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บทคัดย่อ  : กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2527 ในหมวดแรงลม  ไม่เหมาะสมหลายประการ เน่ืองจาก ได้
ก าหนดค่าหน่วยแรงลมท่ีกระท ากบัอาคารข้ึนกบัความสูงของอาคารแต่เพียงอยา่งเดียว ดงันั้น กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง จึงไดจ้ดัใหท่ี้ปรึกษา จดัท ามาตรฐาน การค านวณหน่วยแรงลมและการตอบสนองของอาคาร  
(มยผ. 1131-50) ส าหรับประเทศไทยใหม่ มาตรฐานฉบบัใหม่มีความ ละเอียดถูกตอ้งกวา่กฎกระทรวงฉบบัท่ี 
6 เน่ืองจากไดค้  านึงถึง ความเร็วลมอา้งอิงในเขตต่างๆ ลกัษณะภูมิประเทศ รูปร่างของอาคาร และคุณสมบติั
ทางพลศาสตร์ของอาคาร ซ่ึงเป็นรูปแบบของมาตรฐานการค านวณแรงลมท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบั
นานาชาติ มาตรฐานฉบบัใหม่ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1. มาตรฐานการออกแบบ ส่วนท่ี 2. ค าอธิบาย
มาตรฐาน และส่วนท่ี 3. ตวัอยา่งการค านวณหน่วยแรงลมและการตอบสนอง การก าหนดค่าแรงลมใน
มาตรฐานมี 3 วธีิคือ 1.วธีิการอยา่งง่ายส าหรับอาคารเต้ียและสูงปานกลาง 2.วธีิการอยา่งละเอียดส าหรับ
อาคารสูง และ 3.วธีิการทดสอบในอุโมงคล์ม 
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ABSTRACT: The wind load specified in the existing building code No.6, 1984 is not appropriate in many 
aspects because it is considered only building height.  Therefore, the new development of DPT Standard 
1311-50 for wind loading calculation and response of buildings in Thailand is financially supported by 
Department of Public Works and Town & Country Planning.  The new standard is more accurate than the 
building code No.6 because it considers the wind speed zoning, surrounding terrain, building shapes, and 
dynamic properties.  The new standard format is widely used in the international codes.  The new standard 
consists of 3 parts, namely, 1.Wind loading standard for building design, 2.Commentaries to the standard 
and 3.Numerical examples.  Three different approaches for determining design wind loads on buildings are 
given in the standard, namely, the simple procedure for low- and mid-rise buildings, the detailed procedure 
for high-rise buildings, and wind-tunnel test procedure. 
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1.   บทน า  
ดว้ยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 ขอ้ 

17 ไดก้ าหนดค่าหน่วยแรงลมท่ีกระท าส่วนต่าง ๆ ของอาคารตามความสูงของอาคาร แต่เพียงอยา่งเดียว โดย
กฎกระทรวงขอ้ดงักล่าวมิได้ ค  านึงถึง สภาพภูมิประเทศ ต าแหน่งท่ีตั้ง รูปร่าง ป ระเภท และคุณสมบติัเชิง
พลศาสตร์ของอาคาร  ในการก าหนดค่าหน่วยแรงดงักล่าว ท าใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้วา่ ขอ้บงัคบัดงักล่าวไม่
เหมาะสมกบัการค านวณหน่วยแรงลมส าหรับอาคารในบางพื้นท่ีหรือบางประเภทโดยเฉพาะอาคารประเภท
ป้ายโฆษณา ซ่ึงพบวา่มีรายงานวา่เกิดเหตุการณ์การลม้คว  ่าข้ึนหลาย คร้ัง ส่งผลใหก้ารออกแบบโครงสร้าง
อาคารภายใตแ้รงลมตามกฎกระทรวงอาจไม่เหมาะสมทางปฏิบติัหรืออาจไม่มีความปลอดภยัตามหลกั
มาตรฐานสากลได ้ ปณิธาน ลกัคุณะประสิทธ์ิ และคณะ [1] และ วโิรจน์ บุญญภิญโญ [2] พบวา่ การค านวณ
แรงลมตามกฎกระทรวงฯ ใหค้่าแรงลมท่ีนอ้ยเกินไปส าหรับอาค ารสูงมาก หรืออาคารท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีโล่ง 
หรือชายทะเล ต่อมาคณะท างานร่างมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างรับแรงลมของวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยไดเ้สนอมาตรฐานการค านวณแรงลมส าหรับการออกแบบอาคารในประเทศ ไทยในปี พ .ศ.2546 
[3] โดยประยกุตจ์าก มาตรฐานการออกแบบอาคารของประเทศแคน าดา ปี ค.ศ. 1995 [4] ซ่ึงเป็นวธีิการ
ค านวณท่ีมีความละเอียดถูกตอ้ง เน่ืองจากไดค้  านึงถึงความเร็วลมอา้งอิงในเขตต่างๆ ลกัษณะภูมิประเทศ  
รูปร่างของอาคาร และคุณสมบติัทางพลศาสตร์ของอาคาร   แต่มาตรฐานดงักล่าวยงัไม่สมบูรณ์ทั้งหมด  
ประกอบกบั ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาดา้นขอ้ มูลลมและมาตรฐานการค านวณแรงลมไปจากเดิมมาก  ดงันั้น 
กรมโยธาธิการและผงัเมืองโดยส านกัควบคุมและตรวจสอบอาคารจึงจดัใหท่ี้ปรึกษาวเิคราะห์หน่วยแรงลมท่ี
เกิดข้ึนในส่วนต่าง ๆ ของอาคารตามสภาพแวดลอ้มเพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2527) ขอ้ 17 
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ใหมี้ความเหมาะสมกบักา รออกแบบอาคารทุกประเภทและทุกภูมิภาคของประเทศ   และมีระดบัเทียบเท่า
สากล  อนัจะน ามาซ่ึงความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นของสาธารณะ   

วตัถุประสงคข์องงานวจิยั  คือ  1. ศึกษา วเิคราะห์ และประเมินค่าหน่วยแรงลมหรือวธีิการค านวณ
หน่วยแรงลมท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบโครงสร้ างอาคารในประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การจดัท ามาตรฐาน (ขอ้บงัคบั) วา่ดว้ยการค านวณหน่วยแรงลม  2. จดัท ามาตรฐาน (ขอ้บงัคบั) วา่ดว้ย การ
ค านวณหน่วยแรงลมท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบโครงสร้างอาคารในประเทศไทย   และ 3. จดัท า
แนวทางการปฏิบติัและคู่มือประกอบมาตรฐาน  (ขอ้บงัคบั ) ในขอ้ 2 ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้นใจ ดงันั้น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว และเพื่อใหก้ารจดัท ามาตรฐานใหท้นัสมยัและมีความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล ดงันั้น คณะผูว้จิยัจึงไดท้  าการศึกษางานวจิยัอยา่งละเอียด โดย ได้
แบ่งเป็นงานวจิยัยอ่ย 8 เร่ือง ดงัน้ี  งานวจิยัยอ่ยท่ี 1 เร่ือง แผนท่ีความเร็วลมพื้นฐานส าหรับการออกแบบ
อาคารของประเทศไทย  งานวจิยัยอ่ยท่ี 2 เร่ือง การเปรียบเทียบแรงลมและการตอบสนองตามมาตรฐานของ
ประเทศต่างๆ ท่ีเป็นสากล งานวจิยัยอ่ยท่ี 3 เร่ือง การทดสอบแบบจ าลองในอุโมงค์ ลมเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ของหน่วยแรงลม (รูปท่ี 1) งานวจิยัยอ่ยท่ี 4 เร่ือง การทดสอบแบบจ าลองในอุโมงคล์มเพื่อวดัแรงและ
ค านวณผลการตอบสนอง โดยวธีิ  High Frequency Force Balance (รูปท่ี 2) งานวจิยัยอ่ยท่ี 5 เร่ือง การ
วเิคราะห์และจ าลองผลกระทบของลมท่ีมีต่อ อาคาร โด ยการค านวณพลศาสตร์ของไหล  (Computational 
Fluid Dynamic) งานวจิยัยอ่ยท่ี 6 เร่ือง มาตรฐานการค านวณหน่วย แรงลมและการตอบสนองของอาคาร   
(มยผ. 1311-50) [5] งานวจิยัยอ่ยท่ี 7 เร่ือง คู่มือปฏิบติัประกอบมาตรฐานการค านวณหน่วยแรงลมและการ
ตอบสนองของอาคาร  [5] งานวจิยัยอ่ยท่ี  8 เร่ือง การเปรียบเทียบผลกระทบในดา้นราคาค่าก่อสร้างระหวา่ง
การออกแบบโดยใชข้อ้ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2527) และร่างขอ้บงัคบัท่ีเสนอ 

 

        
 รูปที ่1  แบบจ าลองแขง็ของอาคารเต้ีย สูงปานกลาง              รูปที ่2  แบบจ าลองอาคารในอุโมงคล์ม เพื่อวดั 
     และสูงในอุโมงคล์ม ส าหรับทดสอบหาค่า                             แรงและค านวณผลการตอบสนอง โดย 

สัมประสิทธ์ิของหน่วยแรงลม                                                 วธีิ High Frequency Force Balance  
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ในบทความฉบบัน้ีจะ สรุปเฉพาะ เร่ืองมาตรฐานการค านวณหน่วยแรงลมและการตอบสนองของ
อาคาร ซ่ึงเป็นมาตรฐาน มยผ . 1311-50 (รูปท่ี 3) ออกโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง [6] โดยน ามาจาก
งานวจิยัยอ่ยท่ี 6 [5] คณะผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชข้อ้บงัคบัการออกแบบอาคารของประเทศแคนาดา  ปี ค.ศ. 2005 
[7] และมาตรฐานการค านวณแรงลมส าหรับการออกแบบอาคาร ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ปี 
พ.ศ.2546 [3] ประกอบในการร่าง  ได้ประยกุต์บางส่วนของขอ้แนะน าน ้าหนกับรรทุกส าหรับอาคารของ
ประเทศญ่ีปุ่น ปี ค.ศ. 2004  [8] ส าหรับการค านวณแรงลมและการตอบสนองในทิศตั้งฉากกบัทิ ศทางลม  ได้
ประยกุต์ บางส่วนของมาตรฐานน ้าหนกับรรทุกออกแบบต ่าสุดส าหรับอาคารและโครงสร้างอ่ืน ๆ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปี ค.ศ. 2005 [9] ส าหรับเป็นแนวทางในการจดัท าตารางค่าหน่วยแรงลมออกแบบ
ส าหรับอาคารเต้ียเพื่อความสะดวกในการใชง้าน  ไดใ้ชส้ภาพลมในประเทศไทยในการท าแผน ท่ีความเร็วลม
อา้งอิง  ได้ใชผ้ลการทดสอบแบบจ าลองในอุโมงคล์มของประเทศไทยเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง   ความ
เหมาะสม และการน าไปประยกุตใ์ชง้าน   และได้ใช้ผลการตรวจวดัอาคารในประเทศไทยจ านวนมากเพื่อหา
ความถ่ีธรรมชาติและอตัราส่วนความหน่วงของอาคาร  มาตรฐานการค านวณแรงลมและการต อบสนองของ
อาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วนท่ีส าคญั คือ ส่วนท่ี 1. มาตรฐานการค านวณแรงลมจ านวน 5 บท และ 3 
ภาคผนวก  ส่วนท่ี 2. ค าอธิบายมาตรฐาน และส่วนท่ี 3. ตวัอยา่งการค านวณแรงลมและการตอบสนอง
จ านวน 6 ตวัอยา่ง 

 

                
    รูปที ่3  มาตรฐาน มยผ. 1311-50          รูปที ่4  ตวัอยา่งแบบจ าลองอาคารท่ีทดสอบในอุโมงคล์ม 

 
2.  การก าหนดค่าแรงลมสถิตเทยีบเท่า  

การก าหนดค่าแรงลมสถิตเทียบเท่ามี 3 วธีิ ดงัน้ี 
 

2.1 วิธีการอย่างง่าย 
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วธีิการอยา่งง่ายใชก้บัโครงสร้างต่อไปน้ี 
ก. ระบบโครงสร้างหลกัตา้นทานแรงลม (main wind-force resistance system) ของอาคารเต้ีย และอาคาร

สูงปานกลางท่ีมีความสูงไม่เกิน 80 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 3 เท่าของความกวา้งประสิทธิผลท่ีนอ้ยท่ีสุด 
ยกเวน้อาคารท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 2.2 

ข. ผนงัภายนอกอาคาร (cladding) ของอาคารทุกประเภท 
 
2.2 วิธีการอย่างละเอียด 

วธีิการอยา่งละเอียดใชก้บัโครงสร้างต่อไปน้ี 
ก.  อาคารท่ีมีความสูงเกิน 80 เมตร หรือมีความสูงเกิน 3 เท่าของความกวา้งประสิทธิผลท่ีนอ้ยท่ีสุด  
ข. อาคารท่ีสั่นไหวง่าย ไดแ้ก่ อาคารท่ีมีน ้าหนกัเบา และมีความถ่ีธรรมชาติต ่า และมีคุณสมบติั

ความหน่วงของอาคารต ่า 
 
2.3 วิธีการทดสอบในอุโมงค์ลม 

วธีิการทดสอบในอุโมงคล์ม ใชก้บัอาคารหรือโครงสร้าง ท่ีมีความอ่อนไหวต่อแรงลมเป็นพิเศษ  ดงั
แสดงในรูปท่ี 4 และใชก้บัอาคารซ่ึงอยูน่อกเหนือขอบเขตท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการค านวณแรงลม การ
ทดสอบในอุโมงคล์มสามารถใชแ้ทนการค านวณแรงลมโดยวธีิการอยา่งง่าย และวธีิการอยา่งละเอียด 
 
3 แรงลมออกแบบ 
3.1 หน่วยแรงลมท่ีกระท าบนพืน้ผิวภายนอกของอาคาร 

หน่วยแรงลมท่ีกระท าบนพื้นผวิภายนอกของอาคารในทิศทางลม สามารถค านวณไดจ้าก  

pgew CCqCIp    (1) 
โดยท่ี p = หน่วยแรงลมสถิตเทียบเท่า (equivalent static wind pressure) กระท าตั้งฉากกบัพื้นผวิภายนอก
อาคาร โดยเรียกวา่“หน่วยแรงดนั” ถา้มีทิศเขา้หาพื้นผวิ หรือ “หน่วยแรงดูด” ถา้มีทิศพุง่ออกจากพื้นผวิ , wI = 
ค่าประกอบความส าคญัของแรงลม ตามท่ีก าหนดในหวัขอ้  3.2, q  = หน่วยแรงลมอา้งอิงเน่ืองจาก ความเร็ว
ลม ตามท่ีก าหนดในหวัขอ้ 3.3, eC  = ค่าประกอบเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ, gC  = ค่าประกอบเน่ืองจากผล
การกระโชกของลม (gust effect factor), pC  = ค่าสัมประสิทธ์ิของหน่วยแรงลมท่ีกระท าภายนอกอาคาร   
รายละเอียดแสดงในเอกสารอา้งอิง 5 และ 6 

 
3.2 ค่าประกอบความส าคัญของแรงลม 

ค่าประกอบความส าคญัของแรงลม แสดงในตารางท่ี 1 รายละเอียดประเภทของอาคารตามความส าคญั 
แสดงในเอกสารอา้งอิง 5 และ 6 
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ตารางที ่1 ค่าประกอบความส าคญัของแรงลม 

ประเภทของอาคาร ค่าประกอบความส าคญัของแรงลม 
ตามความส าคญั สภาวะจ ากดัดา้นก าลงั สภาวะจ ากดัดา้นการใชง้าน 

นอ้ย 
ปกติ 
มาก 

สูงมาก 

0.8 
1 

1.15 
1.15 

0.75 
0.75 
0.75 
0.75 

 
3.3 หน่วยแรงลมอ้างอิงเน่ืองจากความเร็วลม )(q  

หน่วยแรงลมอา้งอิงเน่ืองจากความเร็วลม สามารถค านวณไดจ้าก 
2

2

1
Vq   (2) 

โดยท่ี q  ท่ีค  านวณได ้มีหน่วยเป็น นิวตนัต่อตารางเมตร ,   = ความหนาแน่นของมวลอากาศ (ซ่ึงมีค่า
โดยประมาณเท่ากบั 1.25 กิโลกรัม (มวล) ต่อลูกบาศกเ์มตร ) ส าหรับความดนับรรยากาศปกติและอุณหภูมิ
ของอากาศประมาณ 15 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส , V  = ความเร็วลมอา้งอิง มีหน่วยเป็นเมตรต่อ
วนิาที ความเร็วลมอา้งอิง คือ ค่าความเร็วลมเฉล่ียในช่วงเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีความสูง 10 เมตรจากพื้นดิน ใน
สภาพภูมิประเทศโล่ง ส าหรับคาบเวลากลบั (return period) 50 ปี )( 50V (ยกเวน้กลุ่มท่ี 4A และ 4B ในรูปท่ี 4) 
ความเร็วลมอา้งอิงของพื้นท่ีต่างๆ ในประเทศไทย แสดงในรูปท่ี 5 และตารางท่ี 2 
 

 
รูปที ่5  แผนท่ีการแบ่งกลุ่มความเร็วอา้งอิง 



 

 7 

 

 
ส าหรับการออกแบบท่ีสภาวะจ ากดัดา้นการใชง้าน 

50VV    (3) 
ส าหรับการออกแบบท่ีสภาวะจ ากดัดา้นก าลงั 

50VTV F    (4) 
โดยท่ี FT  คือค่าประกอบไตฝุ้่ น แสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงก าหนดใหใ้ชก้บัอาคารท่ีมีความส าคญัสูงมาก ส่วน
อาคารประเภทอ่ืนๆ การใชค้่าประกอบดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูค้  านวณออกแบบโครงสร้าง 
 

ตารางที ่2  ความเร็วลมอา้งอิง 
กลุ่มท่ี           พ้ืนท่ี                                             50V      FT  
กลุ่มที 1      - พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ตอนกลาง                             25         1.0 
                     ของประเทศ 
กลุ่มท่ี 2      - ภาคเหนือตอนล่างและ                                 27         1.0 
                     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                     บริเวณติดชายแดน 
กลุ่มท่ี 3      - ภาคเหนือตอนบน                                         29         1.0 
กลุ่มท่ี 4 A  - ชายฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้                        25         1.2 
กลุ่มท่ี 4 B  -  เพชรบุรีและชายฝ่ังตะวนัตกของภาคใต ้      25         1.08  

 
4.  แรงลมสถิตเทยีบเท่าในทศิตั้งฉากกบัทศิทางลม การตอบสนองในทศิตั้งฉากกบัทศิทางลม และโมเมนต์

บิดสถิตเทยีบเท่า 

โครงสร้างท่ีตอ้งพิจารณาแรงลมและผลตอบสนองในทิศตั้งฉากกบัทิศทางลม และ โมเมนตบิ์ดสถิต

เทียบเท่า คือโครงสร้างท่ีมีอตัราส่วน 
WD

H  ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

ขอ้ก าหนด น้ี  ก.ใชก้บัอาคารท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมสม ่าเสมอ ท่ีมีอตัราส่วน  
WD

H  ไม่เกิน 6 และ

อตัราส่วน 
W

D  มีค่าระหวา่ง 0.2 ถึง 5  และ ข. ใชก้บัอาคารท่ีมีอตัราส่วน 
WDn

V

W

H หรือ 
WDn

V

T

H  มีค่าไม่

เกิน 10  รายละเอียดแสดงในเอกสารอา้งอิง 5 และ 6 
 
5.  ตัวอย่างการค านวณหน่วยแรงลม  
5.1  ตัวอย่างค านวณหน่วยแรงลมส าหรับออกแบบโครงสร้างหลัก 
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ใหค้  านวณหน่วยแรงลมส าหรับออกแบบโครงสร้างหลกัของอาคารพกัอาศยัท่ีมีขนาด 30x45 เมตร 
และสูง 80 เมตร  ความเร็วลมอา้งอิงเท่ากบั 27 ม./วนิาที ส าหรับอาคารตั้งอยูบ่ริเวณสภาพภูมิประเทศแบบ
โล่ง และแบบชานเมือง 

รายละเอียดการค านวณดูไดจ้ากมาตรฐาน มยผ . 1311-50 [6]  ผลการค านวณหน่วยแรงลมสถิต
เทียบเท่าส าหรับออกแบบโครงสร้างหลกัตา้นทานแรงลม แสดงในตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 3  หน่วยแรงลมสถิตเทียบเท่าส าหรับออกแบบโครงสร้างหลกัตา้นทานแรงลม  

ความสูงจาก
พ้ืนดิน, เมตร 

หน่วยแรงลม, นิวตนั/ม.2 (กก./ม.2) 
สภาพภูมิประเทศ

แบบ A 
สภาพภูมิประเทศ

แบบ B 
0 - 10 1330 (135) 965 (100) 

10 - 20 1440 (145) 1055 (110) 
20 - 40 1565 (160) 1190 (120) 
40 - 60 1645 (170) 1285 (130) 
60 - 80 1705 (175) 1360 (140) 

 
5.2  ตัวอย่างค านวณหน่วยแรงลมส าหรับออกแบบผนังภายนอกอาคารและหลังคา 

ใหค้  านวณหน่วยแรงลมส าหรับออกแบบผนงัภายนอกอาคารและหลงัคา ของอาคารส านกังานท่ี มี
ขนาด 45 × 60 เมตร และมีความสูง  100 เมตร อาคารมีผนงัปิดลอ้มรอบทุกดา้นและมีระบบระบายอากาศ
ภายใน มีช่องเปิดเล็ก ๆ กระจายสม ่าเสมอโดยมีพื้นท่ีช่องเปิดรวมนอ้ยก วา่ 0.1% ของพื้นท่ีผวิทั้งหมด อาคาร
ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร บริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศแบบ B 

รายละเอียดการค านวณดูไดจ้ากมาตรฐาน มยผ. 1311-50 [6]  ผลการค านวณหน่วยแรงลมสุทธิส าหรับ
การออกแบบผนงัภายนอกอาคารและหลงัคา แสดงในตารางท่ี 4 และ 5 ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 4 หน่วยแรงลมสุทธิส าหรับการออกแบบผนงัภายนอกอาคาร 

ความสูงจาก
พ้ืนดิน (ม.) 

หน่วยแรงลมสุทธิสูงสุด  (นิวตนั/ม.2) 
หน่วย

แรงดนัลม 
หน่วยแรงดูด 

กลางผนงั ขอบผนงั 
0 - 10 741 -1162 -1550 

10 - 20 843 -1162 -1550 
20 - 30 936 -1162 -1550 
30 - 40 1009 -1162 -1550 
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40 - 60 1123 -1162 -1550 
60 - 80 1213 -1162 -1550 
80 - 100 1288 -1162 -1550 

 
ตารางท่ี 5 หน่วยแรงลมสุทธิส าหรับการออกแบบหลงัคา 

ต าแหน่งบนหลงัคา 
หน่วยแรงลมสุทธิสูงสุด  

(นิวตนั/ม.2) 
มุมหลงัคา -2970 
ขอบหลงัคา -1937 

กลางหลงัคา -1291 
 

6.  สรุป  
มาตรฐานการค านวณแรง ลมส าหรับการออกแบบอาคารของประเทศไทยฉบบัใหม่ ตาม มยผ . 1311-

50 มีความละเอียดถูกตอ้งกวา่กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 เน่ืองจาก ไดค้  านึงถึงความเร็วลมอา้งอิงในเขตต่างๆ 
ลกัษณะภูมิประเทศ รูปร่างของอาคาร และคุณสมบติัทางพลศาสตร์ของอาคาร ซ่ึงเป็นรูปแบบของมาตรฐาน
การค านวณแรงลมท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ 

การก าหนดค่าแรงลมในมาตรฐานมี 3 วธีิคือ 1. วธีิการอยา่งง่ายส าหรับอาคารเต้ียและสูงปานกลาง 2. 
วธีิการอยา่งละเอียดส าหรับอาคารสูง และ 3. วธีิการทดสอบในอุโมงคล์ม มาตรฐานได้ ก าหนดให ้1. การ
ค านวณแรงลมส าหรับโครงสร้างหลกัตา้นทานแรงลม โค รงสร้างรอง และผนงัภายนอกอาคาร 2. การ
ค านวณการโก่งตวัดา้นขา้ง และ 3. การค านวณการสั่นไหวในทิศทางลมและทิศทางตั้งฉากกบัทิศทางลม 

 
7.  กติติกรรมประกาศ 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ ส านกัควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ท่ีไดส้นบันุน
ทุนวจิยัส าหรับงานวจิยัน้ี และคณะผูว้จิยัขอขอบคุณ คณะกรรมการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทุก
ท่าน โดยเฉพาะ นายสุรพล พงษไ์ทยพฒัน์ (วศิวกรใหญ่) นายสุรชยั พรภทัรกุล (ผูอ้  านวยการส านกัควบคุม
และตรวจสอบอาคาร ) และ ดร .เสถียร เจริญเหรียญ (วศิวกรวชิาชีพ 8) ของส านกัควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร ส าหรั บขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เป็นอยา่งยิง่ในการปรับปรุงแกไ้ขโครงการใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
ทา้ยสุดคณะผูว้จิยัขอขอบคุณ สถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีไดส้นบัสนุนการ
ท าวจิยัน้ี และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โท และ เอก ของ 5 มหาวทิยาลยัส าหรับการช่วยท างานวจิยัน้ี 
 
8.  เอกสารอ้างองิ 
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