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Wind Effects on Buildings in Northeast Thailand:
Case Study of Buriram Community College Building

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอความเร็วลมสำาหรับใช้ในการคำานวณแรงลมที่กระทำาต่ออาคารในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยเปน็ความเรว็ลมพืน้ฐานทีค่าบการกลบั 50 ป ีใชแ้บบจำาลองทางสถติวิธิ ีGumbel และ Reverse

Weibull ความเร็วลมที่ได้เป็นความเร็วลมตำ่าสุดเพื่อใช้คำานวณนำ้าหนักบรรทุกเนื่องจากลม งานวิจัยนี้เลือกอาคารเรียน

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ค่าแรงลมสูงสุดอยู่ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดมุกดาหาร 

และค่าความเร็วลมตำ่าสุดอยู่ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด อนึ่งความเร็วลมวิธี Gumbel ควรใช้ในการคำานวณ

แรงลมสำาหรับอาคารชั่วคราวในพื้นที่ภาคพื้นทวีป ส่วนแผนที่ความเร็วลมวิธี Reverse Weibull ควรใช้ในการคำานวณ

แรงลมสำาหรับอาคารที่มีความสำาคัญ ค่าแรงลมภายนอกกระทำากับอาคารคำานวณตามข้อกำาหนดมาตรฐาน ASCE 7-10 

วิธี Reverse Weibull และกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2550 ต่างมีค่ามากกว่าข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 และในกรณีศึกษาอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าฝ้าเพดานท่ีช้ันสามของอาคารพัง

เนื่องจากแรงยกของลม ค่าแรงลมยกดังกล่าวมีค่า 25 kg/m2, 46.2 kg/m2 และ 42.4 kg/m2 ตามข้อกำาหนดของ

มาตรฐาน ACSE 7-10 วิธี Gumbel, Reverse Weibull และกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2550 ตามลำาดับ

 คำาสำาคัญ : ความเร็วลม, แรงลม, Gumbel, Reverse Weibull 
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ABSTRACT

บทนำา

 The purpose of this research is to predict wind speeds for computing the minimum wind load for 

building design in Northeast Thailand. To determine the basic wind speeds for 50 year return period the 

Gumbel and Reverse Weibull Method were used. This basic wind speeds can then be used to compute 

the minimum wind load of buildings in Northeast Thailand. This research interested in a case study of 

Buriram Community College Building. It was found that the maximum 

 wind speed was at Mukdahan Station and the minimum wind speed was at Roi Et Station. Moreover, 

wind map of Gumbel Method should use to calculate wind forces for temporary buildings in inland 

area and wind map of Reverse Weibull Method should use to apply for important buildings. External 

wind loads according to ASCE 7-10 code based on Reverse Weibull and the B.E. 2550 of Department 

of Public Works were higher than the B.E. 2522 Building Decree. Moreover, in case study of a Buriram 

Community College Building in open terrain, the ceilings at top floor were failure because of the uplift 

wind force. This uplift wind force was 25 kg/m2, 42.4 kg/m2 and 49.8 kg/m2 according to ACSE 7-10 

based on Gumbel, Reverse Weibull and the B.E. 2550 of Department of Public Works, respectively.

Key word : wind speed, wind load, Gumbel, Reverse Weibull

 แรงลมถือได้ว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอาคาร

และสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยได้รับความเสียหายเนื่องจากแรงลม รูปที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง

ความเสียหายของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากแรงลมและรูปที่ 2 แสดงถึงความเสียหายของโคมไฟส่องสนามศรีนคร 

จังหวัดศรีษะเกษ อิทธิพลของแรงลมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะสาเหตุเนื่องจากสภาพบรรยากาศที่แปรปรวนจาก

วิกฤตโลกร้อน ภัยธรรมชาติดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างมาโดยตลอด แรงลม

จะสร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น รูปร่างของอาคาร วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

สถานที่ตั้ง อายุการใช้งานอาคาร และความทันสมัยของข้อกำาหนดต่างๆ ที่นำามาใช้ในการคำานวณออกแบบอาคาร เป็นต้น 

(Liu, H., 1991 and Simiu, E. & Scanlan, R.H., 1996). 

รูปที่ 1 การวิบัติของป้ายโฆษณาเนื่องจากแรงลม (www.bkknew.net และ http://www.udon-city.com)
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รูปที่ 2 ความเสียหายของโคมไฟส่องสนามศรีนคร จังหวัดศรีษะเกษ (http://www.thailandsusu.com)

 อาคารท่ีก่อสร้างในอดีตท่ีผ่านมาจะวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเพ่ือต้านทานแรงลมตามข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งค่านำ้าหนักบรรทุกเนื่องจากแรงลมดังกล่าวถือเป็นแรงลมสถิตย์กระทำาในทิศตั้งฉากกับผิว

ภายนอกอาคารแปรเปลี่ยนตามความสูง งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้นำาเสนอตรงกันว่าข้อกำาหนดนำ้าหนักบรรทุกจรเนื่องจาก

แรงลมตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่ครอบคลุมในบางกรณี เช่น อาคารที่ใช้วัสดุมวลเบา หรือ

อาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แบบเปิดโล่ง (นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ, 2538 ; จามรพันธุ์ จียาศักดิ์, 2540 ; อติวัฒน์ วิมุตตะสูงวิริยะ, 

2545) เน่ืองจากข้อกำาหนดนี้สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยมิได้คำานึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ

รวมถึงปัจจัยด้านอื่นประกอบการพิจารณา สำาหรับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นแรงลมได้ส่งผลกระทบต่ออาคาร

และสิ่งก่อสร้างเช่นเดียวกับพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย หนึ่งในเหตุการณ์ที่แรงลมสร้างความเสียหายแก่อาคาร ได้แก่ 

อาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้ง ๆ ที่ใช้แบบก่อสร้างคล้ายกับอาคารเรียนสิ่งทอ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์แต่ผลกระทบกลบัรนุแรงมากกวา่ ดงันัน้บทความนีจ้งึนำาเสนอผลการศกึษาผลกระทบของลมที่

มตีอ่อาคารหลงัดงักลา่วและนำามาเปน็กรณีศึกษา ตลอดจนวเิคราะหห์าสาเหตแุละการป้องกนัความเสยีหายเนือ่งจากแรงลม 

วัตถุประสงค์

 1. ทำานายความเร็วลมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูลความเร็วลมจากสถานีตรวจอากาศ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

 2.  ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงลมทีก่ระทำาต่ออาคารทีต่ัง้อยูใ่นภมูปิระเทศแบบเปิดโลง่ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 3.  วเิคราะหห์าสาเหตแุละนำาเสนอวธิกีารปอ้งกนัอาคารจากแรงลม กรณศีกึษาอาคารวทิยาลยัชมุชนจงัหวดับรุรีมัย์

สมมติฐานการวิจัย

 1. ความเร็วลมทีใ่ชใ้นงานวจิยันีเ้ปน็ความเรว็ลมสงูสดุทีบ่นัทกึจากสถานตีรวจอากาศ กรมอตุนุยิมวทิยา ในพืน้ทีแ่บบ

เปิดโล่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. ความสูงเคร่ืองมือวัดความเร็วลมของแต่ละสถานีตรวจอากาศท่ีแตกต่างกันจะถูกแปลงเป็นความสูงมาตรฐาน

ที่ 10 เมตร

 3. การคำานวณแรงลมจะใช้มาตรฐาน ASCE 7-10 และกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2550 
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ขอบเขตการวิจัย

 1. ข้อมูลความเร็วลมจะใช้ข้อมูลที่บันทึกระหว่างปี พ.ศ. 2503 ถึง 2554 รวมทั้งสิ้น 52 ปี 

 2. ในการทำานายความเร็วลมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จะใช้ข้อมูลความเร็วลมของสถานีตรวจอากาศสุรินทร์เนื่องจาก

อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

 3. การคำานวณแรงลมจะใชค้า่พารามเิตอรต่์างๆ ทีส่อดคลอ้งกบักรณศีกึษาอาคารเรยีนวทิยาลยัชมุชน จงัหวดับรุรีมัย์

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

  1. รวบรวมข้อมูลความเร็วลมจากสถานีตรวจอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 2. ทำานายความเรว็ลมสงูสดุทีค่าบการกลบั 50 ปจีากฟงักช์ัน่การแจกแจงความนา่จะเปน็และแปลงเปน็ความเรว็ลม

พื้นฐานที่คาบการกลับ 50 ปี 

 3. ศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์และสภาพความเสียหายของอาคาร

ซึ่งนำามาเป็นกรณีศึกษาสำาหรับงานวิจัยนี้

 4. คำานวณแรงลมกระทำาต่ออาคารตามข้อกำาหนดในมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้เลือกข้อกำาหนดตามมาตรฐาน 

ASCE 7-10 และกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2550 

 5. วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะวิธีป้องกันอาคารจากแรงลม

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

 การกระจายตัวของความเร็วลมจะแปรเปลี่ยนไปตามความสูงและความขรุขระดังแสดงในรูปที่ 3 แรงลมที่กระทำา

กบัโครงสรา้งจะมทีัง้แรงอดัและแรงดงึขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการอาทเิชน่ รปูรา่งอาคารและทศิทางลม เปน็ตน้ ทัง้นีใ้น

การออกแบบอาคารจำาเปน็จะตอ้งรูค้วามเรว็ลมสงูสดุทีค่าบการกลบัตา่ง ๆ  จากแบบจำาลองทางสถติ ิSimiu and Heckert 

(1996) ได้นำาเสนอขั้นตอนการเลือกใช้ฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นโดยการพิจาณาจากค่าพารามิเตอร์ระยะปลาย 

(Tail Length Parameter) หากค่าพารามิเตอร์ระยะปลาย มากกว่าศูนย์จะเหมาะกับวิธี Fre’chet หากค่าเท่ากับศูนย์

จะเหมาะกับวิธี Gumbel และหากน้อยกว่าศูนย์ก็จะเหมาะกับวิธี Reverse Weibull 

รูปที่ 3 การกระจายความเร็วลม ณ สภาพภูมิประเทศแบบต่างๆ (Cermak, J.E., 1976)
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 สำาหรับประเทศไทยนั้น นรินทร์ เอื้อศิริวรรณ (2538) ได้นำาเสนอการแจกแจงวิธี Gumbel ส่วน อติวัฒน์ วิมุตตะสูง

วิริยะและมงคล จิรวัชรเดช (2547) ได้เสนอวิธี Reverse Weibull ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยพิจารณาจากค่า

พารามิเตอร์ระยะปลายเฉลี่ยจากสถานีตรวจอากาศทั่วประเทศ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะนำาเสนอฟังก์ชั่นการแจกแจงความ

น่าจะเป็นทั้งสองวิธี ได้แก่ วิธี Gumbel และ วิธี Reverse Weibull เพื่อใช้เปรียบเทียบค่าความเร็วลม 

 1. การแจกแจงความน่าจะเป็นวิธี Gumbel

 วธิ ีGumbel หรอื Extreme Distribution Type I เปน็วธิทีีใ่ชท้ำานายความเรว็ลมทีม่กัเกดิขึน้กบัสภาพภมูปิระเทศบน

ภาคพืน้ทวปี การแจกแจงความน่าจะเปน็วธิ ีGumbel ใชค่้าพารามเิตอรจ์ำานวน 2 ตวั ไดแ้ก ่พารามเิตอรส์มฏุฐาน (Location

Parameter, a ) และพารามิเตอร์สัดส่วน (Scale Parameter, b ) สำาหรับฟังก์ชั่นการแจกแจงความถี่ความเร็วลม, F
G
(V)

สามารถคำานวณได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

FG (V ) =1− exp −exp −(V − a )
b

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭    

    

(1)

(2)

(3)

 2. การแจกแจงความน่าจะเป็นวิธี Reverse Weibull

 วิธี Reverse Weibull หรือ Extreme Distribution Type III เป็นวิธีที่ใช้ทำานายความเร็วลมที่มักเกิดขึ้นกับสภาพ

ภูมิประเทศแนวชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของพายุ การแจกแจงความน่าจะเป็นวิธี Reverse Weibull ใช้ค่า

พารามเิตอรจ์ำานวน 3 ตวั ไดแ้ก ่พารามเิตอรส์มฏุฐาน (Location Parameter, ϒ) , พารามเิตอรส์ดัสว่น (Scale Parameter, η)

และพารามิเตอร์รูปร่าง (Shape Parameter, β) และค่าพารามิเตอร์รูปร่างมีความสัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์ระยะปลาย 

สำาหรับขั้นตอนการคำานวณสามารถอธิบายได้ดังนี้ (Simiu, E. and Heckert, N. A., 1996) สำาหรับฟังก์ชั่นการแจกแจง

ความถี่ความเร็วลม, F
W

(V) สามารถคำานวณได้จากสมการดังต่อไปนี้

 3. เวลาเฉลี่ย 

 เวลาเฉลี่ย (Averaging Time :  t ) มีหน่วยเป็นวินาที การนำาข้อมูลที่บันทึกโดยสถานีตรวจอากาศมาใช้งานจำาเป็น

ตอ้งมกีารปรับปรุงใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเวลาเฉลีย่ตามขอ้กำาหนดของแตล่ะมาตรฐาน การปรบัปรงุสามารถกระทำาไดโ้ดย

สมการของ Durst (Simiu, E. and Scanlan, H., 1996) โดยนำาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมสูงสุดที่เวลาเฉลี่ย 

t  วินาที (V1) กับความเร็วลมสูงสุดที่เวลาเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมง (V3600) ซึ่งได้มาจากความสัมพันธ์ของค่าดัชนีความปลอดภัย 

(Safety Index: ψ), ค่าสัมประสิทธิ์ขึ้นอยู่กับเวลาเฉลี่ย (V(t))  ความสูงเครื่องมือวัด (h)  และความขรุขระพื้นผิว (h0)  ดัง

สมการที่แสดงต่อไปนี้ 
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 4. ความเร็วลมที่ความสูงเหนือระดับพื้นดิน

 ความสูงมาตรฐาน z เหนือระดับพื้นดินมีค่าเท่ากับ 10 เมตร โดยที่ความเร็วลมผิวพื้น V มีการกระจายตัวตามความ

สงู (Boundary Layer) แตกตา่งกนัซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากความขรขุระพืน้ผวิและสภาพภมูปิระเทศทีแ่วดลอ้ม ความสมัพนัธ์

ของการกระจายความเรว็ลมตามความสงูจากระดับพืน้ดินสามารถหาไดโ้ดยใช้กฏยกกำาลงั (Power Law) ท่ีมคีา่สมัประสทิธิ์

ยกกำาลัง α ดังสมการต่อไปนี้

เมื่อ V
G
   คือ ความเร็วลมเกรเดียนท์ (Gradient Wind Speed) 

  Z
G   

คือ ความสูงเกรเดียนท์ (Gradient Height)

(4)

 5. การคำานวณแรงลมตามมาตรฐาน ASCE 7

 การคำานวณแรงลมตามข้อกำาหนดในมาตรฐาน ASCE 7-10 นั้นมีตัวแปรหลายตัว วิธีการคำานวณที่นำาเสนอในงาน

วิจัยนี้จะใช้วิธีอย่างง่าย โดยความเร็วลมพื้นฐาน (Basic Wind Speed: V) ที่ใช้ในการคำานวณเป็นความเร็วลมที่คาบการ

กลับ 50 ปีที่เวลาเฉลี่ย 3 วินาที ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบด้วย แฟคเตอร์ภูมิประเทศ (Topographic Factor: Kzt ), 

แฟคเตอร์ทิศทางลม (Wind Directionality Factor: Kd), สัมประสิทธิ์ความเร็วเปิด (Velocity Pressure Exposure 

Coefficient: Kz), แฟคเตอร์ความกระโชกของลม (Gust Effect Factor: G), สัมประสิทธิ์ความดันภายนอก (External 

Pressure Coefficient: Cp), และสัมประสิทธิ์ความดันภายใน (Internal Pressure Coefficient: Cpi) ตามลำาดับ สมการ

ที่ใช้ในการคำานวณความดันเนื่องจากความเร็วลม (Velocity Pressure: qz) และ แรงลม (Wind Pressure, P) ดังสมการ

ที่แสดงต่อไปนี้

(5)

(7)

(6)

(8)

 6. การคำานวณแรงลมตามข้อกำาหนดกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2550

 ขอ้กำาหนดการออกแบบอาคารตา้นแรงลมของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง พ.ศ. 2550 ใชค้วามเรว็ลมทีค่าบการกลบั

50 ปี ที่เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการคำานวณจะประกอบด้วยค่าประกอบความสำาคัญของแรงลม (Iw), 

ความหนาแน่นของมวลอากาศ , ค่าประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ (Ce), ค่าประกอบเนื่องจากผลการกระโชก (Cg ) 

และค่าสัมประสิทธิ์ของหน่วยแรงลมที่กระทำาภายนอกอาคาร (Cp) สมการที่ใช้คำานวณความดันเนื่องจากความเร็วลม (q) 

และสมการแรงลม (P) ดังสมการที่แสดงต่อไปนี้
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รปูที ่4 สถานทีต่ัง้อาคารเรยีนวทิยาลยัชมุชน จงัหวดับรุรีมัย ์(http://maps.google.co.th)

 รูปร่างและสภาพแวดล้อมอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

 งานวจิยันี้ได้เลือกอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนจังหวดับุรรีัมย์เป็นกรณีศึกษาผลกระทบเนือ่งจากแรงลม อาคารหลงันี้

ใช้แบบก่อสร้างคล้ายกับอาคารเรียนสิ่งทอของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารเรียนหันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 อยู่ด้านหน้าดังแสดงในรูปที่ 4 อาคารตั้งห่างจากทางหลวงประมาณ 200 เมตร พื้นที่

โดยรอบส่วนใหญ่เปน็ทีโ่ลง่ ดา้นหนา้มอีาคารตลาดองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบวัทอง พืน้ทีร่ะหวา่งอาคารตลาดและอาคาร

เรียนเป็นลานจอดรถและถนน พื้นที่ข้างทิศเหนือเป็นอาคารอำานวยการ ถนน และสวนป่าตามลำาดับ อาคารหลังนี้เป็น

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น รูปตัวแอล  (L-Shape) ระบบพื้นเป็นพื้นสำาเร็จวางบนคาน ฐานรากเป็นระบบเสาเข็ม

โครงสร้างหลังคาเป็นโครงเหล็กถักทุกระยะ 4 เมตรโดยมีระยะระหว่างจุดรองรับ 8 เมตร ใช้กระเบ้ืองเหล็กรีดลอน 

(Metal Sheet) เปน็วสัดมุงุหลงัคา ใชแ้ปเหลก็ขนาด C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ทกุระยะเรยีง 1 เมตร กระเบือ้งยดึตดิกบัแป

โดยใช้วัสดุยึดตามคำาแนะนำาของบริษัทผู้ผลิต โดยระยะห่างของเสาทุก 4 เมตร ตามแนวยาวอาคาร และระยะห่าง 8 เมตร 

ตามแนวขวาง บนัไดอยูต่ำาแหน่งมมุของตัวแอล ผนังโถงบนัไดเป็นกระจกตดิตายและหนา้ตา่งกระจกบานกระทุ้ง ผนงัอาคาร

เป็นผนังอิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบสองด้าน เพดานชั้นล่างและชั้น 2 จะใช้ท้องพื้นคอนกรีตอัดแรงเป็นฝ้า ส่วนชั้นที่ 3

เป็นระบบฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบยึดกับโครงคร่าวอลูมิเนียมทุกระยะ 0.60 x 0.60 เมตร รายละเอียดของรูปด้าน

และแปลนพ้ืนแสดงในรูปที ่5 ถงึ 7 หนา้หอ้งเรยีนจะมชีอ่งลมบานเกลด็อยูเ่หนอืประต ูโถงทางเดนิหนา้หอ้งเรยีนกวา้ง 2.5 เมตร

และมีกันสาดกว้าง 1 เมตร ประตูห้องเรียนเป็นไม้อัดบานคู่ขนาด 0.9 x 2.0 เมตร หน้าต่างเป็นกระจกวงกรอบเหล็ก

บานกระทุ้ง

รูปที่ 5 รูปด้านหน้าอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์
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รูปที่ 6 รูปด้านอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รูปที่ 7 แปลนพื้นชั้นสองและชั้นสามอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

อาคารเรียนหันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 อยู่ด้านหน้าดังแสดงใน
รูปที่ 4    อาคารตั้งห่างจากทางหลวงประมาณ 200 เมตร  พ้ืนที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่โล่ง  ด้านหน้า
มีอาคารตลาดองค์การบริหารส่วนตําบลบัวทอง  พ้ืนที่ระหว่างอาคารตลาดและอาคารเรียนเป็นลาน
จอดรถและถนน  พื้นที่ข้างทิศเหนือเป็นอาคารอํานวยการ  ถนน และสวนป่าตามลําดับ  อาคารหลังน้ี
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน รูปตัวแอล (L-Shape)  ระบบพ้ืนเป็นพ้ืนสําเร็จวางบนคาน  
ฐานรากเป็นระบบเสาเข็ม โครงสร้างหลังคาเป็นโครงเหล็กถักทุกระยะ 4 เมตรโดยมีระยะระหว่างจุด
รองรับ 8 เมตร  ใช้กระเบื้องเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เป็นวัสดุมุงหลังคา  ใช้แปเหล็กขนาด C 
125x50x20x3.2 มม. ทุกระยะเรียง 1 เมตร กระเบ้ืองยึดติดกับแปโดยใช้วัสดุยึดตามคําแนะนําของ
บริษัทผู้ผลิต  โดยระยะห่างของเสาทุก 4 เมตรตามแนวยาวอาคาร  และระยะห่าง 8 เมตรตามแนว
ขวาง  บันไดอยู่ตําแหน่งมุมของตัวแอล  ผนังโถงบันไดเป็นกระจกติดตายและหน้าต่างกระจกบาน
กระทุ้ง  ผนังอาคารเป็นผนังอิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบสองด้าน  เพดานช้ันล่างและช้ัน 2 จะใช้ท้องพ้ืน
คอนกรีตอัดแรงเป็นฝ้า  ส่วนชั้นที่ 3 เป็นระบบฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบยึดกับโครงคร่าว
อะลูมิเนียมทุกระยะ 0.60 x 0.60 เมตร  รายละเอียดของรูปด้านและแปลนพ้ืนแสดงในรูปที่ 5 ถึง 7  
หน้าห้องเรียนจะมีช่องลมบานเกล็ดอยู่เหนือประตู  โถงทางเดินหน้าห้องเรียนกว้าง 2.5 เมตร และมีกัน
สาดกว้าง 1 เมตร  ประตูห้องเรียนเป็นไม้อัดบานคู่ขนาด 0.9 x 2.0 เมตร  หน้าต่างเป็นกระจกวงกรอบ
เหล็กบานกระทุ้ง   

 

รูปที่ 5  รปูด้านหน้าอาคารเรียนวิทยาลยัชุมชน  จงัหวัดบุรีรัมย์ 

 

รูปที่ 6 รปูด้านอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จงัหวัดบรีุรมัย์ 

 

รูปที่ 7 แปลนพ้ืนช้ันสองและช้ันสามอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลการทํานายความเร็วลมและการวิเคราะหผ์ลกระทบแรงลม 
งานวิจัยน้ีใช้ข้อมูลความเร็วลมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีบันทึกโดยกองภูมิอากาศ 

กรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 12 สถานี ประกอบด้วย  สถานีอุบลราชธานี  อุดรธานี หนองคาย เลย 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ  โดยข้อมูลที่ได้จะ
เป็นความเร็วลมสูงสุดรายวัน  รายเดือน และรายปีตามลําดับ  สภาพพ้ืนที่ของสถานีตรวจอากาศ ส่วน
ใหญ่ต้ังอยู่ในภูมิประเทศแบบเปิดโล่ง  ยกเว้นบางสถานีที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองและมีอาคารกีดขวางทางลม
เช่น สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมา  สําหรับสถานีที่ตั้งอยู่ในสนามบินจะมีสภาพภูมิประเทศ
แบบเปิดโล่งตลอดเวลาเพ่ืออํานวจความปลอดภัยในการบิน  เช่น สถานีตรวจอากาศจังหวัด
อุบลราชธานี และอุดรธานี เป็นต้น  

ผลการทํานายความเร็วลมพ้ืนฐานท่ีคาบการกลับ 50 ปีของแต่ละสถานี แสดงไว้ในตารางที่ 1   
จากตารางจะสังเกตได้ว่าความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดมุกดาหาร   และความเร็ว
ลมต่ําสุด อยู่ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้งนี้สถานีตรวจอากาศจังหวัดมุกดาหารมีความเร็ว
ลมสูงสุดเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับชายฝ่ังทะเลของประเทศเวียดนามซ่ึงได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากทะเล
จีนใต้  สําหรับพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์งานวิจัยน้ีขอเสนอแนะให้ใช้ความเร็วลมของสถานีตรวจอากาศ
จังหวัดสุรินทร์เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ค่าความเร็วลมพ้ืนฐานวิธี Gumbel มีค่า 56.92 และ 
19.05 เมตรต่อวินาที ที่เวลาเฉล่ีย 3 วินาทีและ 1 ช่ัวโมงตามลําดับ  วิธี Reverse Weibull มีค่า 40.62 
และ 26.45 เมตรต่อวินาที ที่เวลาเฉล่ีย 3 วินาทีและ 1 ช่ัวโมงตามลําดับ จะเห็นได้ว่าวิธี Reverse 
Weibull ทํานายความเร็วลมได้สูงกว่าวิธี Gumbel อนึ่งความเร็วลมวิธี Gumbel ควรใช้ในการคํานวณ
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ผลการทำานายความเร็วลมและการวิเคราะห์ผลกระทบแรงลม

 งานวจิยันีใ้ชข้อ้มลูความเรว็ลมในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืท่ีบันทึกโดยกองภมูอิากาศ กรมอตุนุยิมวทิยา จำานวน 

12 สถานี ประกอบดว้ย สถานอีบุลราชธาน ีอดุรธาน ีหนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มกุดาหาร ขอนแกน่ นครราชสมีา 

สริุนทร ์รอ้ยเอด็ และชยัภมู ิโดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเปน็ความเรว็ลมสงูสดุรายวนั รายเดอืน และรายปตีามลำาดบั สภาพพืน้ทีข่อง

สถานตีรวจอากาศ สว่นใหญ่ต้ังอยูใ่นภมูปิระเทศแบบเปดิโล่ง ยกเวน้บางสถานท่ีีตัง้อยูใ่นตวัเมอืงและมอีาคารกดีขวางทางลม

เช่น สถานีตรวจอากาศจงัหวดันครราชสมีา สำาหรบัสถานทีีต่ัง้อยูใ่นสนามบนิจะมสีภาพภมูปิระเทศแบบเปดิโลง่ตลอดเวลา

เพื่ออำานวยความปลอดภัยในการบิน เช่น สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี เป็นต้น 

 ผลการทำานายความเรว็ลมพืน้ฐานทีค่าบการกลบั 50 ปขีองแตล่ะสถาน ีแสดงไวใ้นตารางที ่1 จากตารางจะสงัเกตได้

วา่ความเร็วลมสงูสุดอยูท่ีส่ถานตีรวจอากาศจังหวดัมกุดาหาร และความเรว็ลมตำา่สดุ อยูท่ี่สถานตีรวจอากาศจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ทัง้นีส้ถานีตรวจอากาศจงัหวดัมกุดาหารมคีวามเรว็ลมสงูสดุเนือ่งจากตัง้อยูใ่กลก้บัชายฝัง่ทะเลของประเทศเวยีดนามซึง่ได้

รับอิทธิพลลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ สำาหรับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์งานวิจัยนี้ขอเสนอแนะให้ใช้ความเร็วลมของสถานีตรวจ

อากาศจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ค่าความเร็วลมพื้นฐานวิธี Gumbel มีค่า 56.92 และ 19.05 เมตร

ต่อวินาที ที่เวลาเฉลี่ย 3 วินาทีและ 1 ชั่วโมงตามลำาดับ วิธี Reverse Weibull มีค่า 40.62 และ 26.45 เมตรต่อวินาที 

ที่เวลาเฉลี่ย 3 วินาทีและ 1 ชั่วโมงตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าวิธี Reverse Weibull ทำานายความเร็วลมได้สูงกว่าวิธี Gumbel 

อนึ่งความเร็วลมวิธี Gumbel ควรใช้ในการคำานวณแรงลมสำาหรับอาคารชั่วคราวในพื้นที่ภาคพื้นทวีป ส่วนแผนที่ความเร็ว

ลมวิธี Reverse Weibull ควรใช้ในการคำานวณแรงลมสำาหรับอาคารที่มีความสำาคัญ

ชื่อสถานี

วิธี Gumbel

(เวลาเฉลี่ย 3 วินาที)

วิธี Reverse Weibull

(เวลาเฉลี่ย 3 วินาที)

วิธี Gumbel

(เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง)

วิธี Reverse Weibull

(เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง)

(น๊อต) (เมตร/วินาที) (น๊อต) (เมตร/วินาที) (น๊อต) (เมตร/วินาที) (น๊อต) (เมตร/วินาที)

หนองคาย 56.75 29.17 85.34 43.87 37.14 19.09 55.83 28.70

เลย 53.03 27.26 70.11 36.04 34.43 17.70 45.52 23.40

อุดรธานี 60.46 31.08 86.74 44.59 40.39 20.76 57.93 29.78

สกลนคร 53.73 27.62 75.87 39.00 34.79 17.88 49.10 25.24

นครพนม 49.46 25.41 74.39 38.24 32.10 16.50 48.30 24.83

ขอนแก่น 54.10 27.81 74.25 38.17 35.04 18.01 48.07 24.71

มุกดาหาร 65.27 33.55 101.68 52.27 42.39 21.79 66.24 33.94

ชัยภูมิ 49.80 25.60 73.16 37.61 32.90 16.91 48.34 24.85

ร้อยเอ็ด 46.82 24.07 66.28 34.07 30.46 15.66 43.10 22.16

อุบลราชธานี 56.55 29.07 74.81 38.46 37.43 19.24 49.53 25.46

นครราชสีมา 57.50 29.56 86.31 44.37 37.39 19.22 56.14 28.86

สุรินทร์ 56.92 29.26 79.02 40.62 37.06 19.05 51.45 26.45

ตารางที่ 1 ผลการทำานายความเร็วพื้นฐานที่คาบการกลับ 50 ปี
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 งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกอาคารเรยีนวทิยาลยัชมุชนจงัหวดับรุรีมัยเ์ปน็กรณศีกึษาผลกระทบเนือ่งจากแรงลม เมือ่วเิคราะห์

พื้นที่โดยรอบอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนพบว่าพื้นที่ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างทิศใต้เป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ทั้งสาม

ด้าน ซึ่งมีสวนป่าเป็นแนวกันลมอยู่ทางทิศเหนือเพียงด้านเดียวเท่านั้น จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของลมที่

พัดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 ลมได้พัดโต๊ะอาหารกระจัดกระจายไปทั่วโถงชั้นล่าง ต้นไม้และกิ่งไม้ด้านหลังบริเวณ

สวนป่าโค่นและหัก สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยชุมชนเสียหายเกือบทั้งหมด

รูปที่ 8 แสดงความรุนแรงของลมวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 ลมได้พัดโต๊ะอาหารกระจัดกระจายไปทั่วโถงชั้นล่าง อาคารเรียนวิทยาลัย

ชุมชน และกิ่งไม้บริเวณสวนป่าหักโค่น

รูปที่ 9 สภาพฝ้าเพดานบริเวณช่องบันไดชั้น 3 ที่พังเสียหายอย่างหนัก

 รปูท่ี 9 แสดงสภาพความเสยีหายของฝา้เพดาน

บรเิวณโถงบันไดช้ัน 3 ฝา้เพดานนีเ้ป็นยปิซ่ัมบอรด์ฉาบ

เรยีบยดึตดิกบัโครงครา่วอะลมูเินยีม จากภาพจะเหน็

วา่แผน่ยปิซ่ัมบอรด์หลดุรว่งมากองกับพืน้แทบท้ังหมด 

สาเหตุประการหนึ่งเนื่องการก่อสร้างฝ้าเพดานนี้ผิด

หลักวิชาการ ระบบฝ้าเพดานของอาคารดังกล่าวถูก

แขวนกับโครงหลังคาจึงรับนำ้าหนักได้เฉพาะนำ้าหนัก

ฝ้าเพดาน ถึงอย่างไรก็ตามหากก่อสร้างอย่างถูกหลัก

วิชาการก็มิอาจยืนยันได้ว่าจะสามารถรับแรงยกได้

อย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตระบุเพียงการรับ

นำ้าหนักบรรทุกในแนวดิ่งไม่เกิน 200 kg/ เท่านั้น

แต่มิได้ระบุความสามารถต้านทานแรงยกของลม

รูปที่ 10 สภาพฝ้าเพดานห้องเรียนใกล้กับโถงบันไดทิศใต้

 รูปที่ 10 แสดงความเสียหายของฝ้าเพดาน

ห้องเรียนช้ัน 3 ใกล้โถงบันได ความเสียหายของฝ้า

เพดานภายในหอ้งเรยีนเปน็ระบบฝา้เพดานฉาบเรยีบ 

ผลกระทบจากลมได้สร้างความเสียหายอย่างมาก

บรเิวณใกลโ้ถงบันไดและจะเบาลง ณ หอ้งท่ีอยูบ่รเิวณ

ปีกอาคารทั้งสองด้าน
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

มาตรฐาน ASCE 7-10
V

(m/s)
Kz Kzt Kd

q
z

 (kg/m2)
G Cp

P

 (kg/m2)

ASCE 7 (Gumbel) 29.26 1.0 1.0 0.85  45.5 0.85 0.8 35.6

ASCE 7 (Reverse Weibull) 40.62 1.0 1.0 0.85 87.6 0.85 0.8 68.5

กรมโยธาธิการ (2550)

V

(m/s)

r

kg/ 3m
Iw

q

(kg/m2)
Ce Cg Cp

P

(kg/m2)

25 1.25 1.15 39.8 1.03 2.0 0.8 75.4

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (2522) - - - - - - - 50.0

ผลการคำานวณแรงลม

 ในการคำานวณแรงลมออกแบบสำาหรบังานวจัิยนีจ้ะใชพ้ารามเิตอรต์า่งๆ ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพภมูปิระเทศและ

รูปร่างอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิประเทศแบบเปิดโล่ง การคำานวณแรงลมตามข้อกำาหนด

ในมาตรฐาน ASCE 7-10 ใช้สมมติฐานการคำานวณดังนี้คือ อาคารเป็นอาคารเตี้ยหลังคาทรงจั่ว (Gable Roof) ลมกระทำา

ด้านหน้าตั้งฉากกับอาคาร แรงลมกระทำาภายในห้องเรียนจะสมมติให้ลมพัดเข้าและออกด้านเดียว ภายในห้องเรียนมีผนัง

กันทุกด้าน แรงลมที่คำานวณได้จะกระทำาเท่ากันทุกทิศทางรอบห้องเรียน ทั้งนี้ความเร็วลมพื้นฐานที่ใช้ในการคำานวณเป็น

ความเร็วลมที่คาบการกลับ 50 ปีที่เวลาเฉลี่ย 3 วินาที ค่าความดันเนื่องจากความเร็วลมและแรงลม แสดงในตารางที่ 2

 สำาหรบัขอ้กำาหนดการออกแบบอาคารต้านแรงลมของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง พ.ศ. 2550 ใชส้มมตฐิานการคำานวณ

ดังนี้คือ ความเร็วลมที่ใช้ในการออกแบบเป็นความเร็วลมที่คาบการกลับ 50 ปี ที่เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมงของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง

เป็นพื้นที่กลุ่มที่ 1 ที่ระบุในแผนที่ความเร็วลมของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำาหรับค่าประกอบความสำาคัญของแรงลม 

(Iw) งานวจิยันีเ้ลอืกใช ้1.15 เนือ่งจากเปน็อาคารสาธารณะ ความหนาแนน่ของมวลอากาศเทา่กบั 1.25 kg/ ความสงูเฉลีย่

อาคาร 12 เมตร ค่าความดันเนื่องจากความเร็วลมและแรงลมแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แรงลมกระทำาภายนอกอาคารที่ความสูง 10 เมตร ณ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 จากการคำานวณพบว่าค่าแรงลมกระทำาตั้งฉากกับผิวภายนอกอาคารตามข้อกำาหนดของ ASCE 7-10 วิธี Gumbel 

มีค่า 35.6 kg/m2 และวิธี Reverse Weibull มีค่า 68.5 kg/m2 สำาหรับกรมโยธาธิการและผังเมืองมีค่าแรงลมเท่ากับ 

75.4 kg/m2 ส่วนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีค่าเท่ากับ 50.0 kg/m2 ตามลำาดับ จะสังเกตเห็นว่าแรงลม

กระทำาดงักลา่วเปน็แรงภายนอกซึง่ไมไ่ดส้รา้งความเสยีหายแกผ่นงัหรอืหลงัคาอาคารเรยีนเนือ่งจากเปน็อาคารเตีย้ แตเ่มือ่

พิจารณาแรงลมที่กระทำาภายในห้องซึ่งเป็นห้องเปิดที่ลมสามารถผ่านเข้าออกได้ทางเดียวจะพบว่า

 1.  คำานวณแรงลมทีก่ระทำาภายในหอ้งเปดิใหล้มเขา้และออกทางเดยีวตามมาตรฐาน ASCE 7-10 ไดก้ำาหนดคา่ G Cpi

เท่ากับ 0.55 สามารถคำานวณค่าแรงลมวิธี Gumbel ได้เท่ากับ 25.0 kg/m2 และวิธี Reverse Weibull ได้เท่ากับ 46.2 

kg/m2 ตามลำาดับ

 2.  สำาหรับข้อกำาหนดของกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุ Cpi กรณีดังกล่าว มีค่า 0.45 แต่เนื่องจากรายการคำานวณ

ได้ระบุแรงลมภายนอกด้านรับแรงดึงไว้ดังนั้นจึงนำาแรงดึงดังกล่าวมาพิจารณา ซึ่งแรงดึงมีค่าเท่ากับ 42.4 kg/m2
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 เมือ่พจิารณาแรงลมทีก่ระทำาภายในหอ้งเรยีนตามมาตรฐาน ASCE 7 วธิ ีReverse Weibull และกรมโยธาธกิารและ

ผังเมือง จะพบว่าแรงลมภายในห้องเรียนมีค่า ประมาณ 46.2 และ 42.4 kg/m2 นั้นหมายความว่าแรงดังกล่าวจะเป็นแรง

ยกฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดซึ่งมีนำ้าหนักเฉลี่ยพร้อมโครงคร่าวอะลูมิเนียมประมาณ 6 kg/m2 หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบฝ้า

เพดานชั้น 3 ของอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนควรจะสามารถรับแรงยกอย่างน้อย 40.2 และ 36.4 kg/m2 ได้ตามลำาดับ

รูปที่ 11 การเคลื่อนที่ของอากาศวันที่ 10 มีนาคม 2553 (http://www.thaiwater.net)

 ภายหลังจากสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายของอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนที่มีสาเหตุจากพายุฤดูร้อน

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือดังแสดงในรูปที่ 11 และพบว่า

ฝ้าเพดานชั้นที่ 3 เกือบทั้งหมดเสียหาย พื้นที่ที่เสียหายหนักสุดอยู่บริเวณโถงบันไดซึ่งเป็นมุมของอาคาร คณะผู้วิจัย

ยงัพบอกีวา่อาคารหลังนีไ้ดป้รบัแบบแปลนชัน้ลา่งซึง่ตา่งจากอาคารเรยีนสิง่ทอ โดยชัน้ลา่งกอ่สรา้งเปน็หอ้งสำานกังานและ

หอ้งเรยีนซ่ึงเดมิเปน็โถงเอนกประสงคท์ีเ่ปดิโลง่ การทีช่ัน้ลา่งเปน็หอ้งเรยีนและสำานกังานจะสง่ผลใหล้มไมส่ามารถเคลือ่นที่

ผ่านอาคารได้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าด้านหน้าอาคารและเมื่อชนผนังห้องของปีกทั้งสองด้านของอาคาร

ก็จะทำาให้ลมถูกบีบให้เคลื่อนที่เข้าสู่ช่องบันไดดังแสดงในรูปที่ 12 และเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนตามลำาดับ 

รูปที่ 12 การเคลื่อนที่ของลมบริเวณโถงบันได
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รูปที่ 13 ช่องแสงและช่องลมบริเวณโถงบันไดและการเคลื่อนที่ของลม

 จากรูปที่ 13 แสดงช่องแสงและช่องลมบริเวณโถงบันได บางส่วนเป็นช่องแสงกระจกติดตายตัวและบางส่วนเป็น
หนา้ตา่งกระจกบานกระทุง้ในแนวด่ิง ลกัษณะการใชอ้าคารโดยสว่นใหญห่นา้ตา่งจะถกูปดิไวต้ลอดเวลาเพือ่ความปลอดภยั 
การที่หน้าต่างช่องลมปิดทั้งหมดทำาให้ลมไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านอาคารไปได้ ลมที่ถูกบีบจากปีกอาคารทั้งสองด้าน
จะมารวมกันบริเวณน้ีและเคลือ่นทีข่ึน้ด้านบน ฉะนัน้เพือ่ลดแรงลมท่ีกระทำาตอ่ฝา้เพดานดา้นบนจงึควรเปลีย่นช่องแสงจาก
กระจกติดตายเป็นช่องลมบานเกล็ดที่ลมสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้และควรเปิดหน้าต่างบานกระทุ้งทุกบาน ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยควรติดลูกกรงเหล็กดัดด้านในเมื่อต้องการเปิดหน้าต่าง

รูปที่ 14 ช่องลมด้านหน้าและด้านหลังห้องเรียนตลอดแนว

 จากรูปที่ 14 แสดงช่องลมบานเกร็ดด้านหน้าห้องเรียนตลอดแนวทำาให้ลมสามารถผ่านเข้าห้องเรียนได้อย่างอิสระ 
แต่ด้านหลังห้องเรียนเป็นกระจกติดตายลมไม่สามารถผ่านได้เลยทำาให้ลมที่พัดเข้ามาในห้องเมื่อชนกับผนังอิฐมอญ
จงึพดัขึน้ดา้นบนดงัแสดงในรปูที ่15 เมือ่ลมพดัขึน้จะยกฝา้เพดานฉาบเรยีบใหเ้คลือ่นท่ีข้ึน ท้ังนีฝ้า้เพดานโดยท่ัวไปจะออกแบบ
ให้รับนำ้าหนักของยิปซั่มบอร์ดเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีแรงยกปริมาณมากกว่านำ้าหนักเพดานจึงทำาให้ฝ้าเพดานขาดเสถียรภาพ
และเกิดความเสียหายตามมา 
 การแก้ปัญหานี้ทำาได้โดยการเปลี่ยนกระจกบานเกล็ดด้านหน้าเป็นกระจกติดตาย การเปลี่ยนช่องลมด้านหน้านี้
จะเปน็ผลดหีากปดิหอ้งเรยีนทัง้หมดเมือ่ไมม่กีารเรยีนการสอน และลมจะไมส่ามารถผา่นเขา้หอ้งเรยีนไดเ้ลย แตห่ากตอ้งเปดิ
ใชง้านในเวลาเรียนตอ้งมกีารเสรมิกำาลงัใหร้ะบบฝา้เพดานเป็นกรณพีเิศษ ในการเสรมิความแข็งแรงใหฝ้า้นัน้จำาเป็นอยา่งยิง่
ในบริเวณโถงบันไดซึ่งต้องรับแรงลมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรงให้ฝ้าเพดานมีความซับซ้อนดังนั้น
จึงควรนำามาเป็นกรณีศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
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สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการคำานวณความเร็วลมสูงสุดที่บันทึกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างปี พ.ศ 2503 ถึง พ.ศ. 2553 พบว่าวิธี 
Reverse Weibull จะมีคา่มากกวา่วธิ ีGumbel ไมว่า่จะเปน็เวลาเฉลีย่ 3 วนิาท ีหรอื 1 ชัว่โมง โดยเฉลีย่ทกุสถานปีระมาณ 
43 เปอร์เซ็น หรืออาจกล่าวได้ว่าวิธี Reverse Weibull มีความปลอดภัยกว่าวิธี Gumbel 
 2. เมือ่เทยีบความเรว็ลมทีค่ำานวณได้กบัแผนทีค่วามเรว็ลมของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง พ.ศ. 2550 พบวา่พืน้ทีส่ว่น
ใหญ่ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตามแผนทีข่องกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงอยูใ่น Zone 1 มคีา่ความเรว็ลม 25.0 เมตรตอ่
วินาที วิธี Reverse Weibull มีค่าเฉลี่ยประมาณ 26.11 เมตรต่อวินาที วิธี Gumbel มีค่า 18.3 เมตรต่อวินาที และพื้นที่
ที่ติดกับแม่นำ้าโขงตั้งอยู่ใน Zone 2 มีค่าความเร็วลม 27.0 เมตรต่อวินาที วิธี Reverse Weibull มีค่าเฉลี่ยประมาณ 27.4 
เมตรต่อวินาที วิธี Gumbel มีค่า 18.9 เมตรต่อวินาที หรืออาจกล่าวได้ว่าวิธี Reverse Weibull มีค่าใกล้เคียงมากกว่าวิธี 
Gumbel นั่นเอง
 3. ความเร็วลมพื้นฐานของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาบการกลับ 50 ปีที่เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง นำาเสนอในงาน
วจิยัน้ีพบว่าความเร็วลมสงูสดุอยูท่ีส่ถานตีรวจอากาศจงัหวดัมกุดาหารวธิ ีReverse Weibull มคีา่ 33.94 เมตรตอ่วนิาท ีวธิ ี
Gumbel มีค่า 21.79 เมตรต่อวินาที และความเร็วลมต่ำาสุดอยู่ที่สถานีตรวจอากาศจังหวัดร้อยเอ็ดวิธี Reverse Weibull 
มีค่า 22.16 เมตรต่อวินาที วิธี Gumbel มีค่า 15.66 เมตรต่อวินาที
 4. ผลการคำานวณแรงลมทีก่ระทำากบัอาคารเรยีนวทิยาลยัชมุชน จงัหวดับรุรีมัย ์ใชค้วามเรว็ลมจากสถานตีรวจอากาศ
จังหวัดสุรินทร์ และค่าแรงลมที่คำานวณได้จากมาตรฐาน ASCE 7-10 วิธี Gumbel มีค่า 35.6 kg/m2 และวิธี Reverse 
Weibull มคีา่ 68.5 kg/m2 สำาหรบัแรงลมตามขอ้กำาหนดของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมคีา่ 75.4 kg/m2 ซึง่คา่ทีน่ำาเสนอ
เป็นค่าแรงลมตั้งฉากกับผิวอาคารภายนอก หรืออาจกล่าวได้ว่าค่าแรงลมออกแบบที่กระทำาภายนอกอาคารตามมาตรฐาน 
ASCE 7-10 วิธี Reverse Weibull และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ค่ามากกว่ากับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ชึ่งมีค่า 50 kg/m2 ส่วนวิธี Gumbel ได้ค่าน้อยกว่า
 5. คา่แรงลมออกแบบกระทำาภายในหอ้งเรยีนทีเ่ปดิใหล้มสามารถเขา้ออกไดเ้พยีงดา้นเดยีวตามมาตรฐาน ASCE 7-10 
วิธี Gumbel มีค่าเท่ากับ 25 kg/m2 และ Reverse Weibull มีค่าเท่ากับ 46.2 kg/m2 ส่วนกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีค่าเท่ากับ 42.4 kg/m2 ค่าแรงลมภายในห้องเรียนเป็นแรงยกที่สร้างความเสียหายแก่ฝ้าเพดานชั้น 3 ของอาคารเรียน
วิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์
 6. อาคารเรียนวิทยาลัยชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอาคารรูปตัวแอลจึงทำาให้ลมที่พัดมาด้านหน้าอาคารถูกบีบอัดเข้า
ทางโถงบันได ช่องแสงและช่องลมบริเวณโถงบันไดส่วนใหญ่เป็นกระจกติดตายทำาให้ลมไม่สามารถเคลื่อนท่ีผ่านได้ ลมท่ี
ถูกบีบจากปีกอาคารทั้งสองด้านจะมารวมกันบริเวณนี้และเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน ฉะนั้นเพื่อลดแรงลมที่กระทำาต่อฝ้าเพดาน

รูปที่ 15 การเคลื่อนที่ของลมในห้องเรียน (ก) แปลนห้องเรียน และ (ข) รูปตัด

(ก)

(ข)
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ด้านบนจึงควรเปลี่ยนช่องแสงเพื่อให้ลมสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้และควรเปิดหน้าต่างบริเวณโถงบันได 
  7. ชอ่งลมบานเกลด็ดา้นหนา้หอ้งเรยีนทำาใหล้มสามารถผา่นเขา้หอ้งเรยีนไดแ้ตด่า้นหลงัหอ้งเรยีนเปน็กระจกตดิตาย
ลมไม่สามารถผ่านได้เลยทำาให้ลมที่พัดเข้ามาในห้องเมื่อชนกับผนังอิฐมอญจึงพัดขึ้นด้านบน เมื่อลมพัดขึ้นจะยกฝ้าเพดาน
ให้เคลื่อนที่ขึ้นเนื่องจากฝ้าเพดานมีความแข็งแรงน้อยกว่าผนัง อีกทั้งฝ้าเพดานรับแรงในแนวดิ่งเฉพาะนำ้าหนักของยิปซั่ม
บอร์ดเท่านั้น 
 8. การลดความรนุแรงของลมทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุคอืการสรา้งสิง่กดีขวางทางลม ซึง่วธิทีีง่า่ยทีส่ดุคอืการปลกูตน้ไม้
รอบอาคารเป็นแนวป้องกัน ต้นไม้ที่จะนำามาปลูกควรเป็นต้นไม้ท้ังชนิดท่ีโตเร็วและโตช้า แต่วิธีการนี้จำาเป็นต้องใช้ระยะ

เวลานานจนกว่าต้นไม้ที่ปลูกจะโตจนสามารถเป็นแนว บังลมได้ 
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