ศ. 2004 (AIJ 2004) เปน

มาตรฐานตนแบบในการคํานวณคาแรงลมสถิตเทียบเทาและผลตอบสนองในทิศต้ังฉากกับทิศทาง

ลม และโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา

ทฤษฎีพื้นฐานของการคํานวณในสวนน้ีเปนการใชแนวคิด gust loading factor แบบใหม 

ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญโดย Kareem and Zhou (2003) โดยประมาณคาสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นของ

โมเมนตรวมที่ฐาน M̂ (โมเมนตพลิกควํ่า หรือโมเมนตบิด) ดังน้ี

MM pgM ˆ (อ.4-1)

โดยที่ M คือคาเฉลี่ยของโมเมนตรวมที่ฐาน pg คือคาประกอบเชิงสถิติเพื่อปรับคารากกําลังสอง

เฉลี่ยใหเปนคาสูงสุด และ M คือ RMS ของโมเมนตรวมที่ฐาน (ที่รวมผลตอบสนองเชิงพลศาสตร

ของอาคารเขาไว) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากพื้นที่ใตกราฟของ power spectrum density ของ

โมเมนตรวมที่ฐาน และดวยแนวคิดในทํานองเดียวกับผลของแรงลมในทิศทางลม การหาพื้นที่ใต



มยผ.1311-50 มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร 135

กราฟทําดวยการแยกหาเปน 2 สวนคือสวนกึ่งสถิตและสวนกําทอน ในการหาคาในสวนกึ่งสถิต

จําเปนตองใชขอมูลของคา RMS ของโมเมนตรวมที่ฐาน C (ที่ไมรวมผลตอบสนองเชิงพลศาสตร

ของอาคาร คือสวนกึ่งสถิต) และในการหาคาสวนกําทอนจําเปนตองใชขอมูลของคาสเปกตรัมของ

โมเมนตรวมที่ฐานที่ตําแหนงความถี่ธรรมชาติของอาคาร )(nF (ที่ยังไมรวมผลตอบสนองเชิง

พลศาสตรของอาคาร) รวมกับคุณสมบัติเชิงพลศาสตรของอาคาร ผลการตอบสนองรวมในรูป

โมเมนตที่ฐานไดจากการรวมผลตอบสนองเฉลี่ยกับผลรวมแบบ square root of the sum of the

square (SRSS) ของคาจากสวนกึ่งสถิตและสวนกําทอน จากน้ันโมเมนตรวมที่ฐานที่คํานวณได

สามารถนําไปกระจายเปนแรงสถิตเทียบเทาที่กระทําทางดานขางของอาคารดวยหลักการเดียวกับ

แนวคิดสําหรับการออกแบบรับแรงแผนดินไหว ผลตอบสนองของอาคารที่เกิดขึ้นก็สามารถ

คํานวณตอไปดวยหลักพลศาสตรโครงสราง สําหรับคาสําคัญตอการคํานวณคือ  C และ )(nF ได

จากผลการทดสอบในอุโมงค ลมกับแบบจําลองที่มีรูปทรงภายนอกเหมือนอาคารจริงและวัด

โมเมนตที่ฐานดวยหลักการ High-Frequency-Force-Balance (HFFB) และดวยผลจากการทดสอบ

กับอาคารหนาตัดสี่เหลี่ยมที่มีอัตราสวนตาง ๆ ทําใหสามารถกําหนดเปนสมการในการคํานวณคาที่

เหมาะสมสําหรับใชในการออกแบบได โดยแสดงในรูปของคา RMS ของโมเมนตรวมที่ฐานในทิศ

ต้ังฉากกับทิศทางลมและในแนวบิด ( LC และ TC ) ซึ่งอยูในรูปความสัมพันธกับอัตราสวนดานลึก

ตอดานกวางของอาคาร  WD และคาสเปกตรัมของแรงลมในทิศทางต้ังฉากกับทิศทางลมและใน

แนวบิดของอาคาร ( LF และ TF ) ซึ่งอยูในรูปความสัมพันธกับคาความถี่ธรรมชาติลดรูป 

 Hw VWDn

4.2 แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศตั้งฉากกับทิศทางลม

สําหรับผลการตอบสนองในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมมีสาเหตุที่แตกตางจากผลการ

ตอบสนองในทิศทางลม กลาวคือผลการตอบสนองในทิศทางลมเกิดขึ้นจากผลของความปนปวน 

(turbulence) ในธรรมชาติของลม แตสําหรับผลการตอบสนองในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมเกิดขึ้น

จากความปนปวนของลมและระลอกลมที่เกิดเมื่อลมพัดผานโครงสรางแลวทําใหเกิดความผันผวน

ของแรงในทิศต้ังฉากกับทิศทางลม พฤติกรรมในการตอบสนองในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมขึ้นอยู

กับรูปทรงของอาคารเปนสําคัญ สมการการคํานวณผลของแรงลมในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมมีที่มา

จากการทดสอบในอุโมงคลมเพื่อวัดความผันผวนของคาของโมเมนตที่ฐานเน่ืองจากแรงในทิศต้ัง

ฉากกับทิศทางลม แบบจําลองที่ใชทดสอบเปนแบบจําลองสําหรับอาคารที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม

สม่ําเสมอ ที่มีอัตราสวน WDH ไมเกิน 6 และอัตราสวน WD มีคาระหวาง 0.2 ถึง 5 สําหรับ

อาคารที่มีรูปทรงแตกตางไปจากที่กําหนด อาจใชผลการทดสอบความผันผวนและคาสเปกตรัมของ

แรงลมในทิศทางต้ังฉากกับทิศทางลมจากอุโมงคลม และคํานวณแรงลมและผลตอบสนองไดตาม
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วิธีที่กําหนดไวในบทที่ 4 นอกจากน้ี สําหรับอาคารที่อาจเกิดการตอบสนองแบบ vortex-induced

vibration หรือการเสียเสถียรภาพทางอากาศพลศาสตร (aerodynamic instability) ซึ่งอาจเกิดใน

โครงสรางที่มีคา 10
WDn

V

w

H การค ํานวณผลของแรงลมในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมควรใช

ขอมูลจากผลการทดสอบในอุโมงคลมที่คํานึงถึงผลการตอบสนองเหลาน้ันไวดวย

4.4 โมเมนตบิดสถิตเทียบเทา

โมเมนตบิดเน่ืองจากลม มีสาเหตุมาจากความไมสม่ําเสมอของแรงดัน (หรือแรงดูด) ที่เวลา

ขณะใดขณะหน่ึง เน่ืองจากลมที่กระทําตออาคารในแตละดาน ทั้งน้ีเกิดเน่ืองจากความปนปวนของ

ลมและระลอกลมที่เกิดเมื่อลมพัดผานโครงสราง โมเมนตบิดเน่ืองจากลมมีลักษณะขึ้นกับรูปทรง

ของอาคารและพฤติกรรมของลม ดังน้ัน วิธีที่ใชประมาณโมเมนตบิดจึงมีที่มาจากขอมูลความผัน

ผวนของโมเมนตบิดที่ไดจากการทดสอบแบบจําลองในอุโมงคลมดังที่ใชสําหรับผลของแรงลมใน

ทิศต้ังฉากกับทิศทางลม ขอจํากัดของวิธีที่กําหนดไวในบทที่ 4 จึงมีลักษณะเดียวกับขอจํากัดสําหรับ

การคํานวณผลของแรงลมในทิศต้ังฉากกับทิศทางลม 

4.5 การรวมผลของแรงลมในทิศทางลม แรงลมในทิศตั้งฉากกับทิศทางลมและโมเมนต

บิดสถิตเทียบเทา

เน่ืองจากลักษณะการเกิดขึ้นของแรงลมที่กระทําตอโครงสรางมีความไมสมมาตรบน

พื้นที่หนาตัดของอาคารแมในกรณีที่ลมปะทะต้ังฉากตอพื้นผิวอาคาร ดังน้ัน แรงลมในทิศต้ังฉาก

กับทิศทางลมและโมเมนตบิดสถิตเทียบเทาที่เกิดขึ้นจึงมีคาที่ไมเปนศูนยเมื่อแรงลมในทิศทางลม

เกิดขึ้นเปนคาสูงสุด ในมาตรฐานไดเสนอวิธีการคํานวณแรงลมในทั้งสามประเภทดวยขั้นตอนที่ไม

สัมพันธกัน แตมิไดหมายความวาแรงแตละประเภทน้ีไมไดเกิดขึ้นพรอมกัน นอกจากน้ันในสภาพ

ทั่วไปแลวแรงเหลาน้ีก็ไมไดเกิดถึงคาสูงสุดพรอมกันเชนกัน การออกแบบโดยใชคาสูงสุดที่กําหนด

ในมาตรฐานของแรงทุกประเภทจึงอาจทําใหไดผลที่มากกวาสภาพจริง ดังน้ันในการออกแบบจึง

จําเปนตองพิจารณาการรวมผลของแรงในทั้งสามประเภทอยางเหมาะสมดวย

ในอาคารสูงที่มีผลของแรงลมจากสวนกําทอนมาก สําหรับอาคารที่มีหนาตัดสมมาตร

ผลตอบสนองตอแรงลมแตละดานมีการกระจายตัวแบบปกติ และหากพิจารณาคาความแปรปรวน

ของโมเมนตพลิกควํ่าในแตละทิศทาง 1M  และ 2M  โดยอธิบายดวยการกระจายตัวแบบปกติใน 2

มิติ ความสัมพันธเทียบเทาของความนาจะเปนสามารถแสดงไดดวยเสนรูปวงรีที่มีแกนเอียง และมี

รูปรางขึ้นอยูกับคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธรวม (correlation coefficient,  ) โดยที่  แสดงถึง
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ส ัดสวนของคาสูงสุดของโมเมนตพลิกควํ่าดานหน่ึงเมื่อโมเมนตพลิกควํ่าอีกดานหน่ึงมีคาสูงสุด ดัง

แสดงในรูปที่ อ.4.1

รูปที่ อ.4.1 ผลรวมของแรง 2 ทิศทางจากการพิจารณาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธรวม  0.10  

โดยที่คา  มีคาต้ังแต 0 (ไมมีความสัมพันธรวม หรือ เมื่อดานหน่ึงเกิดคาสูงสุด อีกดานมีคาเปน

ศูนย) ถึง 1.0 (มีความสัมพันธรวมอยางสมบูรณ หรือ เกิดคาสูงสุด-ตํ่าสุดพรอมกันทั้งสองดาน)

การศึกษาในอดีตโดย Melbourne (1975) และคําอธิบายในมาตรฐาน AIJ (2004) แสดงไว

วา สําหรับโมเมนตที่เกิดจากแรงลมในทิศทางลมรวมกับกับโมเมนตในทิศต้ังฉากกับทิศทางลม 

และโมเมนตที่เกิดจากแรงลมในทิศทางลมรวมกับกับโมเมนตบิด มีความสัมพันธรวมกันนอยมาก 

ดังน้ันใช 0 และคา  สําหรับโมเมนตในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมกับโมเมนตบิดใชคา 1.0

สําหรับในมาตรฐาน เน่ืองจากใชสมมุติฐานวาการเกิดขึ้นของคาทั้งสองมีความสัมพันธกันสมบูรณ

การรวมผลของแรงลมในทิศทางลม แรงลมในทิศต้ังฉากกับทิศทางลมและโมเมนตบิด

สถิตเทียบเทา สามารถสรุปได คือใหพิจารณาผลการรวม แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศทางลม แรงลม

สถิตเทียบเทาในทิศต้ังฉากกับทิศทางลม และโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา ในกรณีดังตอไปน้ี

ก. กรณีที่แรงลมในทิศทางลมเกิดขึ้นสูงสุด ใหใช แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศทางลม รวมกับ 

รอยละ 40 ของแรงลมสถิตเทียบเทาในทิศต้ังฉากกับทิศทางลม และ รอยละ 40 ของโมเมนตบิด

สถิตเทียบเทา

ข. กรณีที่แรงลมในทิศต้ังฉากกับทิศทางลม หรือโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา เกิดขึ้นสูงสุด ใหใช
















gC

6.0
4.0 ของแรงลมสถิตเทียบเทาในทิศทางลม รวมกับ แรงลมสถิตเทียบเทาในทิศต้ังฉากกับ

ทิศทางลม และโมเมนตบิดสถิตเทียบเทา

max11 MM 

0.1

max22 MM 





0.1

0.1

0.1
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คําอธิบาย บทที่ 5

การทดสอบในอุโมงคลม

5.1 ขอบขายการใชงาน และ

5.2 การทดสอบ

การทดสอบในอุโมงคลม (หรือการทดสอบโดยใชของไหลประเภทอ่ืน เชน นํ้า) ที่ใชเพื่อการ

คํานวณแรงลมสําหรับออกแบบอาคารและโครงสราง แบงเปนชนิดตางๆ ได ดังแสดงใน

ตารางที่ อ.5-1 (ASCE 1999)

ตารางที่ อ.5-1 ชนิดของการทดสอบแบบจําลองโครงสรางภายในอุโมงคลมและขอมูลที่ได

ชนิดของการทดสอบ ขอมูลที่ได

ความดันลม ณ จุดตางๆของผนังโดยรอบของอาคาร

( Local Pressure)

ทดสอบการผันผวนของความดันที่ จุดตางๆของ

โครงสรางเน่ืองจากลมโดยใชแบบจําลองแข็งและ

ติดต้ังหัววัดความดันจํานวนมาก (รูปที่ อ.5.1 และ อ.

5.2)

 ความดันลมภายนอกเฉลี่ยและความแปรปรวน ที่

จุดตางๆรอบอาคาร สําหรับการออกแบบผนัง 

กระจก หรือสวนตบแตงภายนอก

 ผลของชองเปดที่มีตอความดันลมภายในของ

อาคาร

 คาความดันสุทธิที่กระทําตอสวนตางๆของผนัง

รอบอาคาร

แรงลมที่กระทําตอพื้นที่บางสวนหรือทั้งหมดของ

อาคาร(Area and Overall Wind Loads )

ทดสอบแรงลมที่กระทําตอพื้นที่สวนตางๆของอาคาร 

โดยใชแบบจําลองในการหาความดันและทําการ

วิเคราะหหาคาแรงลมเฉลี่ยจากขอมูลความดันที่จุด

ตางๆในเวลาเดียวกัน (รูปที่ อ.5.1)

 คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของแรงลมที่กระทํา

กับพื้นที่สวนตางๆของอาคารจากผลของทั้งความ

ดันภายในและภายนอก

 แรงลมทั้งหมดที่กระทํากับอาคาร สะพานชวง

ยาว หรือโครงสราง รวมถึงแรงที่กระทําในแตละ

รูปแบบการสั่นไหวพื้นฐานที่ตองการ

 ขอมูลของความดันลมที่ผนังภายนอกในหลายๆ

จุดของอาคารที่วัดไดในแตละชวงเวลาสามารถ

นําไปวิเคราะหคาแรงกระทําทางดานพลศาสตร

ในแตละรูปแบบการสั่นไหว เพื่อนําไปประมาณ
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ค าผลตอบสนองตอแรงลมของอาคาร รวมถึงการ

โกงตัวดานขาง และอัตราเรง

High-Frequency Force Balance

วัดแรงที่กระทําที่ฐานของแบบจําลองเพื่อนําไป

ประมาณคาแรงและการตอบสนองที่ เกิดขึ้นของ

โครงสรางจริงโดยแบบจําลองที่ใชตองสรางใหมี

ความถี่ธรรมชาติสูงเพื่อไมใหมีผลของการตอบสนอง

แบบกําทอน(resonance)ตอการแปรปรวนของลม 

ในชวงความถี่ที่สนใจ

 คาสัมประสิทธิ์ของหนวยแรงลม เพื่อนําไปใช

วิเคราะหคาผลตอบสนองสูงสุดของโครงสราง

 คาspectraของแรงลมที่กระทําเมื่อสามารถทราบ

คาการตอบสนองแบบกําทอน (resonance)

 วิธี High-Frequency Force Balance มักนิยมใชใน

การหาคาแรงที่กระทําสําหรับการโกงตัวดานขาง

และการบิดสําหรับรูปแบบการสั่นไหวพื้น ฐาน

ของอาคารสูง

 สามารถนําแรงที่ ไดจากการทดสอบนําไป

วิเคราะหหาผลตอบสนองของอาคารเชน การโกง

ตัวดานขางและอัตราเรง

Sectional Model Test

ทดสอบแบบจําลองหนาตัดบางสวนของโครงสรางที่

ติดต้ังอยูบนสปริงซึ่งเปนการจําลองคุณสมบัติทาง 

ดานพลศาสตรมักใชกับหนา ตัดโครงสรางของ

สะพานชวงยาว เชนสะพานขึง และสะพานแขวน 

(รูปที่ อ.5.3)

 คาแรงลมและการตอบสนองทั้งแบบเฉลี่ยและ

แบบพลศาสตร

 คาสัมประสิทธิ์ของแรงที่เกิดจากการกระตุนของ

โ ค ร ง ส ร า ง เ อ ง ภ า ย ใ ต แ ร ง ล ม (aerodynamic

derivatives) เพื่อใชในการวิเคราะหทางดาน aero

-elastic

แบบจําลองยืดหยุน(Aeroelastic Model)

ทดสอบแบบจําลองยืดหยุนโดยจําลองคุณสมบัติ

ทางดานพลศาสตร  ใชกับอาคาร สะพาน และ

โครงสรางรูปแบบตางๆ (รูปที่ อ.5.4)

 ขอมูลของการตอบสนองของอาคารโดยค ํานึงผล

ของการสั่นไหวรวมระหวางโครงสรางและลม

(motion-dependent or aeroelastic forces) ซึ่งไม

สามารถหาไดโดยการทดสอบแบบสถิต

 คาแรงลมและการตอบสนองของโครงสรางทั้ง

แบบเฉลี่ยและแบบพลศาสตรรวมทั้ง การโกงตัว

ดานขาง การหมุน และ อัตราเรงของโครงสราง 

 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณควบคุม

กา รสั่ นไ หวข อง อา คา รทั้ ง ในแบ บแอค ทิ ฟ 

(active)และแบบพาสสิฟ (passive)

 ผลกระทํารวมกันของแรงลมและแรงกระทําอ่ืนๆ
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ระดับของแรงลมตอผูสัญจร (Pedestrian Wind)

ทดสอบเพื่อประเมินทิศทางและความรุนแรงของลม

ที่มีผลตอผูที่สัญจรบริเวณรอบๆโครงสรางโดยใช

แบบจําลองยอสวนแบบสถิต

 ลักษณะการเคลื่อนที่และการไหลของลมรอบ

อาคารหรือโครงสราง

 ทิศทางและความรุนแรงของลมจากผลของอาคาร

เพื่อศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนการ

ดําเนินการโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและแก 

ไขผลกระทบที่เกิดจากอาคาร

ระดับคุณภาพของอากาศ (Air Quality)

ทดสอบเพื่อประเมินการแพรกระจายของกาซ

ตางๆ หรือมลพิษที่แพรออกสูสิ่งแวดลอมของแหลง

อุตสาหกรรมรอบอาคารหรือที่สภาพภูมิประเทศ

ตางๆและคุณภาพของอากาศในเมืองใหญ

 ลักษณะการแพรกระจายของกาซตางๆหรือ

มลพิษ

 ผลกระทบการแพรกระจายจากผลของลมในภูมิ

ประเทศตางๆ

การจําลองสภาพภูมิประเทศ (Terrain and Topogra-

phic Test)

การทดสอบแบบจําลองยอสวนขนาดเล็กของสภาพ

ภูมิประเทศแบบตางๆโดยใช flow visualization, hot-

wire anemometry หรือทั้ง 2 แบบ

 ลักษณะการไหลของลมบริเวณภูมิประเทศแบบ

ตางๆรวมถึงการประเมินหาคาความขรุขระของ

พื้นที่

 คาความสัมพันธของการไหลของลมที่ตําแหนง

และความสูงตางๆเพื่อใชในการเทียบสอบขอมูล

ของสถานีวัดอากาศ

 การประเมินคาพลังงานศักยของลม ณ จุดที่ต้ัง

ของโครงการ
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รูปที่ อ.5.1 แรงลมที่ผันผวนที่กระทํากับผนังภายนอก โครงสรางรองและโครงสรางหลักของอาคารเต้ีย

(Davenport et al. 1978)
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ก. แบบจําลองยอสวนของอาคารและอาคารขางเคียงในอุโมงคลม

ข. แบบจําลองแข ็ง ที่ติดต้ังทอสงแรงดัน เพื่อวัดความดันลมที่จุดตางๆ ของผนังโดยรอบอาคาร

รูปที่ อ.5.2 ตัวอยางแบบจําลองแข็งเพื่อวัดความดันลมในอุโมงคลม (Boonyapinyo et al. 2006)
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ก. แบบจําลองหนาตัดสะพานบางสวนในอุโมงคลม

ข. แบบจําลองหนาตัดสะพานที่ติดต้ังอยูบนสปริง เพื่อจําลองคุณสมบัติทางดานพลศาสตร

รูปที่ อ.5.3 ตัวอยางแบบจําลองของสะพานแบบ Sectional model (วิโรจน บุญญภิญโญ และ กําธร 

เจนศุภเสรี 2550)



มยผ.1311-50 มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร144

รูปที่ อ.5.4 แบบจําลองยืดหยุนของอาคาร
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