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งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างฝุ่ นละออง  PM2.5 และปัจจยัทางอุตนิุยมวิทยา

ภายในพืน้ท่ีเมือง ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลมภายใน
พืน้ท่ีเมือง ท่ีระดับความสูง  10, 30 และ 100 เมตร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง  PM2.5 และลักษณะทาง
กายภาพของเมือง จากระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ พืน้ท่ีศกึษาเขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ความเร็วลมมีความสมัพนัธ์ตอ่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 มากท่ีสดุ ในบริเวณ
ท่ีมีอาคารสูงหนาแน่นในพืน้ท่ี การไหลเวียนของลมจะลดลง และส่วนใหญ่แล้วกระแสลมมีความสัมพันธ์ต่ออาคารใน
รูปแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 และลักษณะ
ทางกายภาพของเมือง พบวา่มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั โดยบริเวณที่มีความหนาแน่นของอาคารสงูในพืน้ท่ีสงูท่ีสดุ คา่
ความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 ตลอดทัง้ปี ก็มีความเข้มข้นท่ีสงูท่ีสุดด้วยเช่นกนั และในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของ
อาคารสงู ในพืน้ท่ีตํ่าท่ีสุด คา่ความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 ตลอดทัง้ปีก็มีความเข้มข้นท่ีตํ่าท่ีสุดเช่นกนั เม่ือพิจารณาจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ การพดัพาและแปรสภาพของมลพิษ ปัจจยัทางด้านอตุนิุยมวทิยา และลกัษณะทางกายภาพของเมือง
ในบริเวณพืน้ท่ีนัน้ ปัจจัยเหล่านีส้่งผลต่อการเกิดปัญหาฝุ่ นละออง  PM2.5 การวางผังเมืองและการออกแบบช่องว่าง
ระหว่างอาคารของเมืองอจัฉริยะ (Smart city) ท่ีคํานึงถึงการไหลเวียนของลมและการระบายอากาศท่ีดี จะช่วยให้ลม
สามารถพดัพาฝุ่ นละออง PM2.5 ให้แพร่กระจายตวัออกจากพืน้ท่ีได้ดีมากขึน้ 
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This research aims to study the relationship between Particulate Matter 2.5 and meteorological 

factors in urban areas.  The statistical analysis was used to study the physical characteristics of urban areas 
considering the wind flow at altitudes of 10, 30 and 100 meters. The computational fluid dynamics model and 
the Geographic Information System were integrated to perform the dynamic model of Particulate Matter 2. 5 
associated with urban physical characteristics.  The Wattana district of Bangkok was selected as the study 
area. It was found that wind speed was mostly correlated with Particulate Matter 2.5 concentrations. In addition, 
the high density of high-rise buildings can reduce local wind circulation efficiency. It is clearly shown that wind 
current is associated with the building appearances, staggered buildings and channeling.  It was also 
confirmed that Particulate Matter 2.5 was related to the physical characteristics of an urban area. In the areas 
with the highest building density, Particulate Matter 2. 5 concentrations throughout the year were also at the 
highest concentrations. Also, in the areas with the lowest building density, Particulate Matter 2.5 concentrations 
throughout the year were also at the lowest concentration. Due to the source of pollution, the transport and the 
conversion of pollution, meteorological factors, and the physical characteristics of urban areas in the areas 
that affected the problem with Particulate Matter 2. 5.  Urban planning and the design of the spaces between 
the buildings of a Smart City take into account the flow of wind and good ventilation. This will help the wind to 
blow the Particulate Matter 2.5 to better spread out across the area. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
มลพิษทางอากาศ คือ ภาวะของอากาศท่ีมีการเจือปนของสารตา่งๆ ฝุ่ นละออง หรือวตัถุ

อนัตรายชนิดอ่ืนๆ ในปริมาณท่ีสงูกว่าระดบัปกต ิทําให้คณุภาพอากาศแยล่งจนก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อมนุษย์ สตัว์ พืช(กรมควบคมุมลพิษ, 2554) สร้างความระคายเคืองตามอวยัวะต่างๆ เช่น ตา 
จมกู คอ และปอด มีอาการแสบตา ไอ และแน่นหน้าอกได้หากอยู่ในบริเวณท่ีมีมลพิษทางอากาศ
สูง และท่ีสําคญัมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบทางเดนิหายใจ มลพิษทางอากาศท่ีก่อให้เกิดผลกระทบตา่งๆ เหลา่นี ้ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไ มครอน  ( PM2.5)  ฝุ่ นละออง ขนา ดไ ม่ เ กิน  10 ไ มครอน  ( PM10)  ก๊ าซ โอโซน  (O3)  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เป็นต้น โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) หรือฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ท่ีมีความอันตรายมากกว่าฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  (กรมควบคุมมลพิษ , 2554) 
เน่ืองจากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นฝุ่ นละอองท่ีสามารถเคล่ือนท่ีผ่านโพรงจมกูเข้าสู่ปอด และ
ผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี ทําให้  
เส้นเลือดหดตวั ความดนัโลหิตสูงขึน้ และชีพจรเต้นเร็ว นํามาซึ่งการเกิดโรคท่ีเก่ียวข้องกับหวัใจ  
หลอดเลือดหวัใจ ระบบทางเดินหายใจ และปอด ทัง้นีปั้ญหามลพิษทางอากาศมีสาเหตกุารเกิด 
มาจาก 3 ปัจจัย คือ แหล่งกําเนิดมลพิษ การพัดพาและแปรสภาพของมลพิษ และลักษณะ  
ทางกายภาพของพืน้ท่ี (กรมควบคุมมลพิษ , 2561) โดยแหล่งกําเนิดมลพิษมีแหล่งกําเนิด 
จากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) แต่ส่วนใหญ่แล้วมลพิษ 
ทางอากาศมีแหล่งกําเนิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การเผาในท่ีโล่ง  ทัง้การเผาทั่วไป 
และการเผาเพ่ือการเกษตร การใช้เชือ้เพลิงจากการจราจร การปล่อยควันไฟและก๊าซพิษ  
จากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร เป็นต้น ล้วนมีการปล่อยมลพิษทางอากาศ อาทิเช่น  
การปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นต้น และการพดัพาและแปรสภาพของมลพิษจากลกัษณะ
ทางกายภาพของพืน้ ท่ี ก็ เ ป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่ง  เ น่ืองจากสภาพแวดล้อมและ  
สภาพอุตุนิยมวิทยามีผลต่อการแพร่กระจายของมลพิษ เช่น ฤดูกาลมีผลต่อลมมรสุมหรือลม
ประจําฤดู ซึ่งลมประจําฤดูก็จะมีผลต่อไปยังสภาพอากาศ อุณหภูมิ ทิศทางลม ความชืน้  
ความกดอากาศ ท่ีล้วนเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการผกผนัของอณุหภมูิ (Inversion) จากปกตอิณุหภูมิ
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ในบรรยากาศจะลดลงเม่ือมีความสูงมากขึน้ ทําให้มลพิษทางอากาศสามารถไหลเวียน  
และกระจายตวัออกนอกบริเวณพืน้ท่ีนัน้ได้ แตเ่ม่ือเกิดการผกผนัของอุณหภูมิ (Inversion) ทําให้ 
มีผลตอ่การจมตวัหรือการแพร่กระจายตวัของมลพิษทางอากาศ เชน่เดียวกบัลกัษณะทางกายภาพ
ของพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งกนัไปตามภมูิประเทศและสิ่งกีดขวางท่ีมีความหลากหลายตามลกัษณะ 
ทางกายภาพของพืน้ท่ี  (นิ รันดร์ วิทิตอนันต์ , 2539)  ส่งผลต่อการกระจายตัวของมลพิษ 
จากการไหลเวียนของลมภายในบริเวณนัน้ อีกทัง้ภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ 
หรือลกัษณะของสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ในรูปแบบอาคารสูง และแนวรถไฟฟ้าท่ีกีดขวางการไหลเวียน
ของอากาศ ยอ่มสง่ผลตอ่การกระจายตวัของมลพิษ เชน่ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมี
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีมีหบุเขาล้อมรอบเมืองและมีพืน้ท่ีติดทะเล มลพิษจากแหล่งกําเนิด
ตา่งๆ โดยเฉพาะมลพิษจากการจราจรจะไม่สามารถไหลเวียน หรือกระจายตวัออกจากหุบเขาได้  
จากการได้รับอิทธิพลจากลมทะเลและลมจากภูเขา เน่ืองจากลมบกอ่อนกําลังกว่าลมทะเล  
และลมบกจากพืน้ราบอ่อนกําลังกว่าลมจากภูเขาท่ีพัดเข้าสู่เมืองซึ่งเป็นพืน้ท่ีราบท่ีมีลักษณะ  
เป็นแอ่ง ทําให้มลพิษเกิดการสะสมและถูกเก็บกักไว้ในแอ่ง เกิดผลกระทบต่อประชากรท่ีอาศยั  
อยูใ่นเมือง เป็นต้น (สารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2534) 

ในปัจจบุนัมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสําคญัท่ีเมืองใหญ่ทัว่โลกกําลงัประสบ ทัง้นีจ้าก
ข้อมลูขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization หรือ WHO) พ.ศ.2561 พบวา่ร้อยละ 
91 ของจํานวนประชากรทั่วโลก กําลังอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานท่ี
องค์การอนามัยโลกกําหนด และมีประชากรมากถึง 4.2 ล้านคนต่อปี ท่ีต้องเสียชีวิตจากปัญหา
มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะเมืองของประเทศท่ีกําลังพัฒนาในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีจํานวนผู้ เสียชีวิตมากท่ีสุด ทัง้นี เ้กิดปัญหามลพิษมากในประเทศท่ี
กําลงัพฒันา (WHO, 2019) เน่ืองจากมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม การคมนาคม
การขนสง่ ท่ีก่อให้เกิดการอพยบหรือการเคล่ืนย้ายของประชากรนอกพืน้ท่ีเมืองเข้าสูพื่น้ท่ีเมืองตาม
ความต้องการของการจ้างงาน เกิดความเป็นเมือง (Urbanization) ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพ
ด้านโครงสร้างของความเป็นเมืองยอ่มมีการเปล่ียนแปลง (Oke, 2004) เกิดข้อจํากดัด้านพืน้ท่ีจาก
ความต้องการของประชากรท่ีไม่สอดคล้องกัน ทําให้เมืองเกิดการขยายตวัทางแนวดิ่งของอาคาร
สูง ตอบสนองความต้องการด้านท่ีพักอาศยัในรูปแบบอาคารชุด และความต้องการด้านอาคาร
สํานักงาน โดยไม่ได้มีการวางแผนโครงสร้างเมือง และไม่คํานึงถึงผลกระทบจากการ ความ
หนาแน่นของเมือง ท่ีเกิดสิ่งกีดขวางการระบายอากาศจากการไหลเวียนของลมและความร้อนของ
เมือง บรรยากาศภายในเมืองเกิดการเปล่ียนแปลง ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง 
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(Urban Heat Island) สง่ผลตอ่ความสบายเชิงอณุหภมูิ (Thermal Comfort) ท่ีมีผลตอ่การกระจาย
ตวัของมลพิษทางอากาศ (วนัเพ็ญ เจริญตระกลูปีติ, 2557) ผนวกกบัแหล่งกําเนิดมลพิษจากการ
ประกอบกิจกรรมของมนุษย์ท่ีปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กและอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มมากขึน้ตามจํานวนประชากรท่ีอพยบเข้า
พืน้ท่ีเมือง เชน่ เมืองเดลี ประเทศปากีสถาน เมืองหางโจ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองซาครา
เมนโต ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น (กรีนพีซ ประเทศไทย, 2562)  

พืน้ท่ีเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในพืน้ท่ีเมืองท่ีประสบปัญหามลพิษ 
ทางอากาศจากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ท่ีกรมควบคุมมลพิษ
กําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  
ท่ีผา่นมา จากการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในสถานีตรวจวดัมลพิษทางอากาศรอบพืน้ท่ี
เขตวฒันา จากกรมควบคมุมลพิษ เช่น สถานีตรวจวดัริมถนนพระราม 4 เขตปทมุวนั และริมถนน
ดินแดง เขตดินแดง มีจํานวนวนัท่ีเกินมาตรฐาน 18 วนั และสํานกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ สถานีตรวจวัดเขตคลองเตย ท่ีมีจํานวนวันท่ีเกินมาตรฐาน 21 วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2562) และจากการเป็นเขตศูนย์กลางด้านธุรกิจและพานิชยกรรมอีกแห่งในกรุงเทพมหานคร  
มีลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อมภายในพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของความเป็นเมืองสูง 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต พืน้ท่ีส่วนใหญ่ภายในเขตวัฒนา มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท 
ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ในรูปแบบของอาคารสูง ความหนาแน่นภายในพืน้ท่ียังมีแนวโน้ม 
ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพืน้ท่ี 
รวมทัง้หมดท่ีมีการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม  
ช่วง พ.ศ. 2555 – 2560 (สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร , 2561) ลักษณะ 
ทางกายภาพของความเป็นเมืองท่ีมีอาคารและสิ่งปลกูสร้างตา่งๆ นี ้อาจส่งผลตอ่การเกิดปัญหา
ของฝุ่ นละอองภายในพืน้ท่ี กีดขวางการไหลเวียนของลม การเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
ของเมือง ส่งผลต่อการระบายอากาศภายในเมือง ผนวกกับพืน้ท่ีเขตวัฒนายังมีแหล่งกําเนิด 
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ท่ีสําคญั คือ ไอเสียจากรถยนต์หรือจากการจราจรท่ีติดขัด ท่ีเกิดขึน้ 
ในเส้นทางการคมนาคมหลักหลายสายท่ีเช่ือมโยงแหล่งธุรกิจและพาณิชยกรรมในพืน้ท่ี ทําให้ 
พืน้เขตวัฒนามีแหล่งกําเนิดมลพิษ มีลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสภาพอุตุนิยมวิทยา 
ของพืน้ท่ี ท่ีส่งผลต่อการกระจายตวัของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ถูกสะสมตวัอยู่ภายในพืน้ท่ี  

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 
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การศกึษาในครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้น
ของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีจากลักษณะทางกายภาพ 
ของเมือง โดยประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) 
ร่วมกับพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics : CFD) เพ่ือทราบถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศและการไหลเวียนของลมจากลักษณะ
ทางกายภาพของเมือง ก่อให้เกิดแนวทางการลดปัญหามลพิษทางอากาศ และเป็นแนวทาง  
ในการวางผังเมืองของเมืองใหม่ เพ่ือบรรเทาปัญหาด้านมลพิษทางอากาศในพืน้ท่ีเมือง สร้าง  
ความยัง่ยืนตอ่สิ่งแวดล้อมและประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และปัจจัยทาง

อตุนุิยมวิทยาภายในพืน้ท่ีเมือง ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิต ิ

2. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ี
เมือง ท่ีระดบัความสงู 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร  

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลกัษณะทางกายภาพ
ของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 

3. ขอบเขตในการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครัง้นี ้ ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นขอบเขตด้านพืน้ท่ีและขอบเขต  

ด้านเนือ้หา ดงันี ้
ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  

พืน้ท่ีศึกษา ได้แก่ พืน้ท่ีเขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีพืน้ท่ี 12.565 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลมุแขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตนัเหนือ และแขวงพระโขนงเหนือ เป็นพืน้ท่ี 
ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มศูนย์กลางด้านธุรกิจและพานิชยกรรม ท่ีมีความเจริญเติบโตและเกิดการ
ขยายตวัทางด้านลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีและสาธารณูปโภคพืน้ฐานของความเป็นเมือง
อย่างรวดเร็ว เช่น อาคารสงูท่ีมีความหนาแน่น เส้นทางการคมนาคมและระบบขนส่งมวลชน เช่น 
รถไฟฟ้าบีทีเอส เรือโดยสาร และถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนสขุมุวิท ถนนอโศกมนตรี ถนนทองหล่อ 
ถนนเอกมยั และถนนปรีดีพนมยงค์ ท่ีเช่ือมโยงแหล่งธุรกิจพาณิชยกรรมในพืน้ท่ี (สํานกังานเขต
วฒันา, 2554) ซึง่ล้วนเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ  
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ภาพประกอบ 1 พืน้ท่ีศกึษาเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
1. ข้อมูลฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือฝุ่ นละออง PM2.5 เฉล่ียรายวนั พ.ศ. 2562 

จากสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศ กรมควบคมุมลพิษ 7 สถานีท่ีอยู่ใกล้เคียงพืน้ท่ีศึกษา ได้แก่ 
สถานีตรวจวัดริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน (50R), ริมถนนดินแดง เขตดินแดง (54R) ,  
กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา เขตบางนา (05T), สํานักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ 
(10T), สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง (11T), โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  
สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง (61T) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สํานักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร 1 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดเขตคลองเตย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิ ธีการทางสถิติ และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 กับการไหลเวียนของลมในพืน้ท่ี 
จากลักษณะทางกายภาพของเมือง  ดังภาพประกอบ 33 ท่ีแสดงตําแหน่งสถานีตรวจวัด 
คณุภาพอากาศท่ีใช้ในการศกึษา 

2. ข้อมูลด้านอุตนุิยมวิทยา ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลม เฉล่ีย
รายวัน พ.ศ. 2562 เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจัยทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา ภายในพืน้ท่ีเมือง ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ทางสถิติ และข้อมูลความถ่ี  
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ของทิศทางลม รายเดือน พ.ศ. 2562 เ พ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อ 
การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง จากระบบตรวจวดัสภาพอากาศอตัโนมตั ิ(http://www.aws-
observation.tmd.go.th/web/main/index.asp) จากสถานีตรวจวดัสภาพอากาศ กรอตุนุิยมวิทยา 
บางนา 

3. ขอบเขตด้านข้อมลูขอบเขตอาคาร (BLDG) จากสํานกัการวางผงัและพฒันาเมือง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ ( GIS) 
ครอบคลุมพืน้ท่ีเขตวัฒนา เพ่ือสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) จําลอง 
การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีศึกษา และนําผลลัพธ์ท่ีได้ไปศึกษาควา มสัมพันธ์ระหว่าง 
ฝุ่ นละออง PM2.5 กบัการไหลเวียนของลมในพืน้ท่ีจากลกัษณะทางกายภาพของเมือง 

ขอบเขตด้านเวลา 
1. ข้อมลูฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีนํามาใช้ในการศกึษาคือ ข้อมลูเฉล่ียรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จากสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศ กรมควบคมุมลพิษ และ
สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครท่ีอยู่ใกล้เคียงพืน้ท่ีศึกษา ทัง้นีข้้อมูลท่ีนํามาทําการศึกษา  
มีข้อจํากดัด้านการติดตัง้สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศ ในมลพิษประเภทฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีไม่ได้
ทําการติดตัง้ในพืน้ท่ีศึกษา และสถานีตรวจวดัในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงได้เร่ิมตรวจวดัในช่วงเวลา  
ท่ีแตกตา่งกนั จึงทําให้ผู้วิจยั เลือกช่วงวนัท่ีมีการตรวจวดัฝุ่ นละออง PM2.5 ช่วงวนัเดียวกนั ในทกุๆ 
สถานี 

2. ข้อมูลด้านอุตนุิยมวิทยา ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลม เฉล่ีย
รายวนั เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลทางด้านอุตนุิยมวิทยาและข้อมูลฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีมี
ข้อจํากัดด้านเวลา ในการนํามาใช้ในการศึกษา และข้อมูลความถ่ีของทิศทางลม รายเดือน  
เพ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง ตัง้แต่
วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เน่ืองจาก 
กรมอตุนุิยมวิทยา บางนา ไมไ่ด้มีการบนัทกึข้อมลูด้านอตุนุิยมวิทยา 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง สาร ก๊าซ ฝุ่ น หรือสิ่งต่างๆ ท่ีเคล่ือนท่ี 

หรือแพร่กระจายออกจากแหล่งกําเนิด เข้าสู่บรรยากาศก่อให้เกิดผลเสียตอ่คน สตัว์ และสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนัน้ๆ เม่ือได้รับหรือสัมผัสสาร ก๊าซ ฝุ่ น หรือสิ่งต่างๆ ในระยะเวลา  
ท่ีก่อให้เกิดผลเสียและอนัตรายตอ่คน สตัว์ และสิ่งมีชีวิต 



  

 

7 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (2.5 Particulate Matter) หมายถึง ฝุ่ นท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีแหล่งกําเนิดท่ีเกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
ได้แก่ การเผาไหม้ท่ีไมส่มบรูณ์ของยานพาหนะ การเผาไหม้ในท่ีโลง่ โรงงานอตุสาหรรม และไฟป่า 
เป็นต้น สง่ผลเสียตอ่สขุภาพของมนษุย์  

ลักษณะทางกายภาพเมือง (Urban Physical characteristics) หมายถึง ลักษณะ
ของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือโครงสร้างท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่ภายในพืน้ท่ีเมือง เช่น อาคาร  
พาณิชยกรรม อาคารสงู และแนวรางรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น 

อาคารสูง หมายถึง อาคารสูงท่ีมีความสูงตัง้แต่ 30 เมตรขึน้ไป เน่ืองจากสภาพ 
ของพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอาคารสงูตัง้อยู่อย่างหนาแนน่ ประกอบด้วยอาคารสงูหลายระดบั ลดหลัน่กนัไป 
ความแตกตา่งของระดบัอาคารสงูสง่ผลตอ่การไหลเวียนของลม ขวางทิศทางลม 

ความหนาแน่นของพืน้ท่ี หมายถึง ความหนาแน่นของพืน้ท่ีอาคารต่อพืน้ท่ีทัง้หมด  
ท่ีมีผลตอ่การไหลเวียนของลม 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบการศกึษา 

 
 

ปริมาณฝุ่ น PM
2.5

 บริเวณกลุ่มอาคารในเมือง 

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 

ทางอากาศ (ฝุ่ น PM
2.5

) 

CFD + GIS 

กลุม่อาคารในพืน้ท่ีเมือง 

จําแนกกลุม่อาคารและทิศทางการวางตวัของกลุม่อาคาร 

แผนท่ีปริมาณฝุ่ น PM
2.5

 บริเวณกลุม่อาคาร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากท่ีกล่าวมาว่ามลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM2.5 เป็นปัญหาสําคญัท่ีเมืองใหญ่ทั่ว
โลกกําลงัประสบ และกรุงเทพมหานคร ในพืน้ท่ีเขตวฒันาก็เป็นอีกหนึง่พืน้ท่ีท่ีประสบปัญหานี ้ทัง้นี ้
ลกัษณะทางกายภาพของเมือง และปัจจยัทางด้านอุตนุิยมวิทยามีผลต่อการกระจายตวัของฝุ่ น
ละออง PM2.5 เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ ฝุ่ นละออง PM2.5 และ 
การไหลเวียนของลมในพืน้ท่ีเมือง ท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูงจํานวนมาก ท่ีคาดว่า 
มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะของความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ี ผู้วิจยัจึงได้ทําการศกึษาโดยการประยกุต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการไหลเวียน
ของลมภายในพืน้ท่ี และนํามาทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 และการไหลเวียนของลมท่ีได้จากแบบจําลอง ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้ทําการศกึษาทบทวนเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง นํามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหางานวิจยั ดงันี ้

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางกายภาพของเมือง 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลมและการไหลเวียนของลมในชัน้บรรยากาศ ในพืน้ท่ีเมือง 
3. พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 
4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัมลพิษทางอากาศ 
5. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
6. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางกายภาพของเมือง 
1.1 ความหมายและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเมืองและลักษณะทางกายภาพของเมือง  

เมือง ตามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
กล่าวว่าเมือง คือ พืน้ท่ีตัง้ชุมชนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้าน มีระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณปูการ โดยมีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดแูลและจดัการ ทัง้นีเ้มืองแตล่ะเมือง อาจถกูเรียก
ตามลกัษณะกิจกรรมท่ีสําคญัหรือสถานท่ีตัง้ของเมืองนัน้ๆ เช่น เมืองการค้า เมืองอุตสาหกรรม 
และเมืองชายทะเล เป็นต้น (อิสริยา เลาหตีรานนท์, 2553) 

มหานคร (Metropolis) ตามราชบณัฑิตยสถานบญัญัติ หมายถึง เมืองขนาดใหญ่
มากหรือเมืองแม่ของรัฐหรือประเทศ มีความสําคญัทัง้ในทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม มีลกัษณะ
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สําคญั คือการเป็นศนูย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจการเงิน สงัคม และวฒันธรรม สามารถท่ีจะ 
ดึงเอาผลผลิตของประเทศนัน้ๆ มาอยู่ภายในเขตเมืองใหญ่ เพ่ือการเก็บรวบรวม การค้าขาย  
และการขนส่ง ตามปกติแหล่งอุตสาหกรรมจะตัง้อยู่ภายในหรือใกล้มหานครด้วย และมหานคร 
จะตัง้อยู่โดดๆ ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับมหานครอ่ืนๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมหานคร 
ท่ีมีความเป็นเอกนคร หรือเมืองโตเด่ียว (Primate City) จากการท่ีเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 
ของประเทศ ท่ีเกิดจากการขยายตัวของเมืองมากกว่าเมืองอ่ืน และจํานวนประชากรของ
กรุงเทพมหานครก็มีความแตกตา่งจากเมืองอ่ืนอย่างเห็นได้ชดั ทําให้กรุงเทพมหานครมีขนาดใหญ่
กวา่เมืองในระดบัรองมากถึง 2-3 เทา่ (อิสริยา เลาหตีรานนท์, 2553) 

1.2 ลักษณะของเมือง 
ลกัษณะของเมืองจะมีความแตกตา่งกนักบัชนบท ทัง้นีช้เูกียรต ินรุาช (2553) อธิบาย

ลกัษณะท่ีสําคญัของเมืองไว้ดงันี ้
1.2.1 ด้านการตัง้ถ่ินฐาน ประชากรจะมีการรวมตวักนัอยู่ภายในพืน้ท่ีอย่างหนาแนน่

จากอตัราส่วนของประชากรเมืองกับพืน้ท่ีเมือง ซึ่งแต่ละเมืองจะมีข้อกําหนดด้านความหนาแน่น
ของเมืองท่ีแตกตา่งกนัไป โดยประเทศไทยกําหนดให้พืน้ท่ีเมืองจะต้องมีความหนาแน่น 5,000 คน
ตอ่พืน้ท่ีเมืองขึน้ไป 

1.2.2 ด้านสิ่งปลูกสร้าง ภายในเมืองจะประกอบไปด้วยอาคาร เพ่ือเป็นสถานท่ี
ประกอบการทํากิจกรรมด้านการค้า การบริการ และโรงงานอตุสาหกรรม โดยเฉพาะพืน้ท่ีใจกลาง
ท่ีจะมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ตัง้อยู่อย่างหนาแน่น และจะมีการขยายตวัของอาคาร
และสิ่งปลกูสร้าง ทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี อาธิเชน่ อาคารสงู อาคารขนาด
ใหญ่ และอาคารท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 

1.2.3 ด้านการประกอบอาชีพ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ภายในพืน้ท่ีเมืองจะประกอบ
อาชีพด้านการค้า การบริการ และอตุสาหกรรม 

1.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จากความหนาแน่นของเมืองและการขยายตวั
ด้านอาคารและสิ่งปลกูสร้าง จากความต้องการด้านอาคารสํานกังาน เพ่ือประกอบธุรกิจและท่ีพกั
อาศยั สิ่งแวดล้อมเกิดความเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการด้านการใช้พืน้ท่ี 

1.2.5 การขยายตวัด้านวตัถุ จะมีการเปล่ียนแปลงและขยายตวัอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 
สถานเริงรมย์ และสถานประกอบการ เป็นต้น (ชเูกียรต ินรุาช, 2553) 

1.3 กายภายของเมือง  
Kevin Lynch (1960) อธิบายถึงองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองว่าจะเป็นสิ่งท่ี 

บง่บอกให้ทราบถึงลกัษณะของเมืองนัน้ๆ โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้(Lynch, 1960) 
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1.3.1 เส้นทาง (Paths) คือ ช่องทางท่ีสามารถเดินทาง หรือมีศักยภาพในการ
เคล่ือนย้ายได้ ได้แก่ ถนน ทางเดินเท้า เส้นทางการขนส่งมวลชนสาธารณะ ทางรถไฟ และคลอง 
เป็นต้น ยกตวัอย่างเช่น เส้นทางในรูปแบบของถนน ประกอบด้วย ถนนประธานและถนนสายรอง 
ซึง่จะขา่ยทางของถนนใหญ่ รวมถึงถนนในระดบัหมู่บ้าน ท่ีจะมีขา่ยทางของถนนเล็กเช่ือมต่อท่ีพกั
อาศยัเข้าสู่ถนนใหญ่ เป็นต้น ทัง้นีเ้ส้นทางเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของเมือง ท่ีใช้ในการเดินทาง
ของผู้คนภายในเมือง  

1.3.2 เส้นขอบ (Edges) คือ เส้นขอบของพืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี เป็นเส้นแบ่งเขตแดน  
เช่น ขอบเขตอําเภอหรือเขตท่ีมีลกัษณะเป็นตะเข็บ แตใ่นบางเขตหรือบางอําเภอจะไม่มีเส้นขอบ  
ท่ีชดัเจน 

1.3.3 ย่าน (Districts) คือ พืน้ท่ีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของเมืองท่ีบ่งบอกถึง
ลักษณะภายในพืน้ท่ีนัน้ๆ เช่น ส่วนท่ีพักอาศัยภายในเมือง ซึ่งอาจมีทัง้ท่ีพักอาศัยในรูปแบบ
หมู่บ้าน บ้านเดียวและท่ีพักอาศยัในรูปแบบอาคารสูงได้ พืน้ท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ซ่ีงอาจจะประกอบด้วย อาคารพาณิชกรรม โรงงาน หรืออาคารสงูท่ีภายในอาคารจะประกอบด้วย
สํานกังานของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจต่างๆ สถานศึกษา ศนูย์กลางของเมือง ใจกลางเมือง 
และเมืองสว่นบน เป็นต้น ซึง่จะมีการเรียกพืน้ท่ีสว่นตา่งๆ นีว้า่ยา่น (Districts) 

1.3.4 จุดเช่ือมต่อ (Nodes) คือ จุดเช่ือมต่อการเดินทางของเมืองและภายในเมือง 
จุดเช่ือมจะเป็นจุดท่ีมีการเปล่ียนเส้นทางจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีผู้ เดินทางเข้า
มายงัเมือง สามารถสงัเกตไุด้ง่าย 

1.3.5 จุดสังเกต (Landmarks) คือ สิ่งปลูกสร้างท่ีเด่นภายในเมือง อาจจะมีทัง้ 
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สามารถเห็นได้ชดัจากระยะไกลหรือจะสามารถเห็นได้ในระยะใกล้ 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองนี เ้ ป็นองค์ประกอบ 
ของโครงสร้างรูปแบบเมืองท่ีแต่ละเมืองจะมีความแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบของเมือง  
ทัง้ทางด้านลกัษณะทางกายภาพของเมืองและการประกอบกิจกรรมภายในเมือง เช่น ลกัษณะภมูิ
ประเทศ ภมูิอากาศ การตัง้ถ่ินฐาน สภาพแวดล้อม ลกัษณะของอาคารบ้านเรือน และสิ่งปลกูสร้าง 
ลักษณะของสังคมและเศรษฐกิจ ลักษณะการประกอบอาชีพ และกฎหมาย เป็นต้น  ทําให้เกิด
ความเข้าใจถึงบริบททางกายภาพและสภาพแวดล้อมของเมือง  
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1.4 อาคารสูงภายในพืน้ท่ีเมือง 
1.4.1 ความหมายของอาคารสงู 
อาคารสูง ตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2543 หมายถึง อาคารท่ีบุคคล

อาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ มีความสงูตัง้แตย่ี่สิบสามเมตรขึน้ไป การวดัความสงูของอาคาร ให้วดั
จากระดบัพืน้ดินท่ีก่อสร้างถึงพืน้ดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจัว่หรือปัน้หยาให้วดัจากระดบัพืน้ดิน 
ท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 

อัน นิมมานเหมินทร์ (2531) ให้นิยามไว้ว่า อาคารสูง หมายถึง ตึกระฟ้า (Sky 
scraper) หรือ High rise building ซึ่งมีการอนโุลมให้ ถือว่าอาคารสงูมีความสงูตัง้แต ่5 ชัน้ขึน้ไป 
สามารถแบง่ตามความสงูได้ 3 ระดบั คือ ขนาดเตีย้ ความสงูประมาณ 5 – 12 ชัน้ ขนาดปานกลาง 
ความสูงประมาณ 20 – 30 ชัน้ ขนาดสูง ความสูงประมาณ 40 – 50 ชัน้ (ชูขวัญ สายสะอาด, 
2537) 

ทัง้นีจ้ากท่ีกล่าวมาองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะในเขตวฒันา เป็นพืน้ท่ีเมืองท่ีมีองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ท่ีมีความหนาแน่น
ในพืน้ท่ี เน่ืองจากเป็นย่าน (Districts) เศรษฐกิจ การค้าและท่ีพักอาศัย ท่ีเป็นย่านศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจ (Central Business District : CBD) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการขนส่งมวลชนระบบราง คือ
รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนหรือสุขุมวิท ท่ีมีสถานีจอดรับส่งผู้ โดยสาร 5 สถานี ได้แก่ สถานี
อโศก พร้อมพงษ์ ทองหล่อ พระโขนง และอ่อนนุช และมีเส้นทางการคมนาคมหลักของถนน 
หลายสาย ท่ีเช่ือมโยงแหล่งธุรกิจและพาณิชยกรรมในพืน้ท่ี ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี 
ถนนทองหล่อ ถนนเอกมัย และถนนปรีดีพนมยงค์ ทําให้เกิดการขยายตวัทางแนวดิ่ง (Vertical 
Growth) ได้แก่ อาคารชุดเพ่ือพักอาศัยและอาคารสํานักงานท่ีอยู่ในรูปแบบอาคารทั่วไป และ
อาคารสงู กระจกุตวัหนาแนน่ตามแนวรถไฟฟ้า และถนนสายหลกัในพืน้ท่ี 

1.5 ความหนาแน่นของเมือง 
1.5.1 การกําหนดสดัสว่นพืน้ท่ีอาคาร (Floor Area Ratio : FAR) หมายถึง อตัราส่วน

ของพืน้ท่ีใช้สอยอาคารสูงสุดท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ เทียบกับขนาดของแปลงท่ีดินนัน้ 
ตวัอยา่งเชน่ หากกําหนด FAR = 1 และแปลงท่ีดนิมีขนาด 100 ตารางเมตร หมายความวา่ เจ้าของ
ท่ีดินสามารถก่อสร้างอาคารมีขนาดพืน้ ท่ีรวมกันไม่ เ กิน 100 ตารางเมตร หรือไม่ เ กิน 
หนึ่งเท่าของขนาดแปลงท่ีดินนัน้ (ธงชัย โรจนกนันท์, 2553) ดงัภาพประกอบ 3 อัตราส่วนพืน้ท่ี
อาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิ (FAR) เทา่กบั A ตอ่ B 
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ภาพประกอบ 3 อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดิน (FAR) 

ท่ีมา: วิยดา ทรงกิตติภกัดี. (2557). FAR BCR OSR. สืบค้นเม่ือ 6 ธันวาคม 2562, จาก 
http://office.dpt.go.th/csp/images/stories/PowerPoint/G_plan5/SeminarUrbanNew/FAR_B
CR_OS.pdf 

การกําหนดอัตราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ ท่ีดิน ( FAR)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการควบคมุความหนาแน่น (Density) ของพืน้ท่ีเมืองให้สมดลุกบัศกัยภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของพืน้ท่ี เป็นดชันีบง่บอกสิทธิในการพฒันาท่ีดิน และการกําหนดความหนาแน่นของพืน้ท่ีจะชว่ย
แก้ปัญหาให้กบัพืน้ท่ีท่ีมีความหนานแนน่มากเกิน 

1.5.2 การกําหนดอตัราส่วนพืน้ท่ีคลมุดนิตอ่แปลงท่ีดิน (Building Coverage Ratio : 
BCR) หมายถึง อัตราส่วนของพืน้ท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตัง้อาคาร ท่ีไม่ได้เป็นท่ีว่างอันปราศจาก 
สิ่งปกคลุมต่อพืน้ท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตัง้อาคาร โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดให้มีค่า  
ต่ํากว่า 70% สําหรับอาคารอยู่อาศยั และ 90% สําหรับห้องแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน 
อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนท่ีไม่ได้ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ดังภาพประกอบ 4 อัตราส่วนพืน้ท่ี 
คลมุดนิตอ่แปลงท่ีดนิ (BCR) เทา่กบั C ตอ่ B 
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ภาพประกอบ 4 อตัราสว่นพืน้ท่ีคลมุดินตอ่แปลงท่ีดนิ (BCR) 

ท่ีมา: วิยดา ทรงกิตติภกัดี. (2557). FAR BCR OSR. สืบค้นเม่ือ 6 ธันวาคม 2562, จาก 
http://office.dpt.go.th/csp/images/stories/PowerPoint/G_plan5/SeminarUrbanNew/FAR_B
CR_OS.pdf 

1.5.3 การกําหนดอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวม (Open Space Ratio : 
OSR) หมายถึง อัตราส่วนของท่ีว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของพืน้ท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตัง้อาคาร  
ต่อพืน้ท่ีอาคารรวมทุกชัน้ของอาคารทุกหลงัท่ีก่อสร้างในท่ีดินแปลงเดียวกัน ดงัภาพประกอบ 5 
อตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม (OSR) เทา่กบั D ตอ่ A 

 

 

ภาพประกอบ 5 อตัราส่วนของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม (OSR) 

ท่ีมา: วิยดา ทรงกิตติภกัดี. (2557). FAR BCR OSR. สืบค้นเม่ือ 6 ธันวาคม 2562, จาก 
http://office.dpt.go.th/csp/images/stories/PowerPoint/G_plan5/SeminarUrbanNew/FAR_B
CR_OS.pdf 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการกําหนดสดัส่วนพืน้ท่ีอาคาร (FAR) การกําหนดอตัราส่วนพืน้ท่ี
คลุมดินต่อแปลงท่ีดิน (BCR) การกําหนดอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวม (OSR) เป็น
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เคร่ืองมือควบคมุความหนาแนน่ตอ่ตวัอาคารในแตล่ะพืน้ท่ี ระบศุกัยภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของ
พืน้ท่ีในแต่ละพืน้ท่ี ท่ีจะเป็นสิ่งควบคุมระยะถอยจากแนวเขตท่ีดินทัง้ด้านข้างและด้านหลัง 
ก่อให้เกิดพืน้ท่ีโล่งหรือช่องว่างตลอดแนวเขตท่ีดินของขนาดเขตทาง ช่วยให้พืน้ท่ีมีการระบาย
อากาศ มีสขุอนามยั และป้องกนัการลามไฟ ในกรณีของการเกิดไฟไหม้ 

1.5.4 ความหนาแนน่ของพืน้ท่ีตามการกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
ความหนาแนน่ของพืน้ท่ีตามท่ีได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้บงัคบัใช้ผงัเมือง

รวมกรุง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 สามารถจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน  ดัง นี  ้ 
(กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2556)  

1.5.4.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.1 ถึง ย.4 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่น้อย (สีเหลือง) สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภท ย.1 คือ พืน้ท่ีเพ่ือสง่เสริมสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยั
บริเวณพืน้ท่ีชานเมือง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.2 คือ พืน้ท่ีเพ่ือการรองรับการขยายตวัของท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ในบริเวณพืน้ท่ีชานเมือง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.3 คือ พืน้ท่ีเพ่ือดํารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ในบริเวณพืน้ท่ีชานเมือง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.4 คือ พืน้ท่ีเพ่ือดํารงรักษาการอยู่อาศัยท่ีมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ในบริเวณชานเมืองซึง่อยูใ่นเขตการให้บริการของระบบขนสง่มวลชน 

1.5.4.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.5 ถึง ย.7 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง (สีส้ม) สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.5 คือ พืน้ท่ีท่ีจะรองรับการขยายตวัของการอยู่
อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกบัพืน้ท่ีเมืองชัน้ใน 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.6 คือ พืน้ท่ีรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ี
เช่ือมตอ่เมืองชัน้ใน ชมุชนชานเมือง และพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรม 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.7 คือ พืน้ท่ีรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ี 
ท่ีเช่ือมตอ่กบัเมืองชัน้ใน ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการบริการระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ 

1.5.4.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.8 ถึง ย.10 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่มาก (สีนํา้ตาล) สามารถจําแนกได้ ดงันี ้
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การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.8 คือ พืน้ท่ีรองรับการอยู่อาศยัในพืน้ท่ีเขตเมือง
ชัน้ใน ท่ีมีการสนบัสนนุให้รักษาทศันียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ   

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.9 คือ พืน้ท่ีรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ี
เมืองชัน้ในซึง่อยูใ่นเขตพืน้ท่ีการให้บริการระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ย.10 คือ พืน้ท่ีรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ี
เมืองชัน้ในต่อเน่ืองกับย่านพาณิชยกรรมศนูย์กลางเมืองและเขตพืน้ท่ีการให้บริการระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ 

1.5.4.4 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท พ.1 ถึง พ.5 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท พ.1 คือ ศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน กระจาย
กิจกรรมการค้า และการบริการท่ีอํานวยความสะดวกตอ่การดํารงชีวิตประจําวนัของประชาชนท่ีอยู่
อาศยัในบริเวณชานเมือง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท พ.2 คือ ศนูย์ชุมชนชานเมือง ส่งเสริมความเป็น
ศนูย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนนัทนาการท่ีจะก่อให้เกิดความสมดลุระหว่างท่ีอยู่
อาศยัและแหลง่งานของประชาชนท่ีอยูอ่าศยับริเวณชานเมือง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท พ.3 คือ พืน้ท่ีพาณิชยกรรมของเมือง ท่ีรองรับการ
ดําเนินการทางด้านธุรกิจ การค้า การบริการ และนนัทนาการแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยทัว่ไป 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภท พ.4 คือ พืน้ท่ีพาณิชยกรรมรอง ท่ีสนบัสนนุการเป็น
ศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบเขตการ
ให้บริการของระบบขนสง่มวลชน 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท พ.5 คือ ศนูย์พาณิชยกรรมหลกั ส่งเสริมความเป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ และการท่องเท่ียวในระดบัภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

1.5.4.5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท อ.1 ถึง อ.2 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทอตุสาหกรรม (สีมว่ง) สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท อ.1 คือ พืน้ท่ีเขตการบริหารและจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม สําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอตุสาหกรรมการผลิตท่ีมีมลพิษน้อย  

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท อ.2 คือ พืน้ท่ีเขตการบริหารและจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมสําหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอตุสาหกรรมการผลิต 
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1.5.4.6 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท อ.3 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท
คลงัสินค้า (สีม่วงมะปราง) มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นคลงัสินค้าสําหรับการขนส่งในระดบัภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

1.5.4.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ก.1 ถึง ก.3 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) สามารถจําแนกได้ 
ดงันี ้

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ก.1 คือ พืน้ท่ีเพ่ือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติในพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม บริเวณพืน้ท่ีท่ีมีข้อจํากัด ด้านการระบายนํา้และ 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดอทุกภยั 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ก.2 คือ พืน้ท่ีเพ่ือการสงวนรักษาสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาตใินพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ก.3 คือ พืน้ท่ีเพ่ือการสงวนรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติของพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เค็มและนํา้กร่อย
บริเวณชายฝ่ังทะเล 

1.5.4.8 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ก.4 ถึง ก.5 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ก.4 คือ พืน้ท่ีเพ่ือเกษตรกรรม การสงวนรักษา
สภาพทางธรรมชาต ิและการสง่เสริมเศรษฐกิจการเกษตร 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ก.5 คือ พืน้ท่ีเพ่ือเป็นชุมชนและศูนย์กลาง 
การให้บริการทางสงัคมและการสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชนในพืน้ท่ีชนบทและเกษตรกรรม 

1.5.4.9 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ศ.1 ถึง ศ.2 คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทอนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมไทย (สีนํา้ตาลออ่น) สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

การใช้ประโยชน์ ท่ีดินประเภท ศ.1 คือ พืน้ท่ีเ พ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมของชาต ิและสง่เสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการทอ่งเท่ียว 

การใช้ประโยชน์ ท่ีดินประเภท ศ.2 คือ พืน้ท่ีเ พ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการ
ทอ่งเท่ียวในเขตอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม 

1.5.4.10 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท ส. คือ การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท
สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีนํา้เงิน) มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบนั
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ราชการและการดําเนินกิจการของรัฐท่ีเ ก่ี ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือ
สาธารณประโยชน์ รายละเอียดการแสดงสีสญัลกัษณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ดงัภาพประกอบ 6 

 

ภาพประกอบ 6 สญัลกัษณ์กําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

ท่ีมา: สํานกัการวางผงัและพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร. (2556). แผนผงักําหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน. สืบค้นเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2562, จาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/ 
NEWCPD2556/06_cpd56.pdf 
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1.5.5 ความหนาแน่นของพืน้ท่ีตามการกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพืน้ท่ีศึกษา 
เขตวฒันา 

การกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้บงัคบั
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 กําหนดให้พืน้ท่ีเขตวัฒนา เป็นพืน้ท่ีท่ีประกอบไปด้วย 
ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 
และท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีท่ีดินประเภทท่ีอยู่
อาศยัหนาแน่นมาก เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุดในเขตวฒันา เป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยั 
ในบริเวณพืน้ท่ีเขตเมืองชัน้ใน ท่ีต่อเ น่ืองกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง  และเขต 
การให้บริการของระบบขนสง่มวลชน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.5.5.1 ท่ีดินประเภท ย.7 กําหนดไว้เป็นสีส้ม เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีต่อเน่ืองกับเขตเมือง
ชัน้ใน ซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทนีใ้ห้
เป็นไป ดงัตอ่ไปนี ้

มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิไมเ่กิน 5 : 1 (แม้วา่ใช้ประโยชน์แล้วก็ตาม 
และมีการแบง่แยกหรือโอนแล้วก็ตาม) 

มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 แตอ่ตัราส่วนของ
ท่ีวา่งต้องไมต่ํ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคาร และให้มีพืน้ท่ีนํา้ซมึผา่นได้เพ่ือปลกูต้นไม้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีวา่ง 

1.5.5.2 ท่ีดินประเภท ย.9 กําหนดไว้เป็นสีนํา้ตาล เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยั
หนาแน่นมาก มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีเขตเมืองชัน้ใน อยู่ในเขตการ
ให้บริการของระบบขนสงมวลชน มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ดงัตอ่ไปนี ้

มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิไมเ่กิน 7 : 1 (แม้วา่ใช้ประโยชน์แล้วก็ตาม 
และมีการแบง่แยกหรือโอนแล้วก็ตาม) 

มีอตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 4.5 แตอ่ตัราสว่นของ
ท่ีวา่งต้องไมต่ํ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคาร และให้มีพืน้ท่ีนํา้ซมึผา่นได้เพ่ือปลกูต้นไม้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีวา่ง   

1.5.5.3 ท่ีดินประเภท ย.10 กําหนดไว้เป็นสีนํา้ตาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ 
การอยู่อาศัยในบริเวณพืน้ท่ีเขตเมืองชัน้ในท่ีต่อเน่ือง กับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง                    
และเขตการให้บริการของระบบขนสง่มวลชน การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนีใ้ห้เป็นไป ดงัตอ่ไปนี ้
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มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดินไมเ่กิน 8 : 1 (แม้วา่ใช้ประโยชน์แล้วก็ตาม 
และมีการแบง่แยกหรือโอนแล้วก็ตาม) 

มีอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่อัตราส่วน 
ของท่ีว่างต้องไม่ต่ําากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วย  
การควบคมุอาคาร และให้มีพืน้ท่ีนํา้ซมึผา่นได้เพ่ือปลกูต้นไม้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีวา่ง 

1.5.5.4 ท่ีดินประเภท พ.3 กําหนดไว้เป็นสีแดง เป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  
มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศนูย์พาณิชยกรรมของเมือง รองรับการประกอบกิจกรรม 
ทางธุรกิจ การค้าการบริการ และนันทนาการท่ีให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไป การใช้ประโยชน์
ท่ีดนิประเภทนีท่ี้ไมใ่ชเ่พ่ือการอยูอ่าศยัประเภทบ้านเด่ียวและบ้านแฝดให้เป็นไป ดงัตอ่ไปนี ้

มีอตัราสว่นพืน้ท่ีอาคารรวมตอ่พืน้ท่ีดนิไมเ่กิน 7 : 1 (แม้วา่ใช้ประโยชน์แล้วก็ตาม 
และมีการแบง่แยกหรือโอนแล้วก็ตาม) 

มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4.5 แต่อตัราส่วน
ของท่ีว่างต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุอาคาร และให้มีพืน้ท่ีนํา้ซมึผา่นได้เพ่ือปลกูต้นไม้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีวา่ง 

1.5.5.5 ท่ีดินประเภท พ.5 กําหนดไว้เป็นสีแดง เป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง 
ทางธุรกิจ การค้า การบริการ นนัทนาการ และการท่องเท่ียวในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ การใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทนีใ้ห้เป็นไป ดงัตอ่ไปนี ้

มีอัตราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้ท่ีดินไม่เกิน 10 : 1 แม้ว่าใช้ประโยชน์แล้วก็
ตาม (แม้วา่ใช้ประโยชน์แล้วก็ตาม และมีการแบง่แยกหรือโอนแล้วก็ตาม) 

มีอตัราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 แตอ่ตัราส่วนของ
ท่ีวา่งต้องไมต่ํ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของท่ีว่างอนัปราศจากสิ่งปกคลมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคาร และให้มีพืน้ท่ีนํา้ซมึผา่นได้เพ่ือปลกูต้นไม้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีวา่ง 

1.5.5.6 ท่ีดินประเภท ส. ท่ีกําหนดไว้เป็นสีนํา้เงิน ให้เป็นท่ีดินประเภทสถาบนั
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบนัราชการและการ
ดําเนินกิจการของรัฐท่ีเก่ียวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ดัง
ภาพประกอบ 7 (สํานกัการวางผงัและพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2556) 
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ภาพประกอบ 7 แผนผงักําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามท่ีได้จําแนกประเภทของกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง เขตวฒันา 

ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2556). แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้
จําแนกประเภทท้ายกฏกระทรวง ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556. สืบค้นเม่ือ 
10 พฤศจิกายน 2562, จาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/DISTRICT_CPD/ 1039.pdf 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับลม และการไหลเวียนของลมในชัน้บรรยากาศบริเวณพืน้ท่ีเมือง 
2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับลมและพลศาสตร์ของลม 

2.1.1 ความหมายของลม 
ลม (Wind) คือ สิ่งท่ีเกิดจากความกดอากาศ แรงคอริโอลิส (Coriolis) และแรง 

เสียดทานรวมกนั ความกดอากาศนีเ้กิดขึน้จากเขตความกดอากาศสงูและตํ่า 
ลม (Wind) คือ อากาศหรือกระแสของอากาศท่ีมีการเคล่ือนท่ีในแนวราบ ท่ีเกิดจาก

การแทนท่ีของอากาศ ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง  อากาศจะเกิดการลอยตัวสูงขึน้ และอากาศ 
ในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมีอณุหภมูิตํ่ากวา่จะเข้ามาแทนท่ี จากความแตกตา่งกนัของอณุหภมูิและ
ความกดอากาศ เกิดการไหลเวียนหรือการเคล่ือนท่ีของอากาศ มวลอากาศท่ีเคล่ือนท่ีนี ้เรียกวา่ลม 
แตถ้่ามีการเคล่ือนท่ีทางแนวดิง่จะเรียกวา่กระแสอากาศ 

ความเร็วลม คือ อตัราการเคล่ือนท่ีของลมท่ีทําให้เกิดแรงลมหรือความกด ท่ีผ่านจดุ
ท่ีกําหนดให้บนพืน้ผิวโลก มีคา่ไมค่งท่ี (กรมพฒันาและสง่เสริมพลงังาน, 2562) 
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2.1.2 ประเภทของลม 
2.1.2.1 ลมชัน้บน 
ลมยีโอสโทรฟิก (Geostrophic Wind) คือ ลมท่ีเกิดจากแรง 2 แรง ได้แก่   

แรงความชันของความกดอากาศ (Pressure Gradient Force) และแรงคอริออลิส (Coriolis 
Force) กระทําต่อกัน ลมนีเ้ป็นลมชัน้บนอยู่สูงจากพืน้ดินตัง้แต่ 1 กิโลเมตรขึน้ไป เป็นชัน้ท่ีไม่มี 
แรงเสียดทาน และอยู่พ้นจากอิทธิพลของสิ่งกีดขวางธรรมชาติบนพืน้โลก โดยเกิดท่ีละติจูด
ประมาณ 10 หรือ 15 เหนือศนูย์สตูร  

ลมเกรเดียนด์ (Gradient Wind) คือ ลมท่ีเกิดจากแรง 3 แรง ได้แก่ แรงความชนั
ความกดอากาศ (Pressure Gradient Force) ในแนวนอน แรงคอริออลิส(Coriolis Force) และ 
แรงหนีศนูย์กลาง (Centrifugal Force) กระทําตอ่กนัและมีความสมดลุกนั 

2.1.3 ลมผิวพืน้ (Surface Wind)  
ลมผิวพืน้ (Surface Wind) คือ ลมท่ีเกิดขึน้บริเวณพืน้ผิวโลก ในระดับความสูง 

ไม่เกิน 1 กิโลเมตรเหนือพืน้ดิน เป็นบริวณท่ีมีแรงฝืดหรือแรงเสียดทานจากลมผิว พืน้ปะทะกับ 
สิ่งกีดขวางบนพืน้โลกท่ีมีลักษณะพืน้ผิวท่ีแตกต่างกัน โดยความเร็วของลมจะขึน้อยู่กับระดบั 
ความสงู และความหยาบของพืน้ผิว เม่ือลมเกิดการปะทะกบัพืน้ผิว ซึ่งในระดบัความสงูท่ีต่ํากว่า 
10 เมตร จะมีความฝืดท่ีทําให้ความเร็วของลมลดลง แตถ้่าความสงูมากกวา่ 10 เมตรขึน้ไป แรงฝืด
หรือแรงเสียดทานจะลดลง ความเร็วลมจะสูงขึน้ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กรมอุตุนิยมวิทยา , 
2547) 

2.1.4 ลกัษณะของลมตามธรรมชาตเิม่ือเคล่ือนท่ีผา่นโครงสร้าง 
ลมตามธรรมชาติจะมีการเคล่ือนท่ีมาปะทะหรือกระทํากับโครงสร้างต่างๆ ในพืน้ท่ี

นัน้ๆ โดยมีองค์ประกอบสําคญัในการกระทํา 2 องค์ประกอบ คือ ความเร็วลมเฉล่ีย (Mean Wind 
Speed) และความเร็วลมท่ีแปรปรวน (Turbulent Wind Speed) ดงัสมการ 

 

   U(z, t) = U̅(z) + u(z, t) 
 
   โดยท่ี U(z, t)  คือ ความเร็วลม ณ เวลา t ท่ีระดบัความสงู z 
    U̅(z)      คือ ความเร็วลมเฉล่ียท่ีระดบัความสงู z 
    u(z, t)   คือ ความเร็วลมแปรปรวน 
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การเปล่ียนแปลงของความเร็วลมเฉล่ีย (Mean Wind Speed Profile) 
เม่ือลมตามธรรมชาติเคล่ือนท่ีมาปะทะหรือกระทํากบัพืน้ผิวโลกหรือโครงสร้างตา่งๆ 

จึงก่อให้เกิดความเสียดทาน หรือแรงต้านท่ีแตกต่างกันไปตามความขรุขระของพืน้ผิว (Surface 
roughnes)  นั น้ๆ  ซึ่ งบ ริ เวณชัน้บรรยาก าศนั น้จะ เ รียกว่ า  Atmospheric Boundary layer  
โดยความเร็วลมในชัน้บรรยากาศนีจ้ะมีความเร็วลมท่ีเพิ่มขึน้ตามระดบัความสงู โดยความเร็วลม  
ท่ีชัน้บนสดุ เรียกว่า Gradient Wind Speed แตท่ัง้นีร้ะดบัความเร็วลมท่ีเพิ่มขึน้ตามความสงู ก็จะ
มีความสัมพันธ์กับความขรุขระของพื น้ผิว (Surface roughnes) และลักษณะภูมิประเทศ 
ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ดงัสมการตอ่ไปนี ้  

The Logarithmic Law 
 

   UH =  Umet (
δmet 

Hmet
)  (

H

δ
) 

  
   โดยท่ี UH คือ คา่ความเร็วลมในระดบัท่ีต้องการ 
    Umet คือ ความเร็วลมในระดบัอ้างอิง 
    H คือ ระดบัความสงูท่ีต้องการ 
    Hmet คือ ระดบัความสงูอ้างอิง (10 เมตร) 
    δ คือ ความหนาของชัน้บรรยากาศท่ีต้องการ 
    δmet  คือ ความหนาของชัน้บรรยากาศท่ีอ้างอิง  
    a คือ ดชันีความเสียดทานผิวท่ีต้องการ  
    amet  คือ ดชันีความเสียดทางผิวอ้างอิง 
    
2.1.5 การไหลเวียนของลมในชัน้บรรยากาศบริเวณพืน้ท่ีเมือง 
การไหลเวียนของลม (Wind flow) หมายถึง การเคล่ือนท่ีของลม อากาศ หรือ

บรรยากาศภายในพืน้ท่ี ก่อให้เกิดการระบายอากาศ 
มนุษย์อาศยัอยู่ในชัน้โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) มีระดบัความสูงตัง้แต่ 0 - 12 

กิโลเมตรจากพืน้ผิวโลก เป็นชัน้บรรยากาศท่ีมีไอนํา้มหาศาล ก่อให้เกิดเมฆ หมอก พายุ และฝน 
รวมถึงพืน้ผิวโลกก็เป็นอีกปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชัน้บรรยากาศ จงึทําให้มีการเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ และเกิดฤดูกาล โดยชัน้บรรยากาศท่ีอยู่ในชัน้โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ท่ีอยู่ 
ติดพืน้ผิวโลกมากท่ีสุดคือชัน้ Atmospheric Boundary Layer หรือ Planetary Boundary Layer  

amet 

 

 

a 

 

 



  

 

23 

ท่ีสามารถแบง่ชัน้บรรยากาศได้อีกหลายชัน้ โดยชัน้บรรยากาศน่ีเป็นชัน้บรรยากาศท่ีระดบัพืน้ผิว
และสูงขึน้ไปถึง 1 - 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นชัน้บรรยากาศท่ีปรากฏกระบวนการการเคล่ือนท่ีหรือ 
การถ่ายเทของมวลอากาศ ได้รับอิทธิพลจากพืน้ผิวโลกมากท่ีสุด แต่มีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของพืน้ผิวหรือท่ีเรียกว่า ความขรุขระของพืน้ผิว กล่าวคือ ความหยาบหรือความฝืด  
ของพืน้ผิวตามลกัษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ เม่ือมีลมเข้ามาปะทะ อาจทําให้ความเร็วลมลดลง
หรือเพิ่มขึน้ได้ เช่น ภูเขา แหล่งนํา้ พืช และสิ่งปลกูสร้างท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เป็นต้น ยกตวัอย่างเช่น  
ในพืน้ท่ีขนาดเดียวกนั พืน้ท่ีท่ีมีทะเลสาบจะมีการระเหยของนํา้มากกว่าทุง่หญ้า และดนิท่ีแห้งแล้ง
สามารถดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์มากกว่าพื น้ ท่ี ท่ี มีหิมะปกคลุม เป็นต้น สามารถแบ่ง 
ชัน้บรรยากาศภายในชัน้โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ได้ดงันี ้

Surface Layer เป็นชัน้ท่ีอยู่ในระดบัความสูงจากพืน้ดินขึน้มาจนถึงระดบัความสูง 
100 เมตร ท่ีระดับความสูงจากพืน้ดินขึน้มาจนถึงระดับความสูง 10 เมตร จะได้รับผลกระทบ 
จากความขรุขระของพืน้ผิวเมืองมากท่ีสดุจากการมีสิ่งกีดขวางในพืน้ท่ี ได้แก่ ต้นไม้ อาคาร บ้าน 
สิ่งปลกูสร้างตา่งๆ ในพืน้ท่ี ส่งผลกระทบตอ่การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศในแนวระนาบ ก่อให้เกิด
การป่ันป่วนของมวลอากาศมากกว่าชัน้บรรยากาศท่ีอยู่ในระดบัท่ีสูงขึน้ไป นอกจากนีพื้น้ผิวโลก 
ก็เป็นแหล่งกําเนิดและเป็นแหล่งสะสมมลพิษ มีผลตอ่คณุภาพอากาศท่ีใช้หายใจ ท่ีระดบัความสงู 
100 เมตร เป็นระดบัความสูงท่ีได้รับผลกระทบจากความขรุขระของพืน้ผิวเมือง จากการมีสิ่งกีด
ขวางในพืน้ท่ีเช่นเดียวกับท่ีระดบั 10 เมตร แต่น้อยกว่า การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศในระนาบ
ลดลง ได้รับอิทธิพลการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศในแนวดิ่งมากขึน้ จากความป่ันป่วนของอากาศ 
ท่ีพาให้มวลอากาศลอยตวัขึน้ในชัน้บรรยากาศท่ีสงูขึน้ เป็นระดบัความสงูเดียวกบัชัน้ความสงูผสม 
(Mixing Layer) ท่ีมวลอากาศจะเคล่ือนท่ีนํามลพิษขึน้มาผสมกบับรรยากาศในชัน้นี ้ซึ่งจะกําหนด
ขอบเขตของชัน้บรรยากาศโดยชัน้อุณหภูมิผกผัน ( Inversion layer)  มีค่าระดับความสูง 
ของชัน้บรรยากาศตัง้แต ่10 เมตร ถึง 1 - 2 กิโลเมตร (Laboratory, 2014) 

การไหลเวียนของลมหรืออากาศท่ีเข้ามาสู่เมืองในชัน้ Surface Layer ท่ีอยู่ติดพืน้ผิว
เมืองในชัน้บรรยากาศ Atmospheric Boundary Layer (ABL) นีจ้ะได้รับผลกระทบจาก Surface 
Roughness หรือความขรุขระของพืน้ผิว (Oke, 2004) มีผลตอ่ความเปล่ียนแปลงของความเร็วลม
และทิศทางลมในแนวดิ่ง ดังตาราง 1 ค่าความขรุขระตามลักษณะพืน้ผิวของภูมิประเทศ 
ตามมาตรฐาน American Society of Civil Engineers และตาราง 2 ท่ีแสดงค่าความขรุขระ 
ตามลกัษณะพืน้ผิวเมืองในชัน้บรรยากาศ Atmospheric Boundary Layer ของ ASHRAE  
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จากแนวคิด Wind Velocity Profile ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงความเร็วลม 
ในระดบัต่างๆ จากพืน้ดิน ท่ีมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะสณัฐานของพืน้ท่ี และมีช่วงเวลา
เป็นองค์ประกอบร่วม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของความเร็วลม เน่ืองจากตอนกลางวัน  
ความร้อนท่ีเกิดจากแสงอาทิตย์ ก่อให้เกิดความแปรปรวนของอากาศ ท่ีช่วยทําให้เกิดการผสมกนั
ของบรรยากาศ ทําให้ความเร็วลมท่ีระดบัตา่งๆ สม่ําเสมอกวา่ตอนกลางคืน ดงัภาพประกอบ 8  

 

 

ภาพประกอบ 8 ความแตกตา่งกนัของความเร็วลมกลางวนัและกลางคืน ท่ีความสงูเหนือพืน้ดนิ 

ท่ีมา: วงศ์พนัธ์ ลิมปเสนีย์ และคณะ. (2543). มลภาวะอากาศ. พิมพ์ครัง้ท่ี 6. กรุงเทพฯ: 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ในสว่นการเปล่ียนแปลงความเร็วลมในระดบัตา่งๆ จากพืน้ดนิ มีความแตกตา่งกนัไป
ตามลกัษณะสณัฐานของพืน้ท่ี ดงัภาพประกอบ 9 แสดงคา่ความเร็วลมท่ีระดบัพืน้ดินเท่ากบัศนูย์ 
และมีค่าความเร็วลมสูงขึน้ตามลําดับความสูง ค่าความเร็วลมท่ีระดับต่างๆ ท่ีวัดได้จะแสดง
ออกมาในรูปแบบของเส้นโค้ง และมีความแตกต่างกันไปตามลกัษณะสณัฐานของพืน้ท่ีเมือง คือ
จะมีความแตกต่างของการเปล่ียนแปลงระดับความเร็วลม ในพืน้ท่ีต่างๆ เช่น พืน้ท่ีเมืองท่ีมี 
ความหนาแนน่ พืน้ท่ีป่า และพืน้ท่ีเปิดโลง่หรือพืน้ท่ีชายฝ่ัง เป็นต้น  

สรุปได้ว่าพืน้ท่ีท่ีมีลักษณะโครงสร้างของเมือง จะมีการเปล่ียนแปลงความเร็วลม  
ของชัน้อากาศในระดบัใต้หลงัคาสิ่งปลกูสร้างลงมา เรียกว่า Urban Canopy Layer หรือท่ีเรียกว่า
อากาศในชัน้เหนือเรือนยอดของเมือง (Oke, 1988) 
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ภาพประกอบ 9 แนวคดิความแตกตา่งของความเร็วลมท่ีเปล่ียนแปลงในแนวดิง่ (Wind Velocity 
Profile) และลกัษณะพืน้ผิว 

ท่ี ม า :  Yuelang Gan and Ying Wang.  ( 2016) .  A Case Study on Optimization of 
Urban Design Base on Wind Environment Simulation.  Retrieved March 25, 2019, from 
https: / / www. researchgate. net/ figure/ Atmospheric- boundary- layer- curve- chart- of-
different-landforms_fig3_307085075 

ตาราง 1 คา่ความขรุขระตามลกัษณะพืน้ผิวของภมูิประเทศตามมาตรฐาน American Society of 
Civil Engineers 

ลักษณะพืน้ผิวของภูมิประเทศ Z0 (m) 
ทราย 0.0001- 0.001 
หิมะ, นํา้ 0.001-0.006 
ทุง่หญ้าโลง่ 0.01-0.04 
ทุง่หญ้าสงู 0.04-0.1 
อาคารนอกเมือง 0.2-0.4 
อาคารหนาแนน่ในเมือง 0.8-1.2 
กลางเมืองใหญ่ 2-3 

ท่ีมา :  American Society of Civil Engineers.  (2002) .  Minimum Design Loads for 
Buildings and Other Structures : Surface roughness. USA: SEI/ASCE. Retrieved May 15, 
2019, from https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/003/asce.7.2002.pdf 
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ตาราง 2 การจําแนกประเภทความขรุขระตามลกัษณะภมูิประเทศ  

ลักษณะพืน้ผิว 
Exponent 

a 

Layer 
Thickness 

δ, m 

ศนูย์กลางเมืองขนาดใหญ่ อาคารสงูมากกวา่ 21 เมตร อยา่งน้อยร้อยละ 50 
ในระยะอยา่งน้อย 2,000 เมตร 

0.33 460 

พืน้ท่ีในเมือง ชานเมือง ป่า หรืออืน่ๆ ที่มีสิง่กีดขวางจํานวนมาก ทีม่ีระยะห่าง
ใกล้กนั มีขนาดเทา่กบับ้านเดี่ยวหรือใหญ่กวา่ ในระยะอยา่งน้อย 2,000 เมตร 

0.22 370 

พืน้ท่ีโลง่ทีม่ีสิง่กีดขวางกระจดักระจาย มีความสงูโดยทัว่ไปน้อยกวา่ 10 เมตร 0.14 270 

พืน้ท่ีราบไมม่ีสิง่กีดขวางสมัผสักบัลมไหลเหนือนํา้อยา่งน้อย 1.6 กม. ในระยะ 
500 เมตร หรือ 10 เทา่ของความสงูของโครงสร้าง 

0.10 210 

ท่ีมา: ASHRAE.  (2001). 2001 ASHRAE Fundamentals Handbook. USA.  Retrieved 
May 15, 2019, from https: / / www. academia. edu/ 26602849/ ASHRAE_HVAC_ 2001_ 
Fundamentals_Handbook_pdf 

ทัง้นี ้Z0 คือ ระยะความขรุขระ (Roughness Length) สามารถจําแนกระยะความ
ขรุขระของลกัษณะพืน้ผิวของภูมิประเทศจากความสมัพนัธ์ของลกัษณะพืน้ผิวท่ีมีผลต่อการไหล 
ดงัตารางท่ีแสดงในข้างต้น (ASHRAE, 2001) 

2.1.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการไหลเวียนของกระแสลมกบัอาคาร 
รูปแบบการวางตวัของอาคาร ก่อให้เกิดการไหลของกระแสลมหลายรูปแบบ เช่น 

ก่อให้เกิดเคล่ือนท่ีของความกดอากาศสูงของลมไปปะทะอาคาร เกิดความกดอากาศต่ํา  
บริเวณตรงกันข้าม และเกิดความแปรปรวนของกระแสลมในบริเวณท่ีความกดอากาศสูงและต่ํา
ปะทะกัน เป็นต้น โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเมือง ท่ีส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอาคารจํานวนมาก ทัง้นี ้
รูปแบบ ลักษณะ ความหนาแน่นหรือจํานวนของอาคารท่ีแตกต่างกันก็จะมีผลต่อกระแสลม  
ท่ีตา่งกนั โดยเฉพาะอาคารเด่ียวและกลุม่อาคาร (Bennett, 2007) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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2.1.6.1 อาคารเด่ียว มีความสัมพันธ์ระหว่างการไหลเวียนของกระแสลมและ
อาคาร ดงันี ้

Downwash คือ ความเร็วลมเพิ่มขึน้ในระดบัความสงูท่ีเพิ่มมากขึน้ การเคล่ือนท่ี
ของกระแสลมท่ีเกิดจากความกดอากาศด้านบนอาคารปะทะอาคารส่วนบน มากกว่าส่วนล่าง 
ความเร็วลมในระดบั Pedestrian Level สงูกวา่ระดบัอ่ืน มกัจะเกิดในอาคารสงู 

 

ภาพประกอบ 10 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะกระแสลมกบัอาคารเด่ียวในรูปแบบ Downwash 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 

The Conner Effect คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลม ในบริเวณมุมอาคารหรือ
ด้านข้างของอาคาร ความเร็วลมท่ีเกิดขึน้จะขึน้กบัความกดอากาศ บริเวณทิศทางท่ีลมปะทะและ
ตรงข้าม กระแสลมท่ีเกิดขึน้จะมีพืน้ท่ียาวเทา่กบัสดัสว่นความกว้างของอาคาร 

 

 

ภาพประกอบ 11 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะกระแสลมกบัอาคารเด่ียวในรูปแบบ The Conner 
Effect 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 
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The Wake Effect คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลมท่ีเกิดจาก Downwash และ 
The Conner Effect ก่อให้เกิดความแปรปรวนของกระแสลม ในบริเวณมมุหรือด้านข้างของอาคาร  
 

 

ภาพประกอบ 12 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะกระแสลมกบัอาคารเด่ียวในรูปแบบ The Wake 
Effect 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 
19, 2019, from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 

 
Low Bar-Row Effect คือ อาคารท่ีมีความสูงต่ํา แต่พืน้ผิวของอาคารกว้าง การ

เคล่ือนท่ีของกระแสลมท่ีไหลไปปะทะอาคารท่ีมีพืน้ผิวกว้าง ด้านสะกัดแคบ ก่อให้เกิดความ
ผิดปกตขิองลมท่ีเรียกวา่ Row Effect 

 

ภาพประกอบ 13 ระหวา่งลกัษณะกระแสลมกบัอาคารเด่ียวในรูปแบบ Low Bar - Row Effect 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 

2.1.6.2 กลุ่มอาคาร ความสมัพนัธ์ระหว่างการไหลเวียนของกระแสลมกับกลุ่ม
อาคาร เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเมือง จากความแตกต่างของอาคารทัง้ด้านรูปแบบ 
ความสงู ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ ดงันี ้
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Cumulative Effect คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลมท่ีเคล่ือนผ่านกลุ่มอาคารท่ีสูง
น้อยกว่าไปยงักลุ่มมอาคารท่ีมีความสงูมากกว่า มีอตัราส่วน 1 ตอ่ 3 ความเร็วของลมจะเพิ่มมาก
ขึน้ตามระดบัความสงูของกลุม่อาคารท่ีลมเคล่ือนท่ีผา่น 

 

 

ภาพประกอบ 14 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบ Cumulative Effect 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 

Low and High Building คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลมท่ีอาคารสูงกว่า อยู่ใน
ทิศใต้ลมของอาคารท่ีต่ํากว่า ก่อให้เกิดการการสะสมตัวของ Row Effect ในบริเวณช่องว่าง 
ของอาคาร และเกิด Downwash บริเวณท่ีมีระดบัความสูงมากจะมีความเร็วลมแรงกว่าระดับท่ี 
ต่ํากว่า และเกิด Wake Effect ระหว่างอาคาร ดงันัน้ ในบริเวณช่องว่างระหว่างอาคารจะมีกระแส
ลมแรง และจากการศกึษาพบกว่าการเคล่ือนท่ีของกระแสลมในรูปแบบนีจ้ะพบในอาคารท่ีสงู 20 
ชัน้ และอาคารสงูประมาณ 5 ชัน้ 

 

ภาพประกอบ 15 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบ Low and High 
Building 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 
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Staggered Buildings คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลมในบริเวณช่องว่างระหว่าง
อาคาร รูปแบบการเคล่ือนท่ีจะขึน้อยูก่บัระยะหา่งระหว่างอาคาร ทิศทางลมแบบขนาน 

 

 

ภาพประกอบ 16 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบ Staggered Buildings  

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 

Channelling คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลม ท่ีเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนว
เดียวกนั เช่น ถนน และซอย เป็นต้น รูปแบบการวางตวัของอาคาร ก่อให้เกิดช่องว่างของการเรียง
ตวัของอาคารในรูปแบบเดียวกนั การเคล่ือนท่ีของกระแสลมจะลู่ไปตามช่องว่าง ความเร็วลมหรือ
กระแสลมจะแคบลงเร่ือยๆ 

 

 

ภาพประกอบ 17 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบ Channelling 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 
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Funnelling คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลม ท่ีจะลู่ความเร็วลมหรือกระแสลม 
ให้แคบลงเร่ือยๆ รูปแบบของกระแสลมจะเกิดขึน้เม่ืออาคารด้านข้างมีความสูงของทัง้ 2 ด้าน
มากกว่า 5 ชัน้ และเรียงตวักันมากกว่า 100 เมตรขึน้ไป และถ้าหากมีช่องแคบในรูปแบบคอขวด
แล้วขยายออก จะก่อให้เกิด Venturing Effect 

 

 

ภาพประกอบ 18 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบ Funnelling 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 

Stepping คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลมท่ีมีการเรียงตวัของอาคารท่ีมีความสูง
ไล่ระดบัขึน้ไปเร่ือยๆ เม่ือลมปะทะกลุ่มอาคารประเภทนี ้ก่อให้เกิดความกดอากาศแตกต่างกัน  
ตามระดบัความสงูอาคาร ท่ีทําให้เกิด Row Effect 

 

 

ภาพประกอบ 19 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบ Stepping 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 
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Courtyards คือ การเคล่ือนท่ีของกระแสลม ในบริเวณพืน้ท่ี เปิดโล่งของ  
 กลางอาคาร สามารถเคล่ือนท่ีเข้าสู่กลางอาคารหรือเคล่ือนท่ีข้ามเขตพืน้ท่ีได้ จากปัจจยัทางด้าน
ขนาดของพืน้ท่ีเปิดโลง่ ความสงูเฉล่ียของอาคารโดยรอบ และทิศทางลม เป็นต้น 

 

 

ภาพประกอบ 20 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบ Courtyards 

ท่ีมา: Bennett, Jessica. (2007). Wind design guild. Retrieved November 19, 2019, 
from https://core.ac.uk/download/pdf/144148765.pdf 

 
2.1.7 ลมในประเทศไทย 
ลมมรสุม  คือ ลมท่ี เ กิดขึ น้ ในประเทศไทย หรือเ รียกว่าลมประจําฤดู โดย 

กรมอุตนุิยมวิทยากล่าวในหนงัสืออุตุนิยมวิทยาว่ามรสุม หรือ Monsoon มาจากคําว่า Mausim  
ในภาษาอาหรับแปลว่าฤดูกาล (Season) คือ ลมท่ีมีการพัดและหมุนเวียนตามฤดูกาล หรือ 
ท่ีเรียกว่า ลมประจําฤดู การพัดหรือหมุนเวียนของลมจะมีทิศทางท่ีแน่นอนและสม่ําเสมอ โดย  
ลมมรสุมนีเ้กิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพืน้ดิน และพืน้นํา้ในฤดูหนาว  อุณหภูมิ 
ของพืน้ดินเย็นกว่า อุณหภูมิของนํา้ในมหาสมุทร อากาศเหนือพืน้นํา้จึงมีอุณหภูมิสูงกว่า   
และลอยตวัขึน้สู่เบือ้งบน ความเย็นจากอากาศเหนือแผ่นดินไหลหรือพดัพาเข้าไปแทนท่ีอากาศ
เหนือพืน้นํา้ แตพ่อถึงฤดรู้อน แผน่ดนิจะมีอณุหภมูิท่ีสงูกวา่อณุหภมูินํา้ในมหาสมทุร อากาศถกูพดั
ไปในทิศทางตรงข้ามกับฤดหูนาว ลมมรสุมท่ีมีกําลงัลมแรง มกัจะเกิดขึน้บริเวณทางใต้ และทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ทัง้นีป้ระเทศไทยมกัจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุ 2 ชนิด ได้แก่ 
ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือ ลมท่ีจะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลมมรสุมมีแหล่งกําเนิดจากบริเวณท่ีมีความกด
อากาศสงู ในมหาสมทุรอินเดีย และถกูพดัออกจากศนูย์กลางกลายเป็นลมตะวนัออกเฉียงใต้ เม่ือ
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พดัข้ามเส้นศนูย์สูตร ลมตะวนัออกเฉียงใต้ก็จะกลายเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต้ และเม่ือลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต้พดัผา่นประเทศไทยทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ก็จะนํามวลอากาศชืน้จากมหาสมทุร
อินเดียมาสู่ประเทศไทยด้วย ทําให้ประเทศไทยมีเมฆและฝนตกมากโดยเฉพาะในบริเวณชายฝ่ัง 
และบริเวณเทือกเขาด้านท่ีรับลม 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ลมท่ีจะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วง
ประมาณกลางเดือนตลุาคมจนถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ ลมมรสมุนีจ้ะเกิดขึน้หลงัจากหมดอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ
ประเทศมองโกเลียและจีน พัดพานํามวลอากาศเย็นและแห้งเข้ามาสู่ประเทศไทย ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทําให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แตใ่นภาคใต้ โดยเฉพาะในภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก เม่ือได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมนี  ้ลมมรสุมนี ก็้จะนําความชุ่ม ชืน้จากอ่าวไทยเข้ามา ก่อให้เ กิดฝนตกชุก  
(กรมอตุนุิยมวิทยา, 2562) 

 

ภาพประกอบ 21 ทิศทางของลมมรสมุ 

ท่ีมา: กรมอุตนุิยมวิทยา. (2562). หนงัสืออุตนุิยมวิทยา. สืบค้นเม่ือ 21 มีนาคม 2562, 
จากhttps://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=52 
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2.1.8 ลมในกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลม

มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ สามารถแบง่ออกได้ตามฤดกูาล ได้แก่ ฤดหูนาว และฤดรู้อน ดงันี ้
ฤดหูนาวจะเร่ิมตัง้แต่กลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ กรุงเทพมหานคร

จะได้รับอิทธิพลจากมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีความกดอากาศสงูจากประเทศจีนแผ่ลงมาท่ี
ประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพฯ ทําให้อณุหภูมิในบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลต่ําลง แตเ่น่ืองจากกรุงเทพฯ
อยู่ทางตอนล่างของภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือช้ากว่าภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรุงเทพฯ จะเร่ิมมีอุณหภูมิท่ีต่ําลงประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายน เป็นต้นไป และสิน้สดุในชว่งฤดรู้อน 

ฤดรู้อนจะเร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นฤดท่ีูจะไม่ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมใดๆ แต่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ํา ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้  
พดัปกคลมุ ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าว  

ฤดฝูนจะเร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม เป็นฤดท่ีูกรุงเทพมหานคร
จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุอีกครัง้ โดยลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จากมหาสมทุรอินเดียจะพดัเข้า
ประเทศไทย ทําให้พืน้ท่ีกรุงเทพฯ มีฝนตกชุก จากร่องความกดอากาศต่ําท่ีพัดผ่านมาจากทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย และเคล่ือนขึน้มายงับริเวณภาคกลางและภาคเหนือ ทําให้พืน้ท่ีกรุงเทพฯ 
มีฝนตกมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเดือนกนัยายน (ศนูย์ภมูิอากาศ กรมอตุนุิยมวิทยา, 2562) 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่ากรุงเทพฯ ได้รับอิทธิของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศทางและความเร็วลมจากลมประจําฤดูกาลมีความแตกต่างกันไป 
ตามฤดกูาล มีผลต่อการไหลเวียนของอากาศและมลพิษทางอากาศภายในเมืองและพืน้ท่ีศกึษา 
เชน่ ในชว่งเดือนธนัวาคม หรือปลายฤดหูนาวของทกุๆ ปี ความกดอากาศสงูจากประเทศจีน จะแผ่
ลงมาปกคลมุเป็นช่วงๆ ทําให้มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลมุประเทศไทยตอนบนมีกําลงั
แรงขึน้ อุณหภูมิจะลดลง แต่ในบางช่วงความกดอากาศสูง แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว  
มีกําลงัอ่อนลง ส่งผลให้มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือมีกําลงัอ่อนลง ผนวกกบัการเกิดการผกผนัของ
อุณหภูมิ (Inversion) ในระดับล่าง การลอยตัวหรือการกระจายตัวของมลพิษอยู่ในระดับต่ํา  
เม่ือลมมรสุมอ่อนกําลงัลง เกิดลมสงบ ทําให้อากาศไม่สามารถไหลเวียนหรือถ่ายเทได้ เกิดการ
สะสมของมลพิษในบรรยากาศ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน  
(ศนูย์ภมูิอากาศ กรมอตุนุิยมวิทยา, 2562) 
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3. พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics : CFD) 
3.1 ความหมายของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid 

Dynamics: CFD) 
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics หรือ CFD) คือ 

การวิเคราะห์ระบบหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการไหลของของไหล การถ่ายเท  
ความร้อนและปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาทางเคมี โดยใช้การจําลองด้วยคอมพิวเตอร์ ท่ีจะ
ทําการวิเคราะห์เพ่ือจําลองพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 
คือวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการไหลท่ีมีพืน้ฐานมาจากสมการนาเวียร์ สโตกส์ ( Navier-Stokes 
Equations) โดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ถกูพฒันาขึน้มาตัง้แต ่ค.ศ.1960 เร่ิมแรกถกูนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ท่ีได้ประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบ  
และพฒันาการผลิตอากาศยานต์และเคร่ืองยนต์เจ็ท หลงัจากนัน้พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ  
ถกูนํามาพฒันาและนําไปประยกุต์ใช้อย่างแพร่หลายในสายงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการวิเคราะห์การไหล 
เน่ืองจากเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมการวิเคราะห์หลากหลายประเภท 
ได้แก่ ด้านอากาศพลศาสตร์ คือ แรงทางอากาศพลศาสตร์ท่ีกระทํากบัอากาศยานและยานพาหนะ 
เชน่ การยกและลากยานพาหนะ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชน่ การระบายความร้อน
ของอุปกรณ์และวงจรขนาดเล็กต่างๆ ด้านวิศวกรรมเคมี เช่น การผสมและแยกสารเคมี และ  
การขึน้รูปโพลิเมอร์ เป็นต้น ด้านอตุนุิยมวิทยา เช่น การพยากรณ์อากาศ ด้านสภาพแวดล้อม เช่น  
การกระจายของสารมลพิษและของเสีย การระบายอากาศภายในและภายนอกอาคาร และ  
การระบายอากาศภายในเมือง เป็นต้น (จอมภพ แววศกัดิ,์ 2549) 

3.2 การท างานของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
พลศาสตร์ของไหลเชิง คํานวณจะทํางานโดยใช้รหัส ( Code)  ในท่ีนี  ้ Code  

คือ อลักอริธึมเชิงเลขท่ีสามารถจดัการปัญหาการไหลของของไหลได้ อยู่ในแพ็คเก็จ ประกอบด้วย
สว่นตอ่ประสานกบัผู้ใช้ (User Interfaces) ท่ีใช้ในการนําเข้าตวัแปร (Parameters) และตรวจสอบ
ผลลพัธ์ ดงันัน้รหสั (Code) จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั คือ ก่อนการประมวลผล (Pre- 
processing) การแก้ปัญหา (Solver) และหลงัการประมวลผล (Post-processing) 

3.2.1 ก่อนการประมวลผล (Pre – Processing) 
ในขัน้ตอนก่อนการประมวล (Pre - Processing) เป็นการกําหนดโดเมนการไหล 

ท่ีต้องการทําการวิเคราะห์ ประกอบด้วยการนําเข้าของปัญหาของของไหล สู่โปรแกรมพลศาสตร์
ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) ซึ่งรูปแบบของอินเทอร์เฟส จะมีลักษณะท่ีสามารถใช้งานง่ายและ  
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มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของข้อมูลนําเข้าท่ีเหมาะสมในการใช้งาน โดยประกอบด้วยขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1.1 การกําหนดรูปทรงหรือเรขาคณิต เป็นขอบเขตทางกายภาพของพืน้ท่ี
ศกึษาในครัง้นี ้โดยการคํานวณและสร้างรูปทรงของโดเมน 

3.2.1.2 การสร้างโครงตาข่ายหรือสร้างเมช (Meshing) คือ การแบ่งโดเมน
ออกเป็นเอลิเมนต์ท่ีมีขนาดเล็กๆ ท่ีเล็กกว่าโดเมนและไม่ซ้อนทับกันซึ่งก็คือกริด (Grid) หรือ 
โครงตาขา่ย (Mesh) ของเซลล์ 

 

ภาพประกอบ 22 ตวัอยา่งการสร้างโครงตาขา่ย (Meshing)  

ท่ีมา: วารสารวิทยาศาสตร์ทกัษิณ. (2549). พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ. สืบค้นเม่ือ 5 
มิถนุายน 2562, จาก http://kb.tsu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/126/1/article%204.pdf 

3.2.1.3 การเลือกลกัษณะทางกายภาพท่ีเกิดขึน้ในแบบจําลอง 
3.2.1.4 การระบคุณุสมบตัขิองของไหล 
3.2.1.5 การกําหนดรายละเอียดของเง่ือนไขขอบเขต (Boundary Condition)  

ท่ีเหมาะสม 
วิธีการแก้ปัญหาการไหล เช่น ความเร็วลม อณุหภูมิ ความกดอากาศ จะถกูกําหนด

ไว้ท่ีโหนด ภายในเซลล์แต่ละเซลล์ ความถูกต้องแม่นยําในการคํานวณเพ่ือสร้างแบบจําลองนี  ้
จะขึน้อยู่กับจํานวนของเซลล์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการคํานวณจะขึน้อยู่กับความละเอียดของกริด  
และประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ 

3.2.2 การแก้ปัญหา (Solver)  
การแก้ปัญหา (Solver) หรือการประมวลผล (Processing) เป็นขัน้ตอนการเลือก

รูปแบบ เพ่ือใช้ในการสร้างสมการเพ่ือการคํานวณสร้างแบบจําลอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
3.2.2.1 การเลือกรูปแบบสมการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงันี ้
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(1) การบรูณาการร่วมกนัของสมการของไหลในทกุ  
(2) การแปลงค่าของข้อมูลให้มีรายละเอียดต่ําลง โดยการแปลงสมการ

อินทิกรัลให้กลายเป็นระบบสมการพีชคณิต 
(3) ผลลพัธ์ท่ีได้จากสมการพีชคณิตโดยวิธีการวนซํา้ 

3.2.2.2 สมการท่ีใช้สร้างแบบจําลองคํานวณพลศาสตร์การไหลของของไหล  
การไหลของของไหลประเภทลมจะมีรูปแบบการไหลท่ีมีความป่ันป่วนตาม

ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี สมการท่ีนํามาใช้ในการจําลองทางด้านพลศาสตร์ของไหลจะนํา
สมการความต่อเน่ือง สมการโมเมนตมั และสมการพลังงาน มาใช้ในการควบคุมหลักเพ่ือท่ีจะ
แสดงให้เห็นรูปแบบของการไหล มีรายละเอียด ดงันี ้(จอมภพ แววศกัดิ,์ 2558) 

สมการความตอ่เน่ือง 
 

   ∇V̅ = 0 
 
สมการโมเมนตมั 

 

p(V̅ ∗ ∇V̅) = −∇P̅ +  μ(∇2V̅) − pgi, i = x, y, z 
 
สมการพลงังาน 
 

   pcp(V̅ ∗ ∇T) = k(∇2T) 
 

เม่ือ V̅ คือ เวกเตอร์ความเร็ว 
    P̅ คือ เวกเตอร์ความดนั 
    μ คือ ความหนืดของของไหล 
    k คือ คา่การนําความร้อน 

    p คือ ความหนาแนน่อากาศ 
    cp คือ คา่ความจคุวามร้อนจําเพาะ 
    g คือ คา่ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง  
                                                                   โลก 

    T คือ อณุหภมูิในหนว่ยเคลวิน 
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แบบจําลองป่ันป่วน (Turbulence Models) จะถูกนํามาใช้ในการพิจารณา 
ความป่ันป่วนในกระบวนการไหล โดยจะใช้ตัวเลขเรย์โนลด์ในการพิจารณา ระบุความหนืด 
ของของไหล ดงัสมการ 

 

   Re = ρLU/μ 
 

เม่ือ Re คือ ตวัเลขเรย์โนลด์ 
    ρ คือ ความหนาแนน่ของของไหล 
    μ คือ ความหนืดพลวตัของของไหล 
    L คือ ความยาวคณุลกัษณะ 

    U คือ อตัราเร็ว (Speed) ของของไหล 
 
ทัง้นีก้ารคํานวณพลศาสตร์ของไหลในรูปแบบการไหลแบบป่ันป่วน เพ่ือสร้าง

แบบจําลอง สามารถทําได้หลายรูปแบบ ดงันี ้
1) การจําลองเชิงตวัเลขโดยตรง (Direct Numerical Simulation : DNS) คือ การ

แก้สมการ Navier-Stokes โดยไม่ใช่แบบจําลองความป่ันป่วน แต่เป็นการแก้สมการด้วยวิธีเชิง
ตวัเลข เหมาะสมแก่การวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีมีความละเอียดและซบัซ้อน ในระดบัสเกลเล็ก เน่ืองจาก
จะทําการจําลองการไหลของกระแสลมหมนุวนท่ีเกิดขึน้ทกุๆ ขนาด (Length Scale) ตัง้แตก่ระแส
หมุนวนขนาดเล็กท่ีสุดจนถึงกระแสหมุนวนท่ีใหญ่ท่ีสุด ดงัภาพประกอบ 23 ซึ่งทําให้การสร้าง
แบบจําลองจะมีความถกูต้องสงู แตไ่มส่ามารถใช้ในการจําลองระดบัเมืองได้จากความละเอียดใน
การวิเคราะห์ท่ีมากเกินกวา่ท่ีจะสามารถประมวลผลได้ (Chung & Malone-Lee, 2011) อีกทัง้การ
คํานวณจะใช้ระยะเวลานาน จึงเป็นแบบจําลองท่ียากแก่การนํามาใช้งาน และไม่เหมาะในการใช้
งานจริง 
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ภาพประกอบ 23 ตวัอยา่งการจําลองเชิงตวัเลขโดยตรง (DNS) 

ท่ีมา: ANSYS. (2012). The Most Accurate & Advanced Turbulence Capabilities. 
Retrieved June 5, 2019, from https://support.ansys.com/staticassets/ANSYS/Conference 
/Confidence/Chicago/Downloads/most-accurate-advanced-turbulence-capabilities.pdf 

2) การจําลองแบบหมุนวนขนาดใหญ่ (Large Eddy Simulation : LES) เป็น
แบบจําลองการเคล่ือนโดยใช้แบบจําลองแบบป่ันป่วนของของไหลท่ีไม่คงท่ี ปรับปรุงมาจากการ
จําลองแบบ DNS สามารถจําลองได้ทัง้ในระดบัสเกลเล็กและสเกลใหญ่ มีการหมุนวนทัง้ขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก ถ้าทําการจําลองแบบกระแสหมนุวนขนาดใหญ่ จะทําการจําลองโดยสมการ
นาเวียร์-สโตกส์ ในสว่นการหมนุวนท่ีมีขนาดเล็ก จะทําการจําลองโดยใช้การจําลองความป่ันป่วน
ท่ีนําข้อมูลทางสถิติของกระแสหมุนวนขนาดเล็กมาคํานวณ ทัง้นีค้วามละเอียดของโครงตาข่าย
หรือเมชของการจําลองแบบหมุนวนขนาดใหญ่ (LES) จะมีความละเอียดและการใช้เวลาในการ
คํานวณท่ีน้อยกวา่การจําลองเชิงตวัเลขโดยตรง (DNS) 

 

 

ภาพประกอบ 24 ตวัอยา่งการจําลองแบบหมนุวนขนาดใหญ่ (LES) 

ท่ีมา: ANSYS. (2012). The Most Accurate & Advanced Turbulence Capabilities. 
Retrieved June 5, 2019, from https://support.ansys.com/staticassets/ANSYS/Conference 
/Confidence/Chicago/Downloads/most-accurate-advanced-turbulence-capabilities.pdf 
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3) การจําลองแบบเรย์โนลด์เฉล่ีย นาเวียร์-สโตกส์ (Reynolds Averaged 
Navier-Stokes : RANS) เป็นการแก้สมการ RANS เพ่ือหาความเร็วเฉล่ีย ด้วยการใช้แบบจําลอง
ป่ันป่วน ในการวิเคราะห์การไหลแบบป่ันป่วน การจําลองแบบ RANS เป็นการสร้างแบบจําลองท่ีมี
มาตัง้แต ่30 ปีท่ีแล้ว มีความเก่าแก่มากท่ีสดุในแบบจําลองท่ีกลา่วมาในข้างต้น แตเ่ป็นท่ีนิยมใช้ใน
ปัจจบุนั เน่ืองจากการสร้างแบบจําลองท่ีวิเคราะห์การไหลแบบป่ันป่วนในลกัษณะของปริมาตรปิด 
มีการแก้สมการ  Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) และเพิ่มแรงเค้นเรย์โนลด์ส 
(Reynolds stress) เข้าไปในการวิเคราะห์การไหลแบบอดัตวัไมไ่ด้แบบป่ันป่วน โดยความเค้นของ
เรย์โนลด์จะประกอบด้วยสมาชิก 9 ตวั ท่ีมีความสมมาตร จึงสามารถแบ่งความเค้นนีอ้อกเป็น
ความเค้นตัง้ฉาก 3 ตวั และความเค้นเฉือน 3 ตวั ทัง้นีค้วามเค้นของเรย์โนลด์จะมีอิทธิพลท่ีส่งผล
ตอ่การไหลแบบป่ันป่วนสงู ทําให้มีการส่งผ่านโมเมนตมัของของไหลมากขึน้ และความเค้นเฉือน
จะมีผลตอ่การสง่ผา่นโมเมนตมัของเหลวมากกวา่ความเค้นตัง้ฉากของเรย์โนลด์  

ทัง้นีแ้บบจําลองนีมี้ความละเอียดน้อยกว่าแบบจําลองเชิงตวัเลขโดยตรง (DNS) 
และแบบจําลองแบบหมุนวนขนาดใหญ่ (LES) และจะใช้เวลาในการสร้างแบบจําลองน้อยกว่า
แบบจําลองทัง้สองท่ีกล่าวมาในข้างต้น สามารถสร้างแบบจําลองได้ในคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
แบบจําลองนีเ้หมาะสมแก่การวิเคราะห์การไหลเวียนของลมในระดบัเมือง (Urban) ท่ีไม่ได้แสดง
รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอาคารท่ีใช้ในการศึกษาจะอยู่ในรูปทรงปริมาตร  
มีพืน้ผิวราบเรียบ ผู้ ศึกษาจึงได้นําแบบจําลองเรย์โนลด์สเฉล่ียนาเวียร์-สโตกส์ (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes : RANS) มาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

ภาพประกอบ 25 ตวัอยา่งการจําลองแบบเรย์โนลด์ส เฉล่ีย นาเวียร์-สโตกส์ (RANS) 

ท่ีมา: ANSYS. (2012). The Most Accurate & Advanced Turbulence Capabilities. 
Retrieved June 5, 2019, from https://support.ansys.com/staticassets/ANSYS/Conference 
/Confidence/Chicago/Downloads/most-accurate-advanced-turbulence-capabilities.pdf 
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3.2.3 หลงัการประมวลผล (Post - Processing) 
ในขัน้ตอนหลังการประมวลผลจะเป็นขัน้ตอนท่ีใช้ในการแสดงผลข้อมูลเชิงภาพ 

ในรูปแบบกราฟฟิก สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
3.2.3.1 รูปทรงเรขาคณิตของโดเมนและการแสดงผลในรูปแบบกริด 
3.2.3.2 การแสดงผลในรูปแบบเวกเตอร์ 
3.2.3.3 การแสดงผลในรูปแบบเส้นและเงาของเส้นชัน้ความสงู 
3.2.3.4 การแสดงผลในรูปแบบพืน้ผิว 2 มิตแิละ 3 มิต ิ
3.2.3.5 การตดิตามการเคล่ือนท่ีของอนภุาค 
3.2.3.6 การแสดงผลท่ีสามารถจัดการได้ เช่น สามารถหมุน หรือปรับขนาดได้

และในปัจจบุนัสามารถแสดงผลในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว แสดงให้เห็นการเคล่ือนท่ีแบบไดนามิก 
และสามารถส่งออกข้อมูลเพ่ือนําไปจัดการเพิ่มเติมภายนอกโปรแกรมได้  (Versteeg & 
Malalasekera, 2007)  

 
3.3 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเพื่อการออกแบบเมืองและการวางผังเมือง 

พลศาสตร์ของไหลเชิ ง คํานวณ ห รือ  CFD นิยมนํามาใ ช้ ในการวิ เคราะ ห์ 
และการจําลองในงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบชุมชนเมืองและการวางผังเมือง 
เน่ืองจากในการวิเคราะห์และสร้างแบบจําลอง  จะช่วยประเมินผลกระทบด้านกระแสลม 
ความสามารถในการระบายอากาศตามธรรมชาติ ในระดบัความสูงต่างๆ ช่วยประเมินศกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะลดความร้อนและการสะสมตัวของมลพิษ  เป็นแนวป้องกันการเกิดปัญหา 
จากการวางผังอาคาร หรือการพัฒนาพืน้ท่ีในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันมีการใช้
พลังงานภายในเมืองจํานวนมาก เกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมือง เกิดปัญหาด้านมลพิษ  
ทางอากาศ จากความหนาแน่นของพืน้ท่ีท่ีมีพืน้ท่ีเปิดโล่งท่ีไม่เพียงพอ การจราจร ทางเท้า และ
ถนนมีความแออัด เป็นต้น ซึ่งการออกแบบพืน้ท่ีท่ีดีจะต้องมีการคํานึงถึงการระบายอากาศ 
ภายในเมือง โดยท่ี Harvard Lomax เป็นผู้ ริเร่ิมในการนําพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณมาใช้ 
ในการวิเคราะห์ทิศทางลม ความเร็วลม และอุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อน  (Chung & 
Malone-Lee, 2011) ในฮ่องกง ได้ทําการศกึษาผลกระทบด้านกระแสลมและสภาพแวดล้อมเมือง
โดยใช้แบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณจํานวนมาก เน่ืองจากฮอ่งกงมีความหนาแน่นของ
พืน้ท่ี ท่ีประกอบด้วยอาคารสงูจํานวนมาก ป้องกนัความรุนแรงของกระแสลม การเกิดพืน้ท่ีอบัลม 
อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้ ส่งผลตอ่การเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และการติดเชือ้ในบริเวณ
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พืน้ท่ีนัน้ๆ ในประเทศแคนาดา สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ทําการจําลองพลศาสตร์ 
ของไหลเชิงคํานวณ เพ่ือจดัทําคู่มือผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสลมท่ีส่งผลต่อสภาวะความสบาย 
ในระดบั Pedestrian Level ในฤดรู้อนและฤดหูนาว เป็นต้น และเมืองฉางชงุ ประเทศจีน ได้ทําการ
สร้างแบบจําลองลกัษณะสภาพแวดล้อมของลมภายในเมือง และเสนอแนวระบายอากาศภายใน
เมืองเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านลม ช่วยบรรเทาผลกระทบของการเกิดปัญหามลพิษ 
ทางอากาศและปรากฎการณ์เกาะความร้อนภายในเมือง โดยการสร้างแบบจําลองลักษณะ
สภาพแวดล้อมด้านลมชว่งฤดรู้อนและฤดหูนาวภายในพืน้ท่ี (Shouzhi, Jiang, & Zhao, 1998)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ เป็นท่ียอมรับ
และนิยมในงานด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมืองและการวางผงัเมือง ทัง้ในขัน้ตอน
ก่อนการสร้างอาคารและหลงัการสร้าง ช่วยลดผลกระทบและปัญหาท่ีเกิดจากลกัษณะการวางตวั
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เกิดการระบายอากาศในพืน้ท่ีเมืองท่ีระดับเหมาะสม ลดการเกิด
ปัญหาปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมือง และปัญหามลพิษทางอากาศ 

4, ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมลพษิทางอากาศ 
4.1 ความหมายของมลพษิทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีการเจือปนของ 
สารต่างๆ ฝุ่ นละออง หรือวัตถุอันตรายชนิดอ่ืนๆ ในปริมาณและระยะเวลาท่ีสามารถก่อให้เกิด
ผลเสียและเกิดอนัตรายตอ่มนษุย์ สตัว์ พืช และสภาพแวดล้อมตา่งๆ เชน่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่ นละออง เป็นต้น  

4.2 ระบบภาวะมลพษิทางอากาศ 
ระบบภาวะมลพิษทางอากาศ จะเกิดขึน้ได้จากการรวมกนัของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Emission Sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere)  
และผู้ ได้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) เกิดความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดระบบ
ภาวะมลพิษทางอากาศ (กรมควบคมุมลพิษ, 2554) 
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ภาพประกอบ 26 ระบบภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution System) 

ท่ีมา: กรมควบคมุมลพิษ. (2554). รู้รอบทิศมลพิษทางอากาศ บทเรียน แนวคิดและการ
จดัการ. สืบค้นเม่ือ 23 มีนาคม 2562, จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php 

4.2.1 แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Emission Sources) คือ แหล่ง ท่ีสร้าง 
สารมลพิษให้เกิดขึน้และปลดปล่อยออกสูบ่รรยากาศ ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ กําเนิดออกมาได้
ทัง้จากธรรมชาติและมนษุย์เป็นผู้ ท่ีสร้างขึน้ เช่น จากการเผาไหม้ในท่ีโล่ง การเผาเพ่ือเกษตรกรรม 
การเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของยานพา หนะ รวมถึง
การจราจรท่ีตดิขดั 

4.2.2 อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) คือ ตวักลางหรือส่ือกลางท่ีทําให้มลพิษ
แพร่กระจายออกจากแหล่งกําเนิด มีตัวแปรด้านอุตุนิยมวิทยาและตัวแปรด้านลักษณะ  
ทางกายภาพของพืน้ท่ีเป็นตวัควบคมุระยะการแพร่กระจายตวั โดยตวัแปรด้านอตุนุิยมวิทยา ได้แก่ 
ความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ  เป็นต้น ท่ีช่วยนําพามลพิษออกจากแหล่งกําเนิด 
แพร่กระจายออกไปยังพืน้ท่ีต่างๆ ตัวแปรด้านลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะสัณฐาน  
เป็นอีกหนึง่ตวัแปรหลกัท่ีมีผลตอ่การแพร่กระจายตวัของมลพิษ ลกัษณะทางกายภาพหรือลกัษณะ
สัณฐานท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการกระจายตัวของมลพิษท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ลักษณะ  
ภมูิประเทศแบบราบลุม่ ภเูขา หบุเขา แหลง่นํา้ ต้นไม้ และอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างตา่งๆ เป็นต้น  

อากาศหรือบรรยากาศ 
(Atmosphere) 

สารมลพิษ 
(Pollutants) 

แหลง่กําเนิดสารมลพิษ 
(Emission Sources) 

ผู้ รับผลกระทบ 
(Receptors) 

การแพร่กระจายมลพิษ 
(Dispersion) 
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4.2.3 ผู้ ได้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) คือ ผู้ ท่ีได้รับหรือสัมผัสมลพิษ 
ในอากาศ ได้แก่ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีอยู่รอบแหล่งกําเนิด  ได้รับผลกระทบ 
เกิดความเสียหายตามระดบัความเข้มข้น และระยะเวลาท่ีได้รับหรือสมัผสัมลพิษ 

4.3 แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศ 
แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) และ

แหลง่กําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ (Man - Made Sources หรือ Anthropogenic Sources) 
4.3.1 แหล่งกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) เป็นแหล่งกําเนิดท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติ มีกระบวนการสร้างสารท่ีเป็นมลพิษขึน้มาและปลดปล่อยออกมาทางอากาศตาม
กระบวนการทางธรรมชาต ิเชน่ แผน่ดนิไหว ไฟป่าตามธรรมชาต ิการปลอ่ยก๊าซจากการย่อยสลาย
ของซากพืชซากสตัว์ เป็นต้น 

4.3.2 แหล่งกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man - Made Sources หรือ
Anthropogenic Sources) เป็นแหล่งกําเนิดท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมของมนุษย์ ท่ีทําให้มีการ
ปลดปลอ่ยหรือแพร่กระจายตวัออกมา แบง่ได้เป็น 3 ประเภท คือ 

4.3.2.1 แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีอยู่กับท่ี ได้แก่ การปลดปล่อยมลพิษ  
จากโรงงานอุตสาหกรรม ไอระเหยจากคลังนํา้มันและสถานีบริการนํา้มัน เป็นต้น มลพิษท่ี  
ถูกปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดประเภทนี ้ ได้แก่ ฝุ่ นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์  ซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น  

4.3.2.2 แหลง่กําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีเคล่ือนท่ี ได้แก่ มลพิษจากยานพาหนะตา่งๆ 
เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เคร่ืองบิน เป็นต้น ยานพาหนะต่างๆ จะขับเคล่ือนได้ต้องใช้นํา้มัน
เชือ้เพลิงในการขบัเคล่ือน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการระบายออกจากห้องเคร่ืองยนต์และ
ท่อไอเสียจากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ มลพิษท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิดประเภทนี ้
ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  
เป็นต้น 

4.3.2.3 มลพิษทางอากาศท่ีไม่มีแหล่งกําเนิดแน่นอน ได้แก่ การเผาในท่ีโล่ง การ
ลกัลอบเผาป่า การเผาตอซงัในนาข้าว การเผาขยะ ฝุ่ นละอองจากพืน้ดนิท่ีถกูพดัพาโดยลมเป็นต้น 
ก่อให้เกิดมลพิษตา่งๆ เชน่ ฝุ่ นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ 
และรวมถึงโอโซน เป็นต้น ซึง่การเผาไหม้ในท่ีโลง่หรือการเผาในรูปแบบตา่งๆ นี ้จะสง่ผลกระทบตอ่
คน สตัว์ พืชและสิ่งแวดล้อมตา่งๆ ในวงกว้าง สามารถก่อให้เกิดมลพิษข้ามแดน (Transboundary 
Pollution) ได้ 
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4.4 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

ประเทศไทยได้มีการกําหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศ ไว้ในพระราชบญัญัติส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 32 ตามหลกัเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกับความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข้องกับประเทศ ทัง้นีม้ลพิษ 
ทางอากาศท่ีมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศประกอบด้วยมลพิษ 7 ชนิด 
รวมถึงฝุ่ นละออง PM2.5 

ฝุ่ นละออง PM2.5 เป็นฝุ่ นละอองท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน มี
แหล่งกําเนิดจากแหล่งกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) และแหล่งกําเนิดท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources หรือ Anthropogenic Sources) ได้แก่ ไฟป่า การเผา
ไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของยานพาหนะ การเผาวสัดกุารเกษตร โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ฝุ่ นละออง PM2.5 เป็นฝุ่ นละอองท่ีสามารถเดินทางเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ ส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพของมนษุย์ ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ เป็นต้น หากได้รับใน
ปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนือ้เ ย่ือปอด ทําให้การทํางานของปอดเ ส่ือม
ประสิทธิภาพลง หลอดลมอกัเสบ มีอาการหอบหืด 

ฝุ่ นละออง PM2.5 ในพืน้ท่ีเมือง เกิดจากการปล่อยมลพิษจากแหล่งกําเนิด ทัง้จาก
แหล่งกําเนิดทางธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะแหล่งกําเนิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ได้แก่ การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของยานพาหนะ การจราจรท่ีติดขัดจากการเพิ่มขึน้ของ
รถยนต์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีรถยนต์จดทะเบียนสะสมตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
ทัง้หมด 38.27 ล้านคนั มีรถท่ีใช้นํา้มนัดีเซลจํานวน 9.84 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 25.7 สามารถ
ปล่อยฝุ่ นละอองได้ทัง้หมด 246,000 กรัมตอ่กิโลเมตร รถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมาย ว่าด้วย
การขนสง่ทางบกมีจํานวน 1.29 ล้านคนั ใช้นํา้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิง จํานวน 0.98 ล้านคนั คดิเป็น
ร้อยละ 76.31 สามารถปล่อยฝุ่ นละอองได้ทัง้หมด 980,000 กรัมตอ่กิโลเมตร และถ้าหากรถยนต์
ใช้นํา้มนัดีเซลวิ่งพร้อมกันอยู่บนถนนทัง้หมด 10,820,000 คนั พบว่ารถยนต์เหล่านีจ้ะปล่อยฝุ่ น
ละอองมากถึง 373,400.00 กรัมต่อกิโลเมตร รายละเอียดดังตาราง 3 (กรมการขนส่งทางบก, 
2562) 
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ตาราง 3 จํานวนรถตามกฎหมายวา่ด้วยรถยนต์จดทะเบียนสะสมจําแนกตามชนิดเชือ้เพลิง และ
การปล่อยฝุ่ นละออง 

ประเภทรถยนต์ที่ใช้น า้มันดีเซล 
ค่ามาตรฐานการ
ปล่อย PM   (กรัม/
กิโลเมตร) 

จ านวนรถที่จด
ทะเบียนทัง้หมด 

(ณ 31 ธ.ค. 61) 

ค่าการปล่อย PM 
จากจ านวนรถ
ทัง้หมด             
(กรัม/กิโลเมตร) 

รถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมาย

วา่ด้วยรถยนต์ 

0.03 9,840,000 246,000.00 

รถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมาย

วา่ด้วยการขนสง่ทางบก 

0.13 980,000 127,400.00 

รวม - 10,820,000 373,400.00 

ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก. (2562). รายงานจํานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561. สืบค้นเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2562, จาก https://web.dlt.go.th/statistics/#% 
E0%B9%88 

แตท่ัง้นีก้ารกระจายตวัของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในแตล่ะพืน้ท่ี  
มีความแตกตา่งกนั จากกระแสลมท่ีมีความแตกตา่งกนั เช่น พืน้ท่ีชายทะเล แอ่งกระทะ อาคารสงู 
และการเกิดเกาะความร้อนเมือง เป็นต้น (วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ และคณะ. 2543) ดงันัน้ปัจจัย 
ท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละออง PM2.5 ได้แก่ แหลง่กําเนิดมลพิษ การพดัพาและแปรสภาพของมลพิษ 

การพัดพาและแปรสภาพของมลพิษ (Transportation and Transformation of 
Pollutants) เกิดขึน้จากปัจจยัทางด้านอุตนุิยมวิทยาและลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ปริมาณ
ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและสภาพแวดล้อม  
ของพืน้ท่ีนัน้ๆ เน่ืองจากบรรยากาศเป็นตวักลางนําพาฝุ่ นละออง PM2.5 เคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ี 
ได้ใกล้หรือไกลจะขึน้อยู่กับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความเร็วลม และทิศท างลม  
เป็นต้น เกิดการพดัพาหรือแพร่กระจายตวัไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ 

 
 



  

 

47 

4.4.1 ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
4.4.1.1 ลม (Wind)  

ลม (Wind) คือ อากาศท่ีมีการเคล่ือนท่ีขนานกบัผิวโลก เกิดจากความกด
อากาศ แรงเฉ่ือย และแรงเสียดทาน ลมจะมีความสมัพนัธ์กับมลพิษหรือฝุ่ นละออง PM2.5 เสมอ 
เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลให้ฝุ่ นละอองมีความเข้นข้นมากขึน้หรือเจือจางลง ความเร็วลม
และทิศทางลมเป็นปัจจยัสําคญัในการวิเคราะห์ลกัษณะการแพร่กระจายของมลพิษ  

ความเร็วลม (Wind Speed) ช่วยทําให้ฝุ่ นละออง PM2.5 เกิดการเคล่ือนท่ี
ออกไป ในพืน้ท่ีตา่งๆ เกิดความเจือจาง จากการท่ีลมพดัผ่านแหล่งกําเนิด ทําให้มีควมเข้มข้นของ
ฝุ่ นละอองลดลง การเคล่ือนท่ีของอากาศแบบกระแสวน (Eddy) มีความสําคญัตอ่การเจือจางของ
มลพิษ การเคล่ือนท่ีของอากาศแบบกระแสวนจะเป็นการเคล่ือนไหวอิสระขึน้ลง (Fluctuating) ทัง้
แนวดิ่งและราบ เป็นการเคล่ือนท่ีก่อให้เกิดความป่ันป่วน (Turbulence) (วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์, 
2543) ถ้าหากการเคล่ือนท่ีของอากาศแบบกระแสหมนุวน (Eddy) มีขนาดเล็กกว่ากลุม่ของมลพิษ 
ก็จะช่วยทําให้ความเข้มข้นของมลพิษเจือจางลงกระแสอากาศหมุนวนใหญ่กว่ามลพิษ ก็จะพา
มลพิษเคล่ือนท่ีออกไปได้มากขึน้ กระแสไหลวนมากขึน้ สามารถเจืองจางมลพิษได้มากขึน้ แตถ้่า
การเคล่ือนท่ีของอากาศแบบกระแสวน มีความป่ันป่วนในบรรยากาศลดลง ความสามารถในการ
เจืองจางของมลพิษจะลดต่ําลง ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองในพืน้ท่ีก็จะมากขึน้ 

ทิศทางลม (Wind Direction) ช่วยทําให้ฝุ่ นละออง แพร่กระจายออกไป
ยังทิศทางต่างๆ เน่ืองจากทิศทางลมมีผลต่อการกระจายตัวของอากาศ เป็นตัวกําหนดว่าฝุ่ น
ละอองจะเคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางไหน (Oke, 1988) 

ประเทศไทย มีสภาพทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ฤดูมรสุมตะวันออก  
เฉียงเหนือ  และฤดมูรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ส่งผลต่อทิศทางลมและความเร็วลมท่ีแตกต่างกันไป
ตามฤด ูมีลมท้องถ่ิน ได้แก่ ลมบก ลมทะเล และลมเมือง ท่ีมีความเร็วลมต่ํา ลมตา่งๆ เหลา่นี ้ล้วน
มีความสมัพนัธ์ตอ่การเกิดมลพิษทางอากาศ จากลกัษณะของลมท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ท่ีใน
แตล่ะฤด ูดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบความเร็วลม 

ชนิดลม 
ความเร็วลม 

ลักษณะผลกระทบที่เกิดจากกระแสลม 

น็อต กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ลมสงบ < 1 < 1 ลมสงบ ควนัลอยขึน้ตรง 

ลมเบา 1 - 3 1 - 5 ทิศทางลมสงัเกตได้จากควนั ท่ีไมใ่ช่จากศรลม 

ลมอ่อน 4 - 6 6 - 11 รู้สกึมีลมประทะหน้า ใบไม้เคลื่อนไหว ศรลมเร่ิมหนัทิศทางไปตามลม 

ลมเฉ่ือย 7 - 10 12 - 19 ใบไม้และก่ิงไม้เล็กๆ เคลื่อนไหวตลอดเวลา  

ลมปานกลาง 11 - 16 20 - 28 ฝุ่ นละอองฟุ้ ง กระดาษปลิว ก่ิงไม้เล็กๆ โยก 

ลมกระโชก 17 - 21 29 - 38 ต้นไม้เล็กๆ เร่ิมโยก แหลง่นํา้บนบกเร่ิมเคลื่อนเป็นระลอก 

ลมแรง 22 - 27 39 - 49 ก่ิงไม้ใหญ่โยก ไมส่ะดวกท่ีจะใช้ร่ม 

พายปุานกลาง 28 - 33 50 - 61 ต้นไม้โยก เดินต้านลมไมส่ะดวก 

พายกุระโชก 34 - 40 62 - 74 ก่ิงไม้หกั เดินไปข้างหนาไมส่ะดวก 

พายแุรง 41 - 47 75 - 88 สิ่งก่อสร้างเสียหายเล็กน้อย 

พายจุดั 48 - 55 89 - 102 ต้นไม้ถอนรากสิ่งก่อสร้างเสียหายมาก 

พายจุดั 56 - 63 103 - 177 สิ่งก่อสร้างเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 

เฮอร์ริเคน > 63 >117 สิ่งก่อสร้างเสียหายหนกั 

ท่ีมา: กรมอุตนุิยมวิทยา. (2562).  หนงัสืออุตนุิยมวิทยา. สืบค้นเม่ือ 21 มีนาคม 2562, 
จาก https://www.tmd.go.th /info/info.php?FileID=52 

4.4.1.2 อณุหภมูิ (Temperature) 
อุณหภูมิและระดับความสูงของบรรยากาศ มีความสัมพันธ์ต่อการ

เคล่ือนท่ีของฝุ่ นละออง PM2.5 เน่ืองจากบรรยากาศในแตล่ะระดบัความสงู มีอณุหภูมิแตกตา่งกัน 
ซึ่งโดยปกติแล้วอุณหภูมิจะต่ําลงเม่ือความสูงเพิ่มขึน้ ความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละระดบั  
ความสูงของบรรยากาศ ส่งผลต่อปริมาณความป่ันป่วนของอากาศ ท่ีจะนํามลพิษในอากาศ
เคล่ือนท่ีไปด้วย ในเวลากลางวนั โดยเฉพาะฤดรู้อน ฝุ่ นละอองในบรรยากาศจะมีการแพร่กระจาย
ตวัได้ดี เน่ืองจากแสงอาทิตย์ท่ีส่องลงมายงัพืน้ผิวโลกจะมีการแผ่คล่ืนความร้อน ทําให้อุณหภูมิ
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ใกล้พืน้ผิวดินร้อน และเกิดความป่ันป่วนของอากาศ อากาศร้อนจะเคล่ือนท่ีพามลพิษลอยตวัขึน้
ด้านบนในรูปแบบหมนุวน (Turbulence) ขึน้ไปได้สงูถึง 2,000 - 3,000 เมตร หรือท่ีเรียกวา่ Mixed 
Layer ซึ่งเป็นชัน้บรรยากาศท่ีมลพิษแทรกเข้าไปผสมในอากาศ จะสามารถแทรกเข้าไปได้ดี  
เม่ือขอบเขตของบรรยากาศเกิดความไม่เสถียร (Unstable Boundary Layer) แต่ในฤดูหนาว 
อุณหภูมิใกล้พืน้ผิวดินต่ํากว่าระดบัความสูงของบรรยากาศท่ีอยู่ด้านบน อากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
จะจมตวัลงแทนการลอยตวัขึน้ด้านบนในรูปแบบหมนุวน (Turbulence) ท่ีปกตจิะสามารถขึน้ไปได้
สูงถึง 2,000 - 3,000 เมตร แต่เม่ืออากาศเย็นจมตวัลง ชัน้ Mixed Layer จะลดระดบัลงมาอยู่ท่ี
ความสงู 200 - 300 เมตร เกิดการผกผนัของอณุหภมูิ (Temperature of Inversion) ทําให้ขอบเขต
ของชัน้บรรยากาศเป็นแบบเสถียร (Stable Boundary Layer) อากาศนิ่ง การกระจายตัวของ
มลพิษต่ํา เกิดการสะสมตวัของมลพิษ ดงัภาพประกอบ 27 (Oke, 1988) 

 

 

ภาพประกอบ 27 ตวัอยา่งการผกผนัของอณุหภมูิ (Temperature of Inversion) 

ท่ีมา:  T.R.  Oke (1988) .  Boundary layer climates.  Retrieved October 20, 2019, 
from https://www.academia.edu/16752781/T._R._Oke__Boundary_Layer_Climates_1988 
_.PDF?auto=download 

4.4.1.3 ความชืน้ (Humidity) 
ความชืน้มีความสัมพันธ์ต่อการเคล่ือนท่ีของฝุ่ นละออง PM2.5 เน่ืองจาก

ความชืน้คือ จํานวนไอนํา้ท่ีมีอยู่ในอากาศ การเปล่ียนแปลงของความชืน้จะขึน้อยู่กับอณุหภูมิ ซึ่ง
อณุหภมูิมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดมลพิษจากท่ีกลา่วไปในข้างต้น  

ความชืน้สมัพทัธ์ (Relative Humidity) คือ อตัราส่วนของปริมาณไอนํา้ท่ี
มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ ปริมาณไอนํา้ท่ีจะทําให้อากาศอ่ิมตวั ณ อุณหภูมิเดียวกัน แสดงค่าอยู่ใน
รูปแบบเปอร์เซนต์ โดยไอนํา้ท่ีอ่ิมตวั จะมีคา่ความชืน้สมัพทัธ์เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ (Saturation 
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Gas) และ 0 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงอากาศแห้ง (Vapor-Free Gas) ความชืน้มีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมและลกัษณะทางกายภาพตา่งๆ เชน่ ในชว่งฤดรู้อนความชืน้จะตํ่ากวา่ปกต ิเป็นต้น 
ประเทศไทย มีอากาศร้อนชืน้เกือบทัง้ปี เน่ืองจากตัง้อยู่ในบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศนูย์สูตร จะมี
ความชืน้สงูในบริเวณพืน้ท่ีติดทะเล และลดต่ําลงในบริเวณท่ีลึกเข้าไปในแผ่นดิน ตัง้แตภ่าคกลาง
ขึน้ไป ประเทศไทยมีความชืน้สัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี ประมาณ 72 - 74 เปอร์เซ็นต์ฤดูร้อนจะมี
ความชืน้สมัพทัธ์ประมาณ 62 - 69 เปอร์เซ็นต์ (กรมอตุนุิยมวิทยา, 2562)  

4.4.1.4 ฝนและปริมาณนํา้ฝน (Rain) 
ฝนท่ีตกลงมาจะช่วยสร้างความชุ่มชืน้และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ

พืชในพืน้ท่ี ฝนมีความสัมพันธ์ต่อมลพิษทางอากาศ จากการช่วยชะล้างและลดปริมาณมลพิษ  
หรืออนภุาคท่ีเป็นพิษต่างๆ ท่ีฟุ้ งกระจายอยู่ในบรรยากาศ ทัง้นีป้ริมาณนํา้ฝนท่ีตกลงมา สามารถ
แบง่ปริมาณตามเกณฑ์การให้ความหมายปริมาณนํา้ฝนท่ีตกลงมา โดยประเทศในพืน้ท่ีแถบมรสมุ
โซนร้อน สามารถแบง่เกณฑ์ได้ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 การแบง่เกณฑ์ให้ความหมายของปริมาณนํา้ฝน ประเทศในพืน้ท่ีแถบมรสมุโซนร้อน 

เกณฑ์การวัด ปริมาณน า้ฝน 
ฝนวดัจํานวนไมไ่ด้ น้อยกวา่ 0.1 มิลลิเมตร 
ฝนเล็กน้อย 0.1  - 10 มิลลิเมตร 
ฝนตกปานกลาง 10.1 - 35 มิลลิเมตร 
ฝนตกหนกั 35.1 - 90 มิลลิเมตร 
ฝนตกหนกัมาก ตัง้แต ่90.1 มิลลิเมตรขึน้ไป 

ท่ีมา: กรมอุตนุิยมวิทยา. (2562).  หนงัสืออุตนุิยมวิทยา. สืบค้นเม่ือ 21 มีนาคม 2562, 
จากhttps://www.tmd.go.th /info/info.php?FileID=52 

4.4.2 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมหรือลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ที่ ก่อให้เกิด
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

สภาพแวดล้อมหรือลักษณะทางกายภาพของพืน้ ท่ี ท่ีแตกต่างกัน  มี
ความสมัพนัธ์ตอ่การแพร่กระจายของมลพิษ ประสิทธิภาพในการเคล่ือนท่ีหรือการกระจายตวัของ
มลพิษยอ่มมีความแตกตา่งกนั เชน่ ภมูิประเทศของผิวโลก ในแตล่ะพืน้ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ท่ี
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มีอิทธิพลต่อลมประจําถ่ินแตกต่างกัน ลกัษณะภูมิประเทศท่ีส่งผลต่อการเกิดมลพิษ ฝุ่ นละออง 
PM2.5 ได้แก่ 

4.4.2.1 ลกัษณะภมูิประเทศชายฝ่ังทะเล เป็นลกัษณะภมูิประเทศท่ีส่งผล
ต่อการกระจายตวัหรือสะสมตวัของมลพิษ จากการมีแนวชายฝ่ังท่ีอากาศเหนือพืน้ดินมีอณุหภูมิ
ต่ํากว่าอากาศด้านบน เกิดอุณหภูมิผกผนั (Inversion) มลพิษไม่สามารถลอยขึน้ด้านบนได้ และ
เม่ืออากาศเคล่ือนท่ีลกึเข้าไปยงัแผน่ดนิจนถึงแนวปะทะลมทะเล (Sea Breeze Front) มวลอากาศ
เย็นจากทะเลจะไหลแทนท่ีมวลอากาศร้อนบนบก ทําให้มวลอากาศร้อนบนบกท่ีเบากว่า  ลอยขึน้
ด้านบน เกิดแนวกําลังกัน้ควัน (Wall of Smoke) หรือมลพิษ ทําให้มลพิษไม่สามารถกระจาย 
ไปตามลมได้ แต่จะกระจายขึน้ด้านบนแทน ส่วนในบริเวณด้านหน้าแนวปะทะลมทะเล จะเกิด 
ชัน้บรรยากาศท่ีมีลักษณะเป็นฝาชีหรือโดมท่ีครอบไว้ ทําให้มลพิษไม่สามารถกระจายตัวขึน้
ด้านบนได้ เกิดการกกัเก็บมลพิษ จากการท่ีความร้อนของพืน้ดิน ลดความหนาของชัน้บรรยากาศ  
ท่ีมีอณุหภูมิผกผนัลง แตไ่ม่สามารถลดความหนาของชัน้บรรยากาศได้หมด เกิดเป็นฝาชีหรือโดม
ครอบ (Oke, 2004) รวมถึงการเกิดลมบก-ลมทะเล ซึ่งเป็นลมท้องถ่ิน ในตอนกลางวันจะเกิด 
ลมทะเลจากอณุหภูมิของอากาศเหนือพืน้นํา้ต่ํากว่าอณุหภูมิเหนือพืน้ดิน มวลอากาศเหนือพืน้ดิน
ท่ีอณุหภูมิสงูกว่าจะลอยขึน้ด้านบน มวลอากาศท่ีเย็นกว่าเหนือพืน้นํา้ก็จะลอยเข้ามาแทนท่ี และ
ในตอนกลางคืน จะเกิดลมบกจากมวลอากาศบนบกหรือแผ่นดินไหลย้อนกลบั ซึ่งการเกิดลมบก
ลมทะเล มีผลต่อมลพิษท่ีอยู่ในอากาศ จากระดับความสูงของลมบกลมทะเล ท่ีมีความสูง  
หลายร้อยเมตรเหนือความสงูของมลพิษท่ีถกูปลอ่ยออกมา ดงัภาพประกอบ 28 

   

ภาพประกอบ 28 พฤตกิรรมของลมในบริเวณท่ีมีภมูิประเทศแบบชายฝ่ังทะเล 

ท่ีมา: T.R. Oke. (1988). Boundary layer climates. Retrieved October 20, 2019, from 
https://www.academia.edu/16752781/T._R._Oke__Boundary_Layer_Climates_1988 

_.PDF?auto=download 
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4.4.2.2 ลกัษณะภูมิประเทศแบบภูเขาหรือหบุเขา เป็นลกัษณะทางกายภาพของ
ท่ีก่อให้เกิดลมภูเขาและหุบเขา ซึ่งเป็นลมท้องถ่ินท่ีในตอนกลางวัน อากาศใกล้พืน้ดินบนภูเขา 
ได้รับแสงพระอาทิตย์มากกว่า พืน้ดินบนภูเขาจะมีอุณหภูมิสูงกว่า อากาศเกิดการลอยตัวขึน้ 
อากาศในหบุเขาไหลเข้าไปแทนท่ี ในตอนกลางคืน อากาศจะไหลลงมาตามหบุเขา เน่ืองจากในหบุ
เขา มีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศท่ีอยู่ท่ีสูง ดังนัน้จะเห็นได้ว่าทัง้ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี
ก่อให้เกิดลมภูเขาลมหบุเขา มีอิทธิพลตอ่การเกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM2.5  จากการนํา
มลพิษท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งๆ เคล่ือนท่ีตามลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีมากบัอากาศหรือลม เช่น 
โรงไฟฟ้าตัง้อยู่ใกล้กับทะเล ลมทะเลก็จะพดันํามลพิษเข้ามาในแผ่นดิน และการมีแหล่งกําเนิด
มลพิษอยูใ่นหบุเขา ลมอาจทําให้มลพิษถกูสะสมตวัอยูใ่นหบุเขา เป็นต้น ดงัภาพประกอบ 29  

 

 

ภาพประกอบ 29 พฤตกิรรมของลมในบริเวณท่ีมีภมูิประเทศแบบภเูขาหรือหบุเขา 

ท่ีมา :  T.R.  Oke (1988) .  Boundary layer climates.  Retrieved October 20, 2019, 
from https://www.academia.edu/16752781/T._R._Oke__Boundary_Layer_Climates_1988 
_.PDF?auto=download 

4.4.2.3 ลกัษณะทางกายภาพแบบพืน้ท่ีเมือง จะประกอบไปด้วยอาคารและสิ่ง
ปลกูสร้างตา่งๆ เชน่ อาคารสงู สถานีและแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส ทางเดนิ Sky Walk และทางยกระดบั 
เป็นต้น ความสงูของอาคารท่ีแตกตา่งกนั สิ่งกีดขวางหรือความขรุขระของพืน้ผิวแบบเมือง รวมถึง
การเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมือง จะเป็นสิ่งท่ีช่วยในการกระจายตวัของมลพิษ จากความ
แปรปรวนของอากาศ แตท่ัง้นีเ้ม่ือลมหรืออากาศเคล่ือนท่ีผา่นอาคาร จะเกิดการแยกตวัของอากาศ
ท่ีไหลผ่านอาคาร ทําให้เกิดช่องว่าง (Cavity) ขนาดใหญ่ด้านหลงัอาคาร ภายในช่องว่างก็จะเกิด
การไหลย้อน (Blackflow) นํามลพิษท่ีอยู่ใต้ลมขึน้มา ถ้ามลพิษอยู่ในบริเวณท่ีมีการไหลแยกเข้าสู่
ช่องว่าง มลพิษนีก็้จะยงัคงสะสมอยู่ในช่องว่าง ไม่มีการกระจายตวั การไหลแยกท่ีก่อให้เกิดการ
สะสมตัวของมลพิษด้านหลังอาคารนี ้สามารถเกิดขึน้ได้กับด้านหลังของภูเขาหรือหุบเขา  
(วงศ์พนัธ์ ลิมปเสนีย์, 2543) ภาพประกอบ 30 และ 31 



  

 

53 

 

ภาพประกอบ 30 การไหลรอบอาคารแบบลกูบาศก์ โครงสร้างในพืน้ท่ีโลง่จะทําให้การไหลของลม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ท่ีมา: วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์. (2543). มลภาวะอากาศ. พิมพ์ครัง้ ท่ี 6. กรุงเทพฯ: 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 

ภาพประกอบ 31 อิทธิพลของอาคารตอ่การไหลของลมและการกระจายตวัของมลพิษ 

ท่ีมา:  T.R.  Oke (1988) .  Boundary layer climates.  Retrieved October 20, 2019, 
from https://www.academia.edu/16752781/T._R._Oke__Boundary_Layer_Climates_1988 
_.PDF?auto=download 

พืน้ท่ีเขตวฒันา เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทางกายภาพของความเป็นเมือง คือ อาคาร
สงูและสิ่งปลกูสร้างหรือสิ่งกีดขวางตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่สภาพทางอตุนุิยมวิทยา เชน่ การเกิดกระแสลม
แบบไหลแยก เม่ือเคล่ือนผ่านอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีส่งผลให้ด้านหลังของอาคารหรือ 
สิ่งปลูกสร้างมีการสะสมตัวของมลพิษ เกิดอากาศนิ่ง อุณหภูมิผกผัน เกิดปรากฎการณ์  
เกาะความร้อนเมือง ท่ีเกิดในพืน้ท่ีจากความหนาแน่นสูง ทําให้พืน้ท่ีวัฒนาเป็นพืน้ท่ีท่ี มีปัญหา
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มลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM2.5 จากลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีมีอาคารสูง ในระดบั
ความสูงต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่  ความเร็วลมและทิศทางลม  
เกิดการแยกตัวของอากาศหรือลมท่ีไหลผ่านอาคาร ทําให้เกิดช่องว่างหรือ Cavity และ Wake  
เกิดการสะสมตวัของฝุ่ นละออง PM2.5 ในพืน้ท่ีเมือง ทําให้ฝุ่ นละอองไมส่ามารถกระจายตวัได้ 

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
5.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม  
ท่ีออกแบบ เพ่ือสนับสนุน การนําเข้าข้อมูล (Capture) การจัดการข้อมูล (Management)  
การเปล่ียนแปลงข้อมูล (Manipulation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis, Modeling) และแสดงผล 
(Display) ของข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 

Peter A. Burrough (1998) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ เคร่ืองมือท่ีใช้
เพ่ือรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบและระบบต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ  
เชิงพืน้ท่ี สามารถนําข้อมูลสารสนเทศเชิงพืน้ท่ีกลับมาใช้ได้และสามารถแสดงลักษณะข้อมูล 
ได้ตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ (Burrough & McDonnell, 1998) 

สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2545) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบปฎิบตัิการ 
ท่ีใช้ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ท่ีท่ีมีตําแหน่งท่ีตัง้ 
ทางภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของข้อมูลนัน้ๆ ในรูปแบบของข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute 
Data) เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในกระบวนการตดัสินใจของผู้บริการ  

5.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟแวร์ (Software), ข้อมลู (Data), วิธีการหรือขัน้ตอนการทํางาน
(Methodology หรือ Procedure) และบคุลากร (People) เป็นต้น  

5.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เคร่ืองมือท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถจบัต้อง
ได้ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ เช่น ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และจอภาพ 
ซึง่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ จะต้องกระทําการจดัเก็บและประมวลผล
ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีในปริมาณมาก ดงันัน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสต์จะต้อง  
มีประสิทธิภาพท่ีดี เพียงพอตอ่การจดัเก็บและประมวลผลข้อมลู 

5.2.2 ซอฟแวร์ (Software) คือ ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป หรือท่ีเรียกว่าโปรแกรม
ประยกุต์ทางระบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เช่น โปรแกรม ArcGIS, QGIS และ MapInfo เป็นต้น
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ภายในชุดคําสัง่สําเร็จรูปหรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เหล่านี ้จะประกอบไปด้วยเคร่ืองมือต่างๆ  
ท่ีใช้ในการนําเข้าข้อมลู, ปรับแตง่ข้อมลู, จดัการข้อมลู, เรียกค้น, วิเคราะห์ข้อมลู และจําลองภาพ
หรือแสดงผลข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 

5.2.3 ข้อมลู (Data) คือ ข้อมลูตา่งๆ ท่ีจะใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 
ถูกจดัเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงพืน้ท่ีท่ีอยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล โดยได้รับการดแูลจาก
ระบบจดัการฐานข้อมลูหรือ DBMS ข้อมลูจะเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัรองลงมาจากบคุลากร  

5.2.4 บุคลากร (People) คือ ผู้ ปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น เป็นผู้ นําเข้าข้อมูล 
ผู้ ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้ เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นผู้ บริหารท่ีจะเป็นผู้ นําข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ เป็นต้น ถ้าขาดบคุลากรไป ก็จะไม่มีผู้ นํา
ข้อมลูสารสนเทศภมูิศาสตร์มาใช้ 

5.2.5 วิธีการหรือขัน้ตอนการทํางาน (Methodology หรือ Procedure) คือ วิธีการ 
ขัน้ตอนการทํางานท่ีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จะใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีการหรือขัน้ตอนการทํางานก็จะเป็นไปตามความต้องการขององค์กรหรือ
หน่วยงานนัน้ๆ ดงันัน้บุคลากร ผู้ปฎิบตัิงานจะต้องเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการทํางาน 
เพ่ือการจดัการและแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ท่ี 

6. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) คือ การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือ

คํานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรหรือมากกว่า 2 ตัวแปร โดยผลลัพธ์ท่ีได้ 
จะเรียกว่า ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ (Correlation Coefficient) เขียนแทนด้วย r ทัง้นี ้หลกัการ
ทางสถิตท่ีิใช้ในการคํานวณหาคา่สหสมัพนัธ์จะมีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของตวัแปร เชน่ 
สหสมัพนัธ์เชิงเด่ียว (Simple Correlation) และสหสมัพนัธ์พหคุณู (Multiple Correlation) เป็นต้น 
โดยการหาคา่สหสมัพนัธ์เชิงเดี่ยว (Simple Correlation) มีรายละเอียด ดงันี ้ 

6.1 สหสัมพันธ์เชิงเดี่ยว (Simple Correlation)  
สหสัมพันธ์เชิงเด่ียวหรือท่ีเรียกว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ท่ีมีการวัดความสัมพันธ์ในรูปแบบ 
เชิงเส้น สมการท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ได้แก่ 
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6.1.1 ผลลพัธ์ของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  
ผลลพัธ์ของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ท่ีได้จะมีค่าตัง้แต่ -1.00 ถึง 1.00 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้(กลัวฒัน์ มญัชะสิงห์, 2557) 
r = +1.00 คือ ข้อมลูมีความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งสมบรูณ์  

          ระหวา่ง 2 ตวัแปร 
r = -1.00 คือ ข้อมลูมีความสมัพนัธ์ทางลบอยา่งสมบรูณ์  

        ระหวา่ง 2 ตวัแปร 
r = 0.00  คือ ข้อมลูไมมี่ความสมัพนัธ์กนัระหวา่ง 2 ตวัแปร 
 

 ทัง้นีผ้ลลัพธ์การหาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจัย
ทางด้านอตุนุิยมวิทยาท่ีได้จะอยูใ่นรูปแบบผลลพัธ์ของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่-
1 ถึง 1  

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการระบายอากาศของเมืองอุทัย ธานี  

จากการท่ีปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองเป็นปรากฎการณ์ท่ีสง่ผลโดยตรงกบัประชากร ท่ีอาศยั
อยู่ภายในเมือง ความเข้มข้นของเกาะความร้อนส่งผลให้อณุหภูมิสงูขึน้ ส่งผลตอ่สภาวะน่าสบาย
เชิงอุณหภูมิของเมือง การระบายอากาศจึงเป็นหนึ่งตวัแปรท่ีช่วยบรรเทาความร้อนภายในเมือง 
อุณหภูมิความร้อนและการระบายอากาศภายในเมืองก็จะขึน้อยู่กับลักษณะกายภาพของเมือง
ด้วย การศึกษาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการระบายอากาศของเมือง มีวตัถุปะสงค์เพ่ือ
อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองจากปัจจัยด้านสิ่งปกคลุม และการศึกษารูปแบบ 
การระบายอากาศเพ่ือเสนอเป็นแนวทางของการขยายตัวของเมืองต่อไป ข้อมูลท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมลูสิ่งปกคลมุพืน้ผิว, ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อมลูความสงูอาคารตอ่
ความกว้างถนน จากกรมโยธาธิการและผงัเมือง ข้อมลูด้านภมูิอากาศ ได้แก่ อณุหภมูิ ความเร็วลม 
และทิศทางลม ในช่วงวันท่ี 2 ถึงวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และช่วงวันท่ี 13 ถึงวันท่ี 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 และทําการวิเคราะห์การระบายอากาศของเมือง 3 ช่วงเวลา คือ 1) 6.00 น. 
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(ชั่ว โมงท่ีอุณหภูมิ ต่ํา ท่ีสุดก่อนพระอา ทิตย์ขึ น้ )  2)  14.00 น.  (ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิสูง ท่ีสุด 
ท่ีพืน้ผิวมีการกกัเก็บความร้อน) และ 3) 19.00 น. (การระบายอากาศ 1 ชัว่โมงหลงัจากพระอาทิตย์
ตกดิน เป็นเวลาท่ีเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมือง) โดยผลการศกึษาด้านลกัษณะกายภาพ
ของเมืองกบัอณุหภูมิ พบว่าอณุหภูมิภายในมืองและพืน้ท่ีรอบนอกของเมืองไม่ได้มีความแตกตา่ง
กนัชดัเจน เน่ือจากพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของเมืองอทุยัธานีถกูปกคลมุด้วยพืชพรรณ แตเ่มืองอทุยัธานีก็มี
แนวโน้มท่ีอณุหภูมิจะสงูขึน้จากการขยายตวัของเมืองท่ีมีสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบพืน้คอนกรีตเพิ่ม
มากขึน้และผลการศึกษาด้านรูปแบบการระบายอากาศของเมืองในระดบัพืน้ผิว  ท่ีระดบัพืน้ดิน
สูงขึน้ไปในระดบัหลงัคาของอาคารในพืน้ท่ีเมือง (Urban canopy layer) 3 ช่วงเวลา พบว่า การ
ระบายอากาศในเมืองอุทยัธานีเป็นการระบายอากาศจากการไหลเวียนของลมทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ทิศตะวนัออก และทิศใต้ไปยงัทิศเหนือของเมือง โดยมีเทือกเขาสะแกกรังเป็นตวัควบคมุ
ทิศทาง ดงันัน้การระบายอากาศของเมืองอทุยัธานีจงึถกูควบคมุด้วยเทือกเขา อาคาร สิ่งปลกูสร้าง 
และทิศทางและความกว้างของถนน (วนัเพ็ญ เจริญตระกลูปีติ, 2557) 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะเชิงสณัฐานและการระบายอากาศเมือง พืน้ท่ี
พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชัน้ใน ในระดบัตวับุคคล (Pedestrian Level) ในพืน้ท่ีท่ีมี
ความหนาแน่นของอาคารสูงมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางรัก เขตราชเทวี  
เขตวฒันา และเขตธนบรีุ โดยปัจจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์การระบายอากาศของเมือง ได้แก่ ปัจจยั
ด้านความสูง คือ ค่าความสูงของอาคารเป็นปัจจยัท่ีใช้วิเคราะห์การไหลของลมในแนวตัง้ ปัจจยั 
ท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้เมือง คือ ค่าขนาดอณูเมืองท่ีใช้ในการวิเคราะห์การไหลของลมในแนวนอน  
และปัจจยัด้านทิศทางการวางตวัของอาคาร เป็นปัจจยัการวิเคราะห์ทิศทางการไหลผ่านของลม 
และการขวางกัน้ลม รวมกับการนําข้อมูลความเร็วลมท่ีได้มีการเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีจ ริง และ 
ค่าความเร็วลมเฉล่ียในพืน้ท่ีทุกๆ 1 ตร.กม. มาร่วมใช้ในการศึกษา โดยการสร้างแบบจําลองเชิง
สถิติจากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์สณัฐานของเมือง รวมทัง้การ
จําลองการไหลจากพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ เพ่ือการสร้างแบบจําลองเชิงสณัฐานร่วมกับ 
การวิเคราะห์การระบายอากาศในพืน้ท่ีศึกษา ผลการศึกษาพบว่าพืน้ท่ีเขตบางรักท่ีมีอาคารสูง
หนาแนน่มีลกัษณะเชิงสณัฐานของเมือง 2 ลกัษณะ คือลกัษณะอาคารสงูท่ีมีความหนาแนน่ ได้แก่ 
ถนนสีลม สาทร และลกัษณะอาคารเตีย้ท่ีมีความหนาแน่น ได้แก่ ถนนสุรวงศ์ และถนนส่ีพระยา 
และการจําลองการไหลของอากาศภายในเมือง ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติจากพลศาสตร์ของไหล
เชิ ง คํ านวณ  พ บว่ าลักษณะเชิ ง สัณฐานในแต่ละ รูปแบบมี ผลต่อการระบายอากาศ  
(ศศธิร ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง, 2558) 
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การสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณของการดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์
และการคืนสภาพตวัดดูซบัในฟลอิูไดซ์เบด จากปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการปล่อย
ก๊าซมลพิษ ท่ีก่ อ ใ ห้ เ กิด ภ าวะ โลก ร้อนจากแหล่ ง กํ า เนิ ดออกสู่ บ ร รยากาศ  เช่น  ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้จะช่วยลดภาวะโลกร้อน ในการศึกษานีจ้ึง
ทําการศกึษาในด้านการควบคมุปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกสูบ่รรยากาศ โดย
การสร้างแบบจําลองท่ีพัฒนามาจากแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ผลการศึกษา
พบวา่ ถ้าหากอณุหภมูิสงู การดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์จะต่ําลง แตถ้่าหากอณุหภมูิตํ่า การดดูซบั
คาร์บอนไดออกไซด์จะสงูขึน้ (ฉทัทนัต์ สงวนนภาพร, 2559) 

การประยุกต์ใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพ่ือสร้างแบบจําลองลักษณะสภาพแวดล้อมของลมภายในเมืองและเสนอแนวระบายอากาศ
ภายในเมืองเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านลมช่วยบรรเทาผลกระทบของมลพิษและ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนภายในเมือง โดยการสร้างแบบจําลองลกัษณะสภาพแวดล้อมด้านลม
ในช่วงฤดรู้อนและฤดหูนาวภายในพืน้ท่ีเมืองฉางชุง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนําข้อมูล
ขอบเขตอาคารร สามมิติ ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลปะชากร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มาใช้ใน  
การวิเคราะห์และสร้างแบบจําลอง โดยใช้แบบจําลองจากโปรแกรม The WinAir วิเคราะห์
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณท่ีระดบัความสงู 3 ระดบั ได้แก่ 1.5 เมตร สําหรับคนเดนิเท้า 10 - 30 
เมตร สําหรับความสูงของสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์อาศยัอยู่ และ 100 เมตร สําหรับหลงัคาเมือง 
ทัง้นีพื้น้ท่ีการจําลองแบง่ออกเป็น 99 แถว และ 99 คอลมัภ์ ครอบคลมุพืน้ท่ีกริด 320 X 320 เมตร 
โดยนําข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามาใช้เป็นพารามิเตอร์แสดงเง่ือนไขในแบบจําลอง การจําลอง 
ในครัง้นีไ้ด้ทําการจําลองซํา้ 500 ครัง้ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีเสถียรภาพ และทําการวิเคราะห์
อุณหภูมิพืน้ผิวจากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการวิเคราะห์คณุภาพอากาศจากการประมาณค่า
ด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีแบบ Inverse Distance Weighted (IDW) แสดงการกระจายตวั
ของคณุภาพอากาศ ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงความเร็วลมและทิศทางลมในฤดหูนาวและฤดรู้อน 
โดยพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศคือพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง  
ความหนาแน่นของอาคารสูง ถนนมีลกัษณะแคบ และมีพืน้ท่ีสีเขียวน้อย โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะ 
ถกูปกคลมุด้วยพืน้คอนกรีตเป็นพืน้ท่ีกว้าง โดยช่องทางระบายอากาศท่ีมีศกัยภาพในการระบาย
อากาศ คือพืน้ท่ีท่ีมีความกว้างของถนนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ปราศจากอาคารสูง ทัง้นีพื้น้ท่ี  
สีเขียวและเส้นทางนํา้ก็เป็นชอ่งทางท่ีลมไหลเวียนระบายความร้อนและมลพิษได้ ดงันัน้การพฒันา
ช่องทางการระบายอากาศภายในเมืองจะเป็นช่องทางตามแนวถนนสายหลัก พืน้ท่ีสีเขียว และ
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เส้นทางภายในเมือง โดยเมืองฉางชุงมีช่องทางลมท่ีเด่นชัดอยู่ 5 เส้นทาง ท่ีอากาศดีสามารถ
ไหลเวียนเข้าถึงพืน้ท่ีเมืองชัน้ใน บรรเทาผลกระทบของมลพิษทางอากาศและปรากฎการณ์ 
เกาะความร้อนภายในเมือง ดงันัน้ถ้าหากมีการก่อสร้างเพิ่มขึน้หรือมีการเกิดเมืองใหม่และเขต
อตุสาหกรรมใหม่ขึน้ ควรมีการนําปัจจยัด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมในการวางผงัเมือง 
ควรมีการควบคมุอาคารสงู ความหนาแนน่ของถนน และการวางแผนการใช้ท่ีดินและการออกแบบ
ชุมชนเมือง  ลดการเ กิด ปัญหามลพิษ  และปรากฎการณ์เกาะความร้อนภายในเมือง  
(Shouzhi et al., 1998) 

การประเมินศักยภาพลมด้วยลักษณะสัณฐานของเมือง กรณีศึกษาเมืองปักก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แสดงให้เห็นว่าพลงังานลมเป็นพลงังานท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน และสัณฐานวิทยาของเมือง คือการศึกษารูปแบบของเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการระบกุารเป็นเนือ้เมืองเดียวกัน ในด้านสณัฐานวิทยาและในกระบวนการความเป็นเมืองท่ีดี 
สัณฐานของเมืองจึงเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมและเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการวางผังเมือง  
โดยรูปแบบของเมืองนัน้จะมีความสําคญัต่อการประสบปัญหาของเมือง เช่น การเปล่ียนแปลง  
ของสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานภายในเมือง และการวิเคราะห์ด้านการจราจร เป็นต้น  
การวิจัยนีจ้ึงทําการประมาณการศกัยภาพของลม และทําการเปรียบเทียบกันในแต่ละสณัฐาน
วิทยาของเมือง 7 ประเภท ในพืน้ท่ีเมืองปักก่ิง ด้วยการจําลองลม แล้วทําการเปรียบเทียบศกัยภาพ
ของลมในแต่ละสัณฐานเมือง และประเมินศักยภาพลมเหนือหลังคาของอาคารสูงท่ีสูงท่ีสุด 
ในแตล่ะเมือง 10 เมตร โดยใช้ตวับง่ชีท้างสณัฐานวิทยาของเมือง เช่น อตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวม
ตอ่พืน้ท่ีดิน คา่เฉล่ียความสงูของอาคาร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสงูอาคาร และปริมาตร
ของอาคาร เป็นต้น ร่วมกบัการจําลองเชิงตวัเลขท่ีอยู่ในแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 
(CFD) ของโปรแกรม ANSYS 14.0 และการใช้โปรแกรม Autodesk CAD 2015 ในการสร้างรูปทรง
เรขาคณิตของอาคาร ผลลพัธ์ท่ีได้พบว่า สณัฐานวิทยาของเมืองท่ีมีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อ
พื น้ ท่ีดิน ต่ํา  จะ มีความหนาแน่นของ ลมสูง  สัณฐานวิทยาของ เ มือง ท่ี มีช่ องว่ า ง มาก 
ก็จะมีความหนาแน่นของลมสูงเช่นเดียวกัน และบริเวณท่ีมีค่าเฉล่ียความสูงของอาคารสูง  
ก็มีความหนาแน่นของลมสูงกว่าในพืน้ท่ี อ่ืนๆ ของสัณฐานวิทยาของเมืองนัน้ๆ  (Wang & 
MingleiDuan, 2018) 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5และลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการกระจายตวัของมลพิษทางอากาศจากการ
ไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีประกอบด้วยอาคารสูง 
มากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ผนวกกับเป็นพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ผู้ วิจัยจึงมี
วิธีดําเนินการวิจยั ซึ่งเป็นวิธีการและขัน้ตอนท่ีผู้ วิจยัจะกระทําตามเพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1. พืน้ท่ีศกึษา 
2. ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา  
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 
4. การจดัเตรียมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. พืน้ท่ีศึกษา 
การศึกษาครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ทําการเลือกพืน้ท่ีศึกษาจากปัจจัย ในด้านต่างๆ เพ่ือให้ 

มีความสัมพันธ์กับความเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่ อาคารสูง ท่ีส่งผลกระทบต่อ 
การเกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจยัของลกัษณะทางอตุนุิยมวิทยา ซึ่งได้ทําการ
วิเคราะห์จากข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้

1.1 การเลือกพืน้ท่ีศึกษาจากความหนาแน่นของพืน้ท่ีอาคารสูงตัง้แต่ 5 ชัน้
ขึน้ไปในพืน้ท่ีเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครมีอาคารสูงกระจายตัวอยู่ทั่วทุกเขต ในแต่ละเขตมีความ
หนาแนน่ของความสงูตัง้แต ่5 ชัน้ขึน้ไป (17.5 เมตรขึน้ไป) สว่นใหญ่พบความหนาแนน่ของอาคาร
สูงมากบริเวณท่ีมีกิจกรรมด้านธุรกิจและพาณิชยกรรม อยู่ในเขตจตุจักรและเขตวัฒนา โดยท่ี 
ในพ.ศ. 2562 เขตวฒันาได้มีการย่ืนขออนญุาตสร้างอาคารสงูเพิ่มขึน้ในอนาคต ดงันัน้เขตวฒันา  
จงึเป็นเขตท่ีจะมีจํานวนและความหนาแนน่ของอาคารสงูมากท่ีสดุ (40 หนว่ย) ในกรุงเทพมหานคร 
(ตามตาราง 6) (สํานกัการวางผงัและพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร, 2561) ซึ่งอาคารสูงเหล่านี ้
มีผลตอ่การไหลเวียนของลม อาทิ การขวางทิศทางของลม ก่อให้เกิดช่องว่างด้านหลงัอาคาร และ
ระหวา่งอาคาร สง่ผลให้เกิดการสะสมตวัของฝุ่ นละออง PM2.5  



  

 

61 

ตาราง 6 พืน้ท่ีอาคารสงูเดมิและอาคารท่ีอนญุาตปลกูสร้าง พ.ศ. 2560 ท่ีมีความสงู 5 ชัน้ ขึน้ไป 

เขต 

อาคารสูงเดิม 
อาคารสูงที่อนุญาต
ก่อสร้าง พ.ศ. 2560 รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

(ตร.ม.) 
หน่วย 

พืน้ที่อาคาร
(ตร.ม.) 

หน่วย 
พืน้ที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

พระนคร 1,901 897,860 .65  4 8,356.82 906,217.47 

ป้อมปราบศตัรูพา่ย 1,597 583,878 .26  5 8,878.00 592,756.26 

สมัพนัธวงศ์ 1,322 480,771 .32  4 2,838.91 483,610.23 

ดสุติ 1,573 883,656 .73  2 - 883,656 .73  

ธนบรีุ 2,072 886,387 .31  4 7,175.00 893,562.31 

คลองสาน 1,968 802,622 .17  2 4,978.00 807,600.17 

บางกอกน้อย 2,289 968,441 .58  9 22,550.00 990,991.58 

บางพลดั 2,033 892,790 .06  15 96,241.00 989,031.06 

บางกอกใหญ่ 1,342 507,848 .13  1 42,655.00 550,503.13 

ปทมุวนั 1,629 1,353,145 .93  7 32,111.00 1,385,256.93 

บางรัก 2,064 1,011,412 .39  13 82,415.00 1,093,827.39 

ยานนาวา 2,171 1,162,439 .93  8 52,609.55 1,215,049.48 

สาทร 2,180 1,007,994 .37  21 69,290.00 1,077,284.37 

บางคอแหลม 1,990 895,334 .36  2 5,854.00 901,188.36 

บางซื่อ 2,489 995,720.49 5 13,158.00 1,008,878.49 

พญาไท 1,736 890,556.62 24 44,492.65 935,049.27 

ราชเทว ี 1,760 1,181,722.13 9 37,895.00 1,219,617.13 

ห้วยขวาง 1,622 914,977.05 32 357,334.24 1,272,311.29 

ดินแดง 2,481 1,142,532.98 25 140,231.00 1,282,763.98 

คลองเตย 2,232 1,539,468.23 12 113,473.50 1,652,941.73 

วฒันา 2,927 1,584,290.68 40 627,744.00 2,212,034.68 

จตจุกัร 3,894 2,029,991.22 39 316,292.75 2,346,283.97 

พระโขนง 1,028 481,039.68 29 165,640.00 646,679.68 

บางนา 1,290 847,550.87 26 184,507.00 1,032,057.87 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

เขต 

อาคารสูงเดิม 
อาคารสูงที่อนุญาต
ก่อสร้าง พ.ศ. 2560 รวมพืน้ที่ทัง้หมด 

(ตร.ม.) 
หน่วย 

พืน้ที่อาคาร
(ตร.ม.) 

หน่วย 
พืน้ที่อาคาร 

(ตร.ม.) 

ประเวศ 1,717 1,027,869.37 19 23,456.00 1,051,325.37 

สวนหลวง 1,604 776,702.82 26 58,216.00 834,918.82 

บางเขน 1,717 743,076.23 14 - 743,076.23 

สายไหม 1,250 559,848.59 78 3,950.00 563,798.59 

ดอนเมือง 965 944,893.41 14 - 944,893.41 

หลกัสี ่ 1,070 990,386.88 14 - 990,386.88 

บางกะปิ 2,076 1,358,984.04 20 48,697.00 1,407,681.04 

วงัทองหลาง 1,787 789,025.84 26 - 789,025.84 

ลาดพร้าว 1,085 365,727.04 14 - 365,727.04 

บงึกุ่ม 633 360,199.67 3 47,687.00 407,886.67 

คนันายาว 598 407,545.26 7 - 407,545.26 

สะพานสงู 470 242,844.47 4 3,540.00 246,384.47 

หนองจอก 685 556,508.34 1 2,146.00 558,654.34 

มีนบรีุ 910 669,260.13 9 - 669,260.13 

ท่ีมา: สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร. (2561). รายงานสถิติการ
อนญุาตปลกูสร้างอาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560. สืบค้นเม่ือ 30 ตลุาคม 2562, จาก 
http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/SAT/build60.pdf 

เขตวฒันาจงึถกูเลือกเป็นพืน้ท่ีศกึษา โดยเลือกทําการศกึษา 5 พืน้ท่ี แบง่ออกเป็นบริเวณ
พืน้ท่ี A, B, C, D และ E แตล่ะบริเวณพืน้ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 1 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาคารจําแนก
ตามความสงูได้ 4 ประเภท คือ สงูน้อยกวา่ 10 เมตร, 10 – 29 เมตร, 30 – 99 เมตร และ100 เมตร
ขึน้ไป ดงัภาพประกอบ 32  
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ภาพประกอบ 32 พืน้ท่ีศกึษาภายในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

บริเวณพืน้ท่ี A เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นอาคารสงูเฉล่ียมากท่ีสดุ พบบริเวณพืน้ท่ี
ย่านอโศก ตามแนวถนนอโศกมนตรีท่ีเช่ือมกับถนนสุขุมวิท เป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง 
ประกอบด้วยท่ีพักอาศัย สํานักงาน พาณิชยกรรม ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสถานศึกษา โดยมี  
ความหนาแน่นของอาคารสูง ระหว่าง 0.65 – 2.22 มีความเร็วลมระหว่าง 0.05 – 1.10 m/s และ 
มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ระหวา่ง µg/m3 ดงัตาราง 7 

บริเวณพืน้ท่ี B เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นอาคารสูง พบบริเวณพืน้ท่ีย่านสุขมุวิท – 
พร้อมพงษ์ เช่ือมกับถนนสุขุมวิท มีส่วนติดต่อกับย่านอโศก ประกอบด้วยศนูย์การค้าขนาดใหญ่  
ท่ีพักอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม รวมถึง บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ อาคาร
สํานักงาน และอาคารพาณิชยกรรม รวมถึงมีพืน้ท่ีโล่งอยู่ภายในพืน้ท่ี โดยมีความหนาแน่น 
ของอาคารสูง ระหว่าง 0.29 – 1.35 มีความเร็วลม ระหว่าง 0.10 – 1.21 m/s และมีความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง PM2.5 ระหวา่ง µg/m3 ดงัตาราง 7 

บริเวณพืน้ท่ี C เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นอาคารสงู พบบริเวณพืน้ท่ีย่านสขุมุวิท – 
ท่องหล่อ มีถนนทองหล่อหรือถนนสุขมุวิท 55 ผ่านพืน้ท่ี เป็นย่านศนูย์กลางทางธุรกิจอีกแห่งหนึ่ง 
ท่ีเช่ือมตอ่มาจากย่านอโศก ประกอบด้วยอาคารประเภทตา่งๆ เช่น อาคารท่ีพกัอาศยั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคอนโดมิ เนียม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งเป็นท่ีพักของชาวต่างชาติ ท่ี ทํางาน 
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และดําเนินการทางธุรกิจในประเทศ รวมถึงบ้านเด่ียว อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชยกรร ม  
และคอมมนูิตีม้อลล์ เป็นต้น โดยมีความหนาแน่นของอาคารสงู ระหว่าง 0.17 – 1.47 มีความเร็ว
ลมระหวา่ง 0.05 – 1.85 m/s และมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ระหวา่ง µg/m3 ดงัตาราง 7 

บริเวณพืน้ท่ี  D เป็นพืน้ ท่ี ท่ี มีความหนาแน่นอาคารสูงลดลง ในบริเวณพืน้ท่ี 
ย่านเอกมัย –  พระโขนง มีถนนสุขุมวิท 65 และถนนสุขุมวิท 71 ขนาบพืน้ท่ี ภายในพืน้ท่ี
ประกอบด้วยอาคารประเภทต่างๆ เช่น อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารพาณิชยกรรม อาคารสํานกังาน 
สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน รวมถึงพืน้ท่ีเปิดโล่ง แต่ส่วนใหญ่แล้ว
ประกอบด้วยบ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ โดยมีความหนาแน่นของอาคารสงู ระหว่าง 0.02 – 0.14  
มีความเร็วลมระหว่าง 0.05 – 1.75 m/s และมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ระหว่าง µg/m3 

ดงัตาราง 7 
บริเวณพืน้ท่ี E เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นอาคารสูงลดลง ในบริเวณพืน้ท่ีย่านพระ

โขนง – คลองตนั มีถนนปรีดีพนมยงค์หรือท่ีเรียกว่าถนนสขุมุวิท 71 เช่ือมระหว่างถนนสขุมุวิทและ
ถนนรามคําแหง เข้าสู่พืน้ท่ีใจกลางเมือง ประกอบด้วยชุมชนต่างๆ ภายในพืน้ท่ี ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยอาคารประเภทตา่งๆ เชน่ อาคาพาณิชยกรรม สํานกังาน คอนโดมิเนียม แตส่ว่นใหญ่
แล้วประกอบด้วย บ้านเดียว ตกึแถว ทาวน์เฮ้าส์ และหอพกั เป็นต้น มีความหนาแนน่ของอาคารสงู 
ระหว่าง 0.01 – 1.09 มีความเร็วลมระหว่าง 0.05 – 1.98 m/s และมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 ระหวา่ง µg/m3 ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ลกัษณะกลุม่อาคาร ความสงูอาคาร ความหนาแนน่อาคาร ความเร็วลม และฝุ่ นละออง 
PM2.5 

พืน้ที่ศึกษา รูปกลุ่มอาคาร 

ความสูง
อาคาร 
(m) 

ควาหนาแน่น
อาคาร 
ต่อพืน้ที่ 
เขตวัฒนา  
(ร้อยละ) 

ความเร็วลม  

(m/s) 
ฝุ่นละออง PM2.5  

(µg/m3) 

พืน้ที่ A 

 

10 2.22 0.05 – 0.90 56.70 

30 1.41 0.05 – 1.00 57.00 

100 0.65 0.05 – 1.10 58.20 

พืน้ที่ B 

 

10 1.35 0.10 – 1.00 55.60 

30 0.69 0.10 – 1.10 58.50 

100 0.29 0.10 – 1.21 59.50 – 60.00 

พืน้ที่ C 

 

10 1.47 0.05 –1.20 56.50 – 57.00 

30 0.56 0.08 – 1.50 58.00 

100 0.17 0.10 – 1.85 58.70 

พืน้ที่ D 

 

10 0.02 0.05 –1.20 59.0 – 64.0 

30 0.14 0.07 –1.28 60.50 

100 0.02 0.20 – 1.75 60.50 

พืน้ที่ E 

 

10 1.09 0.05 –1.60 58.30 – 59.60 

30 0.14 0.10 –1.80 59.30 – 59.80 

100 0.01 0.20 – 1.98 59.50 – 59.80 

หมายเหต ุ  อาคารสงูน้อยกวา่ 10 เมตร อาคารสงู 30 - 99 เมตร 
                                      อาคารสงู 30 - 99 เมตร   อาคารสงู 100 เมตรขึน้ไป 
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1.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
สภาพอุตุนิยมวิทยา และความหนาแน่นของความเป็นเมือง พืน้ที่เขตวัฒนา 

พืน้ท่ีเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในพืน้ท่ีเมืองท่ีประสบปัญหามลพิษ 
ทางอากาศจากฝุ่ นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานคา่เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้
ไม่ให้เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) โดยเฉพาะในช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีได้จากกรมควบคุมมลพิษ เช่น สถานี
ตรวจวัดริมถนนพระราม 4 และริมถนนดินแดง พบว่า มีจํานวนวันท่ีเกินมาตรฐานเท่ากัน 
เป็นจํานวน 18 วนั และสํานกัสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีเขตคลองเตย มีจํานวน
วันท่ีเกินมาตรฐาน 21 วัน ซึ่งคาดการณ์ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านแหล่งกําเนิดฝุ่ นละออง  
สภาพอุตุนิยมวิทยา และสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจายของฝุ่ นละออง 
เ น่ืองจากพืน้ ท่ี เขตวัฒนา ถูกจัดอยู่ ในกลุ่มเขตศูนย์กลางด้านธุร กิจและพานิชยกรรม  
( สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง  ก รุง เทพมหานคร , 2561)  มีลักษณะทางกายภาพ 
สภาพแวดล้อมภายในพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของความเป็นเมืองสูง (ความหนาแน่นของพืน้ท่ี
อาคารตอ่พืน้ท่ีทัง้หมด) พืน้ท่ีสว่นใหญ่ภายในเขตวฒันา มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทท่ีอยู่อาศยั
หนาแน่นมาก ท่ีรองรับการอยู่อาศยัในบริเวณพืน้ท่ีเขตเมืองชัน้ใน ต่อเน่ืองกับย่านพาณิชยกรรม
ศนูย์กลางเมือง และเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน มีอตัราส่วนพืน้ท่ีอาคารรวมต่อพืน้
ท่ีดินไม่เกิน 8 : 1 และมีอัตราส่วนของท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 รวมถึงมี 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม และท่ีดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อยู่ในพืน้ท่ีด้วย นอกจากนี  ้
ความหนาแน่นภายในพืน้ท่ียงัมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากสถิติการอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพืน้ท่ีรวมการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในกลุ่มเขตศูนย์กลาง
ธุ ร กิจและพาณิชยกรรม ช่วง ปี  พ.ศ.  2555 –  2560 มากท่ีสุดอันดับ 2 คือ มี พื น้ ท่ี รวม 
ท่ี ทําการอนุญาต 3,204,670.37 ตารางเมตร รองจากเขตห้วยขวาง  ท่ีมีพืน้ ท่ีขออนุญาต  
รวมทัง้หมด 3,433,929.24 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2560 เขตวัฒนาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการอนุญาต  
การปลูกสร้างอาคารทัง้หมดมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี  1 จํานวน 212 หน่วย คิดเป็นพืน้ ท่ี  
1,525,356.75 ตารางเมตร และมีการอนญุาตการปลกูสร้างอาคารสงูมากกว่า 5 ชัน้ขึน้ไป จํานวน 
40 หนว่ย คดิเป็นพืน้ท่ี 627,744.00 ตารางเมตร ซึง่เป็นการขออนญุาตการปลกูอาคารสงูมากท่ีสดุ
ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 จากรายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 สํานกัการวางผงัและพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร (สํานกั
การวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร , 2561) ส่งผลต่อการเกิดปัญหาฝุ่ นละออง 
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ภายในพืน้ท่ี ผนวกกบัพืน้ท่ีเขตวฒันามีแหลง่กําเนิดฝุ่ นละออง PM2.5ท่ีสําคญัคือ ไอเสียจากรถยนต์
หรือจากการจราจรท่ีติดขัด ท่ีเกิดขึน้ในสายหลักเช่ือมโยงแหล่งธุรกิจและพาณิชยกรรมในพืน้ท่ี 
ได้แก่ ถนนสขุมุวิท ถนนอโศกมนตรี ถนนทองหลอ่ ถนนเอกมยั และถนนปรีดีพนมยงค์  

ทัง้นีปั้จจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางอากาศจากฝุ่ นละออง PM2.5 คือ ปัจจัย
ทางด้านแหล่งกําเนิดของฝุ่ นละออง ท่ีส่วนใหญ่แล้วเกิดจากมนษุย์สร้างขึน้ ในพืน้ท่ีเมืองและพืน้ท่ี
ท่ีมีการประกอบกิจกรรมด้านอตุสาหกรรม เช่น การเผาไหม้ท่ีไม่สมบรูณ์ของยานพาหนะ การเผา
ในท่ีโล่ง และการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และปัจจัยทาง ด้านการพัดพา และ 
แปรสภาพของมลพิษ ท่ีประกอบด้วยสภาพอุตุนิยมวิทยา เช่น ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะส่งผลต่ออุณหภูมิ ความชืน้ความเร็วลม และทิศทางลม  
เป็นต้น และลกัษณะสภาพแวดล้อม เช่น ลกัษณะภูมิประเทศแบบแอ่งกระทะ และสิ่งปลูกสร้าง 
หรือสิ่งกีดขวางในพืน้ท่ีเมือง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพดัพามลพิษให้แพร่กระจายหรือทําให้เกิด
การสะสมของมลพิษท่ีเพิ่มมากขึน้ (กรมควบคมุมลพิษ, 2561) 

ดงันัน้จากปัจจยัการเกิดฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีกล่าวมาในข้างต้น ล้วนเป็นปัจจยัท่ีมีอยู่
และเกิดขึน้อยู่ในพืน้ท่ีเขตวัฒนา ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประมาณฝุ่ นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน และ 
มีสภาพอุตุนิยมวิทยาและสภาพแวดล้อมของความเป็นเมือง ท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจายของ  
ฝุ่ นละออง PM2.5 จงึทําให้เขตวฒันาเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการวิจยัครัง้นี ้

2. ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ใน  

การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
2.1 ข้อมลูฝุ่ นละออง PM2.5 เฉล่ียรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 จากสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศ กรมควบคมุมลพิษ 7 สถานี ท่ีอยู่ใกล้เคียงพืน้ท่ีศึกษา 
ได้แก่  สถานี ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน (50R) , ริมถนนดินแดง เขตดินแดง ( 54R) ,  
กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา เขตบางนา (05T), สํานักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ 
(10T), สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง  (11T), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์   
สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง (61T) และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สํานักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีเขตคลองเตย รายละเอียดดงัภาพประกอบ 33 และตาราง 8 ข้อมลู 
ท่ีได้จะอยู่ในรูปแบบข้อมูล Excel ทัง้นีมี้ข้อจํากัดด้านการติดตัง้สถานีตรวจวดัมลพิษทางอากาศ 
ในมลพิษประเภทฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีไม่ได้ทําการตรวจวัดในพืน้ท่ีศึกษา และในบริเวณพืน้ท่ี
ใกล้เคียงได้ และเร่ิมมีการตรวจวดัในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 9 
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ภาพประกอบ 33 แสดงตําแหนง่สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีใช้ในการศกึษา 

ตาราง 8 รายละเอียดสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีใช้ในการศกึษา 

ชื่อสถานี ที่ตัง้สถานี 
ต าแหน่งที่ตัง้สถานี 

Latitude Longitude 

กรมควบคุมมลพิษ 

ริมถนนพระราม 4 เขตปทมุวนั 13.729858 100.536374 

ริมถนนดินแดง เขตดินแดง 13.762638 100.550265 

กรมอตุนุิยมวิทยาบางนา เขตบางนา 13.666208 100.605978 

สาํนกังานการเคหะชมุชนคลองจัน่  เขตบางกะปิ 13.779599 100.645725 

สนามกีฬาการเคหะชมุชนห้วยขวาง เขตดินแดง เขตดินแดง 13.775534 100.569170 

โรงเรียนบดินทร์เดช (สงิห์ สงิหเสนี)  เขตวงัทองหลาง 13.769628 100.614481 

ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

เขตคลองเตย เขตคลองเตย 13 .708525  100 .583729  

ท่ีมา: กรมควบคมุมลพิษ. (2562). รายงานสถานการณ์และคณุภาพอากาศประเทศไทย. 
สืบค้นเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2562 จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ 
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ตาราง 9 คา่ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากสถานีตรวจวดัท่ีใช้ในการศกึษา 

เดือน 

สถานีตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 (ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ริม
ถน

นพ
ระ
รา
ม 

4 
 

ริม
ถน

นด
นิแ

ดง
 

กร
มอุ

ตุนิ
ยม

วทิ
ยา

 
บา

งน
า 

ส า
นัก

งา
นก

าร
เค
หะ

ชุม
ชน

คล
อง

จั่น
 

ส า
นัก

งา
นก

าร
เค
หะ

ชุม
ชน

 

โร
งเ
รีย

นบ
ดนิ

ทร
เด
ชา

(ส
ิงห์

 ส
ิงห

เส
นี)

 

เข
ตค

ลอ
งเ
ตย

 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

พ.ศ. 2561        

มกราคม 41 - 45 - - 40 - 

กมุภาพนัธ์ 47 - 17 - - 47 - 

มีนาคม 32 - 19 - - 32 - 

เมษายน 27 - 14 - - 28 30 

พฤษภาคม 20 - 18 - - 19 17 

มิถนุายน 17 - 12 - - 16 20 

กรกฎาคม 19 - 15 - - 17 22 

สงิหาคม 19 23 10 - - 16 21 

กนัยายน 22 31 19 - - 16 24 

ตลุาคม 26 36 23 19 21 19 30 

พฤศจิกายน 35 42 31 28 30 30 39 

ธนัวาคม 34 47 35 36 35 38 46 

พ.ศ. 2562        

มกราคม 54 58 45 47 46 57 62 

กมุภาพนัธ์ 28 32 17 22 25 26 30 

มีนาคม 29 32 19 22 24 26 29 

เมษายน 22 29 14 17 19 22 22 

พฤษภาคม 26 30 18 20 20 23 25 

มิถนุายน 17 24 12 11 13 15 17 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

เดือน 

สถานีตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 (ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 

ริม
ถน

นพ
ระ
รา
ม 

4 
 

ริม
ถน

นด
นิแ

ดง
 

กร
มอุ

ตุนิ
ยม

วทิ
ยา

 
บา

งน
า 

ส า
นัก

งา
นก

าร
เค
หะ

ชุม
ชน

คล
อง

จั่น
 

ส า
นัก

งา
นก

าร
เค
หะ

ชุม
ชน

 

โร
งเ
รีย

นบ
ดนิ

ทร
เด
ชา

(ส
ิงห์

 ส
ิงห

เส
นี)

 

เข
ตค

ลอ
งเ
ตย

 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

กรกฎาคม 18 25 15 12 14 16 18 

สงิหาคม 15 20 10 9 12 13 16 

กนัยายน 25 32 19 18 21 24 25 

ตลุาคม 26 34 23 21 23 25 28 

พฤศจิกายน - - 31 29 30 31 36 

ธนัวาคม 37 44 35 28 31 37 44 

ท่ีมา: กรมควบคมุมลพิษ. (2562). รายงานสถานการณ์และคณุภาพอากาศประเทศไทย. 
สืบค้นเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2562 จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย – คือ ไม่มีการบันทึกข้อมูลฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  PM2.5  

ในเดือนนัน้ 
 

2.2 ข้อมลูด้านอตุนุิยมวิทยา ได้แก่ ข้อมลูอณุหภมูิ ความชืน้ ความเร็วลม และทิศทาง
ลม เป็นข้อมลูสําคญัท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ี ผู้วิจยัจงึนําข้อมลู
อณุหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม และทิศทางลม เฉล่ียรายวนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 จากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ท่ีอยู่ในรูปแบบข้อมูล Excel จากเว็บไซต์ 
http://www.aws-observation.tmd.go.th/ ดงัเชน่ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ีย คา่ต่ําท่ีสดุ และคา่ท่ีสดุ
รายเดือน พ.ศ. 2562 ของอณุหภมูิ ความชืน้ ความเร็วลม และทิศทางลม จากสถานีตรวจวดัสภาพ
อากาศ กรมอตุนุิยมวิทยา บางนา 
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ตาราง 10 คา่เฉล่ีย คา่สงูท่ีสดุ และตํ่าท่ีสดุของอณุหภมูิ ความชืน้ ความเร็วลม และทิศทางลม 
รายเดือน พ.ศ. 2562 จากสถานีกรมอตุนุิยมวิทยา บางนา  

เดือน 
อุณหภมิู (°C) ความชืน้ (%) 

ความเร็วลม 
(กม/ชม.) 

ทิศทางลม 
(องศา) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

ต ่าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ต ่าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า 

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า 
สูงสุด 

พ.ศ.2561 

มกราคม 26.9 18.6 35.0 77 39 100 4.7 24.5 110 47 

กมุภาพนัธ์ 26.9 18.9 33.9 79 - 100 5.4 22.0 147 41 

มีนาคม 29.0 21.5 34.9 80 47 100 6.9 20.2 172 196 

เมษายน 28.8 21.5 35.6 81 43 100 6.5 26.6 164 44 

พฤษภาคม 29.3 24.0 35.5 83 53 100 5.0 24.5 153 115 

มิถนุายน 29.4 23.0 35.6 79 53 100 6.6 24.5 213 227 

กรกฎาคม 28.8 23.0 34.7 80 55 100 5.7 26.6 224 293 

สงิหาคม 28.3 23.0 33.3 83 57 100 6.6 26.3 210 204 

กนัยายน 28.3 22.3 35.8 85 48 100 4.9 25.9 230 1 

ตลุาคม 28.3 22.6 35.4 83 39 100 4.6 24.8 82 45 

พฤศจิกายน 28.5 21.2 35.5 74 37 100 4.3 24.5 55 131 

ธนัวาคม 28.3 21.5 35.6 72 39 100 4.8 24.8 43 50 

พ.ศ. 2562           

มกราคม 27.4 20.2 20.2 71 27 100 4 .1  22 .7  66 43 

กมุภาพนัธ์ 29.0 24.1 24.1 79 44 100 7 .7  21 .6  192 174 

มีนาคม 29.7 24.6 24.6 79 26 100 8 .4  21 .2  186 202 

เมษายน 31.3 22.2 22.2 76 28 100 8 .5  23 .0  188 210 

พฤษภาคม 30.7 24.0 24.0 76 - 100 6 .2  25 .9  216 292 

มิถนุายน 29.9 23.3 23.3 80 1 100 6 .4  30 .6  200 293 

กรกฎาคม 29.1 22.4 22.4 74 43 92 5 .9  27 .4  227 278 

สงิหาคม 28.7 20.2 20.2 75 1 92 6 .5  31 215 286 

กนัยายน 28.5 23.0 23.0 77 46 92 5 .1  30 .2  189 283 



  

 

72 

ตาราง 10 (ตอ่) 

เดือน 
อุณหภมิู (°C) ความชืน้ (%) 

ความเร็วลม 
(กม/ชม.) 

ทิศทางลม 
(องศา) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า

ต ่าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ต ่าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า 

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า 
สูงสุด 

ตลุาคม - - - - - - - - - - 

พฤศจิกายน 28.7 23.4 23.4 63 35 92 5 .3  26 .6  81 44 

ธนัวาคม 27 .0  17 .8  34 .1  63 37 92 5 .2  24 .5  91 56 

ท่ีมา: กรมอตุนุิยมวิทยา. (2562). ข้อมลูสถิตริายเดือน. สืบค้นเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2562 
จาก http://www.aws-observation.tmd.go.th/web/reports/weather_months.asp 

หมายเหต ุเคร่ืองหมาย – คือ ไม่มีการบนัทึกข้อมลูอณุหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม และ
ทิศทางลมในเดือนนัน้ 

 
2.3 ข้อมลูด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีใช้ในการศึกษาภายในพืน้ท่ีเขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
2.3.1 ขอบเขตอาคาร (BLDG)  จากสํานักการวางผังและพัฒนาเ มือง 

กรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่ในรูปแบบข้อมูล shape file (.shp) แบบพืน้ท่ี (Polygon) ประกอบด้วย
ข้อมลูเชิงบรรยาย ได้แก่ ข้อมลูประเภทอาคาร ข้อมลูจํานวนชัน้ ข้อมลูความสงูอาคาร ข้อมลูพืน้ท่ี
อาคาร เป็นต้น 

2.3.2 ข้อมูลขอบเขตการปกครอง  (Distric)  จากบริษัท โกลบเทค จํากัด  
(Globe Tech Co., Ltd.) ท่ีอยูใ่นรูปแบข้อมลู Shape File (.shp) แบบพืน้ท่ี (Polygon) 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ทําเลือกใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมแก่การศึกษา  

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
3.1 คอมพิวเตอร์ 1 ชดุ มีคณุสมบตั ิดงันี ้

3.1.1 หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Core i7 
3.1.2 หนว่ยความจําหลกั (RAM) ความจ ุ32 GB 
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3.1.3 หนว่ยจดัเก็บข้อมลูชนิด Solid State (SSD) ขนาดความจ ุ512 GB 
3.2 โปรแกรม SPSS for Windows คือ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ทางสถิตริะหวา่งฝุ่ นละออง PM2.5 ปัจจยัทางอตุนุิยมวิทยา และลกัษณะทางกายภาพ
ของเมือง 

3.3 โปรแกรม ArcGIS คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือ
ใช้ในการจัดการข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเชิงพืน้ท่ี  ท่ีอ้างอิงระบบพิกัด 
ทางภูมิศาสตร์ การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยจะนําโปรแกรม ArcGIS มาใช้ในการปรับปรุงและปรับแก้
ข้อมูลขอบเขตอาคาร 2 มิติ และทําการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีของค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 รวมถึงการประมาณค่าแบบไม่ต่อเน่ือง ด้วยการใช้วิธีรูปหลายเหล่ียมทิสเสน (Thiessen 
Polygon) เพ่ือเพิ่มจุดข้อมูลค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 นํามาใช้ในการประมาณค่า 
เชิงพืน้ท่ี 

3.4 โปรแกรม ArcScene คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 3 มิต ิซึง่ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้นําโปรแกรมมาใช้
ในการสร้างโมดลขอบเขตอาคาร 3 มิติ จากข้อมูลขอบเขตอาคารท่ีอยู่ในรูปแบบข้อมูล 2 มิติ  
ด้วยชดุเคร่ืองมือ 3D Analyst 

3.5 โปรแกรม Autodesk Revit คือ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการนําโมเดล
ขอบเขตอาคาร 3 มิติ จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้าสู่โปรแกรมการจําลองทางด้าน
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ คือ โปรแกรม Autodesk CFD เพ่ือศกึษาลกัษณะทางกายภาพของ
เมืองท่ีมีผลตอ่การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง 

3.6 โปรแกรม Autodesk CFD คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านพลศาสตร์ของไหล 
เชิงคํานวณ ท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลองการไหลของของไหล โดยในการศึกษาครัง้นีจ้ะนํา
โปรแกรม Autodesk CFD มาใช้เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อ
การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง  และเพ่ือนําไปศึกษาร่วมกับแผนท่ีความเข้มข้น 
ของฝุ่ นละออง PM2.5 ในพืน้ท่ีศึกษา เพ่ือหาความสมัพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 และลกัษณะ 
ทางกายภาพของเมือง 
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4. การจัดเตรียมข้อมูล 
4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และปัจจัยทาง

อุตุนิยมวิทยาภายในพืน้ท่ีเมือง ด้วยการวิเคราะห์ทางสถติิ 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา

ภายในพืน้ท่ีเมือง ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้วิจยัได้นําข้อมลูฝุ่ นละออง PM2.5 เฉล่ียรายวนั พ.ศ. 
2562 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ และสํานักสิ่ งแวดล้อ ม 
กรุงเทพมหานคร และปัจจยัทางด้านอุตนุิยมวิทยา ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม 
จากเว็บไซต์ http://www.aws-observation.tmd.go.th/ ของกรมอตุนุิยมวิทยา ข้อมลูท่ีได้จะอยูใ่น
รูปแบบข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีลักษณะเป็นข้อมูลเอกสาร (Soft Data) มาทําการ 
รวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล Excel เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทางสถิติ
ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 กบัปัจจยัทางด้านอตุนุิยมวิทยาดงัท่ีกล่าวมาในข้างต้น
ด้วยโปรแกรมทางสถิต ิSPSS for Windows 

4.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลม
ภายในพืน้ท่ีเมือง ท่ีระดับความสูง 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร 

ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลม  ผู้ วิจัย 
ได้นําข้อมูลขอบเขตอาคาร (BLDG) ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพของเมือง ท่ีได้จากสํานัก 
การวางผงัและพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial Data) ทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีอยู่ในรูปแบบพืน้ท่ี (Polygon) แบบแสดงทิศทาง (Vector Data)  
2 มิติ พ.ศ. 2560 มาทําการปรับปรุงและจดักระทําข้อมลู ให้เป็นข้อมูลปัจจุบนั และทําการแปลง
ข้อมูลขอบเขตอาคาร (BLDG) ให้อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ทัง้นีข้้อมูลขอบเขตอาคาร (BLDG) เป็นข้อมูลท่ีประกอบด้วยข้อมูลเชิงบรรยาย ซึ่งความสูง 
ของอาคารจะเป็นข้อมูลเชิงบรรยายท่ีถูกจดัเก็บอยู่ในตารางข้อมูล Attribute ของข้อมูลขอบเขต
อาคาร (BLDG) ในแตล่ะอาคาร ผู้วิจยัจึงสามารถดงึข้อมลูความสงูมาใช้ในการสร้างอาคาร 3 มิติ
ท่ีมีความสงูท่ีถกูต้องได้ 

ในส่วนการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง ผู้วิจยัได้นําข้อมลูคา่เฉล่ียความเร็วลม 
และความถ่ีของทิศทางลมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2562 จากสถานีตรวจวัด 
สภาพอากาศ กรมอุตนุิยมวิทยา ซึ่งเป็นข้อมูลตัง้ต้นมาทําการคํานวณหา Wind Velocity Profile 
ในระดบัความสูงต่างๆ ให้ได้มาซึ่งค่าความเร็วลมในแต่ละระดบัความสูง ท่ีจะนําเข้าสู่โปรแกรม
การจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวน เพ่ือจําลองการไหลเวียนของลมในพืน้ท่ีศกึษา 
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4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลักษณะทาง
กายภาพของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหลเชิง
ค านวณ 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 และลักษณะทางกายภาพ 
ของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ผู้วิจยัได้
นําข้อมูลฝุ่ นละออง PM2.5 เฉล่ียรายเดือนของทุกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ มาทําการ
จดัเตรียมข้อมูลด้วยการนําเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบจุด (Point) 
และทําการประมาณคา่แบบไมต่อ่เน่ือง ด้วยการใช้วิธีรูปหลายเหล่ียมทิสเสน (Thiessen polygon) 
เพ่ือสร้างโครงข่ายสามเหล่ียมจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน นํามาใช้ใน  
การสร้างจดุข้อมลูฝุ่ นละออง PM2.5 เพิ่ม เน่ืองจากการประมาณคา่แบบไม่ตอ่เน่ือง จะชว่ยกระจาย
จุดข้อมูลฝุ่ นละออง PM2.5 ให้มีความถ่ีของจุดข้อมูลท่ีจะนําไปใช้ในประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีด้วยวิธี 
Kriging เน่ืองจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และสํานักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานครท่ีใช้ในการศึกษา ไม่มีจุดตรวจวัดในบริเวณด้านตะวันออกของพืน้ท่ี ทําให้
สามารถกระจุดตรวจวัดได้ครอบคลุมรอบพืน้ท่ีมากขึน้ สามารถ สร้างแผนท่ีความเข้มข้น 
ของฝุ่ นละออง PM2.5 ในพืน้ท่ีศึกษามีความละเอียดมากยิ่งขึน้ เหมาะสมแก่การนําไปการศึกษา
ความสมัพนัธ์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของมลพิษในอากาศและการไหลเวียน

ของลมภายในพืน้ท่ีจะประกอบไปด้วยการศึกษาสถิติความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 กบัปัจจยั
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกัน การสร้างแบบจําลองการไหลเวียนของลม  
ภายในพืน้ท่ี และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5  
และการไหลเวียนของความเร็วลมภายในพืน้ท่ีจากลักษณะทางกายภาพของเมือง  ท่ีได้จาก
แบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

 

 

 

 

 



  

 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 ขัน้ตอนการศกึษา 

 
 

ข้อมลูอตุนุิยมวิทยา ข้อมลู 

ฝุ่ นละออง PM2.5 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจยั

ทางด้านอตุนุิยมวิทยา ท่ีมคีวามสมัพนัธ์ตอ่กนั 

ปัจจยัทางด้านอตุนุยิมวิทยา ที่มคีวามสมัพนัธ์ 

ตอ่การเกิดฝุ่ นละออง PM2.5 

ข้อมลูขอบเขตอาคาร

และสิง่ปลกูสร้าง 

การจําลองการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีด้วยระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์และแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 

การประมาณคา่ 

(Interpolation) 

แผนท่ีการไหลเวียนของลม 

บริเวณกลุม่อาคาร 
แผนท่ีปริมาณฝุ่ นละออง PM2.5 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และการไหลเวียน 

ของความเร็วลมภายในพืน้ท่ีจากลกัษณะทางกายภาพของเมือง 
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5.1 การศึกษาความสัมพันธ์ทางสถติิระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 และปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

การศึกษาสถิติความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 กับปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
ได้แก่ ข้อมลูอณุหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลม ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั ด้วยการจดักระทําข้อมลู
สถิติความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีได้จากกรมควบคุมมลพิษ และสํานักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ข้อมลูอณุหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลม จากสถานีกรมอุตนุิยมวิทยา บางนา  
ท่ีได้จากเว็บไชต์ http://www.aws-observation.tmd.go.th/ แสดงค่าเฉล่ียรายวัน ตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเดือนตุลาคม ตัง้แต่วันท่ี 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เน่ืองจากกรมอุตนุิยมวิทยา บางนา ไม่ได้ทําการจดัเก็บข้อมูลในช่วงเดือนนี ้โดยผู้ วิจยันําข้อมูล  
ท่ีได้จัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล Excel มาทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
ด้วยโปรแกรมทางสถิต ิSPSS for Windows ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง PM2.5 กบัอณุหภมูิ ความชืน้ และความเร็วลม วา่ปัจจยัทางอตุนุิยมวิทยา ตวัแปรใด
มีผลตอ่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเมืองมากท่ีสดุ 

5.2 การจ าลองการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ี เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของเมืองท่ีมีผลต่อการกระจายตัวของมลพษิทางอากาศจากการไหลเวียนของลม 

การจําลองการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีศึกษา จะทําการจําลองด้วยโปรแกรม
และเคร่ืองมือทางด้านพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ เพ่ือศึกษารูปแบบการไหลเวียนของลม  
ในแต่ละระดับความสูง ทัง้นีผู้้ วิจัยต้องการศึกษาการไหลเวียนของลมท่ีระดับความสูง 10, 30  
และ 100 เมตร จากพืน้ผิว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ระดับความสูง 10 เมตร คือ ระดับความสูงของบรรยากาศในชัน้ Surface Layer 
ได้รับผลกระทบจากความขรุขระของพืน้ผิวเมืองมากท่ีสุด จากการมีสิ่งกีดขวางในพื น้ท่ี ได้แก่ 
ต้นไม้ อาคาร บ้าน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในพืน้ท่ี ส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศ  
ในแนวระนาบ (Laboratory, 2014) 

ระดับความสูง 30 เมตร คือ ระดับความสูงของบรรยากาศในชัน้ Surface Layer 
ได้รับผลกระทบจากความขรุขระของพืน้ผิวเมืองเช่นเดียวกับท่ีระดบัความสงู 10 เมตร แตน้่อยลง 
ส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศในแนวระนาบลดลง แต่ได้รับอิทธิพลการเคล่ือนท่ี 
ของมวลอากาศในแนวดิง่มากขึน้ (Laboratory, 2014) 

ระดบัความสูง 100 เมตร คือ ระดบัความสูงของหลงัคาเมืองหรือ Urban Canopy 
Layer (Oke, 1988) ได้รับผลกระทบจากความขรุขระของพืน้ผิวเมืองน้อยท่ีสดุ 
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การสร้างแบบจําลองจะกระทําโดยการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) 
ร่วมกับพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) ในการสร้างแบบจําลองด้วยโปรแกรม Autodesk 
CFD โดยมีขัน้ตอนการศกึษา ดงัภาพประกอบ 35 

 
 

 

 

 

   

 

 

ภาพประกอบ 35 ขัน้ตอนการจําลองการไหลเวียนของลม 

5.2.1 กระบวนการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Processing) เป็นขัน้ตอน
ในการแปลงข้อมูลขอบเขตอาคาร (BLDG) ท่ีอยู่ในรูปแบบข้อมูล 2 มิติ ให้เป็นข้อมูลท่ีอยู่ใน
รูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ArcSceen และส่งออกข้อมูลในรูปแบบนามสกุลไฟล์ .DWG  
เพ่ือนําข้อมูลขอบเขตอาคาร (BLDG) 3 มิติ ท่ีได้เข้าสู่โปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งเป็นข้อมูล 
ท่ีมีลกัษณะเป็น Solid Model ส่งตอ่ข้อมลูขอบเขตอาคาร (BLDG) เข้าสู่โปรแกรมด้านการจําลอง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ Autodesk CFD ท่ีมีความละเอียดเชิงพืน้ท่ีเทา่กบั 1 ตอ่ 1000 

5.2.2 Pre -  Processing (ก่อนการประมวลผล) ในขัน้ตอนก่อนการประมวล
ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

5.2.2.1 กําหนดรูปทรงเรขาคณิตหรือโดเมน ซึ่งเป็นขอบเขตทางด้านกายภาพ
ของพืน้ ท่ีศึกษาท่ีใช้ในการศึกษาครั ง้นี  ้โดยมีหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตามมาตรฐาน  
ด้านวิศวกรรม ASHRAE ปี ค.ศ.2004 ท่ีกําหนดให้ด้านหน้าและด้านข้างท่ีลมหรืออากาศไหลเข้า
มาในพืน้ท่ี มีความกว้างของพืน้ท่ีว่างเท่ากบั 2 เทา่ของความสงู และด้านหลงัท่ีลมหรืออากาศไหล
ออกไป มีความกว้างของพืน้ท่ีวา่งเทา่กบั 4 เทา่ของความสงู 

CFD Processing GIS Processing 

Visualization CFD 

Post-Processing 

 

CFD 

Solving 

 

GIS 

BLDG Data 

Solid Model 

(3D) 

CFD 

Pre-Processing 

 



  

 

79 

5.2.2.2 การกําหนดวัสดุ (Materials) คือ การกําหนดวัสดุให้กับโมเดลท่ีใช้ใน 
การจําลอง เพ่ือให้ทราบว่าอาคารและพืน้มีพืน้ผิวเป็นวสัดปุระเภทใด และบริเวณไหนคืออากาศ 
ซึง่เราจะกําหนดให้ขอบเขต หรือ Boundary เป็นอากาศ 

5.2.2.3 การสร้างโครงตาขา่ยหรือสร้างเมช (Meshing) คือ การแบง่ยอ่ยปริมาตร
ของรูปทรง ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้างและพืน้ของพืน้ท่ีท่ีต้องการวิเคราะห์ออกเป็นเซลล์หรือจุด 
ความละเอียดของเซลล์แต่ละพืน้ท่ีจะแบ่งตามความละเอียดท่ีผู้ วิเคราะห์ต้องการวิเคราะห์ใน
บริเวณหรือพืน้ท่ีนัน้ๆ โดยพืน้ท่ีราบจะมีความละเอียดต่ํากวา่พืน้ผิวของอาคาร 

5.2.2.4 กําหนดเง่ือนไขของขอบเขต (Boundary Conditions) เป็นการระบุ
เง่ือนไขด้านสภาพอากาศท่ีเกิดจริงจากข้อมลูสถิติคา่เฉล่ียความเร็วลม และความถ่ีของทิศทางลม 
จากกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ท่ีผ่านการคํานวน Wind Velocity Profile ในระดบัความสูงต่างๆ 
เพ่ือได้มาซึง่คา่ความเร็วลมในแตล่ะระดบัความสงู ท่ีจะนําไปใช้ในการจําลองการไหลเวียนของลม
ภายใน Boundary Condition โดยมีการกําหนดรูปแบบของพืน้ผิวทัง้ด้านท่ีลมเคล่ือนท่ีเข้ามา  
(Air Inlet) และด้านท่ีลมเคล่ือนท่ีออกไป (Outlet) 

5.2.3 Solving (การแก้ปัญหา) เป็นกระบวนการท่ีผู้ วิจัยจะทําการเลือกรูปแบบ
แบบจําลองหรือสมการท่ีจะใช้ในการศึกษา โดยในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลือกใช้การจําลอง
แบบ ADV 5 (Modified petrov-galerkin) ซึง่เหมาะสมกบัการจําลองท่ีมีความซบัซ้อนมากท่ีสดุ  

5.2.4 Post - Processing (หลังการประมวลผล) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยจะทําการ
แสดงผลการวิเคราะห์แบบจําลองของการศกึษา โดยจะแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีแสดงทิศทางและ
ความเร็วลมท่ีกระทําต่อกลุ่มอาคารในบริเวณพืน้ท่ีศึกษา ท่ีระดบัความสูง 10, 30 และ100 เมตร 
ในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 5 พืน้ท่ี ภายในพืน้ท่ีเขตวฒันา แสดงให้เห็นการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ี 
โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูง และมีโครงสร้างของเมืองท่ีหนาแน่น 
เปรียบเทียบกับพืน้ท่ี ท่ีมีลักษณะพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีโล่งหรือพื น้ท่ี ท่ีมีการวางตัวของอาคารใน 
รูปแบบตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยจะมีการแสดงคา่ความเร็วลมท่ีไหลเ วียนภายในพืน้ท่ีด้วย
การไลเ่ฉดสีตามคา่ความเร็วลม 

5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 และการไหลเวียนของความเร็วลมภายในพืน้ที่จากลักษณะทางกายภาพของเมือง ที่
ได้จากแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (CFD)  

ในการศึกษาครั ง้ นี จ้ะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเข้มข้น 
ของฝุ่ นละออง PM2.5 กบัการไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง ตวัแปรทัง้ 2 มีรายละเอียด ดงันี ้
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5.3.1 ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ี ไ ด้จากการประมาณค่า 
(Interpolation) ด้วยวิธี Kriging ความละเอียด เชิงพืน้ท่ีเทา่กบั 10 X 10 เมตร จากข้อมลูฝุ่ นละออง 
PM2.5 ท่ีได้จากสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศ 7 สถานี จากกองจดัการคณุภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ และสํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รวมถึงจุดข้อมูลฝุ่ นละออง PM2.5  
ท่ีได้จากการสร้างรูปหลายเหล่ียมทิสเสน (Thiessen Polygon) ด้วยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ArcGIS) และแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีปริมาณความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5  
เฉล่ียรายเดือน   

5.3.2 การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง เป็นผลลัพธ์ท่ีได้จากการจําลอง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) ท่ีจะจําลองทิศทางและความเร็วลมท่ีกระทําตอ่กลุ่มอาคาร
ในรูปแบบตา่งๆ ในรูปแบบแผนท่ีการไหลเวียนของลมท่ีระดบัความสงู 10 เมตร 

5.3.3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้ 2 ตวัแปรด้วยการซ้อนทบัข้อมูล
เชิงพืน้ท่ี (Overlay) ของทัง้แผนท่ีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และแผนท่ีการ
ไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมืองท่ีระดบัความสูง 10 เมตร ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน
บริเวณพืน้ท่ีศกึษา 5 พืน้ท่ี ภายในพืน้ท่ีเขตวฒันา ในแตล่ะเดือนของปี พ.ศ. 2562 

6. ข้อจ ากัดในการศึกษา 
6.1 ข้อมูลขอบเขตอาคารท่ีได้ทําการขอความอนุเคราะห์จากสํานักการวางผัง  

และพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นข้อมลูปัจจบุนัในพ.ศ. 2562 
ทําให้ผู้ วิจัยต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลขอบเขตอาคาร เพ่ือนํามาใช้ในการสร้าง
แบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ จําลองการเคล่ือนท่ีของลม ในระดับเมือง ให้มี 
ความถกูต้องมากท่ีสดุ 

6.2 เ น่ืองจากกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ไม่ได้ทําการบันทึกข้อมูลปัจจัยด้าน
อุตนุิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม และทิศทางลม ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 
ทําให้ไมส่ามารถทําการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ในเดือนนี ้ 

6.3 เน่ืองจากไมมี่สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศ ฝุ่ นละออง PM2.5 ภายในพืน้ท่ีศกึษา 
ทัง้จากกรมควบคุมมลพิษ และสํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ทําให้เกิดความจํากัด  
ด้านความละเอียดของข้อมลูฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ 

6.4 คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ จําลอง
การเคล่ือนท่ีของลม ในระดบัเมือง มีประสิทธิภาพไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับข้อมลูขนาดใหญ่ ในระดบั
เมือง (ขนาดพืน้ท่ีศึกษา เท่ากับ 12.565 ตารางกิโลเมตร) ทําให้เกิดความติดขัด และเกิด 
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ความล่าช้าในการสร้างแบบจําลองเมือง และการประมวลผลเพ่ือสร้างแบบจําลองการเคล่ือนท่ี
ของลมในพืน้ท่ีเมือง ทัง้นีค้อมพิวเตอร์ท่ีใช้มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Core i7 
หน่วยความจําหลัก (RAM) ความจุ 32 GB และหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State (SSD)  
ขนาดความจ ุ512 GB  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

จากท่ีกล่าวมาว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสําคญัท่ีเมืองใหญ่ทั่วโลกกําลงัประสบ
ปัญหา และกรุงเทพมหานคร ในพืน้ท่ีเขตวฒันาก็เป็นอีกหนึ่งพืน้ท่ีท่ีกําลงัประสบปัญหานี ้ทัง้นี ้
ลกัษณะทางกายภาพของเมือง และปัจจยัทางด้านอตุนุิยมวิทยามีผลตอ่การกระจายตวัของมลพิษ
ทางอากาศ ผู้ วิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ
ลกัษณะทางกายภาพของเมือง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบจําลองพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงคํานวณ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

1. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กบัปัจจยั 
ทางอตุนุิยมวิทยาภายในพืน้ท่ีเมือง 
2. การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลตอ่การไหลเวียนของลมภายใน 
พืน้ท่ีเมือง ท่ีระดบัความสงู 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร  
3. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลกัษณะทาง 
กายภาพของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และแบบจําลองพลศาสตร์  
ของไหลเชิงคํานวณ  

1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
 กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา

ภายในพืน้ท่ีเมือง 
พืน้ท่ีเขตวัฒนา เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของเมืองสูง จากการเป็นเขตศูนย์กลาง 

ด้านธุรกิจและพาณิชยกรรมอีกแห่งในกรุงเทพมหานคร ภายในพืน้ท่ีเขตวฒันาจึงประกอบไปด้วย
อาคาร ท่ีอยู่ในรูปแบบของอาคารสูง ทัง้อาคารท่ีอยู่อาศัย และอาคารสํานักงาน ส่งผลต่อ  
การเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับปัจจัย 
ทางอตุนุิยมวิทยา ได้แก่ อณุหภมูิ ความชืน้ และความเร็วลม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจยัทางอุตนุิยมวิทยา 
พ.ศ. 2562 ยกเว้นเดือนตลุาคม เน่ืองจากไม่ได้มีการบนัทึกข้อมูลปัจจยัทางอุตนุิยมวิทยา ได้แก่ 
อณุหภมูิ, ความชืน้ และความเร็วลม พบวา่พืน้เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ยงัคงพบปัญหามลพิษ
ทางอากาศ จากค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
ท่ีกําหนดให้ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 
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นีมี้ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาตามการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 
ท่ีเปล่ียนไปตามฤดกูาลทัง้ 3 ฤด ูคือ ฤดรู้อน ฤดฝูน และฤดหูนาว  

โดยอุณหภูมิมีผลต่อความเข้นข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 อุณหภูมิต่ําค่าความเข้มข้น 
ของฝุ่ นละออง PM2.5 จะสูง ดงัเช่น เดือนมกราคมและเดือนธันวาคมท่ีอยู่ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 
จะต่ํากวา่เดือนอ่ืนๆ อากาศไมเ่กิดการเคล่ือนท่ีแบบหมนุวนท่ีจะทําให้ฝุ่ นละออง PM2.5 กระจายตวั
ออกไปได้ ทําให้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 อยู่ในช่วง 45 – 62 และ 29 - 44 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามลําดบั ซึ่งเป็นความเข้มข้นท่ีสูงกว่าเดือนอ่ืนๆ และในทางกลับกัน ในช่วงท่ี
อุณหภูมิสูง ก่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศแบบหมุนวน เกิดความป่ันป่วนในชัน้บรรยากาศ  
ฝุ่ นละอองสามารถเคล่ือนท่ีกระจายตัวออกไปได้ ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 จะต่ํา 
ดงัเช่น เดือนเมษายน ท่ีอยู่ในฤดรู้อน อณุหภูมิสงูกว่าเดือนอ่ืนๆ ทําให้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 อยู่ในช่วง 14 – 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอุณหภูมิส่งผลต่อการไหลเวียน 
ของอากาศหรือลม ทําให้ความเร็วลมมีผลต่อความเข้นข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 จากการท่ีในช่วง
ความเร็วลมต่ํา ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 จะสูง เน่ืองจากลมนิ่ง ไม่สามารถพัดพา 
ฝุ่ นละออง PM2.5 ให้ฟุ้ งกระจายหรือเคล่ือนท่ีออกไปได้ เกิดการสะสมตวั ปริมาณความเข้มข้น  
ของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูขึน้ ในชว่งฤดหูนาว และชว่งความเร็วลมสงู คา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 จะต่ํา เน่ืองจากลมเคล่ือนท่ีแบบหมุนวน สามารถพัดพาฝุ่ นละออง PM2.5 ให้ฟุ้ งกระจาย 
หรือเคล่ือนท่ีออกไปได้ ได้แก่ ในช่วงฤดรู้อนและฤดฝูนท่ีมีความเร็วลมสงู แตท่ัง้นีค้วามชืน้มีผลตอ่
ความเข้นข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 แบบแปรปรวน ไมไ่ด้ขึน้กบัสภาพอากาศตามฤดกูาลนัน้ๆ ดงัเชน่ 
ในฤดฝูน เดือนกรกฎาคมท่ีความเร็วลมต่ํา และความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ํา และเดือน
กนัยายนความเร็วลมสงูและความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ํา 

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 กับปัจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยาภายในพืน้ท่ีเมือง พ.ศ. 2562 

ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายปี พ.ศ. 2562 พบว่าฝุ่ นละออง PM2.5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 25.13 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (S.D. = 14.22) อุณหภูมิมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 29.17 องศาเซลเซียส 
(S.D. = 1.82) ความชืน้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 74.45 เปอร์เซนต์ (S.D. = 8.54) ความเร็วลมมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 6.38 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง (S.D. = 2.00 ) ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัทางอตุนุิยมวิทยา พ.ศ. 2562 

ตัวแปร ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
.)D.S(  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (µg/m3) 25.1255 14.21947 

อุณหภูมิ (๐C) 29.1671 1.82104 

ความชืน้ (%) 74.4466 8.54161 

ความเร็วลม (m/s) 6.3848 2.00178 

 
โดยท่ีอณุหภมูิมีความสมัพนัธ์ตอ่ฝุ่ นละออง PM2.5 ในทางลบหรือทางตรงกนัข้าม (r = 

0.272) ความชืน้มีความสมัพันธ์ต่อฝุ่ นละออง PM2.5 ในทางลบหรือทางตรงกันข้าม (r = 0.240) 
และความเร็วลมมีความสมัพนัธ์ต่อฝุ่ นละออง PM2.5 ในทางลบหรือทางตรงกันข้าม (r = 0.385) 
ดงันัน้จะเห็นได้วา่ปัจจยัทางอตุนุิยมวิทยาท่ีมีผลตอ่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 มากท่ีสดุ คือ
ความเร็วลม กล่าวคือ เม่ืออุณหภูมิมีค่าสูงขึน้ ฝุ่ นละออง PM2.5 จะมีค่าความเข้มข้นต่ํา  
และในขณะเดียวกัน เม่ืออุณหภูมิต่ําลงในช่วงฤดหูนาว หรือจากการเกิดปรากฎการณ์อุณหภูมิ
ผกผนั ฝุ่ นละออง PM2.5 จะมีคา่ความเข้มข้นสงูขึน้ รายละเอียดดงัตาราง 12 

กล่าวคือ เม่ือความชืน้มีค่าสูงขึน้ ฝุ่ นละออง PM2.5 จะมีค่าความเข้มข้นต่ํา และ 
ในขณะเดียวกัน เม่ือความชืน้ต่ําลง ฝุ่ นละออง PM2.5 จะมีค่าความเข้มข้นสูงขึน้ สอดคล้องกับ
อุณหภูมิ กล่าวคือ เม่ือมีความเร็วลมสูง ลมจะพัดพาฝุ่ นละอองให้ฟุ่ งกระจายออกจากพืน้ท่ี  
ฝุ่ นละออง PM2.5 จึงมีค่าความเข้มข้นต่ํา และในขณะเดียวกัน เม่ือความเร็วลมต่ํา ลมไม่สามารถ
พดัพาฝุ่ นละอองออกจากพืน้ท่ีได้ เกิดการสะสมตวัในพืน้ท่ี ฝุ่ นละออง PM2.5 จึงมีคา่ความเข้มข้น
สงูขึน้  
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ตาราง 12 ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูฝุ่ นละออง PM2.5 กบัปัจจยัทางอตุนุิยมวิทยา 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ฝุ่นละออง PM2.5 อุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม 

ฝุ่นละออง PM2.5 1.000 - - - 

อุณหภูมิ -0.272 1.000 - - 

ความชืน้ -0.240 0.121 1.000 - 

ความเร็วลม -0.385 0.490 -0.029 1.000 
 
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา

ภายในพืน้ท่ีเมือง ด้วยการวิเคราะห์ทางสถติ ิรายเดือน พ.ศ. 2562 
1.2.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  

ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านอุตนุิยมวิทยา ได้แก่ อณุหภูมิ  
และฝุ่ นละออง PM2.5  ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายเดือน พ.ศ. 2562 พบว่า เดือน 
ท่ีอุณหภูมิ มีความสัมพัน ธ์ต่อฝุ่ นละออง PM2.5 สูง ท่ีสุดคือ เ ดือนมกราคม ( r = 0.519)  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกหรือทางเดียวกัน รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม ( r = 0.302)  
มีความสัมพันธ์ในทางลบหรือทางตรงกันข้าม และเดือนกันยายน ( r = 0.216) มีความสัมพันธ์ 
ในทางบวกหรือทางเดียวกัน และเดือนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกันต่ําท่ีสุดคือ เดือนมิถุนายน  
( r = 0.028)  มีความสัมพัน ธ์ในทางลบหรือทางตรงกัน ข้าม โดยอุณหภูมิ มี อิท ธิพลต่อ 
การเปล่ียนแปลงของฝุ่ นละออง PM2.5  มากท่ีสุดในเดือนในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ
กรกฎาคม เทา่กบั 27%, 21% และ 8.7% ตามลําดบั รายละเอียดดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูอณุหภมูิกบัฝุ่ นละออง PM2.5 รายเดือน พ.ศ. 2562 

เดือน 
อุณหภูมิ 

Correlation R2 

มกราคม 0.519 0.27 

กมุภาพนัธ์ 0.145 0.21 

มีนาคม 0.044 0.002 

เมษายน 0.109 0.012 

พฤษภาคม 0.033 0.001 

มิถนุายน -0.028 0.001 

กรกฎาคม -0.302 0.087 

สิงหาคม 0.075 0.006 

กนัยายน 0.216 0.047 

ตลุาคม*  -  - 

พฤศจิกายน 0.098 0.01 

ธนัวาคม -0.119 0.014 

หมายเหตุ *เดือนตุลาคม ไม่ได้มีการบนัทึกข้อมูลความเร็วลม จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
บางนา 

1.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความชืน้กับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางด้านอตุนุิยมวิทยา ได้แก่ ความชืน้และฝุ่ นละออง 

PM2.5 ด้วยการวิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายเดือน พ.ศ. 2562 พบว่า เ ดือนท่ีความชืน้ 
มีความสัมพันธ์ต่อฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุดคือ เดือนกรกฎาคม (r = 0.336) มีความสัมพันธ์ 
ในทางบวกหรือทางเดียวกัน รองลงมาคือ เดือนกันยายน (r = 0.250) มีความสมัพนัธ์ในทางลบ
หรือทางตรงกันข้าม และเดือนพฤศจิกายน ( r = 0.217) มีความสัมพันธ์ในทางบวกหรือ 
ทางเดียวกัน และเดือนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกันต่ําท่ีสุดคือ เดือนมีนาคม ( r = 0.008) 
มีความสัมพันธ์ในทางลบหรือทางตรงกันข้าม โดยความชืน้มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของ  
ฝุ่ นละออง PM2.5  มากท่ีสุดในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน เท่ากับ 22%, 11.3% และ 
6.3% ตามลําดบั รายละเอียดดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูความชืน้และฝุ่ นละออง PM2.5 รายเดือน พ.ศ. 2562 

เดือน 
ความชืน้ 

Correlation R2 

มกราคม 0.109 0.012 

กมุภาพนัธ์ -0.126 0.016 

มีนาคม -0.008 0 

เมษายน -0.164 0.22 

พฤษภาคม -0.175 0.031 

มิถนุายน 0.139 0.019 

กรกฎาคม 0.336 0.113 

สิงหาคม -0.045 0.002 

กนัยายน -0.25 0.063 

ตลุาคม*  -  - 

พฤศจิกายน 0.217 0.047 

ธนัวาคม -0.121 0.015 

หมายเหตุ *  ค่า R Square เท่ากับ 0 หมายความว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กันระหว่างตวั
แปร ** เดือนตลุาคม ไมไ่ด้มีการบนัทกึข้อมลูความเร็วลม จากกรมอตุนุิยมวิทยา บางนา 

 
1.2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM2.5  
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม และฝุ่ น

ละออง PM2.5  ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบรายเดือน พ.ศ. 2562 พบว่า เดือนท่ีความเร็วลม 
มีความสัมพันธ์ต่อฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ (r = 0.435) มีความสัมพันธ์ 
ในทางลบหรือทางตรงกนัข้าม รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม (r = 0.380) มีความสมัพนัธ์ในทางลบ
หรือทางตรงกนัข้าม และเดือนมกราคม (r = 0.376) มีความสมัพนัธ์ในทางลบหรือทางตรงกันข้าม 
และเดือนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกันต่ําท่ีสุดคือ เดือนกันยายน ( r = 0.037) มีความสัมพันธ์ 
ในทางบวกหรือทางเด่ียวกัน โดยความเร็วลมมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของฝุ่ นละออง PM2.5 
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มากท่ีสดุในเดือนในเดือนกมุภาพนัธ์ กรกฎาคม และมกราคมเท่ากบั 18.9%, 14.4% และ 14.1% 
ตามลําดบั รายละเอียดดงัตาราง 15 

ตาราง 15 ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูความเร็วลมและฝุ่ นละออง PM2.5 รายเดือน พ.ศ. 2562 

เดือน 
ความเร็วลม 

Correlation R2 

มกราคม -0.376 0.141 

กมุภาพนัธ์ -0.435 0.189 

มีนาคม -0.26 0.067 

เมษายน -0.159 0.025 

พฤษภาคม -0.103 0.011 

มิถนุายน -0.326 0.106 

กรกฎาคม -0.38 0.144 

สิงหาคม -0.1 0.01 

กนัยายน 0.037 0.001 

ตลุาคม* - - 

พฤศจิกายน -0.113 0.013 

ธนัวาคม -0.282 0.08 

หมายเหต ุ* เดือนตลุาคม ไม่ได้มีการบนัทึกข้อมูลความเร็วลม จากกรมอุตนุิยมวิทยา 
บางนา 

2. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลมภายในพืน้ที่
เมือง ท่ีระดับความสูง 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร 

การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลตอ่การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง 
ท่ีระดับความสูง 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร ด้วยการสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ 
ของไหลเชิงคํานวณ ทําการจําลองการไหลเวียนของกระแสลม รายเดือน ในพ.ศ. 2562 ตัง้แต ่
เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเดือนตุลาคมท่ีไม่มีผลการตรวจวัดตัวแปร 
ด้านอุตนุิยมวิทยา จากกรมอุตนุิยมวิทยา บางนา เพ่ือศึกษาลกัษณะการเคล่ือนท่ีของกระแสลม 
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ท่ีกระทําตอ่อาคารในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ด้านความเร็วลม และทิศทางลม ทัง้นีบ้ริเวณพืน้ท่ีเขตวฒันา 
ผู้ วิจัยเลือกทําการศึกษา 5 พืน้ท่ี คือ บริเวณพืน้ท่ี A, B, C, D และ E ตามท่ีกล่าวมาในบทท่ี 3 
ได้มาซึง่ผลการศกึษาในแตล่ะระดบัความสงู และในแตล่ะพืน้ท่ีผู้วิจยัเลือกทําการศกึษา ดงันี ้

2.1 บริเวณพืน้ที่ A  
บริเวณพืน้ท่ี A มีกลุ่มช่วงความสูงอาคาร 10 เมตร อยู่ในบริเวณโรงเรียนวัฒนา

วิทยาลัย ซอยสุขุมวิท 9 บริเวณท้ายซอยสุขุมวิท11 และซอยสุขุมวิท 13 เป็นต้น ช่วงความสูง
อาคาร 30 เมตร มีการกระจายตวัอยูท่ัว่พืน้ท่ี เชน่ ในซอยสขุมุวิท 13, ซอยสขุมุวิท 15, ซอยสขุมุวิท 
19 และ ซอยสุขุมวิท 23 เป็นต้น ช่วงความสูงอาคาร 100 เมตร มีการเรียงตวักันอย่างหนาแน่น 
บนถนนอโศกมนตรี ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของกระแสลมกับกลุ่มอาคาร ดงัภาพประกอบ 36 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 0.90 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสงูต่ํากว่า 10 เมตร 
และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงานและอาคาร  
ท่ีอยู่อาศยั ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0.45 – 0.90 m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลม 
แบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี  
ซอยสขุมุวิท 13, 15 และ 19 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.05 – 0.50 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้ เทา่กบั 0.05 – 1.00 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เชน่เดียวและบริเวณเดียวกนั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสูง เท่ากับ 0.50 – 1.10 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้
อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่าน
ช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลมสูง แต่บริเวณด้านหลัง
อาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา เทา่กบั 0.05 
– 0.45 m/s 
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ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลงัอาคารท่ีจะ
เกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสขุมุวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ, 
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคารสํานกังาน
เดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสขุมุวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว อโศก, ดิ เอส 
อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนกมุภาพนัธ์ กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (SSW) 
มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.14 m/s  

- ระดบัความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.05 m/s มีรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
เช่น บริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร และ
ด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสงู ทัง้อาคารสํานกังาน และอาคารท่ีอยู่อาศยั 
ความเร็วลมอยู่ในระดับลมเบา (0.35 – 0.90 m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ 
Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผา่นชอ่งวา่งในแนวเดียวกนั ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสขุมุวิท 
13, 15 และ 19 ตามแนวถนนและซอยทัง้ 2 ข้าง ความเร็วลมอยู่ในระดบัสงบถึงลมเบา (0.1 – 
1.05 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้ เทา่กบั 0.05 – 1.50 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกันกับท่ี
ระดบัความสงู 10 เมตร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.95 m/s) และระดบัลม
สงบถึงลมออ่น (0.05 – 1.50 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน ความเร็วลม เท่ากบั 
0.50 – 2.15 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered 
Buildings ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม  
มีความเร็วลมสงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ใน
ระดบัลมสงบถึงลมเบา เทา่กบั 0.12 – 0.37 m/s  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลงัอาคารท่ีจะเกิด
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ช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ , 
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคารสํานกังาน
เดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสขุมุวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว อโศก, ดิ เอส 
อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนมีนาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (SSW)  
มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.33 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.15 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหวา่งอาคาร 
เช่น บริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร และ
ด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสงู ทัง้อาคารสํานกังาน และอาคารท่ีอยู่อาศยั 
ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.35 – 1.15 m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลม 
แบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี  
ซอยสขุมุวิท 13, 15 และ 19 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.07 – 0.85 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้ เทา่กบั 0.05 – 1.70 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกันกับท่ี
ระดบัความสงู 10 เมตร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0.40 – 1.25 m/s) และระดบัลมสงบถึงลม
ออ่น (0.05 – 1.70 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมเบาถึงลมอ่อน เท่ากบั 1.00 – 2.15 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหวา่งอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา เทา่กบั 0.05 – 0.35 m/s  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลงัอาคารท่ีจะเกิด
ช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ , 
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคารสํานกังาน
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เดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสขุมุวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว อโศก, ดิ เอส 
อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนเมษายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.36 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.05 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น บริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูง ต่ํากว่า 10 เมตร 
และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงาน และอาคาร  
ท่ีอยู่อาศัย ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา ( 0.15 – 1.01 m/s) ในบริเวณท่ีลม 
เกิดการปะทะกนั ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 13, 15 และ 19 
ความเร็วลมอยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.10 – 1.05 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้ เทา่กบั 0.05 – 1.35 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกันกับท่ี
ระดบัความสงู 10 เมตร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.07 – 1.25 m/s) และระดบัลม
สงบถึงลมเบา (0.05 – 1.35 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมเบาถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.10 – 2.32 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหวา่งอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.10 – 0.40 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคาร  
ท่ีจะเกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ 
กรุงเทพ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคาร
สํานักงานเดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว 
อโศก, ด ิเอส อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 
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เดือนพฤษภาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่น
มาทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.72 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 1.05 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น บริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูง ต่ํา กว่า  
10 เมตร และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงาน และ
อาคารท่ีอยู่อาศยั ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0.25 – 1.01 m/s) ในบริเวณท่ีลมเกิดการปะทะ
กนั ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่าน
ช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 13, 15 และ 19 ความเร็วลม 
อยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.06 – 0.85 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 1.25 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกัน
กับท่ีระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.04 – 0.82 m/s)  
และระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.05 – 1.00 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน (0.12 – 1.78 m/s) 
เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
มีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลมสูง  
แต่บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.12 – 0.35 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลงัอาคารท่ีจะ
เกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสขุมุวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ, 
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคารสํานกังาน
เดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสขุมุวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว อโศก, ดิ เอส 
อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนมิถนุายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.78 m/s  
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- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 0.85 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น บริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร 
และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงาน และอาคาร  
ท่ีอยู่อาศัย ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.25 – 0.8 m/s) ในบริเวณท่ีลมเกิด 
การปะทะกัน ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 13, 15 และ 19 
ความเร็วลมอยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.04 – 0.85 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.15 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกัน
กับท่ีระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.82 m/s)  
และระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.05 – 1.12 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.12 – 1.78 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหวา่งอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคาร เกิดชอ่งวา่งระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยูใ่นระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.12 – 0.30 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคาร  
ท่ีจะเกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ 
กรุงเทพ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคาร
สํานักงานเดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว 
อโศก, ด ิเอส อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนกรกฎาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.64 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 0.70 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
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อาคาร เช่น บริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร 
และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงาน และอาคาร  
ท่ีอยูอ่าศยั ความเร็วลมอยูใ่นระดบัสงบถึงเบา (0.07 – 0.70 m/s) ในบริเวณท่ีลมเกิดการปะทะกนั 
ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ี 
ผ่านช่องว่างในแนวเดียวกนั ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสขุมุวิท 13, 15 และ 19 ความเร็วลม
อยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.06 – 0.70 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ เท่ากับ 0.05 – 1.10 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลม 
แบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกันกับท่ีระดับ 
ความสงู 10 เมตร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา และระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.06 – 
1.0 m/s) ตามลําดบั  

- ท่ีระดบัความสงู 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดับลมอ่อน เท่ากับ 0.05 – 1.70 m/s  
เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
มีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลมสูง  
แต่บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.05 – 0.45 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลงัอาคารท่ีจะ
เกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสขุมุวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ, 
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคารสํานกังาน
เดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสขุมุวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว อโศก, ดิ เอส 
อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนสิงหาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.81 m/s  

- ท่ีระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 0.78 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น บริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร 
และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงาน และอาคาร  
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ท่ีอยูอ่าศยั ความเร็วลมอยู่ในระดบัสงบถึงลมเบา (0.05 – 0.78 m/s) ในบริเวณท่ีลมเกิดการปะทะ
กัน ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ี 
ผ่านช่องว่างในแนวเดียวกนั ได้แก่ ถนน และซอย เช่น ในบริเวณแนวถนนอโศกมนตรี ซอยสขุมุวิท 
13, 15 และ 19 ท่ีตามแนวถนน และซอยทัง้ 2 ข้าง ประกอบด้วยอาคารพาณิชยกรรม ตกึแถว และ
อาคารสูง เช่น อาคารสํานักงาน และอาคารท่ีพักอาศัย เป็นต้น ความเร็วลมอยู่ในระดับสงบ  
ถึงลมเบา (0.05 – 0.75 m/s)  

- ท่ีระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 1.15 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกัน
กับท่ีระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.04 – 0.85 m/s)  
และระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.03 – 1.0 m/s) ตามลําดบั  

- ท่ีระดบัความสงู 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา เทา่กบั 0.05 – 1.80 m/s เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ 
ถึงลมเบา (0.05 – 0.38 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคาร  
ท่ีจะเกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ 
กรุงเทพ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคาร
สํานักงานเดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว 
อโศก, ด ิเอส อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนกนัยายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อน
มาทางตะวนัตก (WNW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.42 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น บริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร 
และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงาน และอาคาร  
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ท่ีอยู่อาศยั ความเร็วลมอยู่ในระดบัสงบถึงลมเบา (0.05 – 1.2 m/s) ในบริเวณท่ีลมเกิดการปะทะ
กนั ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่าน
ช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 13, 15 และ 19 ความเร็วลม 
อยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.03 – 0.95 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 1.37 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกัน
กับท่ีระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 1.30 m/s)  
และระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.03 – 1.37 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.05 – 1.60 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.05 – 0.65 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคาร  
ท่ีจะเกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ 
กรุงเทพ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคาร
สํานักงานเดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว 
อโศก, ด ิเอส อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนพฤศจิกายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
คอ่นมาทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.47 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 0.08 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น บริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร 
และด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสูง ทัง้อาคารสํานักงาน และอาคาร 
ท่ีอยูอ่าศยั ความเร็วลมอยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.1 – 0.8 m/s) ในบริเวณท่ีลมเกิดการปะทะกนั 
ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่าน
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ช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 13, 15 และ 19 ความเร็วลม 
อยูใ่นระดบัสงบถึงลมเบา (0.03 – 0.75 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 0.85 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวกันและบริเวณ
เดียวกนักบัท่ีระดบัความสงู 10 เมตร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.80 m/s) 
และระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.03 – 0.85 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา เท่ากบั 0.05 – 1.12 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered 
Buildings ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มี
ความเร็วลมสงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ใน
ระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.05 – 0.35 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคาร  
ท่ีจะเกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ 
กรุงเทพ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคาร
สํานักงานเดอะเทรนดี ้ท่ีตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว 
อโศก, ด ิเอส อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนธนัวาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือค่อน
มาทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.44 m/s  

- ระดบัความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 0.70 m/s มีรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
เช่น บริเวณโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาคารส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร และ
ด้านข้างทัง้ 2 ด้านของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารสงู ทัง้อาคารสํานกังาน และอาคารท่ีอยู่อาศยั 
ความเร็วลมอยู่ในระดับสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.76 m/s) ในบริเวณท่ีลมเกิดการปะทะกัน 
ความเร็วลมจะต่ําลง และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่าน
ชอ่งวา่งในแนวเดียวกนั ได้แก่ แนวถนนอโศกมนตรี ซอยสขุมุวิท 13, 15 และ 19 ความเร็วลมอยู่ใน
ระดบัสงบถึงลมเบา (0.03 – 0.70 m/s)  
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- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ เท่ากับ 0.04 – 0.82 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลม 
แบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling เช่นเดียวและบริเวณเดียวกันกับท่ีระดับ 
ความสงู 10 เมตร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.25 – 0.78 m/s) และระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.04 – 0.82 m/s) ตามลําดบั  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา เท่ากบั 0.05 – 1.10 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered 
Buildings ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม  
มีความเร็วลมสูง แต่บริเวณด้านหลังอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลง  
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.05 – 0.20 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคาร ถนนหรือซอยแคบ โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคาร  
ท่ีจะเกิดช่องว่างระหว่างลม เช่น ในบริเวณอาคารสุขุมวิท สวีท , โรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ 
กรุงเทพ, โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท และอาคาร
สํานักงานเดอะเทรนดี ้ ท่ีตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 11 และ 13 และบริเวณอาคารแกรนด์ พาร์ค วิว 
อโศก, ด ิเอส อโศก และบีบี บวิดิง้ อโศก ท่ีตัง้อยูบ่นถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

หมายเหต ุเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 ไม่ได้มีการบนัทึกข้อมลูความเร็วลมและทิศทาง
ลม จากกรมอตุนุิยมวิทยา บางนา ทําให้ไม่สามารถสร้างแบบจําลองการไหลเวียนของกระแสลม 
ในเดือนนีไ้ด้ 
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2.2 บริเวณพืน้ที่ B  
บริเวณพืน้ท่ี B มีกลุ่มช่วงความสูงอาคาร 10 เมตร กระจายตัวอยู่ในบริเวณ 

ซอยพรศรี ซอยพร้อมศรี ซอยสขุมุวิท 33 และซอยสขุมุวิท 39 เป็นต้น ชว่งความสงูอาคาร 30 เมตร 
อยู่ในบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 33 ซอยสขุมุวิท 35 และซอยสขุมุวิท 49 เป็นต้น ช่วงความสงูอาคาร 
100 เมตร มีอาคารตัง้อยู่หนาแน่นในบริเวณท่ีติดกับถนนสุขุมวิท บริเวณต้นซอยสุขุมวิท 33  
และซอยสุขุมวิท 35 เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของกระแสลมกับกลุ่มอาคาร ดัง
ภาพประกอบ 37 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา  
(0.20 – 0.40 m/s) และในบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.25 – 0.70 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง 
ในแนวเดียวกัน ได้แก่ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา  
(0.15 – 0.65 m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Courtyards ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีข้ามเขตพืน้ท่ี
ของอาคาร ในบริเวณซอยพรศรี ท่ีเกิดจากขนาดของพืน้ท่ีเปิดโล่งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งอาคาร ท่ีนําพากระแสลมจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เดนิทางเข้าสูอ่าคาร  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.10 m/s ภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา 

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา เท่ากบั 0.10 – 1.21 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ 
(0.10 – 0.25 m/s)  



 102 
 

 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร 
 33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์ , ทับทิม แมนชั่น , 137 พิลล่า สวีท เรสซิเด้นท์ และบ้านจามจุรี   
อพาร์ทเม้นท์ บริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 บริเวณอาคารจนีูส์ การ์เดนโฮม, ญาดา เรสซิเด้นท์ทลั, 
วินเซนเต้ สุขุมวิท 49 และ 39 สวีท และบริเวณต้นซอยสุขุมวิท 35 บริเวณศูนย์การค้าเอ็มควอ
เทียร์, จีเอส แมนชัน่ และอาคารพาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนกมุภาพนัธ์ กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.05 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา  
(0.05 – 0.83 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม 
ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0.45 – 0.95 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling 
ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผา่นช่องวา่งในแนวเดียวกนั ได้แก่ บริเวณซอยสขุมุวิท 39 ความเร็วลมอยูใ่นระดบั
ลมสงบถึงลมเบา (0.65 – 1.05 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.05 m/s ภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา เท่ากบั 0.10 – 1.21 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ 
(0.10 – 0.23 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร 
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33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์ , ทับทิม แมนชั่น , 137 พิลล่า สวีทเรสซิ เด้นท์ และบ้านจามจุรี   
อพาร์ทเม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และ
อาคารพาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนมีนาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.33 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.70 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.05 
– 0.98 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม ความเร็วลม
อยู่ในระดับลมเบา (0.45 – 1.05 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่  บริเวณซอยสุขุมวิท 39 ความเร็วลมอยู่ในระดบั 
ลมเบาถึงลมออ่น (0.55 – 1.70 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 2.95 m/s ท่ีภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง มีความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมโชย เทา่กบั 0.07 – 3.80 m/s เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะมีการ
เคล่ือนท่ีผา่นชอ่งวา่งระหวา่งอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลมสงู แตบ่ริเวณ
ด้านหลังอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา  
(0.07 – 0.68 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์, ทับทิม แมนชั่น, 137 พิลล่า สวีทเรสซิเด้นท์ และบ้านจามจุรี อพาร์ท
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เม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และอาคาร 
พาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนเมษายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.36 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.70 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา  
(0.05 – 1.00 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม  
มีความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0. 50 – 1.05 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling 
ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผา่นช่องวา่งในแนวเดียวกนั ได้แก่ บริเวณซอยสขุมุวิท 39 ความเร็วลมอยูใ่นระดบั
ลมเบาถึงลมออ่น (0.58 – 1.70 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 3.35 m/s ภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร ลมท่ีเคล่ือนผา่นมีความเร็ว อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมโชย  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมโชย เท่ากบั 0.07 – 3.84 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารมีความเร็วลมสูง  
แต่บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.07 – 0.45 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุก ตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์, ทับทิม แมนชั่น, 137 พิลล่า สวีทเรสซิเด้นท์ และบ้านจามจุรี อพาร์ท
เม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และอาคาร 
พาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 
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เดือนพฤษภาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่น
มาทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.72 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.02 – 1.25 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ลมท่ีเคล่ือนผ่านมีความเร็วลมอยู่ในระดับ  
ลมสงบถึงลมเบา (0.02 – 0.75 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่าง
คอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0. 30 – 0.77 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลม 
แบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ บริเวณซอยสุขุมวิท 39 
ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0.37 – 1.25 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 2.50 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา เท่ากบั 0.04 – 2.85 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหวา่งอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.04 – 0.40 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์ , ทับทิม แมนชั่น , 137 พิลล่า สวีทเรสซิ เด้นท์ และบ้านจามจุรี   
อพาร์ทเม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และ
อาคารพาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนมิถนุายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.78 m/s  
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- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.02 – 1.24 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา  
(0.02 – 0.76 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม 
ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0. 35 – 0.78 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling 
ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผา่นช่องวา่งในแนวเดียวกนั ได้แก่ บริเวณซอยสขุมุวิท 39 ความเร็วลมอยูใ่นระดบั
ลมเบา (0.35 – 1.24 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
ไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 2.45 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลม
แบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลมอยู่ในระดบั
ลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.05 – 2.89 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหวา่งอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลม มีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคาร ความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.05 – 0.50 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร 
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์ , ทับทิม แมนชั่น , 137 พิลล่า สวีทเรสซิ เด้นท์ และบ้านจามจุรี  
อพาร์ทเม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และ
อาคารพาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนกรกฎาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.64 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.02 – 1.18 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.02 
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– 0.70 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม ความเร็วลม
อยู่ในระดับลมเบา (0. 30 – 0.73 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกนั ได้แก่ บริเวณซอยสขุมุวิท 39 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลม
สงบถึงลมเบา (0.27 – 1.18 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 2.30 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น 

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.04 – 2.74 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings 
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคาร  ความเร็วลมสูง 
แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคาร ความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.04 – 0.45 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์, ทับทิม แมนชั่น, 137 พิลล่า สวีทเรสซิเด้นท์ และบ้านจามจุรี อพาร์ท
เม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และอาคาร 
พาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนสิงหาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.81 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.02 – 1.27 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.02 
– 0.76 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม ความเร็วลม
อยู่ในระดับลมเบา (0.33 – 0.79 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ บริเวณซอยสุขุมวิท 39 ความเร็วลมอยู่ในระดบั 
ลมสงบถึงลมเบา (0.35 – 1.27 m/s) 
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- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 2.50 m/s ภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.04 – 2.99 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.04 – 0.50 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์ , ทับทิม แมนชั่น , 137 พิลล่า สวีทเรสซิ เด้นท์ และบ้านจามจุรี   
อพาร์ทเม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และ
อาคารพาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนกนัยายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อน
มาทางตะวนัตก (WNW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.42 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้าน ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 
– 0.35 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม ความเร็วลม
อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0. 15 – 0.70 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling  
ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผา่นช่องวา่งในแนวเดียวกนั ได้แก่ บริเวณซอยสขุมุวิท 39 ความเร็วลมอยูใ่นระดบั
ลมสงบถึงลมเบา (0.25 – 0.68 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 1.30 m/s ภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
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การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.03 – 1.65 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องวา่งระหวา่งลม อยูใ่นระดบัลมสงบ (0.03 – 0.20 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์ , ทับทิม แมนชั่น , 137 พิลล่า สวีทเรสซิ เด้นท์ และบ้านจามจุรี   
อพาร์ทเม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และ
อาคารพาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนพฤศจิกายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
คอ่นมาทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.47 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านเข้าสู่ช่องว่าง ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.22 – 0.37 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่าง
คอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0. 40 – 1.00 m/s) การเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างในแนวเดียวกัน ได้แก่ บริเวณ  
ซอยสขุมุวิท 39 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.21 – 0.68 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.03 – 1.05 m/s ภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.10 – 1.52 
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m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.10 – 0.25 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์, ทับทิม แมนชั่น, 137 พิลล่า สวีทเรสซิเด้นท์ และบ้านจามจุรี อพาร์ท
เม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และอาคาร
พาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น 

เดือนธนัวาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือค่อน
มาทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.44 m/s 

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.02 – 0.90 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์  
ผ่านพืน้ท่ีว่าง และอาคารท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านเข้าสู่ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.18 – 0.37 m/s) และบริเวณซอยพร้อมศรี 1 และ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม 
ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0. 34 – 0.95 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling 
ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผา่นช่องวา่งในแนวเดียวกนั ได้แก่ บริเวณซอยสขุมุวิท 39 ความเร็วลมอยูใ่นระดบั
ลมสงบถึงลมเบา (0.16 – 0.70 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.02 – 1.05 m/s รูปแบบการเคล่ือนท่ีของ 
กระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลม
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา เท่ากบั 0.02 – 1.50 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ี รับลมมี  
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ความเร็วลมสงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ใน
ระดบัลมสงบ (0.02 – 0.27 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณอาคารไบโอเฮ้าส์ , ทับทิม แมนชั่น , 137 พิลล่า สวีทเรสซิ เด้นท์ และบ้านจามจุรี   
อพาร์ทเม้นท์ และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์, จีเอส แมนชัน่ และ
อาคารพาณิชยกรรม เป็นต้น 

หมายเหตุ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ไม่ได้มีการบนัทึกข้อมูลความเร็วลมและ
ทิศทางลม จากกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ทําให้ไม่สามารถสร้างแบบจําลองการไหลเวียนของ
กระแสลมในเดือนนีไ้ด้ 
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2.3 บริเวณพืน้ที่ C 
บริเวณพืน้ท่ี C มีกลุ่มช่วงความสูงอาคาร 10 เมตร มีการกระจายตัวของอาคาร  

อยู่ในซอยต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 55 ในบริเวณกลางซอยถึงท้ายซอย แต่ส่วนใหญ่แล้ว 
อยู่ในบริเวณกลางซอยทองหล่อ 19 ซอยทองหล่อ 21 ซอยต่อศักดิ์ และซอยลีลานุช เป็นต้น 
ช่วงความสงูอาคาร 30 เมตร มีความหนาแน่นของอาคารอยู่ในแนวถนนสุขมุวิท 55 เช่นเดียวกับ
ช่วงความสูงอาคาร 100 เมตร ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของกระแสลมกับกลุ่มอาคาร  
ดงัภาพประกอบ 38 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 1.20 m/s มี รูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างถนน เช่น 
บริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.56 m/s)  
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยธารารมณ์ 2 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.18 – 0.37 
m/s) และบริเวณซอยทองหลอ่ 15 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบ (0. 07 – 0.25 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 1.50 m/s ภายในพืน้ท่ีมีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น 

- ท่ีระดบัความสงู 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.10 – 1.85 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ 
(0.10 – 0.20 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก,  
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เจ อเวนิว และยูไนเต็ด ทาวเวอร์ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ 
สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนกมุภาพนัธ์ กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นไป
ทางทิศใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 0.92 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง เช่น แนวถนนสขุมุวิท 
55 ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.92 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลม 
แบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น ในบริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.20 
– 0.91 m/s) และบริเวณซอยทองหล่อ 15 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอมมูนิตีม้อลล์ คอนโดมิเนียม 
โรงแรม และอาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.04 – 0.40 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 1.65 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร  
ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.15 – 2.91 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลมสูง  
แต่บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.15 – 0.30 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก,  
เจ อเวนิว และยูไนเต็ด ทาวเวอร์ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์
สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนมีนาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไป
ทางทิศใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.33 m/s  
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- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องถนน เชน่ แนวถนนสขุมุวิท 
55 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0.1.5 – 1.00 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered 
Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น ในบริเวณซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็น
ช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.30 – 1.00 m/s) และ
บริเวณซอยทองหลอ่ 15 ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งคอมมนูิตีม้อลล์ คอนโดมิเนียม โรงแรม และอาคาร
สํานกังาน ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0.04 – 0.48 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 1.65 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา เทา่กบั 0.15 – 3.20 m/s เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม 
จะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลมสงู 
แต่บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบ 
ถึงลมเบา (0.15 – 0.50 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก,  
เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนเมษายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนไป
ทางทิศใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.36 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง เช่น แนวถนนสขุมุวิท 
55 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0.1.6 – 1.00 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered 
Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น บริเวณซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็น



  

 

116 

ช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.31 – 1.00 m/s) และ
บริเวณซอยทองหลอ่ 15 ซึง่เป็นชอ่งวา่งระหวา่งคอมมนูิตีม้อลล์ คอนโดมิเนียม โรงแรม และอาคาร
สํานกังาน ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0. 03 – 0.50 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 2.00 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมเบา เท่ากบั 0.10 – 3.20 m/ เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะมี 
การเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลมสูง  
แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบถึง
ลมเบา (0.10 – 0.60 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอยธารา
รมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และไอว่ี 
คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวัน วัน แบงค็อก,  
เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนพฤษภาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นไป
ทางทิศใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.72 m/s 

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 0.74 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง เช่น แนวถนนสขุมุวิท 
55 ท่ีตามแนวถนน และซอยทัง้ 2 ข้าง ประกอบด้วยอาคารพาณิชยกรรม และอาคารสูง  
เช่น อาคารสํานกังาน และอาคารท่ีพักอาศยั เป็นต้น ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.1.5 – 0.74 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่าน
ช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น ในบริเวณซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม 
ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.25 – 0.74 m/s) และบริเวณซอยทองหล่อ 15 ซึ่งเป็น
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ช่องว่างระหว่างคอมมูนิตีม้อลล์ คอนโดมิเนียม โรงแรม และอาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยู่ใน
ระดบัลมสงบถึงลมเบา (0. 03 – 0.35 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.04 – 1.30 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลม
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.10 – 2.36 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.10 – 0.42 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก,  
เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนมิถุนายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
คอ่นไปทางทิศใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.78 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 0.79 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างถนน เช่น  
แนวถนนสุขุมวิท 55 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.16 – 0.79 m/s) การเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น  
ในซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลม
เบา (0.25 – 0.75 m/s) และบริเวณซอยทองหล่อ 15 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอมมูนิตีม้อลล์ 
คอนโดมิเนียม และอาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0. 04 – 0.38 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.40 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
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ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.10 – 2.40 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม 
ความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.42 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ  บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก,  
เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนกรกฎาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
คอ่นไปทางทิศใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.64 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 0.70 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างถนน เช่น  
แนวถนนสุขุมวิท 55 ท่ีตามแนวถนน และซอยทัง้ 2 ข้าง ประกอบด้วยอาคารพาณิชยกรรม และ
อาคารสูง เช่น อาคารสํานกังาน และอาคารท่ีพกัอาศยั เป็นต้น ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.11 – 0.70 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น ในบริเวณซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่าง
คอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.70 m/s) และบริเวณซอย 
ทองหล่อ 15 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอมมนูิตีม้อลล์ คอนโดมิเนียม โรงแรม และอาคารสํานกังาน 
ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0. 05 – 0.32 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.40 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  
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- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.10 – 2.50 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม 
ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.40 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอยธารา
รมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ 
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก,  
เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนสิงหาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
คอ่นไปทางทิศใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.81 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 0.78 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างถนน เช่น  
ในแนวถนนสขุมุวิท 55 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.12 – 0.77 m/s) การเคล่ือนท่ี
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น ใน
บริเวณซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึง
ลมเบา (0.15 – 0.78 m/s) และบริเวณซอยทองหล่อ 15 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอมมูนิตีม้อลล์ 
โรงแรม และอาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0. 05 – 0.32 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.40 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.08 – 2.45 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม 
ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบ (0.08 – 0.25 m/s)  
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ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอยธารา
รมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และไอว่ี 
คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวัน วัน แบงค็อก,  
เจอเวนิว และยไูนเต็ด ทาวเวอร์ ทองหล่อ และในบริเวณซอยทองหลอ่ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนกันยายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
คอ่นไปทางทิศตะวนัตก (WNW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.42 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.05 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างถนน เชน่ แนวถนน
สุขุมวิท 55 ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.11 – 0.52 m/s) การเคล่ือนท่ีของ 
กระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น ในบริเวณ
ซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.10 – 0.50 m/s) และบริเวณซอยทองหล่อ 15 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอมมูนิ ตีม้อลล์ 
คอนโดมิเนียม และอาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.19 – 0.65 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.25 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลม
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา เท่ากบั 0.09 – 1.32 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.09 – 0.33 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก, 



  

 

121 

เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนพฤศจิกายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
คอ่นไปทางทิศตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.47 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.08 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างถนน เช่น  
แนวถนนสุขุมวิท 55 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.1 – 0.75 m/s) การเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น  
ในบริเวณซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.12 – 1.08 m/s) และบริเวณซอยทองหล่อ 13 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอมมนูิตีม้อลล์ 
โรงแรม และอาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.28 – 0.43 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.70 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ 
กระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลม
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.15 – 2.10 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.15 – 0.30 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 บริเวณซอย 
ธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์, ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม, โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม และ
ไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 15 บริเวณอาคารโฮม เพลส, โรงแรมวนั วนั แบงค็อก,  
เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหล่อ 10 บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์
พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

เดือนธันวาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
คอ่นไปทางทิศตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.44 m/s  
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- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.13 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างถนน และซอย 
เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 ท่ีตามแนวถนน และซอยทัง้ 2 ข้าง ประกอบด้วยอาคาร 
พาณิชยกรรม และอาคารสงู เช่น อาคารสํานกังาน และพกัอาศยั เป็นต้น ความเร็วลมอยู่ในระดบั
ลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.73 m/s) การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร เช่น ในบริเวณซอยธารารมณ์ 2 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่าง
คอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา ( 0.16 – 1.13 m/s) และบริเวณ 
ซอยทองหล่อ 15 ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างคอมมูนิตีม้อลล์ คอนโดมิเนียม และอาคารสํานักงาน 
ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.27 – 0.43 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.05 – 1.65 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผา่นชอ่งวา่งระหวา่งอาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น 

- ระดบัความสูง 100 เมตรความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.14 – 1.90 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ในบริเวณด้านหน้าอาคารท่ีรับลมมีความเร็วลม
สงู แตบ่ริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยู่ในระดบัลมสงบ
ถึงลมเบา (0.14 – 0.30 m/s) ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมี  
การกระจุกตัวของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 55 
บริเวณซอยธารารมณ์ 2 บริเวณอาคารเดอะไฮท์ , ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม , โนเบิล ออรา 
คอนโดมิเนียม และไอว่ี คอนโดมิเนียม ในบริเวณซอยทองหล่อ 13 บริเวณอาคารโฮม เพลส, 
โรงแรมวนั วนั แบงคอ็ก, เจ อเวนิว และยไูนเตด็ ทาวเวอร์ ทองหลอ่ และในบริเวณซอยทองหลอ่ 10 
บริเวณโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ สขุมุวิท และแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เป็นต้น 

หมายเหต ุเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 ไม่ได้มีการบนัทึกข้อมลูความเร็วลมและทิศทาง
ลม จากกรมอตุนุิยมวิทยา บางนา ทําให้ไม่สามารถสร้างแบบจําลองการไหลเวียนของกระแสลม
ในเดือนนีไ้ด้ 
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2.4 บริเวณพืน้ที่ D 
บริเวณพืน้ท่ี D มีกลุม่ชว่งความสงูอาคาร 10 เมตร อยูใ่นบริเวณแนวถนนสขุมุวิท 71 

ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 และซอยสุขุมวิท 64 เป็นต้น ช่วงความสูงอาคาร 30 เมตร มีอาคารตัง้อยู่ 
ในบริเวณถนนสุขมุวิท และบริเวณต้นซอยสขุมุวิท 65 เช่นเดียวกบัช่วงความสงูอาคาร 100 เมตร
ท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกนั สง่ผลให้เกิดการไหลเวียนของกระแสลมกบักลุม่อาคาร ดงัภาพประกอบ 
39 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.14 m/s 

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.20 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา 
(0.35 – 1.20 m/s) และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 ช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม และ 
อพาร์ทเม้นท์ ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.40 m/s) เน่ืองจากเกิดการ 
ปะทะกันของลม 2 ทิศทาง ในส่วนพืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 26 มีความเร็วลมสูงท่ีสุด 
อยู่ในระดบัลมเบา (1.00 m/s) และบริเวณหมู่บ้านแสนสิริ ซอยสขุมุวิท 64 มีความเร็วลมสูงท่ีสุด
อยูใ่นระดบัลมเบา (0.90 m/s)  

- ท่ีระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.07 – 1.28 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลม
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีตดิกบัถนนสขุมุวิท ทําให้กระแสลมสามารถ
ไหลเวียนได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 0.20 – 1.75 m/s  
เ ม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  
บริเวณด้านหลังอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้ความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดับลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.23 – 0.50 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 ท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนสขุมุวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
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เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์, บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนกมุภาพนัธ์ กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นไป
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 1.94 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา 
ถึงลมออ่น (0.54 – 1.94 m/s) และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 ชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม และ
อพาร์ทเม้นท์ ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.25 – 0.88 m/s) ในสว่นพืน้ท่ีโลง่บริเวณ
ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 ความเร็วลมสงูท่ีสดุอยู่ในระดบัลมเบา (1.85 m/s) และบริเวณหมู่บ้านแสน
สิริ ซอยสขุมุวิท 64 มีความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบา (1.40 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 2.28 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมท่ีติดกบัถนนสขุมุวิท ทําให้กระแสลมสามารถไหลเวียน
ได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดับลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 0.25 – 2.42 m/s เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณ
ด้านหลังอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.25 – 0.70 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 ท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนสขุมุวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ , บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 
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เดือนมีนาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไป
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.33 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 2.13 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสขุุมวิท 65 ท่ีเช่ือมตอ่กับถนนสุขมุวิท ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบ 
ถึงลมเบา (0.57 – 2.13 m/s) และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 ชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม และ
อพาร์ทเม้นท์ ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.53 – 1.03 m/s) ในสว่นพืน้ท่ีโลง่บริเวณ
ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 มีความเร็วลมสูงท่ีสุดอยู่ในระดบัลมอ่อน (2.00 m/s) และบริเวณหมู่บ้าน
แสนสิริ ซอยสขุมุวิท 64 มีความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบาถึงลมออ่น (1.58 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 2.50 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีตดิกบัถนนสขุมุวิท ทําให้กระแสลมสามารถ
ไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี ความเร็วลมสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เทา่กบั 0.20 – 2.64 m/s เม่ือ
ลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณ
ด้านหลงัอาคารเกิดช่องวา่งระหวา่งลม ทําให้ความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.20 
– 0.70 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนเมษายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนไป
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.36 m/s 

- ระดบัความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 2.15 m/s มีรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
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เช่น ในบริเวณซอยสุขมุวิท 65 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.57 – 2.15 m/s) และ
บริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.48 – 1.08 m/s) ส่วน
พืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 26 มีความเร็วลมสูงท่ีสดุอยู่ในระดบัลมอ่อน (1.93 m/s) และ
บริเวณหมู่บ้านแสนสิริ ซอยสขุมุวิท 64 ท่ีอาคารมีความสงูต่ํากว่า 10 เมตร มีความเร็วลมสงูท่ีสุด
อยูใ่นระดบัลมเบาถึงลมออ่น (1.58 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 2.52 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ 
กระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร มีความเร็วลม
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น (0.08 – 2.52 m/s) 

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกับถนนสุขุมวิท 2 อาคาร ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดับลมสงบ 
ถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.30 – 2.65 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลม
แบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลังอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ความเร็วลมต่ําล  
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.30 – 0.72 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนพฤษภาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
คอ่นไปทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.72 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.53 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65  เป็นช่องว่างระหว่างแนวตึกแถว และคอนโดมิเนียม ความเร็วลม 
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น (0.44 – 1.53 m/s) และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 ชอ่งวา่งระหวา่ง
คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์ ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.35 – 0.77 m/s)  
ในส่วนพืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 26 มีความเร็วลมสงูท่ีสดุอยู่ในระดบัลมเบา (1.40 m/s) 
และบริเวณหมูบ้่านแสนสิริ ซอยสขุมุวิท 64 ความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบา (1.13 m/s) 
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- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.84 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
กระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ลมท่ีเคล่ือน
ผา่นมีความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น 

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมท่ีติดกบัถนนสขุมุวิท ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลม
สงบถึงลมออ่น เทา่กบั 0.15 – 1.94 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแส
ลมแบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องวา่งระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลม
ต่ําลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.50 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ , บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนมิถนุายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ค่อนไป
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.78 m/s 

- ระดบัความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1. 37 m/s มีรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลม
อ่อน (0.41 – 1.63 m/s) และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 ช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม และ
อพาร์ทเม้นท์ ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0.35 – 0.76 m/s) ในส่วนพืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดี
พนมยงค์ 26 ความเร็วลมสงูท่ีสุดอยู่ในระดบัลมเบา (1.37 m/s) และบริเวณหมู่บ้านแสนสิริ ซอย
สขุมุวิท 64 ท่ีมีความสงูตํ่ากวา่ 10 เมตร ความเร็วลมสงูท่ีสดุ อยูใ่นระดบัลมเบา (1.20 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.88 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  
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- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
เพียงคอนโดมิเนียม 2 อาคาร ติดกับถนนสุขุมวิท ลมสามารถไหลเวียนได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลม 
สูงขึน้อยู่ในระดับลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 0.17 – 1.99 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร 
เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลังอาคารเกิดช่องว่าง
ระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.17 – 0.55 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนกรกฎาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
คอ่นไปทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.64 m/s  

- ระดบัความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1. 47 m/s มีรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 ท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนสขุมุวิท ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  
(0.35 – 1.47 m/s) และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 ช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม และอพาร์ท
เม้นท์ ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบ (0.28 – 0.72 m/s) ในส่วนพืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดีพนม
ยงค์ 26 ความเร็วลมสูง ท่ีสุดอยู่ในระดับลมเบา ( 1.35 m/s) และบริเวณหมู่ บ้านแสนสิ ริ   
ซอยสขุมุวิท 64 ซึ่งเป็นบริเวณอาคารท่ีมีความสงูต่ํากว่า 10 เมตร ความเร็วลมสูงท่ีสดุอยู่ในระดบั
ลมเบา (1.06 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้มากขึน้ ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1. 74 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกบัถนนสขุมุวิท ลมไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี 
ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.10 – 1.84 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้
อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะมีการเคล่ือนท่ีผ่าน
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ช่องว่างระหว่างอาคาร บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลง  
อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.50 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 ท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนสขุมุวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนสิงหาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
คอ่นไปทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.81 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1. 65 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา 
ถึงลมออ่น (0.39 – 1.65 m/s) และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 ชอ่งวา่งระหวา่งคอนโดมิเนียม และ
อพาร์ทเม้นท์ ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมเบา (0.37 – 0.78 m/s) ในส่วนพืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดี
พนมยงค์ 26 มีความเร็วลมสูงท่ีสุดอยู่ในระดบัลมเบา (1.39 m/s) และบริเวณหมู่บ้านแสนสิริ  
ซอยสุขุมวิท 64 ซึ่งเป็นบริเวณอาคารท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร มีความเร็วลมสูงท่ีสุด 
อยูใ่นระดบัลมเบา (1.16 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากับ 0.05 – 1. 90 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม
จะเคล่ือนท่ีผา่นชอ่งวา่งระหวา่งอาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น 

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกับถนนสุขุมวิท ลมสามารถไหลเวียน 
ได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดับลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ0.12 – 1.99 m/s เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered บริเวณด้านหลงัอาคาร
เกิดชอ่งวา่งระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.12 – 0.70 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 ท่ีเช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
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เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ , บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนกันยายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
คอ่นไปทางเหนือ (WNW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.42 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.25 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคารอาคารบงัลมท่ีเคล่ือนมาจากตะวนัตกเฉียงเหนือ เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 เช่ือมต่อ 
กับถนนสุขุมวิท ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.04 – 0.29 m/s) และบริเวณซอย 
เอกมัย 2 และ 4 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.23 – 0.39 m/s) ในส่วนพืน้ท่ีโล่ง
บริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 26 มีความเร็วลมสูงท่ีสุดอยู่ในระดบัลมเบา (0.48 m/s) และบริเวณ
หมู่บ้านแสนสิริ ซอยสขุมุวิท 64 มีความสงูต่ํากว่า 10 เมตร ความเร็วลมสงูท่ีสดุอยู่ในระดบัลมเบา 
(0.35 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากับ 0.05 – 1.35 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผา่นชอ่งวา่งระหวา่งอาคาร ลมท่ีเคล่ือนผา่นมีความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา  

- ระดับความสูง 100 เมตรความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกับถนนสุขุมวิท ลมสามารถไหลเวียน 
ได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา เท่ากับ 0.05 – 1.95 m/s เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีบริเวณ
ด้านหลงัอาคารเกิดชอ่งวา่งระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงเป็นบริเวณกว้าง  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ ตวัอาคารขวางกัน้การเคล่ือนท่ีของลมและทิศทางลม 
เช่น ในบริเวณถนนสขุมุวิท บริเวณ ไลฟ์ แอท สขุมุวิท คอนโดมิเนียม , สขุมุวิท 67 คอนโดมิเนียม, 
ชัยพฤกษ์ แมนชั่น, เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และบริเวณวัดธาตุทอง ซึ่งเป็นช่องว่าง
ระหว่างอาคารสูงท่ีตัง้อยู่ในซอยเอกมัย 2 บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  
และซอยสขุมุวิท 63 บริเวณ เดอะลอฟท์ เอกมยั คอนโดมิเนียม และตกึแถวในบริเวณนัน้เป็นต้น  

เดือนพฤศจิกายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
คอ่นไปทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.47 m/s  
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- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.39 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 ท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนสขุมุวิท ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึง
ลมเบา (0.40 – 1.39 m/s) และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 ช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม และ
อพาร์ทเม้นท์ ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.96 m/s) ในสว่นพืน้ท่ีโลง่บริเวณ
ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 มีความเร็วลมสูงท่ีสุดอยู่ในระดบัลมเบา (1.06 m/s) และบริเวณหมู่บ้าน
แสนสิริ ซอยสขุมุวิท 64 ท่ีมีความสงูตํ่ากวา่ 10 เมตร ความเร็วลมสงูอยูใ่นระดบัลมเบา (1.03 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากับ 0.05 – 1.52 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผา่นชอ่งวา่งระหวา่งอาคาร ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมท่ีติดกับถนนสุขุมวิท ทําให้ลมไหลเวียนได้ทั่วพืน้ท่ี 
ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดับลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 0.18 – 1.93 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ี 
เข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลงัอาคาร
เกิดชอ่งวา่งระหวา่งลม ความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.18 – 0.80 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 บริเวณ ไลฟ์ แอท สขุมุวิท 
คอนโดมิเนียม, สขุมุวิท 67 คอนโดมิเนียม, ชยัพฤกษ์ แมนชัน่, เดอะลอฟท์ เอกมยั คอนโดมิเนียม 
และตกึแถวบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 บริเวณซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั เซอร์วิสอพาร์ท
เม้นท์, บลอสซัม่ วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

เดือนธันวาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
คอ่นไปทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.44 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.39 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 เ ช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท ความเร็วลมอยู่ในระดับลมเบา 
 (0.40 – 1.39 m/s) และบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 ช่องว่างระหว่างคอนโดมิเนียม และอพาร์ท
เม้นท์ ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.95 m/s) ส่วนพืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดี
พนมยงค์ 26 ความเร็วลมสูงท่ีสุดอยู่ในระดับลมเบา (1.05 m/s) และบริเวณหมู่บ้านแสนสิริ  
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ซอยสุขุมวิท 64 อาคารมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร ความเร็วลมสูงท่ีสุดอยู่ในระดับลมเบา  
(1.01 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากับ 0.05 – 1.50 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ลมท่ีเคล่ือนผ่านมีความเร็ว ลมอยู่ในระดับลมสงบ 
ถึงลมออ่น  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีตดิกบัถนนสขุมุวิท ทําให้กระแสลมสามารถ
ไหลเวียนได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 0.15 – 1.94 m/s  
เ ม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings 
บริเวณด้านหลงัอาคาร ความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.70 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 ท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนสขุมุวิท 
บริเวณ ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม , ชัยพฤกษ์ แมนชั่น , 
เดอะลอฟท์ เอกมัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวในบริเวณนัน้ และบริเวณซอยเอกมัย 2 และ 4 
บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม, เบเวอร์ล่ีฮิล 
แมนชัน่ และอาคารสํานกังานดสิทริค 8 เป็นต้น 

หมายเหตุ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ไม่ได้มีการบนัทึกข้อมูลความเร็วลมและ
ทิศทางลม จากกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา ทําให้ไม่สามารถสร้างแบบจําลองการไหลเวียนของ
กระแสลมในเดือนนีไ้ด้ 
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2.4 บริเวณพืน้ที่ E 
บริเวณพืน้ท่ี  E มีกลุ่มช่วงความสูงอาคาร 10 เมตร กระจายตัวอยู่ทั่ว พื น้ ท่ี   

เช่น บริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71 ซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นต้น ช่วงความสูง
อาคาร 30 เมตร มีอาคารตัง้อยู่เบาบางบนถนนสุขุมวิท 71 และช่วงความสูงอาคาร 100 เมตร  
อยู่ในซอยเจริญใจ ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของกระแสลมกับกลุ่มอาคาร ดงัภาพประกอบ 40 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.05 – 1.60 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริ เวณช่องว่าง 
ในแนวเดียวกนั เชน่ ถนนสขุมุวิท 71 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมอ่อน (0.10 - 1.58 m/s) 
และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นช่องว่างระหว่างตึกแถว 
และคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0.30 – 1.05 m/s) และในบริเวณซอยปรีดีพนม
ยงค์ 37 ความเร็วลมอยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.43 – 0.72 m/s) เป็นต้น นอกจากนี ้
เกิดบริเวณอับลม เช่น ในบริเวณอาคารสํานักงาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 71  
ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมเบา (0.3 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.10 – 1.80 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน และลมสามารถ
ไหลเวียนได้ดีขึน้บริเวณอาคารสํานกังาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 71 ความเร็วสูงขึน้ 
อยูใ่นระดบัลมเบา (0.54 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง เหลือเพียง
คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกับถนนสุขุมวิท กระแสลมไหลเวียนได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้ 
อยู่ในระดับลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 0.20 – 1.98 m/s เ ม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร 
เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลงัอาคารความเร็วลม
ต่ําลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.2 – 0.60 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ลมไม่สามารถไหลทะลุออกได้ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วย
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อาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และตึกแถวขนาบด้านข้าง ในบริเวณระหว่างซอยเยาวราช และ
ซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตัน อพาร์ทเม้นท์ , เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน  
อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณเดอะพาร์คเลน และทาวน์โฮม, 7 เดย์  
อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น 

เดือนกุมภาพันธ์ กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
คอ่นมาทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.14 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.07 – 1.10 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริ เวณช่องว่าง 
ในแนวเดียวกนั เช่น แนวถนนสขุมุวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.20 - 1.10 
m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง
ระหว่างอาคาร เช่น ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลม
สงบถึงลมเบา (0.07 – 0.65 m/s) และในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลม
สงบถึงลมเบา (0.21 – 0.56 m/s) เป็นต้น นอกจากนีเ้กิดบริเวณอบัลม เชน่ บริเวณถนนสขุมุวิท 71 
ความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบา (0.49 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีเมตร ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.10 – 1.55 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน และลมสามารถ
ไหลเวียนได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอับลมบริเวณอาคารสํานักงาน และคอนโดมิเนียมติดถนน
สขุมุวิท 71 ทําให้ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.64 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารลดลง จนเหลืออาคารสูง
เพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกับถนนสุขุมวิท กระแสลมไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี 
ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.20 – 2.44 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้
อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลังอาคาร 
เกิดชอ่งวา่งระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.20 – 0.50 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอด้วยอาคาร ลมไมส่ามารถไหลผา่นได้ เชน่ 
ในบริเวณแนวถนนสขุมุวิท 71 ในบริเวณระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณ
คลองตนั อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนม
ยงค ์37 บริเวณเดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังาน เป็นต้น 
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เดือนมีนาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
คอ่นมาทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.33 m/s 

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.20 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริ เวณช่องว่าง 
ในแนวเดียวกนั เช่น แนวถนนสขุมุวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.20 - 1.20 
m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง
ระหวา่งอาคาร เชน่ ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค ์43 เป็นชอ่งวา่งระหวา่งตึกแถว
และคอนโดมิ เ นียม ท่ี เ รียงตัวกัน เ ป็นแนว ความเ ร็วลมอยู่ ในระดับลมสงบถึ งลมเบา  
(0.15 – 0.67 m/s) และในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณช่องว่างระหว่างทาวน์โฮม อพาร์ท
เม้นท์ และอาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.65 m/s) เป็นต้น 
นอกจากนีเ้กิดบริเวณอบัลม เชน่ ในบริเวณอาคารสํานกังาน และคอนโดมิเนียมตดิถนนสขุมุวิท 71 
ความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบา (0.52 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.10 – 1.80 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ลมท่ีเคล่ือนผ่านมีความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน 
และลมสามารถไหลเ วียนได้ดีขึ น้ ในบริ เวณท่ีเ กิดการอับลมบริ เวณอาคารสํานักงาน  
และคอนโดมิเนียมตดิถนนสขุมุวิท 71 ทําให้ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.68 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร ท่ีอยู่ใกล้กนั คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกบัถนนสขุมุวิท กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.20 – 2.68 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings 
บริเวณด้านหลงัอาคาร เกิดช่องว่างระหว่างลม ความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.2 – 0.55 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไม่สามารถไหลทะลุ
ออกได้ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และ
ตกึแถวขนาบด้านข้าง ในบริเวณระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั 
อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 
บริเวณเดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 
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เดือนเมษายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ 
คอ่นมาทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 2.36 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.20 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริ เวณช่องว่าง 
ในแนวเดียวกนั เชน่ แนวถนนสขุมุวิท ความเร็วลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.20 - 1.20 m/s) 
และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง 
ระหวา่งอาคาร เชน่ ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นชอ่งวา่งระหวา่งตึกแถว 
และคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.69 m/s) และในบริเวณ
ซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณช่องว่างระหว่างทาวน์โฮม อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานักงาน 
ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.12 – 0.68 m/s) เป็นต้น นอกจากนีเ้กิดบริเวณอบัลม 
เช่น ในบริเวณอาคารสํานักงาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 71 ท่ีมีความเร็วลมสูงท่ีสุด 
อยูใ่นระดบัลมเบา (0.52 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.10 – 1.75 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน ลมไหลเวียนได้ดี
ขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอับลม เช่น บริเวณถนนสุขุมวิท 71 ทําให้ลมมีความเร็วสูงขึน้อยู่ในระดบั 
ลมเบา (0.86 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารลดลง จนเหลืออาคารสูง
ได้แก่ คอนโดมิเนียม 2 อาคาร ท่ีตัง้อยูบ่นถนนสขุมุวิท กระแสลมไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี ความเร็วลม
สูงขึน้อยู่ในระดับลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 0.15 – 2.70 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคาร 
เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบั
ลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.55 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไมส่ามารถไหลทะลุออก
ได้ เช่น ในแนวถนนสุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และตึกแถวขนาบ
ด้านข้าง ในบริเวณระหวา่งซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั อพาร์ทเม้นท์,  
เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ และในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณเดอะ
พาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 
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เดือนพฤษภาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
คอ่นมาทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.72 m/s  

- ระดบัความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.75 m/s มีรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริเวณช่องว่างในแนวเดียวกัน 
เช่น ในบริเวณถนนสุขุมวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.1 – 0.90 m/s) และ
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นช่องว่างระหว่างตกึแถวท่ีเรียง
ตวักันเป็นแนว และคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.52 m/s) 
และในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.42 m/s) 
เป็นต้น นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีเกิดบริเวณอบัลม เชน่ ในบริเวณอาคารสํานกังาน และคอนโดมิเนียมติด
ถนนสขุมุวิท 71 ท่ีมีความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบา (0.38 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากับ 0.10 – 1.8 0 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม
จะเคล่ือนท่ีผา่นช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา และลมไหลเวียน
ได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอบัลม เช่น บริเวณอาคารสํานกังาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสขุมุวิท 
71 ทําให้ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.55 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสงูเพียง 2 อาคาร คือ คอนโดมิเนียมตดิกบัถนนสขุมุวิท ทําให้กระแสลมไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี 
ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.15 – 2.02 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้
อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลังอาคารเกิด
ชอ่งวา่งระหวา่งลม ความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.40 m/s)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของ
อาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไมส่ามารถไหลทะลุออก
ได้ เช่นแนวถนนสขุมุวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสงู อาคารพาณิชยกรรม และตกึแถว ในบริเวณ
ระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 
22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณเดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ 
อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 

เดือนมิถนุายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.78 m/s  
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- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริเวณช่องว่างในแนว
เดียวกัน เช่น แนวถนนสุขุมวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.25 – 1.00 m/s) 
และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น  ในซอยเยาวราช และซอยปรี ดีพนมยงค์  43 เ ป็นช่องว่างระหว่างตึกแถว 
และคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.13 – 0.52 m/s) และในซอยปรีดี
พนมยงค์ 37 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.55 m/s) เป็นต้น และเกิดบริเวณ
อบัลม เช่น บริเวณอาคารสํานกังาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 71 ความเร็วลมสูงท่ีสุด 
อยูใ่นระดบัลมเบา (0.39 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากบั 0.10 – 1.400 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม
จะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 1.40 
m/s) และลมสามารถไหลเวียนได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอับลมบริเวณอาคารสํานักงาน และ
คอนโดมิเนียมตดิถนนสขุมุวิท 71 ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.50 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร ท่ีอยู่ใกล้กัน คือ คอนโดมิเนียมติดกับถนนสุขุมวิท ทําให้กระแสลม
สามารถไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.26 – 2.04 
m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings 
บริเวณด้านหลังอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดับลมสงบ  
ถึงลมเบา (0.19– 0.40 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไม่สามารถไหลทะลุ 
ออกได้ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และ
ตกึแถวขนาบด้านข้าง ในบริเวณระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั 
อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 
บริเวณเดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 

เดือนกรกฎาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้คอ่นมา
ทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.64 m/s  
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- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริเวณช่องว่างในแนว
เดียวกนั เชน่ บริเวณถนนสขุมุวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.25 – 0.85 m/s) 
และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคาร เช่น ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นช่องว่างระหว่างตกึแถว ท่ีเรียง
ตวักันเป็นแนว และคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.11 – 0.48 m/s) 
และในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.47 m/s) 
เป็นต้น นอกจากนีเ้กิดบริเวณอบัลม เช่น ในบริเวณอาคารสํานกังาน และคอนโดมิเนียมติดถนน
สขุมุวิท 71 ท่ีมีความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบา (0.37 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.10 – 1.40 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 1.40 m/s) 
และลมสามารถไหลเวียนได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอับลมบริเวณอาคารสํานักงาน และ
คอนโดมิเนียมตดิถนนสขุมุวิท 71 ทําให้ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.48 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
เพียง คอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 2 อาคาร ทําให้กระแสลมสามารถไหลเวียนได้ทั่วพืน้ท่ี 
ความเร็วลมสงูขึน้อยู่ในระดบัลมเบาถึงลมอ่อน เท่ากบั 0.19 – 1.87 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้
อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณด้านหลังอาคาร 
เกิดชอ่งวา่งระหวา่งลม ทําให้มีความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.19– 0.37 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไม่สามารถไหล  
ออกได้ เช่น ในแนวถนนสุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และตึกแถว 
ขนาบข้าง ในบริเวณระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั อพาร์ท
เม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณ 
เดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 

เดือนสิงหาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
คอ่นมาทางใต้ (SSW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.81 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.10 – 1.00 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริ เวณช่องว่าง 
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ในแนวเดียวกนั เช่น แนวถนนสขุมุวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.23 – 0.91 
m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง
ระหวา่งอาคาร เชน่ ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นชอ่งวา่งระหวา่งตึกแถว
ท่ีเรียงตวักันเป็นแนว และคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.11 – 0.54 
m/s) และในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณช่องว่างระหว่างทาวน์โฮม อพาร์ทเม้นท์ และ
อาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.15 – 0.54 m/s) เป็นต้น นอกจากนี ้
เกิดบริเวณอับลม เช่น ในบริเวณอาคารสํานักงาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 71  
ท่ีมีความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมเบา (0.39 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.10 – 1.55 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ลมท่ีเคล่ือนผ่านมีความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน 
และลมสามารถไหลเวียนได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอับลมบริเวณอาคารสํานักงาน และ
คอนโดมิเนียมตดิถนนสขุมุวิท 71 ทําให้ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.58 m/s) 

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร ท่ีอยู่ใกล้กัน คือ คอนโดมิเนียมติดกับถนนสุขุมวิท ทําให้กระแสลม
ไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน (0.28 – 2.05 m/s) เม่ือลม
เคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณ
ด้านหลงัอาคารเกิดชอ่งวา่งระหวา่งลม ความเร็วลมตํ่าลงอยูใ่นระดบัลมเบา (0.30– 0.45 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ หรือพืน้ท่ี ท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไมส่ามารถไหลทะลุ
ออกได้ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และ
ตกึแถวขนาบด้านข้าง ในบริเวณระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั 
อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 
บริเวณ เดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 

เดือนกันยายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
คอ่นมาทางตะวนัตก (WNW) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.42 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.07 – 1.30 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริ เวณช่องว่าง 
ในแนวเดียวกนั เช่น แนวถนนสขุมุวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.07 – 0.47 
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m/s) และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่าง
ระหวา่งอาคาร เชน่ ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นชอ่งวา่งระหวา่งตึกแถว
ท่ีเรียงตวักันเป็นแนว และคอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 0.40 
m/s) และในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณช่องว่างระหว่างทาวน์โฮม อพาร์ทเม้นท์ และ
อาคารสํานกังาน ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.11 – 0.48 m/s) เป็นต้น นอกจากนี ้
เกิดบริเวณอับลม เช่น ในบริเวณอาคารสํานักงาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 71 ท่ีมี
ความเร็วลมสงูท่ีสดุอยูใ่นระดบัลมสงบ (0.22 m/s) 

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เทา่กบั 0.10 – 1.80 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะ
เคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ลมท่ีเคล่ือนผ่านมีความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
และลมไหลเวียนได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอับลม บริเวณอาคารสํานกังาน และคอนโดมิเนียม 
ตดิถนนสขุมุวิท 71 ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.35 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร ท่ีอยู่ใกล้กัน คือ คอนโดมิเนียมในบริเวณท่ีติดกับถนนสุขุมวิท ทําให้
กระแสลมสามารถไหลเวียนได้ทั่วพืน้ท่ี ความเร็วลมสูงขึน้อยู่ในระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เท่ากับ 
0.12 – 1.98 m/s เม่ือลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered 
Buildings บริเวณด้านหลงัอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลม
สงบ (0.12– 0.20 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสูง ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไม่สามารถไหล  
ผา่นได้ นอกจากนีปั้จจยัท่ีสง่ผลให้ลมมีความเร็วต่ําลงคือ ทิศทางท่ีลมเคล่ือนท่ีเข้าสู่พืน้ท่ี มีอาคาร
ขวางการเคล่ือนท่ีของลม เช่น แนวถนนสขุมุวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสงู อาคารพาณิชยกรรม 
และตกึแถวขนาบด้านข้าง ในบริเวณระหวา่งซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลอง
ตนั อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 
บริเวณเดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 

เดือนพฤศจิกายน กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
คอ่นมาทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.47 m/s  

- ระดบัความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.08 – 1.10 m/s มีรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริเวณช่องว่างในแนวเดียวกัน 
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เช่น แนวถนนสุขุมวิท 71 ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.12 – 1.10 m/s) และการ
เคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 
เช่น ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นช่องว่างระหว่างตึกแถวและ
คอนโดมิเนียม ความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.08 – 0.79 m/s) และในบริเวณซอย
ปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณช่องว่างระหว่างทาวน์โฮม อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังาน ความเร็ว
ลมอยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.22 – 0.73 m/s) เป็นต้น  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากับ 0.10 – 1.60 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ลมท่ีเคล่ือนผ่านมีความเร็วลมอยู่ในระดบัลมสงบถึงลม
อ่อนและลมสามารถไหลเวียนได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอับลมบริเวณอาคารสํานักงาน และ
คอนโดมิเนียมตดิถนนสขุมุวิท 71 ทําให้ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.42 m/s)  

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร ท่ีอยู่ใกล้กัน คือ คอนโดมิเนียมติดกับถนนสุขุมวิท ทําให้กระแสลม
ไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี ความเร็วลมสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เทา่กบั 0.11 – 2.08 m/s เม่ือ
ลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณ
ด้านหลังอาคารเกิดช่องว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.11– 0.50 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ช่องว่างระหว่างอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร ลมไม่สามารถไหลทะลุ
ออกได้ เช่น ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และ
ตกึแถวขนาบด้านข้าง ในบริเวณระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั 
อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 
บริเวณ เดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังานไมท่ราบช่ือ เป็นต้น 

เดือนธันวาคม กระแสลมมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
คอ่นมาทางตะวนัออก (ENE) มีความเร็วลมเฉล่ียเทา่กบั 1.44 m/s  

- ระดับความสูง 10 เมตร ความเร็วลม เท่ากับ 0.07 – 1.10 m/s มีรูปแบบ 
การเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Channelling ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านในบริ เวณช่องว่าง 
ในแนวเดียวกัน เช่น แนวถนนสุขุมวิท ความเร็วอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.10 – 1.09 m/s) 
และการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลมจะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่าง
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อาคาร เช่น ในบริเวณซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 เป็นช่องว่างระหว่างตึกแถว 
และคอนโดมิเนียม ความเร็วอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา (0.06 – 0.74 m/s) และในบริเวณซอย
ปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณช่องว่างระหว่างทาวน์โฮม อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานกังาน ความเร็ว
อยู่ในระดับลมสงบถึงลมเบา (0.20 – 0.74 m/s) เป็นต้น นอกจากนีเ้กิดบริเวณอับลม เช่น  
ในบริเวณอาคารสํานักงาน และคอนโดมิเนียมติดถนนสุขุมวิท 71 ท่ีมีความเร็วลมสูงท่ีสุด 
อยูใ่นระดบัลมสงบ (0.25 m/s)  

- ระดบัความสูง 30 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง ความเร็วลม 
เท่ากับ 0.07 – 1.60 m/s มีรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings ท่ีลม 
จะเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร ลมไหลเวียนได้ดีขึน้ในบริเวณท่ีเกิดการอบัลม เช่น อาคาร
ในแนวถนนสขุมุวิท 71 ทําให้ลมมีความเร็วสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมเบา (0.42 m/s) 

- ระดบัความสูง 100 เมตร ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีลดลง จนเหลือ
อาคารสูงเพียง 2 อาคาร ท่ีอยู่ใกล้กัน คือ คอนโดมิเนียมติดกับถนนสุขุมวิท ทําให้กระแสลม
ไหลเวียนได้ทัว่พืน้ท่ี ความเร็วลมสงูขึน้อยูใ่นระดบัลมสงบถึงลมอ่อน เทา่กบั 0.11 – 2.08 m/s เม่ือ
ลมเคล่ือนท่ีเข้าใกล้อาคารเกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings บริเวณ
ด้านหลังอาคารเกิดช่วงว่างระหว่างลม ทําให้มีความเร็วลมต่ําลงอยู่ในระดบัลมสงบถึงลมเบา 
(0.11– 0.50 m/s)  

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริเวณท่ีมีความเร็วลมต่ํา คือ บริเวณท่ีมีการกระจุกตัว 
ของอาคารสงู ชอ่งวา่งระหวา่งอาคารแคบ หรือพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบด้วยอาคาร เชน่ ในบริเวณแนวถนน
สุขุมวิท 71 ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง อาคารพาณิชยกรรม และตึกแถวขนาบด้านข้าง ในบริเวณ
ระหว่างซอยเยาวราช และซอยปรีดีพนมยงค์ 43 บริเวณคลองตนั อพาร์ทเม้นท์, เดอะ พาร์ค เลน 
22 และสายฝน อพาร์ทเม้นท์ ในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 37 บริเวณเดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม 
และ 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น 

หมายเหต ุเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 ไม่ได้มีการบนัทึกข้อมลูความเร็วลมและทิศทาง
ลม จากกรมอตุนุิยมวิทยา บางนา ทําให้ไม่สามารถสร้างแบบจําลองการไหลเวียนของกระแสลม
ในเดือนนี ้
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3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลักษณะทางกายภาพ
ของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ
ลักษณะทางกายภาพของเมือง ท่ีได้จากการศึกษาความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ท่ีทําการ
ประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี และแสดงผลด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในรูปแบบข้อมลูเฉล่ียรายเดือน 
พ.ศ. 2562 และการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลมภายใน
พืน้ท่ีเขตวฒันา ท่ีได้ทําการสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ และแสดงผลด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาทําการศึกษาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยการซ้อนทับข้อมูล  
เชิงพืน้ท่ีด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ในบริเวณพืน้ท่ี A, B, C, D และ E ภายในพืน้ท่ีเขตวฒันา  
ในแตล่ะเดือนของพ.ศ. 2562 ได้มาซึง่ผลการศกึษา ดงันี ้

3.1 บริเวณพืน้ที่ A 
บริเวณพืน้ท่ี A คือ บริเวณพืน้ท่ีย่านอโศก ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสําคญัของประเทศ 

ท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมือง ในบริเวณนีมี้ความหนาแน่นของอาคารสูงท่ีสูงกว่าบริเวณอ่ืน เรียงตวักัน
อย่างหนาแน่นตามแนวถนนอโศกมนตรี และในซอยตามแนวถนนสุขุมวิท แหล่งกําเนิดมลพิษ 
ท่ีสําคญัภายในพืน้ท่ีและบริเวณโดยรอบ คือ ไอเสียจากรถยนต์ท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และจาก
การจราจรท่ีติดขดั ซึ่งมกัเกิดขึน้ในถนนสายหลกัท่ีเช่ือมโยงแหล่งธุรกิจและพาณิชยกรรมในพืน้ท่ี  
ผนวกกบัปัจจยัทางด้านอตุนุิยมวิทยาด้านสภาพอากาศ เชน่ อณุหภมูิ ความเร็วลม และทิศทางลม
ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือน ทําให้ในแต่ละเดือนเกิดความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 และลกัษณะทางกายภาพของเมือง ดงัภาพประกอบ 41 และดงัรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 56.0 – 
59.0 µg/m3 เกินมาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) พบบริเวณแนวถนนอโศกมนตรี ด้านซอยสุขุมวิท 19 บริเวณอาคาร 
รัชต์ภาคย์ อโศก, เสริมมิตร ทาวเวอร์ และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ อโศก เรสซิเดนซ์ 
ด้านซอยสุขุมวิท 23 บริเวณอาคารอโศก เพลส, พี เอส ทาวเวอร์ และประสานมิตรธานี ในซอย
สุขุมวิท 15 บริเวณอาคารโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท, อาคารสํานักงานเดอะเทรนดี ้และ 
แกรนด์วิลล์เฮ้าส์ 2 คอนโดมิเนียม เป็นต้น มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 57.5 – 59.0 
µg/m3  

เดือนกมุภาพนัธ์ ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 29.0 – 
32.0 µg/m3 ซึ่ ง ไ ม่ เ กินมาตรฐาน ท่ีกรมควบคุมมลพิษ กํา หนดไ ว้ ไม่ ใ ห้ เ กิน  50 µg/m3 

(อ้างอิงจากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 
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เท่ากับ 29.0 – 30.5 µg/m3 และในซอยสุขุมวิท 23 เช่ือมกับซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 บริเวณท่ีมี
ความสงูอาคารต่ํา 10 เมตร และต่ํากว่า 30 เมตร ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในบริเวณนัน้
ต่ํากวา่บริเวณอ่ืนๆ ของพืน้ท่ีโดยรอบ 

เดือนมีนาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง  PM2.5 เท่ากับ 29.0 – 
32.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) ทัง้นีใ้นบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของพืน้ท่ี มีความเข้มข้น 
ของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 30.5 – 32.0 µg/m3 และในบริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือ และตะวนัตก
เฉียงใต้ของพืน้ท่ี มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 29.0 – 30.5 µg/m3 

เดือนเมษายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 24.5 – 
27.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
24.5 – 26.0 µg/m3 และในบริเวณซอยสุขุมวิท 11 บริเวณอาคารลิเบอร์ตี ้พาร์ค 2 และทาวเวอร์ 
พาร์ค เป็นต้น มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 26 – 27.5 µg/m3 

เดือนพฤษภาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 26.5 – 
29.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
27.5 – 29.0 µg/m3 .ในบริเวณด้านทิศตะวนัตกเฉียงหนือจนมาถึงทิศใต้ และทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของพืน้ท่ี ด้านท่ีติดกับถนนสุขุมวิท เช่น ในบริเวณแนวถนนอโศกมนตรี บริเวณอาคารเสริมมิตร 
ทาวเวอร์, อโศก เพลส และพีเอส ทาวเวอร์ เป็นต้น ในบริเวณซอยสขุมุวิท 13 บริวเณอาคารสขุมุวิท 
สวีท และโรงแรมแกรนด์ เพรสซิเดนท์ กรุงเทพ เป็นต้น และในบริเวณซอยสุขุมวิท 11 บริเวณ
อาคารลิเบอร์ตี ้พาร์ค 2 และทาวเวอร์ พาร์ค คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

เดือนมิถุนายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 18.5 – 
21.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
18.5 – 20.0 µg/m3 .ในบริเวณด้านทิศตะวนัออกเฉียงหนือจนมาถึงทิศใต้ และทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ของพืน้ท่ี เชน่ ในบริเวณโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั และแนวถนนอโศกมนตรี เป็นต้น 

เดือนกรกฎาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 18.5 – 
21.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
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จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) โดยส่วนใหญ่มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ  
20.0 – 21.5 µg/m3 กระจายวงกว้างมาจากเดือนมิถนุายน 

เดือนสิงหาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 15.5 – 
18.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ  
17.0 – 18.5 µg/m3  

เดือนกันยายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 27.5 – 
30.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 
27.5 – 29.0 µg/m3 ยกเว้นในบริเวณอาคารทาวเวอร์ พาร์ค คอนโดมิเนียม ท่ีตัง้อยู่ในซอยนานา
เหนือ มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูกวา่บริเวณอ่ืนเทา่กบั 29.0 – 30.5 µg/m3 

เดือนพฤศจิกายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 35.0 
– 38.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) แต่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เร่ิมมีแนวโน้มสูงขึน้ แต่ยงั 
ไม่เกินมาตรฐาน โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 35.0 -36.5 
µg/m3 ยกเว้นในบริเวณซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 บริเวณโรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เมซอง อโศก และ
อาคารยัสปาล 2 และในบริเวณซอย 23 บริเวณโรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23 บางกอก และ 
โชตยากร คอนโดมิเนียม เป็นต้น ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละอองสูงกว่าบริเวณอ่ืน ความเข้มข้น 
ของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 36.5 – 38 µg/m3   

เดือนธันวาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 39.5 – 
42.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) แต่มีแนวโน้มสูงขึน้จนเกินมาตรฐานจากเดือนกันยายน และ
พฤศจิกายน เป็นต้นมา โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 41.0 – 
42.5 µg/m3 ยกเว้นบริเวณริมคลองแสนแสบ ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ํากว่าบริเวณ
อ่ืน ซึ่ ง ในบริ เวณนัน้ส่วนใหญ่อาคารในพื น้ ท่ีประกอบด้วยอาคารสูง ไม่ เ กิน  10 เมตร  
เช่น ในบริเวณโรงเรียนนานาชาตินิสท์ บ้านเรือนท่ีติดกับคลองแสนแสบและมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 39.5 – 41.0 µg/m3 



 
  

150 

 

ภา
พป

ระ
กอ

บ 
41

 ค
วา

มส
มัพ

นัธ์
ระ

หว
า่ง

ฝุ่น
ละ

ออ
ง P

M 2.5
 แล

ะล
กัษ

ณ
ะท

าง
กา

ยภ
าพ

ขอ
งเมื

อง
 พ

.ศ
. 2

56
2 บ

ริเว
ณ

พืน้
ท่ี 

A 



  

 

151 

3.2 บริเวณพืน้ที่ B 
บริเวณพืน้ท่ี B คือ บริเวณพืน้ท่ีย่านสุขุมวิท – พร้อมพงษ์ เป็นบริเวณพืน้ท่ีท่ีมี 

ส่วนเช่ือมต่อกับย่านอโศก จึงทําให้ในบริเวณนีมี้ความหนาแน่นของอาคารสูงรองจากย่านอโศก 
ประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อาคารสํานักงาน และท่ีพักอาศัยในรูปแบบต่างๆ  
มีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีสําคญัภายในพืน้ท่ีและบริเวณโดยรอบ คือ ไอเสียจากรถยนต์ท่ีเผาไหม้ 
ไม่สมบูรณ์และจากการจราจรท่ีติดขัด ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท  
ท่ีเช่ือมโยงแหลง่ธุรกิจ พาณิชยกรรม และท่ีพกัอาศยัในพืน้ท่ี ผนวกกบัปัจจยัทางด้านอตุนุิยมวิทยา 
เช่น อุณหภูมิ  ความเร็วลม และทิศทางลมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือน ทําให้ในแต่ละเดือน 
เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และลกัษณะทางกายภาพของเมือง  
ดงัภาพประกอบ 42 และมีรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 54.5 – 
60.5 µg/m3 เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูกว่าบริเวณอ่ืน บริเวณ
พืน้ท่ีในซอยท่ีติดกับแนวถนนสุขุมวิท เช่น ต้นซอยสุขุมวิท 35 บริเวณศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์,  
จีเอส แมนชัน่ และอาคารพาณิชยกรรมในบริเวณนัน้ เป็นต้น มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 
เท่ากับ 59.0 – 60.5 µg/m3 รองลงมาคือ บริเวณกลางพืน้ท่ีขนานกับแนวถนนสุขุมวิท ท่ีมี 
ความหนาแน่นลดลงตา่งจากบริเวณอาคารท่ีอยู่ในแนวถนนสขุมุวิท และบริเวณต้นซอยท่ีเช่ือมกบั
ถนนสุขุมวิท มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง  PM2.5 เท่ากับ 57.5 - 59.0 µg/m3 และบริเวณท่ีมี 
ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสดุ คือ บริเวณบ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ ในซอยพร้อมพนัธ์ 
และซอยพร้อมศรี 2 มีค่าเท่ากับ 56.0 - 57.5 µg/m3 และบริเวณซอยหมู่บ้านเฉลียงจันทร์  
มีคา่เทา่กบั 54.5 - 56.0 µg/m3 ตามลําดบั 

เดือนกมุภาพนัธ์ ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 27.5 – 
32.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
29.0 – 30.5 µg/m3 พบบริเวณซอยสุขุมวิท 39, 41, 43 และ 45 เป็นต้น และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง 
PM2.5 สูงท่ีสุด คือ 30.5 – 32 µg/m3 อยู่ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 และ 33/1 เช่น บริเวณอาคาร 
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมี 
ความหนาแน่นของอาคารสูงท่ีสูง และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุด คือ 27.5 -29.0 µg/m3  
พบบริเวณซอยหมูบ้่านเฉลียงจนัทร์ ซึง่เป็นทาวน์เฮ้าส์ท่ีสงูตํ่ากวา่ 10 เมตร 
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เดือนมีนาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง  PM2.5 เท่ากับ 27.5 – 
32.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
29.0 – 30.5 µg/m3 พบบริเวณซอยสุขุมวิท 39, 41, 43 และ 45 เป็นต้น และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง 
PM2.5 สูงท่ีสุด คือ 30.5 – 32 µg/m3 พบบริเวณซอยสุขุมวิท 33 และ 33/1 เช่น บริเวณอาคาร  
33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมี 
ความหนาแน่นของอาคารสงูท่ีสูง และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุด คือ 27.5 – 29.0 µg/m3 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงต่ํากว่า 10 เมตร ในแนวถนนเรียบคลองระบายนํา้ ซอยสุขุมวิท 49/13 
เช่น บริเวณทาวน์เฮ้าส์หมู่บ้านเฉลียงจันทร์ ทาวน์โฮม และบ้านเด่ียวท่ีกระจายตัวอยู่ในพืน้ท่ี  
เป็นต้น 

เดือนเมษายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 อยู่ 21.5 – 26.0 
µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษ กําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 24.5 
– 26.0 µg/m3 พบบริเวณซอยสขุุมวิท 33 และ 33/1 เช่น บริเวณอาคาร 33 ทาวเวอร์, เอพี สวีทส์ 
สุขุมวิท และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุด 
ในพืน้ท่ี รองลงมาคือ ในซอยสขุมุวิท 39, 41, 43 และ 45 เป็นต้น มีคา่เท่ากบั 23.0 – 24.5 µg/m3 

และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุด เท่ากับ 21.5 – 23.0 µg/m3  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคาร 
ท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร ในแนวถนนเรียบคลองระบายนํา้ ซอยสุขุมวิท 49/13 เช่น บริเวณ 
หมูบ้่านเฉลียงจนัทร์ ทาวน์โฮม และบ้านเด่ียวท่ีกระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ี เป็นต้น 

เดือนพฤษภาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 23.0 – 
29.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
29.0 – 30.5 µg/m3  พบบริเวณซอยสุขุมวิท 33/1, 35, 39, 41, และ43 เป็นต้น และบริเวณท่ี 
ฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุด คือ 30.5 – 32 µg/m3 อยู่ในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 จนถึงซอยพร้อมจิต 
เช่น บริเวณอาคาร 33 ทาวเวอร์, 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ และซีเอ็นซี เรสซิเดนท์ เป็นต้น  
เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูงท่ีสูง และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ํา พบในซอย
สุขุมวิท 49/1 และบริเวณบ้านเด่ียว และทาวน์โฮม ในซอยพร้อมพนัธ์ ซอยสุขุมวิท 49/13 และมี 
ค่าต่ําท่ีสุดในซอยเฉลียงจนัทร์ บริเวณทาวน์เฮ้าส์หมู่บ้านเฉลียง มีค่าเท่ากับ 24.5 - 26.0 µg/m3 

และ 24.5 - 26 µg/m3 ตามลําดบั  
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เดือนมิถุนายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 18.5 – 
21.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
18.5 – 20.0 µg/m3 พบบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงหนือจนมาถึงทิศใต้ เช่น ในบริเวณซอย
สขุมุวิท 33, 33/1, 35 และ 39 เป็นต้น 

เดือนกรกฎาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 17.0 – 
21.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) โดยส่วนใหญ่ของทัง้พืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 

เท่ากบั 18.5 - 20 µg/m3 กระจายวงกว้าง ยกเว้นในซอยสขุมุวิท 49/13 ท่ีมีความสงูของอาคารต่ํา
กว่า 10 เมตร ถึง 10 เมตร บริเวณนีจ้ึงมีความหนาแน่นของอาคารต่ํา เช่น บริเวณทาวน์เฮ้าส์
หมู่บ้านเฉลียงจันทร์ , หมู่บ้านลีโอ คลาสสิค เพลส และบ้านเด่ียวโดยยรอบพืน้ท่ี เป็นต้น  
เป็นบริเวณท่ีมีคา่ต่ําท่ีสดุ เทา่กบั 17.0 - 18.5 µg/m3 และบริเวณท่ีมีคา่สงูท่ีสดุ มีคา่เทา่กบั 20.0 – 
21.5 µg/m3 ในบริเวณอาคาร 33 ทาวเวอร์, โนเบลิ อราวน์ สขุมุวิท 33 และอาคารนิวแลน์ เป็นต้น  

เดือนสิงหาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 13.0 – 
18.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ภายในพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูสดุ เทา่กบั 17.0 
– 18.5 µg/m3 พบบริเวณซอยสุขุมวิท 33, 33/1 และ 35 เช่น บริเวณศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 
อาคาร 33 ทาวเวอร์ และ 33 เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่น 
ของอาคารสงู รองลงมาคือ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 41, 43 และ 45 เป็นต้น มีคา่เทา่กบั 15.5 – 17.0 
µg/m3 และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุด เท่ากับ 13.0 -15.5 µg/m3 อยู่ ในบริเวณพืน้ท่ี 
ท่ีมีอาคารท่ีมีความสงูต่ํากว่า 10 เมตร บริเวณซอยสขุมุวิท 49/13 เช่น บริเวณทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้าน
เฉลียงจนัทร์, ทาวน์โฮม และบ้านเด่ียวท่ีกระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ี เป็นต้น 

เดือนกันยายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 24.5 – 
29 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไมใ่ห้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 27.5 
– 29.0 µg/m3 พบบริเวณซอยสุขุมวิท 33, 33/1 และ 35 เป็นต้น เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่น 
ของอาคารสงูท่ีสงู รองลงมาคือ บริเวณตอนกลางของพืน้ท่ี ในบริเวณซอยสขุมุวิท 39, 41 และซอย
พร้อมจิต เป็นต้น มีค่าเท่ากับ 26.0 – 27.5 µg/m3 และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุดอยู่ใน 
ซอยพร้อมพนัธ์ ซอยสขุมุวิท 49/13 มีคา่ต่ําท่ีสดุ เทา่กบั 24.5 - 26.0 µg/m3  
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เดือนพฤศจิกายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 33.5 
– 38.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
36.5 –  38.0 µg/m3 พบบริ เวณซอยสุขุมวิท  33, 33/1 และ  35 เ ป็น ต้น  เ ป็นบริ เวณท่ี มี 
ความหนาแนน่ของอาคารสงูท่ีสงู เช่ือมตอ่จากยา่นอโศก ซึง่เป็นยา่นศนูย์กลางทางธุรกิจ รองลงมา
คือ บริเวณตอนกลางของพืน้ท่ี ในซอยสขุมุวิท 39, 41 และซอยพร้อมจิต เป็นต้น มีคา่เท่ากบั 35.0 
– 36.5 µg/m3 และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสดุอยูใ่นซอยพร้อมพนัธ์ ซอยสขุมุวิท 49/13 มีคา่
ต่ําท่ีสดุ เทา่กบั 33.5 – 35.0 µg/m3  

เดือนธันวาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 39.5 – 
44.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) แต่มีแนวโน้มสูงขึน้จนเกินมาตรฐานจากเดือนกันยายน และ
พฤศจิกายน โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 41.0 – 42.5 µg/m3 
ยกเว้นในบริเวณซอยสุขุมวิท 33 ตัง้แต่อาคาร 33 ทาวเวอร์, ซีเอ็นซี เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม, 
อาคารพาณิชยกรรม และตกึแถวในบริเวณนัน้ มีคา่ฝุ่ นละออง PM2.5 สงูท่ีสดุ เท่ากบั 42.5 – 44.0 
µg/m3 เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสงูท่ีสงู ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 
ในบริเวณนีจ้ึงสูงกว่าบริเวณอ่ืน และบริเวณท่ีฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุด คือ 39.5 – 41.0 µg/m3  
ซึง่สว่นใหญ่เป็นอาคารท่ีสงูต่ํากว่า 10 เมตร พบบริเวณแนวถนนเรียบคลองระบายนํา้ ซอยสขุมุวิท 
49/13 เชน่ บริเวณหมูบ้่านเฉลียงจนัทร์, ทาวน์โฮม และบ้านเด่ียวท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี เป็นต้น 
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3.3 บริเวณพืน้ที่ C 
บริเวณพืน้ท่ี C คือ บริเวณพืน้ท่ีย่านสขุมุวิท – ทอ่งหลอ่ เป็นยา่นศนูย์กลางทางธุรกิจ

อีกแห่งหนึ่งท่ีเช่ือมต่อมาจากย่านอโศก บริเวณนีมี้ความหนาแน่นของอาคารสูง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคอนโดมิเนียมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เน่ืองจากเป็นท่ีพักอาศัยของชาวต่างชาติ 
ท่ีทํางานในประเทศไทย มีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีในพืน้ท่ีและบริเวณโดยรอบ คือ ไอเสียจากรถยนต์
ท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และจากการจราจรท่ีติดขัด ผนวกกับปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น 
อุณหภูมิ ความเร็วลม และทิศทางลมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือน แต่ละฤดกูาล ทําให้ในแต่ละเดือน 
เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และลกัษณะทางกายภาพของเมือง  
ดงัภาพประกอบ 43 และดงัรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 54.5 – 
60.5 µg/m3 เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูกว่าบริเวณอ่ืน พบใน
แนวถนนสุขุมวิท 55 ตัง้แต่ซอยทองหล่อ 7 จนถึงซอยทองหล่อ19 ซึ่งมีอาคารสูงหนาแน่น  
ในบริเวณติดกบัถนนสุขมุวิท 55 และมีความเร็วลมต่ํา เช่น ในซอยธารารมณ์ 2, ซอยทองหล่อ 8, 
13, 15 และ 18 มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุด เท่ากับ 57.5 – 59.0 µg/m3 ยกเว้น
บริเวณคอนโดมิเนียม ชิล บายแสนสิริ ในซอยเอกมยั 12 คา่เท่ากบั 59.0 – 60.5 µg/m3 รองลงมา
ในแนวถนนสขุมุวิท 55 ตัง้แตซ่อยทองหล่อ 19 ขึน้ไป มีคา่เท่ากบั 56.0 – 57.5 µg/m3 และบริเวณ
ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสดุ คือ บริเวณซอยพร้อมพรรค มีคา่เท่ากบั 54.5 - 56.0 
µg/m3  

เดือนกมุภาพนัธ์ ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 27.5 – 
30.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
27.5 - 29.0 µg/m3 ยกเว้นตัง้แต่ในบริเวณซอยทองหล่อ 15 ลงมาตามแนวถนนสขุมุวิท 55 จนถึง
ซอยทองหลอ่ 7 ท่ีมีคา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูขึน้ เทา่กบั 29.0 – 30.5 µg/m3  

เดือนมีนาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง  PM2.5 เท่ากับ 27.5 – 
29.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนเมษายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 อยู่ 20.0 –23.0 
µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
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มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 21.5 
– 23.0 µg/m3 ยกเว้นในบริเวณโรงพยาบาลคามิลเลียน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่ง มีคา่ฝุ่ นละออง PM2.5 
เทา่กบั 20.0 - 21.5 µg/m3 

เดือนพฤษภาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 23.0 – 
26.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
23.0 – 24.5 µg/m3 พบบริเวณซอยทองหลอ่ 15 ขึน้ไปตามแนวถนนสขุมุวิท 55 ยกเว้นบริเวณซอย
ทองหล่อ 15 ลงมาตามแนวถนนสุขุมวิท 55 จนถึงซอยทองหล่อ 7 ท่ีมีค่าความเข้มข้นของ 
ฝุ่ นละออง PM2.5 สงูขึน้ เทา่กบั 24.5 – 26.0 µg/m3  

เดือนมิถุนายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 15.5 – 
18.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 15.5 
– 17.0 µg/m3 ยกเว้นซอยทองหล่อ 7, 9 และ 17 เช่น ในบริเวณอาคารพาณิชยกรรม ต้นซอย 
ทองหล่อ 9 อาคารแกรนด์ เอ็นที ทาวเวอร์, พรีเมียร์ ทองหล่อ คอนโดมิเนียม และทองหล่อ 
การ์เด้นส์ อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น มีคา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูท่ีสดุ เทา่กบั 17.0 – 18.5 
µg/m3  

เดือนกรกฎาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 17.0 – 
18.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนสิงหาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 13.0 – 
17.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 
13.0 – 15.5 µg/m3 ยกเว้นตัง้แต่บริเวณซอยทองหล่อ 10 และซอยทองหล่อ 11 ลงมาท่ีถนน
สุขุมวิท 55 ท่ี มีค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงขึ น้  เท่ากับ 15.5 –  17.0 µg/m3  
จากความหนาแนน่ของอาคารสงูตามแนวถนนท่ีมีความหนาแนน่มากกวา่บริเวณซอยทองหลอ่ 11  

เดือนกันยายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 24.5 – 
29 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไมใ่ห้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 24.5 
– 26.0 µg/m3 ซึ่งเป็นคา่สงูท่ีสุดในบริเวณนี ้ ตัง้แตใ่นบริเวณซอยอรรคพสัด ุและซอยทองหล่อ 18 
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ลงมาตามแนวถนนสุขุมวิท 55 ส่วนบริเวณเหนือซอยอรรคพัสดุ และซอยทองหล่อ 18 ขึน้ไป  
ฝุ่ นละออง PM2.5 มีคา่ลดลง เทา่กบั 23.0 – 24.5 µg/m3  

เดือนพฤศจิกายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 32.0 
– 35.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
33.5 – 35.0 µg/m3 ซึ่งเป็นค่าสูงท่ีสุดในบริเวณนี ้ยกเว้นในบริเวณโรงพยาบาลคามิลเลียน และ
บริเวณเหนือซอยเอกมยั 21 ขึน้ไป มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 32.0 – 33.5 µg/m3 
ในบริเวณนัน้ประกอบด้วยโรงพยาบาล ซึ่งมีพืน้ท่ีโล่ง และบ้านเด่ียวท่ีมีความสงูต่ํากว่า 10 เมตร 
ทําให้บริเวณนีฝุ้่ นละอองมีความเข้มข้นต่ํากวา่บริเวณอ่ืน 

เดือนธันวาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 39.5 – 
42.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) แต่มีแนวโน้มสูงขึน้จนเกินมาตรฐาน โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ี 
มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 39.5 – 41.0 µg/m3 ตัง้แต่บริเวณซอยทองหล่อ 15  
ขึน้ไปตามแนวถนนสุขุมวิท 55 ยกเว้นบริเวณซอยทองหล่อ 15 ลงมาตามแนวถนนสุขุมวิท 55 
จนถึงซอยทองหล่อ 7 ท่ีมีค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงขึน้ เท่ากับ 41.0 – 42.5 µg/m3 
จากความหนาแน่นของอาคารสูงท่ีตัง้อยู่ริมถนนสุขุมวิท 55 ท่ีมีความหนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืน 
สง่ผลตอ่การแพร่กระจายตวัของฝุ่ นละออง PM2.5 ในบริเวณนี ้
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3.4 บริเวณพืน้ที่ D 
บริเวณพืน้ท่ี D คือ บริเวณพืน้ท่ีย่านเอกมัย – พระโขนง เช่ือมระหว่างย่านเอกมัย 

และพระโขนงเข้าด้วยกนั มีถนนสขุมุวิท 65 และถนนปรีดีพนมยงค์ หรือท่ีเรียกว่าถนนสขุมุวิท 71 
ขนาบด้านข้างพืน้ท่ีนี ้บริเวณนีมี้ความหนาแน่นของอาคารสงูลดลงจากบริเวณอ่ืนๆ ภายในพืน้ท่ี
ประกอบด้วยอาคารพาณิชยกรรม อาคารสํานักงาน และท่ีพักอาศัย ประเภทบ้านเด่ียว และ 
ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ในส่วนคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นท์ มีกระจายตวัอยู่ภายในพืน้ท่ี แตไ่ม่ได้ 
มีการกระจกุตวักนัอย่างหนาแนน่ในบริเวณริมถนนเหมือนบริเวณอ่ืนๆ พืน้ท่ีนีมี้แหลง่กําเนิดมลพิษ 
ท่ีสําคัญภายในพืน้ท่ีและบริเวณโดยรอบ คือ ไอเสียจากรถยนต์ท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และ
การจราจรท่ีติดขัด ท่ีเกิดขึน้ในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท 71 ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านอุตนุิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความเร็วลม และทิศทางลม ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือน ทําให้ 
ในแต่ละเดือนเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และลักษณะ 
ทางกายภาพของเมือง ดงัภาพประกอบ 44 และดงัรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 59.0 - 
62.0 µg/m3 เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง  PM2.5 สูงกว่าบริเวณอ่ืน  
พบบริเวณอาคารในแนวถนนสุขุมวิท เช่น บริเวณไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม, เดอะลอฟท์ 
เอกมัย และโรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นต้น ซึ่งมีการเรียงตวักันของอาคารสูงติดแนวถนนสุขุมวิท 
ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง  PM2.5 ในบริเวณนีเ้ท่ากับ 60.5 – 62.0 µg/m3 ส่วนด้านในพืน้ท่ี 
บริเวณท่ีไม่ติดกับถนนสุขุมวิท เป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูงต่ํา เช่น บ้านเด่ียว, 
ทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถว รวมถึงพืน้ท่ีโล่ง ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ลดลง เท่ากับ 59.0 – 
60.5 µg/m3  

เดือนกมุภาพนัธ์ ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 27.5 – 
30.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
27.5 - 29.0 µg/m3 พบบริเวณพืน้ท่ีโล่งบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 26 และหมู่บ้านแสนสิริ  
ซอยสุขุมวิท 64 เป็นต้น บริเวณท่ีมีค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูง มีค่าเท่ากับ 29.0 – 
30.5 µg/m3 เช่น ในซอยเอกมัย 2 และ 4 บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์,  
บลอสซั่ม วิลล์ คอนโดมิเนียม และเบเวอร์ล่ีฮิล แมนชั่น และในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 บริเวณ 
ไลฟ์ แอท สขุมุวิท คอนโดมิเนียม และเดอะลอฟท์ เอกมยั คอนโดมิเนียม เป็นต้น 
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เดือนมีนาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง  PM2.5 เท่ากับ 27.5 – 
29.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษ กําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนเมษายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 อยู่ 20.0 –23.0 
µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษ กําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 21.5 
– 23.0 µg/m3 ยกเว้นในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71 ซึ่งไม่ใช่ถนนสายหลัก ในบริเวณนี  ้
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพืน้ท่ีเปิดโล่ง บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว และอาคารอ่ืนท่ีมีความสูง  
ต่ํากวา่ 10 เมตร ทําให้บริเวณนีมี้คา่ฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ํากวา่บริเวณอ่ืน เทา่กบั 20.0 - 21.5 µg/m3  

เดือนพฤษภาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 23.0 – 
26.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉ ล่ีย  24 ชั่ ว โมง )  ในบ ริ เ วณด้านตะวันอ อกข อง พื น้ ท่ี  ตั ง้ แต่บ ริ เ ว ณ 
ซอยสขุมุวิท 67 ซอยปรีดีพนมยงค์ 3 ขึน้ไป ผ่านหมู่บ้านแสนสิริ จนถึงพืน้ท่ีโล่ง มีคา่ความเข้มข้น
ฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 23.0 - 24.5 µg/m3 ด้านตะวนัตกของพืน้ท่ี คือ บริเวณซอยสุขุมวิท 65 
และซอยสุขุมวิท 65/1 เข้าไปด้านในซอยจนสุดพืน้ท่ี เช่น ในบริเวณซอยสุขุมวิท 65 บริเวณ 
ไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม และเดอะลอฟท์ เอกมยั คอนโดมิเนียม เป็นต้น และในบริเวณ
ซอยเอกมัย 2 และ 4 บริเวณซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ , บลอสซั่ม วิลล์ 
คอนโดมิเนียม และเบเวอร์ล่ีฮิล แมนชัน่ เป็นต้น บริเวณนีมี้ความหนาแน่นของอาคารสงู มากกว่า
ด้านตะวนัออก ทําให้มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูกวา่ เทา่กบั 24.5 – 26.0 µg/m3  

เดือนมิถุนายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 15.5 – 
17.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษ กําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนกรกฎาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 17.0 – 
18.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนสิงหาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 13.0 – 
17.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) บริเวณด้านตะวันออกของพืน้ท่ี ตัง้แต่บริเวณซอยสุขุมวิท 67  
ซอยปรีดีพนมยงค์ 3 ขึน้ไป ผ่านหมู่บ้านแสนสิริ จนถึงพืน้ท่ีโล่ง ในบริเวณนีมี้ค่าความเข้มข้นของ
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ฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 13.0 – 15.5 µg/m3 บริเวณด้านตะวนัตกของพืน้ท่ี คือ บริเวณซอยสขุมุวิท 
65 และซอยสขุมุวิท 65/1 เข้าไปด้านในซอยจนสดุพืน้ท่ี เชน่ ในบริเวณซอยสขุมุวิท 65 บริเวณไลฟ์ 
แอท สุขุมวิท  คอนโดมิ เ นียม  และ เดอะลอฟท์  เอกมัย  คอนโดมิ เ นียม  เ ป็น ต้น  และ 
ในบริเวณซอยเอกมยั 2 และ 4 บริเวณซมัเมอร์เซ็ท เอกมยั เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, บลอสซัม่ วิลล์ 
คอนโดมิเนียม และเบเวอร์ล่ีฮิล แมนชัน่ เป็นต้น บริเวณนีมี้ความหนาแน่นของอาคารสงูมากกว่า
ด้านตะวนัออก ทําให้บริเวณนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงกว่า เท่ากับ 15.50 – 17.0 
µg/m3  

เดือนกันยายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 23.0 – 
26.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 
24.5 – 26.0 µg/m3 ยกเว้นในบริเวณแนวถนนสุขุมวิท 71ซึ่งไม่ใช่ถนนสายหลัก ในบริเวณนี  ้
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพืน้ท่ีเปิดโล่ง บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว และอาคารอ่ืนท่ีมีความสูง 
ต่ํากวา่ 10 เมตร ทําให้บริเวณนีมี้คา่ฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ํากวา่บริเวณอ่ืน เทา่กบั 23.0 – 24.5 µg/m3  

เดือนพฤศจิกายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 32.0 
– 35.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนธันวาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 39.5 – 
42.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) แต่มีแนวโน้มสูงขึน้จนเกินมาตรฐานจากเดือนกันยายนและ
พฤศจิกายนเป็นต้นมา 
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3.5 บริเวณพืน้ที่ E 
บริเวณพืน้ท่ี E คือ บริเวณพืน้ท่ีย่านพระโขนง – คลองตันมีถนนปรีดีพนมยงค์ 

หรือท่ีเรียกว่าถนนสุขุมวิท 71 เ ช่ือมระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนรามคําแหง เข้าสู่พืน้ ท่ี 
ใจกลางเมือง ทําให้บริเวณนีมี้ความหนาแนน่ของอาคารสงูต่ํากว่าบริเวณอ่ืนๆ มีชมุชนกระจายอยู่
ในพืน้ท่ี ภายในพืน้ท่ีส่วนหญ่ประกอบด้วยอาคารพาณิชยกรรม สํานักงาน อาคารท่ีพักอาศัย  
ในรูปแบบตึกแถว บ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น มีแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีสําคญัภายในพืน้ท่ี
และบริเวณโดยรอบ คือ ไอเสียจากรถยนต์ท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และการจราจรท่ีติดขดั บนถนน
สุขุมวิท ต่อเน่ืองมายังถนนสุขุมวิท 71 ผนวกกับปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ 
ความเร็วลม และทิศทางลมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือน  แต่ละฤดูกาล ทําให้ในแต่ละเดือน 
เกิดความสมัพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และลกัษณะทางกายภาพของเมือง  
ดงัภาพประกอบ 45 และมีรายละเอียด ดงันี ้

เดือนมกราคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 57.0 – 
60.5 µg/m3 เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงกว่าบริเวณอ่ืน ได้แก่ 
ในแนวถนนสขุมุวิท 71 เช่ือมมาจากแยกคลองตนั และถนนเพชรบรีุ และบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 
37 บริเวณเดอะพาร์คเลน ทาวน์โฮม, 7 เดย์ อพาร์ทเม้นท์ และอาคารสํานักงานไม่ทราบช่ือ  
เป็นต้น ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในบริเวณนีเ้ท่ากับ 59.0 – 60.5 µg/m3 ส่วนในบริเวณ 
ซอยประเสริฐดี ซอยเยาวราช ซอยเอกมยั 22 ในบริเวณนีป้ระกอบด้วยบ้านเด่ียว และทาวน์เฮ้าส์ 
เป็นต้น ท่ีมีความสงูตํ่ากวา่ 10 เมตร ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 57.5 – 59.0 µg/m3 

เดือนกมุภาพนัธ์ ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 27.5 – 
29.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษ กําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนมีนาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 27.5 – 
29.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนเมษายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 อยู่ 20.0 –23.0 
µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิงจาก
มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยสว่นใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 21.5 
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– 23.0 µg/m3 ยกเว้นในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 36 บริเวณมูลนิธิแสงสว่าง บริเวณนีมี้ค่า 
ฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ํากวา่บริเวณอ่ืน เทา่กบั 20.0 - 21.5 µg/m3   

เดือนพฤษภาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 23.0 – 
24.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนมิถุนายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 15.5 – 
17.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนกรกฎาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 15.5 – 
18.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีค่าความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 
17.0 – 18.5 µg/m3 ยกเว้นด้านตะวันออกของแนวถนนสุขุมวิท 71 ตัง้แต่ซอยปรีดีพนมยงค์ 34  
ขึน้ไป รวมถึงบางส่วนของซอยปรีดีพนมยงค์ 43 ขึน้ไปจนถึงซอยเยาวราช มีค่าความเข้มข้น 
ของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 15.5 – 17.0 µg/m3 

เดือนสิงหาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 13.0 – 
17.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) ทัง้หมดของพืน้ท่ี 

เดือนกนัยายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 23 – 0.
 0.26µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง) โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง เท่ากบั 24 .5 
 0.26 –µg/m3 ยกเว้นในบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 36 บริเวณมูลนิธิแสงสว่าง และบริเวณ 
ซอยประเสริฐดี ในบริเวณนีป้ระกอบด้วย บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และอพาร์ทเม้นท์ ท่ีมีความสงูต่ํา 
ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2 5.เทา่กบั 23 5.24 – 0.µg/m3 

เดือนพฤศจิกายน ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 32.0 
– 35.0 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 
33.5 – 35.0 µg/m3 ยกเว้นบริเวณซอยพาณิชอนันต์ ท่ีประกอบด้วยบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และ
อพาร์ทเม้นท์ ท่ีมีความสงูตํ่า ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เทา่กบั 32.0 – 33.5 µg/m3 
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เดือนธันวาคม ในบริเวณพืน้ท่ีนีมี้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 39.5 – 
42.5 µg/m3 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนดไว้ไม่ให้เกิน 50 µg/m3 (อ้างอิง
จากมาตรฐานเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) แต่มีแนวโน้มสูงขึน้จนเกินมาตรฐาน โดยส่วนใหญ่ของพืน้ท่ี 
มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากับ 39.5 – 41.0 µg/m3 ยกเว้นในบริเวณด้านตะวันตก 
ของแนวถนนสขุมุวิท 71 ตัง้แตซ่อยปรีดีพนมยงค์ 29 จนถึงซอยปรีดีพนมยงค์ 37 มีคา่ความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ เท่ากับ 41.0 – 42.5 µg/m3 เน่ืองจากมีความหนาแน่น
ของอาคารพณิชยกรรม และมีความหนาแน่นของอาคารสงูมากกว่าบริเวณอ่ืน เช่น  บริเวณอาคาร
คาซ่า  วีว่ า  คอนโดมิ เ นียม , เลอ ชาโต แมนชั่น , เ อ็มไพ ร์  เ ฮ้ า ส์  คอนโดมิ เ นียม  และ 
ทากะ เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม รวมถึงทาวน์โฮมอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี  
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จากผลการศึกษา พบว่าเดือนมกราคม คือเดือนท่ีได้รับผลกระทบจากความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูเกินมาตรฐาน โดยคา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงู พบในบริเวณ 
ท่ีมีความหนาแน่นอาคารสูงและอาคารท่ีมีความสูง 100 เมตรขึน้ไป ซึ่งพบว่าพืน้ท่ีศึกษา D  
มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุด (ตาราง 7) พบบริเวณย่านเอกมัย – พระโขนง  
มีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงสุด เท่ากับ 60.5 – 62.0 µg/m3 ในบริเวณอาคารสูง ท่ีอยู่ 
ติดกับแนวถนนสุขุมวิท เช่น บริเวณอาคารไลฟ์ แอท สุขุมวิท คอนโดมิเนียม , โชว์รูมมาสด้า และ
เดอะ ลอฟท์ เอกมยั และด้านหลงัอาคารสงูริมถนนสขุมุวิท ส่วนใหญ่เป็นอาคารท่ีมีระดบัความสงู
ต่ํากว่า 10 เมตร เม่ือลมเคล่ือนท่ีผ่านอาคารท่ีมีความสูงต่ํากว่า 10 เมตร มาถึงในบริเวณนี ้ ท่ีมี
อาคารสูงกระจุกตัวอยู่หนาแน่น ความเร็วลม เท่ากับ 0.20 – 1.75 m/s ลมถูกบีบตัวให้มีพืน้ท่ี 
ของการเคล่ือนท่ีลดลง ฝุ่ นมีการรวมตัวกันมากขึน้ ทําให้ในบริเวณนีมี้ค่าความเข้มข้นของ  
ฝุ่ นละออง PM2.5 เท่ากบั 61.55 µg/m3 เช่นเดียวกบัในบริเวณพืน้ท่ี E บริเวณแนวช่องว่างระหว่าง
ถนนสขุมุวิท 71 มีความเร็วลมสงู และคา่ฝุ่ นละออง PM2.5 สงู ซึง่แตกตา่งกบับริเวณพืน้ท่ี A และ B 
ท่ีมีการกระจุกตวัของอาคารสูงในพืน้ท่ีสูงกว่า ความหนาแน่นของอาคารในพืน้ท่ีสูงกว่า ทําให้  
มีความเร็วต่ํา ฝุ่ นละออง PM2.5 จงึมีคา่ความเข้มข้นต่ํา รายละเอียดดงัตาราง 16 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาสําคัญท่ีเมืองใหญ่ 
ทั่วโลกกําลังประสบ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ คนท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีเมืองนัน้ๆ  
และกรุงเทพมหานคร ในพืน้ท่ีเขตวฒันา เป็นอีกหนึง่พืน้ท่ีท่ีประสบปัญหานีอ้ยู ่จากปัจจยัทางด้าน
แหล่งกําเนิดมลพิษ การพัดพาและแปรสภาพของมลพิษ และลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี 
เน่ืองจากพืน้ท่ีเขตวฒันา เป็นพืน้ท่ีใจกลางเมืองท่ีมีความเป็นเมืองสงู มีความหนาแน่นของอาคาร
สงูตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ี มีประชากรอพยบเข้ามาอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี เข้ามาทํางาน ก่อให้เกิดการจราจร
หนาแน่นและติดขดั ซึ่งความเป็นเมืองของพืน้ท่ีเขตวฒันาท่ีกล่าวมานี ้ล้วนเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่ นละออง PM2.5 เน่ืองจากพืน้ท่ีเขตวฒันามีแหล่งกําเนิดหลกัท่ีสําคญั 
ในพืน้ท่ี คือ การจราจรท่ีติดขัด ส่งผลต่อการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของเชือ้เพลิงจากยานพาหนะ 
ความหนาแน่นของอาคารสูงในพืน้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการไหลเวียนของลม และการระบาย
ความร้อนในพืน้ท่ีท่ีลดลง เก่ียวเน่ืองกับสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ส่งผลต่อการพัดพา  
และแปรสภาพของฝุ่ นละออง PM2.5 ในพืน้ท่ี การศึกษาทางด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และปัจจยัทางอตุนุิยมวิทยาภายในพืน้ท่ีเมือง 2) 
การศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลตอ่การไหลเวียนของลมภายในพืน้ท่ีเมือง ท่ีระดบั
ความสงู 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร 3) การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 และลักษณะทางกายภาพของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจําลอง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ จะช่วยให้ทราบถึงลักษณะอาคารในพืน้ท่ีเมืองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการไหลเวียนของกระแสลมในแต่ละเดือนของ พ.ศ. 2562 และส่งผลต่อค่า 
ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในเดือนใด และบริเวณใดบ้าง เป็นแนวทางท่ีจะช่ว ย 
ลดผลกระทบตอ่สขุภาพของผู้ ท่ีอาศยัหรือทํางานภายในพืน้ท่ีศกึษา 

1. สรุปผลการศึกษา 
1.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับปัจจัยทาง

อุตุนิยมวิทยาภายในพืน้ท่ีเมือง 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง PM2.5 กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 

ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วลม ในรูปแบบรายปี  และรายเดือนของพ.ศ. 2562 ด้วย 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทางสถิต ิในรูปแบบรายปี สรุปได้วา่ตวัแปรท่ีทําการศกึษา 
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มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ีเกิดขึน้
ตลอดทัง้ปี โดยอณุหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลมมีอิทธิพลตอ่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 
ในทางลบหรือในทิศทางแปรผกผนั เช่น ในช่วงอุณหภูมิต่ํา ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 
จะสูง และในช่วงอุณหภูมิสูง ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 จะต่ํา เป็นต้น และพบว่า
ความเร็วลมมีอิทธิพลต่อความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุด (R2 = 0.385) รองลงมาคือ 
อณุหภมูิ (R2 = 0.272) และความชืน้ (R2 = 0.240) ตามลําดบั เน่ืองจากความเร็วลม คือตวักลางท่ี
ทําให้ฝุ่ นละออง PM2.5 เคล่ือนท่ีหรือแพร่กระจายตวัออกจากพืน้ท่ี จากการไหลเวียนของลม ถ้า
หากไม่มีความเร็วลม ฝุ่ นละออง PM2.5 ก็จะสะสมตัวภายในพืน้ท่ี ไม่สามารถแพร่กระจายตัว
ออกไปจนคา่ฝุ่ นละออง PM2.5 เจือจางได้ 

ในรูปแบบรายเดือน สรุปได้ว่าปัจจยัทางด้านอตุนุิยมวิทยา ได้แก่ อณุหภูมิ ความชืน้ 
และความเร็วลม ท่ีมีอิทธิพลต่อค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในแต่ละเดือน โดยมี
ความสมัพนัธ์ท่ีแปรปรวนทัง้ในทิศทางเดียวกัน และทิศทางตรงกันข้าม อุณหภูมิมีความสมัพนัธ์ 
ตอ่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูท่ีสดุในเดือนมกราคม กรกฎาคม และกนัยายน ตามลําดบั 
เ น่ืองจากเดือนมกราคม เป็นเดือนท่ีมีค่าความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 เ กินมาตรฐาน 
ของกรมควบคุมมลพิษมากท่ีสุด จากการท่ีประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูง 
เคล่ือนท่ีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ก่อให้เกิดสภาพอากาศปิด  
ฝุ่ นละออง PM2.5 ไมส่ามารถแพร่กระจายตวัได้ ผนวกกบัพืน้ท่ีศกึษาได้รับอิทธิพลจากจดุความร้อน
ท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่งและไฟป่า ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดฝุ่ นละออง PM2.5 ทัง้ในและนอกประเทศ 
ทําให้ฝุ่ นละออง PM2.5 มีความเข้มข้นสูง ในขณะท่ีอุณหภูมิสูง ในส่วนเดือนกรกฎาคม และ
กันยายน อยู่ในช่วงฤดูฝน ปัจจยัทางด้านอุณหภูมิ มีความสมัพนัธ์ต่อความชืน้ท่ีเกิดขึน้จากฝน  
ท่ีตกลงมา ทําให้ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในเดือนกรกฎาคม และกันยายนต่ํา ไม่มีคา่
ความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนด จึงทําให้มีอุณหภูมิ 
มีความสมัพนัธ์กบัฝุ่ นละออง PM2.5 ในเดือนท่ีกลา่วมาสงูท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก  

ในส่วนของความชืน้มีอิทธิพลต่อความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุดในเดือน
กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายนตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคล้องเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมา 
ในความสมัพนัธ์ระหว่างอณุหภูมิและความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 
และกันยายน อยู่ในช่วงฤดูฝน ฝนตกชุก ความชืน้สูงขึน้จากฝนท่ีตกลงมา ทําให้ความเข้มข้น  
ของฝุ่ นละออง PM2.5 ในเดือนกรกฎาคม และกนัยายนต่ํา คา่ความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 ไม่เกิน
มาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนด และเดือนมีนาคม ความชืน้มีอิทธิพลต่อความเข้มข้น
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ของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุด เน่ืองจากเป็นฤดูร้อน ท่ีในบางช่วงได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน  
ฝนตกหนัก ทําให้ความชืน้มีความแปรปรวน ฝุ่ นละออง PM2.5 ไม่ได้รับอิทธิพลจากความชืน้ 
ในเดือนนี ้

ความเร็วลมมีอิทธิพลต่อความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุดในเดือน
กมุภาพนัธ์ มกราคม และกรกฎาคม ตามลําดบั โดยมีความสมัพนัธ์ในทางลบหรือทางตรงกนัข้าม 
เน่ืองจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมกราคม เป็นเดือนท่ีมีค่าความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5  
สงูเกินมาตรฐานกรมควบคมุมลพิษ การไหลเวียนของกระแสลมต่ําลง จนเกิดสภาพอากาศหยุดนิ่ง 
ลมไม่สามารถเป็นตวักลางท่ีจะนําพาให้ฝุ่ นละออง PM2.5 แพร่กระจายตวัจนเกิดความเจือจาง 
ในพืน้ท่ีได้ เดือนกรกฎาคม อยู่ในช่วงฤดูฝน มีลมกรรโชกแรง ทําให้ลมเป็นตัวกลางนําพาให้ 
ฝุ่ นละออง PM2.5 แพร่กระจายตัวออกจากพืน้ท่ีได้ ในเดือนนีจ้ึงมีค่าความเข้มข้นต่ํา ดังนัน้ 
ความเร็วลมจงึมีอิทธิพลตอ่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เชน่เดียวกบัอณุหภมูิและความชืน้ 

1.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลม
ภายในพืน้ท่ีเมือง ท่ีระดับความสูง 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร 

การสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ  จําลองการไหลเวียน 
ของกระแสลม รายเดือนในพ.ศ. 2562 ยกเว้นเดือนตุลาคมท่ีไม่มีผลการตรวจวัดตัวแปร 
ด้านอตุนุิยมวิทยา ทําให้ทราบถึงลกัษณะการไหลเวียนของกระแสลมท่ีกระทําตอ่อาคารในรูปแบบ
ต่างๆ ในบริเวณพืน้ท่ีศึกษา ในแต่ละระดับความสูง มีความสัมพันธ์ระหว่างการไหลเวียน 
ของกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบเดียวกนั  

ท่ีระดบัความสูง 10 เมตร มีความสัมพันธ์ระหว่างการไหลเวียนของกระแสลมกับ 
กลุ่มอาคารในรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered และแบบ Channelling ยกเว้น 
ในบริเวณพืน้ท่ี B เดือนมกราคม ท่ีมีรูปแบบการไหลเวียนของกระแสลมแบบ Courtyards  
เพิ่มขึน้มาจากรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมท่ีกลา่วมาในข้างต้น  

ท่ีระดบัความสูง 30 เมตร โดยส่วนใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์ระหว่างการไหลเวียน 
ของกระแสลมกับกลุ่มอาคารในรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings 
เช่นเดียวกับท่ีระดับความสูง 10 เมตร ยกเว้นในบริเวณพืน้ท่ี A ท่ีมีทัง้รูปแบบการเคล่ือนท่ี 
ของกระแสลมแบบ Staggered Buildings และแบบ Channelling  

ท่ีระดบัความสูง 100 เมตร ในทุกบริเวณพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างการไหลเวียน
ของกระแสลมกบักลุม่อาคารในรูปแบบการเคล่ือนท่ีของกระแสลมแบบ Staggered Buildings  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าในทุกระดบัความสูงท่ีทําการศึกษา กระแสลมจะมีความสมัพนัธ์
กับลักษณะทางกายภาพของอาคารในรูปแบบการเคล่ือนของกระแสลมแบบ Staggered 
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Buildings ท่ีลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร แต่ถ้าหากมีอาคารวางตวัในแนวถนน หรือ
ซอย จะเกิดการเคล่ือนของกระแสลมแบบ Channelling และลมสามารถเคล่ือนท่ีข้ามเขตพืน้ท่ี 
ของอาคารได้ จากขนาดของพืน้ท่ีเปิดโล่ง รูปแบบการวางตวัของอาคาร ทิศทางลม และความเร็ว
ลม ทําให้เกิดการไหลเวียนของกระแสลมแบบ Courtyards 

1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลักษณะทาง
กายภาพของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหล 
เชิงค านวณ 

จากการศึกษาความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ท่ีทําการประมาณค่า 
เชิงพืน้ท่ี ข้อมูลเฉล่ียรายเดือน พ.ศ. 2562 และลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อ 
การไหลเวียนของกระแสลม จากการสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ สามารถสรุป
ผลได้วา่ ตลอดทัง้ปีฝุ่ นละออง PM2.5 สงูท่ีสดุ คือ บริเวณพืน้ท่ี A ท่ีอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีย่านอโศก ท่ีมี
ความหนาแน่นของอาคารสงูท่ีระดบั 30 และ 100 เมตร สงูกว่าบริเวณพืน้ท่ีอ่ืน มีคา่ความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูท่ีสดุในเดือนมกราคม เท่ากบั 56.0 – 59.0 µg/m3 และมีคา่ความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสุดในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 15.5 – 18.5 µg/m3 รองลงมาคือ บริเวณ
พืน้ท่ี B อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีย่านสขุมุวิท – พร้อมพงษ์ บริเวณพืน้ท่ี C อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีย่านสขุมุวิท 
– ท่องหล่อ และบริเวณพืน้ท่ี D ท่ีอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีย่านเอกมัย – พระโขนง และบริเวณพืน้ท่ี E  
อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ียา่นพระโขนง – คลองตนั มีคา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่ําท่ีสดุ 

และสรุปได้ว่าเดือนท่ีมีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สงูท่ีสดุ คือ เดือนมกราคม 
ในบริเวณพืน้ท่ี D เน่ืองจากความเร็วลมท่ีเคล่ือนเข้าสู่บริเวณพืน้ท่ีศกึษา เขตวฒันา มีความเร็วลม
ต่ําท่ีสดุ จากทกุๆ เดือนใน พ.ศ. 2562 เทา่กบั 1.14 m/s และมีคา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 
เท่ากับ 54.5 – 62.0 µg/m3 โดยมีค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงท่ีสุดในบริเวณอาคาร
ไลฟ์ แอท สขุมุวิท คอนโดมิเนียม, โชว์รูมมาสด้า และเดอะ ลอฟท์ เอกมยั เป็นต้น ซึ่งเป็นบริเวณ
พืน้ท่ีท่ีมีอาคารสงูกระจกุตวัอยู่ในบริเวณนี ้และจากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างฝุ่ นละออง 
PM2.5 และลักษณะทางกายภาพของเมืองในบริเวณนี ้พบว่าระดับความสูง 100 เมตรขึน้ไป  
ฝุ่ นละออง PM2.5 มีค่าความเข้มข้นสูงกว่าท่ีระดับความสูง 10 และ 30 เมตร เน่ืองจากลม 
เป็นตวักลางท่ีนําพาให้ฝุ่ นละอองเคล่ือนท่ี เม่ือลมเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคารหรือกลุ่ม
อาคาร ลมถกูบีบตวัให้มีพืน้ท่ีของการเคล่ือนท่ีลดลง ฝุ่ นเกิดการรวมตวักันมากขึน้ ตามความเร็ว
ลม เม่ือเคล่ือนท่ีผ่านช่องว่างระหว่างอาคารในบริเวณนี ้ทําให้ในบริเวณนีมี้ค่าความเข้มข้นของ 
ฝุ่ นละออง PM2.5 สูงกว่าในบริเวณพืน้ท่ีอ่ืน ดังนัน้จะเห็นได้ว่าในแต่ละพืน้ท่ี ความเร็วลม 
มีความสมัพนัธ์กบัคา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในทิศทางเดียวกนั สอดคล้องกบัการหาคา่
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝุ่ นละออง PM2.5 และปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัสงูท่ีสดุในเดือนมกราคมในทิศทางเดียว 

 

พืน้ท่ี A พืน้ท่ี B 

  
พืน้ท่ี C พืน้ท่ี D 

  
พืน้ท่ี D 

 

 

สัญลักษณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 (µg/m3) 

 

ภาพประกอบ 46 ความสมัพนัธ์ระหวา่งฝุ่ นละออง PM2.5 และลกัษณะทางกายภาพของเมือง พืน้ท่ี
เขตวฒันา เดือนมกราคม 
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2. อภปิรายผลการศึกษา 
2.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับปัจจัยทาง

อุตุนิยมวิทยาภายในพืน้ท่ีเมือง 
อณุหภมูิ ความชืน้ และความเร็วลม มีความสมัพนัธ์ตอ่คา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 

PM2.5 ในทางลบหรือในทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้องตามทฤษฎีปัจจัยทางอุตุนิยมวิทย 
าท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของ T.R.Oke เชน่ ในชว่งอณุหภมูิตํ่า คา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 
PM2.5 จะสงู และในชว่งอณุหภมูิสงู คา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 จะต่ํา และพบวา่ความเร็ว
ลมมีความสมัพนัธ์ตอ่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 มากท่ีสดุ เน่ืองจากความเร็วลม คือ ปัจจยั
ท่ีส่งผลตอ่การพดัพาและการแพร่กระจายตวัของฝุ่ นละออง PM2.5 สามารถทําให้ฝุ่ นละออง PM2.5 
เกิดความเจือจางได้ เม่ือลมพดัผ่านแหล่งกําเนิด แต่จะเห็นได้ว่าช่วงท่ีเกิดภาวะฝุ่ นละออง PM2.5 
เกินคา่มาตรฐานตามท่ีกรมควบคมุมลพิษกําหนด มกัจะเกิดในช่วงท่ีสภาพอากาศนิ่ง ความเร็วลม
ต่ํา และเกิดปรากฎการณ์อณุหภมูิผกผนั (Inversion Layer) ท่ีทําให้เกิดการจมตวัของอากาศ และ
ทําให้ฝุ่ นละออง PM2.5 สะสมตวัอยู่ภายในพืน้ท่ี แต่เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่ นละออง 
PM2.5 กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วลม ในระดับข้อมูล
ค่า เฉ ล่ียรายวัน  ในแต่ละเ ดือน พบว่าความสัมพัน ธ์ของปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา  
ท่ีมีอิทธิพลตอ่คา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในแตล่ะเดือน และในแตล่ะฤด ูมีความสมัพนัธ์
ท่ีแปรปรวนทัง้ในทิศทางเดียวกัน และทิศทางตรงกันข้าม เน่ืองจากประเทศไทยตัง้อยู่ในพืน้ท่ี  
ท่ีมีสภาพอากาศแบบร้อนชืน้ ในช่วงท่ีค่าความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐานกรม
ควบคมุมลพิษ สภาพอากาศจะนิ่ง การไหลเวียนของกระแสลมต่ําลง จนเกิดสภาพอากาศหยดุนิ่ง 
แตอ่ณุหภูมิและความชืน้มีความแปรปรวน ทัง้อณุหภูมิ และความชืน้ต่ําลง ก่อให้เกิดความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง PM2.5 สูงขึน้ และสภาพอากาศนิ่ง การไหลเวียนลมต่ําจนก่อให้เกิดสภาพอากาศ 
ท่ีร้อนอบอ้าว อณุหภมูิ และความชืน้สงูขึน้ อากาศร้อนอบอ้าวจนก่อให้เกิดฝนตก จงึทําให้อณุหภมูิ 
ความชืน้ และความเร็วลม มีอิทธิพลต่อปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในทิศทาง
แปรปรวน ทัง้ในทิศทางเดียวกนัและทิศทางตรงกนัข้ามกนั ในแตล่ะเดือน 

2.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลม
ภายในพืน้ท่ีเมือง ท่ีระดับความสูง 10 เมตร 30 เมตร และ 100 เมตร 

ในทุกระดับความสูง กระแสลมจะมีความสัมพันธ์ต่อลักษณะทางกายภาพของ
อาคาร สอดคล้องกบัทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสลมกบักลุ่มอาคารของ Jessica Bennett
ในรูปแบบการเคล่ือนของกระแสลมผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร หรือท่ีเรียกว่า Staggered 
Buildings แตถ้่าหากมีอาคารวางตวัในแนวถนน หรือซอย ไมว่า่จะซอยเล็กหรือใหญ่ เป็นถนนสาย
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หลกัหรือเป็นถนนสายรอง กระแสลมก็จะเคล่ือนท่ีผ่านชอ่งว่างระหว่างอาคารในแนวเดียวกนั หรือ
ท่ีเรียกว่า Channelling และลมสามารถเคล่ือนท่ีข้ามเขตพืน้ท่ีของอาคารได้ จากปัจจยัทางด้าน
ขนาดของพืน้ท่ีเปิดโล่ง จากความแตกต่างของรูปแบบการวางตัวของอาคาร ทิศทางลม และ
ความเร็วลมท่ีเกิดขึน้ในเดือนนัน้ ทําให้เกิดรูปแบบการไหลเวียนของกระแสลมแบบ Courtyards 
เกิดขึน้ ในสว่นของระดบัความสงูท่ีได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ตอ่ลกัษณะทางกายภาพของเมือง
ท่ีมีผลต่อการไหลเวียนของลม พบว่า ยิ่งมีระดบัความสูงท่ีสูงขึน้ ความหนาแน่นของอาคารก็จะ
ลดลง รูปแบบการวางตวัของอาคารสงูตามแนวถนน และซอยหายไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณ
ท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูงต่ํา การเคล่ือนของกระแสลมผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร หรือท่ี
เรียกวา่ Staggered Buildings  

2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และลักษณะทาง
กายภาพของเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ าลองพลศาสตร์ของไหล 
เชิงค านวณ 

ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 และลกัษณะทางกายภาพของเมืองมีความสมัพนัธ์
ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับทฤษฎีปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมหรือลักษณะทางกายภาพของ
พืน้ท่ีท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของ T.R.Oke เน่ืองจากในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของ
อาคารสงู หรือมีการกระจกุตวัของอาคารสงู คา่ความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 ในบริเวณนัน้จะมีคา่
ความเข้มข้นสงูกว่าบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของอาคารต่ํา คา่ความเข้มข้นฝุ่ นละออง PM2.5 
ตลอดทัง้ปีก็มีความเข้มข้นท่ีต่ําเช่นกัน เน่ืองจากปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
ประกอบด้วยแหล่งกําเนิดมลพิษ และการพดัพาและแปรสภาพของมลพิษ ซึ่งการพดัพาและแปร
สภาพของมลพิษนีจ้ะสามารถพัดพาหรือแปรสภาพได้จากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา และ
ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีในบริเวณนัน้ เน่ืองจากฝุ่ นละออง PM2.5 จะสามารถเคล่ือนท่ีจาก
แหลง่กําเนิดได้ จะต้องมีส่ือกลางท่ีจะนําพาให้ฝุ่ นละออง PM2.5 เกิดการเคล่ือนท่ี ได้แก่ บรรยากาศ 
โดยมีสภาพทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม และทิศทางลม เป็นตวัแปรท่ีทําให้ฝุ่ นละออง 
PM2.5 สามารถเคล่ือนท่ีออกได้ไกลหรือใกล้ สามารถแพร่กระจายตวัออกไปจนเจือจางหรือสะสม
ตวัอยู่ในพืน้ท่ี โดยมีลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจายฝุ่ น
ละออง PM2.5 ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการไหลเวียนของลมในชัน้บรรยากาศ Atmospheric Boundary 
Layer ซึ่งเป็นชัน้บรรยากาศท่ีอยู่ติดพืน้ผิวโลกมากท่ีสดุ การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศชัน้นีจ้ะได้รับ
อิทธิพลจากความขรุขระของพืน้ผิว (Surface Roughness) บริเวณพืน้ท่ีเมือง ซึ่งมีคา่ความขรุขระ
ของพืน้ผิวสูงจากความหนาแน่นของอาคาร ความเร็วลมจึงต่ํา แตกต่างกับบริเวณพืน้ท่ีโล่ง ท่ี
ความเร็วลมจะสูงกว่า จึงทําให้ในบริเวณพืน้ท่ีเมืองท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูงสูงท่ีสุด 
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บรรยากาศหรือลมซึง่เป็นตวันําพาให้ฝุ่ นละออง PM2.5 แพร่กระจายออกไปจากแหลง่กําเนิดภายใน
พืน้ท่ีได้ยากกว่าบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสงูน้อยกว่า ในบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของ
อาคารสงูต่ําท่ีสดุ จงึมีคา่ความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในปี พ.ศ. 2562 ต่ําท่ีสดุ และในบริเวณ
ท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูงสูงท่ีสุด จึงมีค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ในพ.ศ. 2562 
มากท่ีสุด และยิ่งระดับความสูงสูงขึน้ ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 ก็จะยิ่งมีค่าความ
เข้มข้นสงูขึน้ตามระดบัความสูง ทําให้ผู้ ท่ีอาศยัหรือทํางานในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของ
อาคารสงู ได้รับผลกระทบโดยตรง 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 พืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสูง ส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง 

PM2.5 แต่ผู้ คนท่ีพักอาศัยหรือทํางานอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีนัน้ ไม่สามารถหลีกเล่ียงปัญหามลพิษ 
ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพได้ การปรับปรุงกําแพงหรือผนงัอาคารให้อยูใ่นรูปแบบ Green Wall และ
การปลูกต้นไม้ เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในแต่ละระดบัความสูงอาคาร ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่น
ของอาคารสูง จะช่วยลดค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 เน่ืองจากต้นไม้ทัง้ท่ีอยู่ในรูปแบบ
กําแพงหรือผนงั และต้นไม้ท่ีปลูกเพิ่มในพืน้ท่ีต่างๆ ในแต่ละระดบัความสูง จะเป็นตวัช่วยดกัจบั
และกรองฝุ่ นละออง PM2.5 ให้ลดลง (Paull, Krix, Torpy, & Irga, 2020) ส่งผลดีต่อสุภาพของ 
ผู้ ท่ีพกัอาศยัหรือทํางานอยู่ภายในบริเวณพืน้ท่ีนัน้ แต่ในส่วนอาคารท่ีมีแผนกําลงัจะสร้างอาคาร 
ในบริเวณพืน้ท่ีนี ้แนะนําให้มีการออกแบบกําแพงหรือผนังอาคารให้อยู่ในรูปแบบ Green Wall 
และการปลูกต้นไม้ เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในแต่ละระดบัความสูงอาคารตัง้แต่แรก เพ่ือสุภาพท่ีดีของ  
ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นอาคาร และอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีนัน้  

3.2 ควรหลีกเล่ียงการสญัจรเข้าไปในพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของอาคารสงู ในขณะท่ี
มีสภาพอากาศปิด ความเร็วลมต่ํา อุณหภูมิต่ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมกราคม เน่ืองจาก  
มีความเส่ียงสูงท่ีความเข้มข้นของฝุ่ นละออง PM2.5 จะเกินมาตรฐานตามท่ีกรมควบคุมมลพิษ
กําหนดไว้ 

3.3 การวางผงัเมืองและการออกแบบอาคารภายในเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ท่ีมี
อตัราสว่นของท่ีวา่งตอ่พืน้ท่ีอาคารรวม ท่ีปราศจากสิ่งปกคลมุดนิสงูกวา่ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินตามท่ีได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม จะทําให้มีช่องว่างหรือพืน้ท่ี
ว่างระหว่างอาคารมากขึน้ รวมถึงการออกแบบถนน ความกว้างของถนน และเส้นทางนํา้ ภายใน
เมืองท่ีคํานึงถึงการไหลเวียนของกระแสลมและการระบายอากาศท่ีดี จะช่วยให้ลมสามารถพดัพา
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ฝุ่ นละออง PM2.5 ให้แพร่กระจายตวัออกจากพืน้ท่ี ตามแนวช่องว่างระหว่างอาคาร ช่องว่างตาม
แนวถนน และทางนํา้ท่ีกว้างกวา่ปกติได้ดีมากขึน้ 

3.4 การสร้างแบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ เพ่ือจําลองการเคล่ือนท่ี  
ของกระแสลมในระดบัเมือง ควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสงูกว่า หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) แบบ Intel Core i7 หน่วยความจําหลัก (RAM) ความจุ 32 GB และหน่วยจัดเก็บ
ข้อมลูชนิด Solid State (SSD) ขนาดความจ ุ512 GB เพ่ือความละเอียดของการสร้างแบบจําลอง
เมือง จากข้อมูลขอบเขตอาคาร ท่ีจะนําไปใช้ในการประมวลเพ่ือสร้างแบบจําลองการเคล่ือนท่ี  
ของลม ระดบัเมือง เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับข้อมูลท่ีมี
ขนาดใหญ่ได้ ดงันัน้ ถ้าหากคอมพิวเตอร์ท่ีนํามาใช้ในการสร้างแบบจําลองเมือง มีประสิทธิภาพสงู 
ก็จะส่งผลต่อการไ ด้มาซึ่ งผลลัพ ธ์ของแบบจําลองการ ไหลเ วียนของลมในพืน้ ท่ี เ มือง 
ท่ีมีความถูกต้องสูง และเวลาท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลองเมือง และการประมวลผลเพ่ือ  
สร้างแบบจําลองก็จะสัน้ลง 
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ศริพชัร มัง่คัง่ 
วัน เดือน ปี เกิด 10 สิงหาคม 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 9 หมู ่7 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130   
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