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นาย กฤษณพงศ์  ทองศรี 1,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร 2,

รองศาสตราจารย์ ธนิต  จินดาวณิค 3

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มความเร็วและ
การเปลี ่ยนทิศทางของกระแสลมจากปัจจ ัยต ่างๆ ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร
โดยทำการเก็บข้อมูลความเร็ว และทิศทางของกระแสลม จากสถานที่จริงก่อน
ทำการก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์ และทำการจำลองผลกระทบที่เกิดจาก
ความเร็วลมโดยรอบอาคารเมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้โปรแกรม Computational
Fluid Dynamic หรือ CFD โดยอ้างอิงรูปแบบของอาคารตามแบบก่อสร้างและกำหนด
ความเร็วลมที่เข้าสู่โครงการโดยใช้ความเร็วลมเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร โดยนำ
ผลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและกำหนดพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดยรอบ
อาคารให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างให้เกิดสภาวะน่าสบายต่อผู้ใช้พื้นที่
ภายนอกอาคาร

การศึกษาผลกระทบของกระแสลม
ต่อผู้ใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

1 นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ภาควชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
3 รองศาสตราจารย ์ภาควิชาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
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บทนำ

พลังงานลมเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดสภาวะน่าสบายทั้งภายในและภายนอก
อาคาร การควบคุมทิศทางและความเร็วของกระแสลมที่พัดผ่านเข้าสู่ตัวอาคาร และ
ส่วนพื้นที่ใช้สอยโดยรอบอาคาร ให้มีความเร็วค่อนข้างสม่ำเสมอและมีความเร็วลม
ที่พอเหมาะในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของพื้นที่นั้นๆ  จะส่งผลให้เกิด
สภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร และผู้ที่สัญจรไปมาโดยรอบอาคาร รวมถึงช่วยให้
สามารถลดการใช้พลังงานในการใช้เครื ่องปรับอากาศได้ในบางส่วน เนื ่องจาก
สามารถนำการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เข้ามาใช้ในพื้นที่ของอาคารบางส่วน
ที่มีกระแสลมพัดผ่านในปริมาณที่พอเหมาะ แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณจุดตัดกับคลองบางกอกน้อย ทำให้มีที่เปิดโล่งกว้าง รวมถึงอยู่ใน
พื้นที่ที ่มีกลุ่มอาคารข้างเคียงกระจายตัวอยู่โดยรอบ ส่งผลให้การควบคุมทิศทาง
และความเร็วของกระแสลมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทิศทางลมอาจมีการเปลี่ยน-
แปลงจากการบังของอาคารข้างเคียงที ่หันไปในทิศทางที ่ต่างกัน และอาจเกิด
ปรากฏการณ์ช่องลม ที่ทำให้ความเร็วของกระแสลมเพิ่มขึ้น จากการที่ลมพัดผ่าน
ช่องอาคารเข้าสู่พื ้นที่ของโครงการโดยตรง  ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อทิศทาง
และความเร็วของกระแสลม ในบริเวณพื้นที่รอบอาคารโดยตรง คือ ตัวอาคารของ
สถาบันการแพทย์เองที่มีขนาดใหญ่ตัวอาคารสูง 15 ชั้น และมีรูปทรงที่ทอดยาว
หันไปสู่ทิศเหนือและทิศใต้ ทำให้เกิดเป็นผนังดักลมขนาดใหญ่ ลมที่พัดเข้ามา
ปะทะตัวอาคารด้วยความเร็วจะเปลี ่ยนทิศทาง ไปตามระนาบของผนังอาคาร
ส่วนหนึ่งสามารถนำมาใช้ระบายอากาศในส่วนพื้นที ่จอดรถใต้ดินของอาคารได้
แต่กระแสลมที่เปลี่ยนทิศทางจากการปะทะตัวอาคารลงสู่ด้านล่างนั้น ไม่สามารถ
ควบคุมความเร็วของกระแสลมได้ ทำให้บางช่วงเวลาที่มีกระแสลมแรงจนเกินไป
อาจส่งผลกระทบต่อพื ้นที ่บริเวณโดยรอบของอาคาร โดยเฉพาะใต้ถุนอาคารใน
ชั้นล่าง เนื่องจากกระแสลมที่พัดผ่านมีความแรงจนเกินไป  ทำให้ไม่สามารถวาง
ส่ิงของทีมี่น้ำหนกัเบา หรอืทำกจิกรรมบางอยา่งไดโ้ดยสะดวก และเกดิปญัหาทางดา้น
การสูญเสียพื้นที่ใช้สอยตามมาภายหลัง การศึกษาวิเคราะห์ถึงทิศทางและความเร็ว
ของกระแสลม ที ่มีผลกระทบจากปัจจัยที ่กล่าวมาและสภาวะแวดล้อมโดยรอบ
จึงมีความสำคัญเพื่อสร้างสภาวะน่าสบายทั้งภายในและภายนอกอาคารต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ในการศึกษาผลกระทบของกระแสลมต่อผู้ใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร  ได้กำหนดวัตถุประสงค์
ในการศึกษา ดังนี้

1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของกระแสลมรอบอาคารต่อผู้ใช้อาคารภายนอก

2. เพื ่อเสนอแนะแนวทางการจัดวางพื ้นที ่ใช้สอยต่างๆ โดยรอบอาคาร ให้เกิด
ความเหมาะสม และนำการไหลเวียนของกระแสลมตามธรรมชาติเข้ามาใช้ เพื่อ
ก่อให้เกิดสภาวะน่าสบาย

ขอบเขตการศึกษา

1. ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากกระแสลม เฉพาะบริเวณพื้นที่ภายนอกโดยรอบ
อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลศิริราชเท่านั ้น โดยไม่รวมถึงกระแสลมที่พัด
เข้าสู่อาคารชั้นบน

2. เป ็นการศ ึกษาการไหลเว ียนของอากาศด ้วยการจำลองโดยใช ้โปรแกรม
Computational Fluid Dynamic หรือ CFD โดยอ้างอิงจากรูปแบบของอาคารในแบบ
ก่อสร้างเท่านั้นเนื่องจากตัวอาคารยังไม่ได้ทำการก่อสร้างจริง

ภาพที่ 1 ผังบริเวณพื้นที่รอบโครงการ (บริเวณพื้นที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม)
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วิธีการดำเนินการศึกษา

การศึกษาผลกระทบของกระแสลมต่อผู ้ใช ้พ ื ้นที ่ภายนอกอาคาร กรณีศึกษา
โรงพยาบาลศิริราช มีวิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการจำลองโดยใช้โปรแกรม Computational
Fluid Dynamic หรือ CFD เพื่อหาค่าของความเร็วลมที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก
โดยรอบอาคาร จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และสรุปหาแนวทางแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป  ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากรูปแบบของอาคารโดยทำการศึกษาและวิเคราะห์จาก
แบบก่อสร้างของอาคาร รวมถึงทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบ
อาคารจากสถานที่จริงและทำการวัดข้อมูลความเร็วของกระแสลม ในบริเวณพื้นที่
โรงพยาบาลศิริราช อย่างละเอียด

2. เตรียมการทดลอง และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื ่องมือต่างๆที่ใช้ในการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยการจำลองรูปแบบของอาคารและพื ้นที ่โดยรอบโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ (CFD)

3.  ทำการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการจำลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CFD)

4.  ประเมินผล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งจากการจำลองและการทดลอง

5.  สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงปัญหาที ่เกิดขึ ้น จากผลกระทบของกระแสลมที ่ส่งผลต่อผู ้ใช้
อาคารบริเวณพื ้นที ่โดยรอบอาคารช ั ้นล่าง และเป็นแนวทางในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมรอบโครงการ

2. เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการกำหนดและจัดวางพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดยรอบอาคาร
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

หลักพ้ืนฐานการไหลของกระแสลม

ลมสามารถพัดได้ด้วยแรงขับเคลื่อน 2 ประเภท ได้แก่ ความแตกต่างของอากาศ
(pressure differential) และ ความแตกต่างของอุณหภูมิ (temperature differential)
การเคลื่อนไหวของกระแสลมสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. Laminar  หมายถึง ลมที่พัดอย่างอิสระด้วยความเร็วสม่ำเสมอ  และไม่ผ่านสิ่ง
กีดขวาง

2. Separated  หมายถึง ลมที่พัดผ่านพื ้นดิน ต้นไม้ สิ ่งก่อสร้างซึ ่งทำให้เกิด
แรงเสียดทานที่ผิววัตถุ (friction) ซึ่งทำให้ความเร็วของกระแสลมในแต่ละระดับ
ความสูงไม่สม่ำเสมอ

3. Turbulent  หมายถึง การพัดของกระแสลมที่มีความแปรปรวน โดยทั่วไปลมที่พัด
ผ่านวตัถุต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มหนึง่ๆ มักจะเปน็การพดัแบบ Turbulent เป็นส่วนใหญ่

4.  Eddy  หมายถงึ ลมหมนุ ท่ีเกิดจากการพดัแบบ Turbulent

ลมที่พัดเข้าปะทะสิ่งกีดขวาง หรือผนังของอาคารจะถูกกดอัด ทำให้เกิด ความกดอากาศ
(pressure) ท่ีมากกวา่ปกต ิ (positive pressure) ในดา้นทีล่มปะทะ ในขณะเดยีวกนั
ที่ด้านตรงข้ามที่ลมพัดออกจากตัวอาคาร อากาศในบริเวณนั้นจะถูกดูดออก ทำให้
ความกดอากาศลดลงเกิดเป็น (negative pressure) ลมที่พัดเข้าปะทะผนังอาคาร
และไหลเลื่อนไปตามหลังคาและผนังด้านข้างจะก่อให้เกิด negative pressure ที่ผิว
ดา้นขา้งและผวิหลงัคา ซึง่จะทำใหเ้กิด Turbulent และ Eddy ตามมา ซึง่การเกดิ Eddy
จะมีผลเสียต่อตัวอาคาร คือ การสะสมของฝุ ่นละอองที่มากับลม รวมถึงมลพิษ
ทางอากาศอีกด้วย ค่าความกดอากาศขึ้นอยู่กับความเร็วของลม สามารถคำนวณ
ได้จากสมการ

Vp =  0.6V2

เม่ือ Vp  = Velocity pressure in Pascals (Pa)
V =  Velocity in m/s
0.6 =  คา่คงที,่ จากความหนาแนน่ของอากาศ, ท่ี 20 oC และ RH เฉลีย่
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การไหลเวียนอากาศใกล้พ้ืนดิน

กระบวนการการไหลเวียนอากาศใกล้พื ้นดิน มีความสำคัญต่อสภาพอากาศของ
บริเวณนั้นๆ ความเร็วลมถูกใช้เป็นตัววัดการไหลเวียนอากาศ ในเวลาเดียวกัน
มันยังแสดงว่าสภาพแวดล้อมเป็นสิ ่งที ่ดึงหรือผลักมวลอากาศ ในพื ้นที ่ที ่มีการ
ก่อสร้างซึ่งต่างจากพื้นที่เปิดโล่ง คือ มีการคาดการณ์ว่า ความเร็วลมใกล้พื้นดิน
จะลดลงโดยเฉลีย่ 20-30 % ในทนัททัีนใดนัน้ พืน้ทีโ่ดยรอบของโครงสรา้งตกึเดีย่วๆ
และในพื ้นที ่ถนนอาจมีความเร็วของกระแสลมเพิ ่มขึ ้นอย่างมาก ซึ ่งมีสาเหตุ
มาจากการเปลี ่ยนทิศทางของกระแสลมที ่มาปะทะตัวอาคาร ลงสู ่บริเวณพื ้นที ่
โดยรอบของอาคารทำให้เกิดลมกรรโชกแรง และลมที่พัดผ่านมาตามแนวถนนเป็น
ช่องทางการไหลเวียนของลม (wind channel) รวมถึงลมที่พัดผ่านช่องว่างระหว่าง
อาคารทำให้เกิดปรากฏการณ์ช่องลม (Venturi effect) ส่งผลให้กระแสลมมีความเร็ว
เพิ ่มมากขึ ้นซึ ่งจะสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดกับคนในบริเวณนั้น อันได้แก่  กระแสลม
ตีมาที่ตัวบุคคล ฝุ่นจำนวนมากๆ การระคายเคืองของตาเนื่องจากฝุ่นและลม  ทำให้

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบค่าความกดอากาศ / ค่าความเร็วลม

ภาพที่ 2 ลมที่เข้ามาปะทะอาคารทำให้เกิด
Positive pressure (+) และ Negative pressure (-)
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พื้นที่โดยรอบอาคารในบริเวณนั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ปัจจุบันได้มีการวัดลมอย่างต่อเนื ่องตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (องค์กรแห่ง
อุตนุยิมวทิยาโลก, 1983)   ซึง่สถานท่ีีถูกรบกวนนอ้ยทีสุ่ด คอื 10  เมตร เหนอืพืน้ดนิ

ภาพที่ 3 ความเร็วของลมที่ลดลงตามลักษณะของภูมิประเทศ  (according to  Baumbach, 1991)

สภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort)

คำจำกัดความของคำว่าสภาวะน่าสบาย  ASHRAE4  ได้ให้คำจำกัดความว่า “Thermal
Comfort is the condition of mind that expresses satisfaction with the thermal
environment ; it requires subjective evaluation. (ASHRAE, 1992) หมายความว่า
สภาวะน่าสบายคือ สภาวะทางจิตใจที่แสดงความพอใจในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหนาว
และการที่จะทราบถึงสภาพดังกล่าวได้ ต้องอาศัยการวิจัยสำรวจประเมินผลความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง   ส่วน  Baruch Givoni นักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอล
ให้คำจำกัดความว่า “Thermal Comfort is the range of climatic conditions considered
comfortable and acceptable to humans. This implies an absence of two basic
sensations of discomfort, which are 1. Sensation of Heat and 2. Sensation of
Skin Wettedness” (Givoni, 1998) หมายความว่า สภาวะน่าสบาย คือ ช่วงของ
สภาพอากาศที ่มนุษย์เห็นว่าน่าสบายและยอมรับได้ ซึ ่งหมายถึงการปราศจาก
ความรู้สึกร้อน และเปียกชื้นที่ผิวหนัง จะเห็นได้ว่า คำจำกัดความของคำว่าสภาวะ
น่าสบายจากทั้งสองที่มามีความหมายที่แตกต่างกัน ในขณะที่ ASHRAE กล่าวถึง

4 The American Society of Heating, Refrigerating, and Air – Conditioning Engineers
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ความพึงพอใจในสภาพอากาศของแต่ละบุคคล  Givoni กลับมองถึง สภาพอากาศ
ภายนอก ที่มีผลต่อความรู้สึกต่อความร้อน และความชื้นของมนุษย์ จากงานวิจัย
ของนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก P.O. Fanger (1970)  สามารถแบ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อสภาวะน่าสบายของมนุษย์ออกเป็น 6 ปัจจัยได้แก่  1. อุณหภูมิอากาศ  2. อุณหภูมิ
จากรงัสีความรอ้น   3. ความชืน้สัมพัทธ์  4. ความเรว็ลม  5. กิจกรรมของบคุคล  6. เส้ือผ้า
ที่สวมใส่

ความเร็วลมท่ีส่งผลกระทบต่อสภาวะน่าสบาย

การระบายลมเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งของสภาวะน่าสบายของมนุษย์ ซึ่งมีเหตุผล
อยู ่สามประการ  1. อากาศที ่เคลื ่อนไหวจะพาความร้อนที ่อยู ่รอบๆ ตัวไป  2.อากาศ
ที่เคลื่อนไหวจะพัดพาความชื้น และทำให้เกิดภาวะที่เหมาะสมขึ้นสำหรับร่างกาย
ที ่จะระบายความร้อนโดยการระเหยของน้ำด้วยตัวของมันเองในรูปเหงื ่อ  3. อากาศ
ที่เคลื่อนไหวจะช่วยไม่ให้เกิดการสะสมของมลภาวะ  ความเร็วลม (wind speed) ที่
ผ่านผู้อยู่อาศัยมีผลกระทบต่อสภาวะน่าสบาย ลมจะพัดพาความร้อนรอบตัวออกไป
ทำให้รู้สึกเย็นขึ้นนอกจากนั้นยังพาเอาความชื้นบริเวณผิวร่างกายช่วยให้การระเหย
เหงื ่อดีขึ ้น ความเร็วลมที ่ต้องการเพื ่อทำให้เกิดสภาวะน่าสบายนั ้นอยู ่ระหว่าง
1.0 – 2.0 m/s  (200 – 400 fpm)5  ถ้าความเรว็ลมตำ่กวา่ 0.25 m/s ผู้อยูอ่าศยั
จะรูสึ้กว่าอากาศไมมี่การถา่ยเท ถ้าความเรว็ลมสงูข้ึนระหวา่ง 2.0–3.0 m/s (400–
600 fpm) ยังอยู ่ในสภาวะน่าสบายได้ถ้ามีลมพัดเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื ่องและ
อุณหภูมิอากาศสงู ความเรว็ลมระหวา่ง 3.00–4.00 m/s  (600–800 fpm) จะส่ง
ผลให้เกิดการรบกวนการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ส่วนความเร็วลมที ่สูงเกิน 4 m/s
(800 fpm) จะทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกลมแรง (drafty) ถ้าการเคลื่อนไหวของอากาศ
ยังคงถูกรักษาภายในช่วงที ่กำหนด มันจะทำให้การระบายลมเพียงพอสำหรับ
ระบายความร้อน ไอน้ำ และอากาศเสีย ทั้งนี้ค่าความเร็วลมที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับ
สถานที่และกิจกรรมที่ต่างกันอีกด้วย

5 Penwarden, A.D. “Acceptable Wind Speeds in Towns”, Building Science 8, 1973: 259-267.
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ตารางที่ 3  แสดงผลกระทบที่เกิดจากความเร็วของกระแสลมที่ต่างกัน
(Penwarden, A. D., Acceptable Wind Speeds in Towns. Building Science, Vol. 8, 1973, p. 259-267.)

ตารางที่ 2  แสดงค่าความเร็วลมที่ส่งผลต่อสภาวะน่าสบายในพื้นที่ต่างๆ
(Davenport, A. G., Private Communication)
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การจำลองการไหลเวียนของอากาศ

การจำลองการไหลเวยีนของอากาศโดยใช ้การคำนวนพลศาสตรข์องไหล (Computational Fluid
Dynamic หรือ CFD) โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวนและจำลองสภาพ
การไหลเวียนของอากาศ  โดยมีหลักการ ดังนี้ กล่าวคือปริมาตรต่างๆ ในที่ว่างที่
ต้องการศึกษาจะแบ่งออกเป็นปริมาตรย่อยๆ ที่เรียกว่าเซลล์ (Cell) ในแต่ละเซลล์
จะมกีารคำนวนหาคา่ตวัแปรตา่งๆ ได้แก ่ความเรว็ของอากาศในระนาบ x , y และ z
ความดันอากาศ และค่าตัวแปรอื่นๆ เช่น อุณหภูมิความหนาแน่นของก๊าซ เป็นต้น
ซึ่งแต่ละค่าตัวแปรที่ต้องการจะทราบในแต่ละเซลล์นั้น จะสร้างเป็นสมการขึ้นใน
โปรแกรม หลังจากนั้นโปรแกรมจะใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical method)
เพื ่อแก้ระบบสมการเหล่านั ้น จนได้ผลที ่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที ่ส ุด สำหรับ
การจำลองการไหลเวียนของอากาศด้วย CFD ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรมชื่อ
HEATX ที่พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Texas A&M ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โปรแกรม HEATX ทำหน้าที่คำนวนการไหลเวียนของอากาศและ
ความร้อนโดยอาศัยการแก้สมการสมดุลย์ของมวลอากาศ โมเมนตัม และพลังงาน
ของ Navier – Stokes และเพิ่มเติมพลังงานจลน์เทอร์บูเลนซ์ (Turbulence Kinetic
Energy) และอัตราการแพร่กระจาย (Dissipation Rate) ในรูปแบบของ k–e turbulence
model (Andrews & Prithiviraj, 1997) โดยการคำนวนจะใช้วิธีการตัดแบ่งพื้นที่
อาคารและสภาพแวดล้อมออกเป็นหน่วยย่อยๆ Finite Volumn (Patankar, 1980)
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในโปรแกรมจะสามารถแสดงออกได้ในรูปแบบของเวกเตอร์
ของความเร็วอากาศ และกราฟฟิกสีหรือขาว-ดำ  สามารถนำมาวิเคราะห์และเข้าใจ
ได้โดยง่าย

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

WIND EFFECTS ON AND AROUND L- AND U-SHAPED BUILDINGS
Technical University of Lisbon, Lisbon, Portugal

เป็นการศึกษาถึงการกระทำของลม และการมีปฏิกิริยาต่อกันของลมกับตัวอาคาร
เพื่อที่จะตรวจสอบการกระจายของแรงดันที่ใช้ในตึกทั่วไป  โดยทำการทดสอบแบบ
จำลองอาคารรูปทรง L – Shape  และ U – Shape ในอุโมงค์ลม โดยทำการทดลอง
ในอุโมงค์ลมที่เป็นระบบปิดภายใต้การไหลเข้าของลม และมีการบันทึก ความดันผิว
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ในเครื่องวัดแรงดันหลายช่องทางจากโมเดล และได้มีการประเมินรูปแบบการไหล
ของลมรอบตึก รวมถึงความรุนแรงที่ส่งผลกระทบโดยรอบอาคารโดยการจำลอง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  CFD (Computational Fluid Dynamics)  โดยกำหนด
ค่าความเรว็ลมที ่ 10 m/s และกำหนดทศิทางลมในมมุ 0, 45, 90  และ 180 องศา
โดยผลที่ได้จะทราบถึงแรงดันจากกระแสลมที่กระทำต่อเปลือกอาคารในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงทิศทางการไหลเว ียนและความเร ็วของกระแสลมรอบอาคารในล ักษณะต่างๆ
ตามทิศทางที่กำหนดไว้  เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบและเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่อไป

ภาพที่ 4 รูปแบบการจำลองและผลการจำลอง
โดยใช้โปรแกรม CFD

NUMERICAL ANALYSIS OF WIND EFFECT ON HIGH-DENSITY BUILDING
Department of Thermal Engineering, Tsinghua University

แนวความคดิใหมท่ี่ทำการทดลองเรยีกวา่  TSM (Two Step Method) เพือ่ใชว้เิคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากลมกับพื้นที่อาคารโดยการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
STACH-3 บนพื้นฐานของโปรแกรม CFD (Computational Fluid Dynamics)  ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากลมภายนอกอาคารจากการกำหนดตัวแปร
ตา่งๆ โดยทำการจำลองอาคารในลกัษณะรปูทรงตา่งๆ  และทำการจดัวางในตำแหนง่
ที่แตกต่างกันเพื่อศึกษาถึงการไหลเวียนและความเร็วของกระแสลมที่ผ่านบริเวณ
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พื้นที่รอบอาคาร โดยใช้ค่าความเร็วและทิศทางของลมที่ต่างกันในการจำลองส่วน
ระยะความสูงโปรแกรมจะใช้สูตร U/Ug=(Z/Zg)0.28 [4] ในการคำนวน  โดยผลที่ได้
จะทราบถึงผลกระทบจากกระแสลมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์
เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารต่อไป

WIND DISTRIBUTION AROUND THE 12 M x 12 M BUILDING AT  VANGKE CITY GARDEN
Yi Jiang, Ph.D. Student Building Technology Program, MIT

เป็นการศึกษาการไหลเวียนและความเร็วของกระแสลมผ่านตัวอาคาร โดยการ
จำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  PHOENICS บนพื้นฐานของโปรแกรม CFD
(Computational Fluid Dynamics)  โดยทำการศึกษาผลกระทบจากกระแสลม
เฉพาะส่วนโดยรอบพื้นที่อาคารขนาด 12 เมตร x 12 เมตร ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
Vangke City Garden  ซึ่งโดยปกติในบริเวณพื้นที่รอบอาคารจะมีความเร็วลมที่พัด
ผ่านน้อยมาก ประมาณ 0.1–0.4 m/s และเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที ่โดนปิดกั้น
ทิศทางลมจากอาคารสูงทางทิศเหนือ รวมถึงเป็นเขตที่มีอาคารข้างเคียงหนาแน่น
ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการระบายอากาศจึงต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ในเรื ่อง
การไหลเวียนของอากาศในบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์และ
เป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงอาคารเดิมต่อไป

ภาพที่ 5  รูปแบบการจำลองและผลการจำลองโดยใช้
โปรแกรม STACH-3
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ผลการศึกษาโดยการจำลองสภาพ

การจำลองสภาพพื้นที่โครงการภายในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชโดยใช้โปรแกรม
CFD และ กำหนดพื้นที่ทำการจำลอง เฉพาะในขอบเขตโดยรอบบริเวณพื้นที่ที่จะ
ทำการก่อสร้างอาคารจริง โดยอ้างอิงความเร็วของกระแสลมรอบพื้นที่อาคารจาก
การเข้าไปวัดความเร็วลมจากสถานที่จริงก่อนทำการก่อสร้างอาคารซึ่งมีความเร็วลม
เฉลี่ยที ่ 1.0–2.5 m/s รวมถึงการทำการศึกษาความเร็วลมจากงานวิจัยข้อมูล
อากาศในประเทศไทย สำหรบังานอนรุกัษ์พลงังาน จงัหวดักรงุเทพมหานคร จากการ
วิจัยไดมี้การแบง่ลักษณะของการไหลเวยีนอากาศภายในประเทศไทยออกเปน็ 4 ส่วน
โดยใช้ ช่วงฤดูกาลเป็นเกณฑ์ (ธนิต จินดาวณิค, 2543 ) และลมจะพัดเข้ามา
จากทุกทิศทางแต่โดยส่วนใหญ่ลมจะพัดเข้ามาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้
ซึ่งมีความเร็วลมเฉลี่ยที่ 1.7m/s โดยทำการวัดจากระดับที่สูงจากพื้นดิน 10 เมตร
และมีความเร็วลมสูงสุด  8.0 m/s ซึ่งเป็นค่าความเร็วลมที่มีกำลังแรงอาจเกิดขึ้น
ไม่บ่อยครั้ง โดยเกณฑ์ในการประเมินค่าความเร็วลมที่ส่งผลให้เกิดสภาวะน่าสบาย
โดยรอบอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป
โดยส่วนพื้นที่ถนน หรือส่วนที่เป็นทางเดินภายนอกทั่วไป จะกำหนดให้ความเร็วลม
ที่เหมาะสม คือ  3–5 m/s ส่วนพื้นที่ทางเข้าอาคาร โถง พื้นที่นั่งพักคอย และส่วน
พ้ืนท่ีร้านอาหาร จะกำหนดใหค้วามเรว็ลมทีเ่หมาะสม คือ 1 – 3 m/s จากการจำลอง
สภาพโดยใช้โปรแกรม CFD ได้ผลดังนี้

ภาพที่ 6  แสดงผลการจำลองด้วยโปรแกรม PHOENICS
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การศึกษาผลกระทบของกระแสลมตอ่ผู้ใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

1. อาคารสถาบนัการแพทย ์ 15 ชัน้
2. อาคารสำนกังานสถาบนัการแพทย ์  12 ช้ัน
3. อาคารที่ทำการสถานีรถไฟธนบุรีเดิม 2 ชั้น
4. อาคารสถานีรถไฟธนบุรีเดิม (ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงเพื่ออนุรักษ์) 2 ชั้น
5. อาคารจอดรถ 11 ช้ัน
6. อาคารหอพกันักศกึษาแพทยใ์หม ่ 13 ช้ัน
7. อาคารเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
8. อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 9 ชั้น

จากผลการจำลองด้วยโปรแกรม CFD กระแสลมที่เข้ามาทางทิศใต้ด้วยความเร็ว 1.7
m/s ในส่วนพื ้นที ่ถนนหน้าโครงการจะเกิดจุดอับลม (Negative Pressure)
เนื่องจากมีอาคารเดิมบังทิศทางลมอยู่ ทำให้การไหลเวียนของกระแสลมมีความเร็ว
คอ่นขา้งตำ่ คอืประมาณ 0.3–1.20 m/s ในสว่นพืน้ทีข้่างอาคารดา้นอาคารอนรุกัษ์
มีความเรว็ของกระแสลมคอ่นขา้งเหมาะสมตอ่การทำรา้นอาหารหรอืพืน้ท่ีพักผ่อน คือ
2.0–4.0 m/s แต่อาจมีลมแรงในบางช่วงเนื่องจากเป็นช่องลม (Venturi effect)
และจะมีกระแสลมแรงในส่วนพื้นที่จอดรถใต้ถุนอาคารแต่ความเร็วลมอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมต่อสภาวะน่าสบายในส่วนพื้นที่ทางเดินหรือที่จอดรถ คือ 3.0–5.0 m/s

กระแสลมที่เข้ามาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 1.7 m/s ในส่วนพื้นที่ถนนหน้า
โครงการจะมีความเร็วลมอยู ่ในเกณฑ์ที ่เหมาะสมคือประมาณ 2.0–4.0 m/s ในส่วน
พื้นที่ข้างอาคารด้านอาคารอนุรักษ์ จะมีความเร็วของกระแสลมค่อนข้างต่ำเนื่องจาก
เป็นจุดอับลมเนื่องจากโดนบังโดยตัวอาคารสถาบันการแพทย์ มีความเร็วลมประมาณ

ภาพที่ 7  แสดงตำแหน่งอาคารในพื้นที่บริเวณโดยรอบและกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ รอบอาคาร
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รูปแบบที1่  กำหนดใหก้ระแสลมพดัเขา้มาจากทางทศิใต้ ความเรว็ลม 1.7 m/s

ภาพที่ 8   แสดงความเร็วลมจากทิศใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 2 เมตรจากระดับพื้นดิน

ภาพที่ 9  แสดงความเร็วลมจากทิศใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 7 เมตรจากระดับพื้นดิน
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การศึกษาผลกระทบของกระแสลมตอ่ผู้ใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

ภาพที่ 12  แสดงรูปตัดอาคารแนว C–C

ภาพที่ 10  แสดงรูปตัดอาคารแนว A–A

ภาพที่ 11  แสดงรูปตัดอาคารแนว B–B

0.5–1.0 m/s และในสว่นพืน้ทีจ่อดรถใตถุ้นอาคารจะมคีวามเรว็ลมคอ่นขา้งแรง คอื
3.0–5.0 m/s และอาจแรงถึง 8–12 m/s ในบางช่วงเนื่องจากเป็นช่องลมใต้ถุน
อาคาร รวมถึงในส่วนพื ้นที ่ข ้างอาคารบางส่วนที ่จะมีผลกระทบจากกระแสลม
เนื่องมาจากลมที่ปะทะกับตัวอาคารแล้วเปลี่ยนทิศทางลงสู่ด้านล่าง ดังภาพที่ 13

กระแสลมที่เข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 1.7 m/s ในส่วนพื้นที่ถนน
หน้าโครงการจะมีความเร็วลมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคือประมาณ 1.5–3.0 m/s
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กำหนดใหก้ระแสลมพดัเขา้มาจากทางทศิตะวนัตก ความเรว็ลม 1.7 m/s

ภาพที่ 13   แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 2 เมตรจากระดับพื้นดิน

ภาพที่ 14   แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 7 เมตรจากระดับพื้นดิน
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การศึกษาผลกระทบของกระแสลมตอ่ผู้ใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

ภาพที่ 15  แสดงรูปตัดอาคารแนว A–A

ภาพที่ 17  แสดงรูปตัดอาคารแนว C–C

ภาพที่ 16  แสดงรูปตัดอาคารแนว B–B

ในส่วนพื้นที่ข้างอาคารด้านอาคารอนุรักษ์ จะมีความเร็วของกระแสลมค่อนข้าง
เหมาะสมในการกำหนดให้เป็นพื้นที่พักผ่อน มีความเร็วลมประมาณ 1.5–2.0 m/s
และในสว่นพืน้ทีจ่อดรถใตถุ้นอาคารจะมคีวามเรว็ลมคอ่นขา้งแรง คอื 3.0–5.0 m/s
แต่ความเร็วลมอยู ่ในเกณฑ์ที ่เหมาะสมต่อสภาวะน่าสบาย ลมที่มาจากทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 1.7 m/s จะส่งผลให้พื้นที่โดยรอบอาคารเกิดสภาวะ
น่าสบายมากที่สุด และไม่มีผลกระทบจากกระแสลมแรงข้างอาคาร อาจมีพื ้นที ่
อับลมด้านหลังอาคารเนื่องจากโดนตัวอาคารบังลม ทำให้ด้านหลังอาคารมีความเร็ว
ลมเพยีง 0.5–1.0 m/s เท่านัน้
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กำหนดให้กระแสลมพัดเข้ามาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 1.7 m/s

ภาพที่ 18   แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 2 เมตร

ภาพที่ 19   แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 7 เมตร
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การศึกษาผลกระทบของกระแสลมตอ่ผู้ใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

ภาพที่ 22  แสดงรูปตัดอาคารแนว C–C

ภาพที่ 20  แสดงรูปตัดอาคารแนว A–A

ภาพที่ 21  แสดงรูปตัดอาคารแนว B–B

กระแสลมที่เข้ามาทางทิศใต้ด้วยความเร็ว 8.0 m/s ในส่วนพื้นที่ถนนหน้าโครงการ
จะยังมี ความเร็วลมอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ คือประมาณ 3.0–6.0 m/s เนื่องจากมี
อาคารเดิมช่วยบังกระแสลม  ในส่วนพื้นที ่ข้างอาคารด้านอาคารอนุรักษ์ จะมีความเร็ว
ของกระแสลมที่ค่อนข้างแรงมากโดยจะมีความเร็วลมประมาณ 10–14 m/s และใน
ส่วนพื้นที่จอดรถใต้ถุนอาคารจะมีความเร็วลมที่แรงขึ้นถึง 21 m/s ในบางช่วงซึ่ง
เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนื่องมาจากการเกิดปรากฏการณ์ช่องลม (Venturi ef-
fect) ลมที่มาจากทางทิศใต้ด้วยความเร็ว 8.0 m/s จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบ
อาคารเกือบจะทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นช่องลมทั้งใต้ถุนอาคารและข้าง
อาคารจะมีความเร็วลมที่แรงจนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้
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รูปแบบที ่2  กำหนดใหก้ระแสลมพดัเขา้มาจากทางทศิใต้ ความเรว็ลม 8.0 m/s

ภาพที่ 23  แสดงความเร็วลมจากทิศใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 2 เมตรจากระดับพื้นดิน

ภาพที่ 24  แสดงความเร็วลมจากทิศใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 7 เมตรจากระดับพื้นดิน
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การศึกษาผลกระทบของกระแสลมตอ่ผู้ใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

ภาพที่ 27  แสดงรูปตัดอาคารแนว C–C

ภาพที่ 25  แสดงรูปตัดอาคารแนว A–A

ภาพที่ 26  แสดงรูปตัดอาคารแนว B–B

กระแสลมที่เข้ามาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 8.0 m/s ในส่วนพื้นที่ถนนหน้า
โครงการจะมีความเร็วลมที่แรงคือประมาณ 10–14 m/s เนื่องจากไม่มีอาคารช่วย
บังกระแสลม ประกอบกับตัวอาคารก็เป็นกำแพงดักลมขนาดใหญ่ แต่ในส่วนพื้นที่
ข้างอาคารด้านอาคารอนุรักษ์ จะมีความเร็วของกระแสลมที่ค่อนข้างต่ำและยังอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ความเร็วลมประมาณ 1.5–3 m/s และในส่วนพื้นที่จอดรถ
ใต้ถุนอาคารจะมีความเร็วลมที่แรงขึ้นถึง 30 m/s ในบางช่วงซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้าง
อันตรายเนื่องมาจากการเกิดปรากฏการณ์ช่องลม (Venturi effect) ลมที่มาจาก
ทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 8.0 m/s จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบอาคารเกือบจะ
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กำหนดให้กระแสลมพัดเข้ามาจากทางทิศตะวันตก ความเร็วลม 8.0 m/s

ภาพที่ 28  แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 2 เมตรจากระดับพื้นดิน

ภาพที่ 29  แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 7 เมตรจากระดับพื้นดิน



72

การศึกษาผลกระทบของกระแสลมตอ่ผู้ใช้พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

ภาพที่ 32  แสดงรูปตัดอาคารแนว C–C

ภาพที่ 30  แสดงรูปตัดอาคารแนว A–A

ภาพที่ 31  แสดงรูปตัดอาคารแนว B–B

ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นช่องลมทั้งใต้ถุนอาคารและข้างอาคารจะมีความเร็ว
ลมที่แรงจนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้

กระแสลมที่เข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 8.0 m/s ในส่วนพื้นที่ถนน
หน้าโครงการจะมีความเร็วลมที่ค่อนข้างแรงคือประมาณ 4–12  m/s โดยความเร็ว
ของกระแสลมอาจแตกต่างกันเป็นช่วงๆ แต่ในส่วนพื้นที ่ข้างอาคารด้านอาคาร
อนุรักษ์ จะมีความเร็วของกระแสลมที่ไม่ค่อยแรงมากนัก ความเร็วลมประมาณ 5-8
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กำหนดให้กระแสลมพัดเข้ามาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 8.0 m/s

ภาพที่ 33   แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 2 เมตร

ภาพที่ 34   แสดงความเร็วลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านบริเวณอาคารที่ระดับความสูง 7 เมตร
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ภาพที่ 37  แสดงรูปตัดอาคารแนว C–C

ภาพที่ 35  แสดงรูปตัดอาคารแนว A–A

ภาพที่ 36  แสดงรูปตัดอาคารแนว B–B

m/s และในส่วนพื้นที่จอดรถใต้ถุนอาคารจะมีความเร็วลมที่แรงขึ้นถึง 25 m/s ใน
บางช่วงซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนื่องมาจากการเกิดปรากฏการณ์ช่องลม
(Venturi effect) ลมที่มาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 8.0 m/s จะส่ง
ผลกระทบต่อพื้นที่รอบอาคารเกือบจะทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นช่องลมทั้ง
ใต้ถุนอาคาร และข้างอาคารจะมีความเร็วลมที่แรงจนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใน
บริเวณนั้นได้
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการจำลองสภาพพื้นที่โครงการภายในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชโดยใช้โปรแกรม
CFD ในรูปแบบของทิศทางของกระแสลมและความเร็วลมที่แตกต่างกัน  โดยใช้
ความเร็วลมที่ 1.7 m/s  เนื ่องจากเป็นช่วงความเร็วของกระแสลมในกรุงเทพมหานคร
ที่มีความถี่มากที่สุด และใช้ความเร็วลมที่ 8.0 m/s เนื่องจากเป็นค่าความเร็วลม
สูงสุดที่วัดได้  สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ในรปูแบบที ่1 การจำลองโดยใชค้วามเรว็ลมที ่1.7 m/s ในทศิใต ้ทิศตะวนัตก และ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า พื้นที่อาคารโดยรอบส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะน่าสบาย
โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยโดยรอบที่ความสูงในระดับพื้นดิน  1–3 m/s และส่วนที่มี
ความเร็วของกระแสลมมากคือ ส่วนพื้นที่ที่เป็นช่องลม อาจมีความแรง  4–8 m/s
หรือมีความเร็วเพิ่มขึ้น 2–3 เท่า เนื่องมาจากการเกิดปรากฏการณ์ช่องลม (Venturi
effect) แต่ก็ไม่เป็นปัญหากับกิจกรรมในส่วนพื้นที่นั้นๆ มากนักเนื่องจากเป็นพื้นที่
ถนนและที่จอดรถใต้อาคาร ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่พักผ่อน
หรือร้านอาหารต่างๆ จะอยู่ในส่วนพื้นที่ข้างอาคารด้านทิศตะวันออกเนื่องจากจะมี
ความเร็วลมที่เหมาะสมกับกิจกรรมตลอดทั้งปี คือ 1–3 m/s เนื่องจากมีตัวอาคาร
บังทั ้ง 2 ด้าน และมีทัศนียภาพที่เหมาะสม เนื ่องจากอยู่ติดกับอาคารอนุรักษ์
(อาคารสถานีรถไฟธนบุรีเก่า) ส่วนในพื้นที่ถนนหน้าโครงการรวมถึงโถงทางเข้า ชั้น
2 ก็มีความเร็วลมเฉลี่ยที่เหมาะสม คือ 2-4 m/s ก่อให้เกิดสภาวะน่าสบายได้
ตลอดทั้งปี

ในรูปแบบที่ 2 การจำลองโดยใช้ความเร็วลมที่ 8.0 m/s ในทิศใต้ ทิศตะวันตก
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า พื้นที ่อาคารโดยรอบส่วนใหญ่ไม่อยู ่ในสภาวะน่าสบาย
เนื่องจากมีความเร็วของกระแสลมที่แรงเกินไป โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยโดยรอบที่
ความสูงในระดับพื้นดิน  6 – 15 m/s และส่วนที่มีความเร็วของกระแสลมมากคือ
ส่วนพื้นที่ที่เป็นช่องลม อาจมีความแรง  12–30 m/s หรือมีความเร็วเพิ่มขึ้น 2–3 เท่า
เนื่องมาจากการเกิดปรากฏการณ์ช่องลม (Venturi effect)  และในบางพื้นที่มี
กระแสลมแรงจนอาจเกิดอันตรายต่อผู ้ที ่อยู ่ในบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ข้าง
อาคารและใต้ถุนอาคาร จึงต้องมีการหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อลดความเร็ว
ของกระแสลม โดยการใช้ผนังดักลม รวมถึงการใช้แนวต้นไม้เพื่อบังคับทิศทางของ
กระแสลม และช่วยลดความแรงของลมได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงการออกแบบแผง
ดักลมที่ปะทะตัวอาคารแล้วเปลี่ยนทิศทางลงสู่พื ้นดิน  จะสามารถช่วยให้พื ้นที ่
ด้านล่างมีความเร็วของกระแสลมที่ต่ำลง ทั้งนี้ความเร็วของกระแสลมที่ 8.0 m/s
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อาจไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก หรืออาจไม่ได้เกิดขึ้นเลย จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
น่าสบายโดยรวมตลอดทั้งปีมากนักแต่ทำการจำลองสภาพ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
ที่ตามมาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไปในอนาคต
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