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The instruments employed in this research are survey, area analysis and design
and semi-structured interview. As for data collection, there are three sectors were selected as
interviewees; they consist of government organization, private agencies and urban planning
scholars. The interview is open-ended questions about the comments on the mitigation of
urban heat island compiled from studies and related documents. Comments on the guidelines
for its implementation and other approaches that can be applied to urban high density are
included.
The results indicated that there are several potential approaches for urban heat
island mitigation, which are the redesign of roads and sidewalks, planting trees in the open
space across the city, green roof (roofs with a vegetated surface and substrate) and more
green space in the urban areas. Moreover, there are other alternative approaches to remedy,
which are planting trees in the spaces between buildings, the use of cool roof system, the use
of pavement for lowering urban temperature, the building systems mechanic and effective
mass transit in urban areas. Importantly, a legal measure is a suggestion to bring all above
mentioned approaches into implementation. To be concluded, these research findings are
beneficial to mitigate urban heat island effects and also can be utilized as basis for reducing
urban heat island effects in other studies.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการกลายเป็น
เมืองซึ่งก่อให้เมืองเกิดความหนาแน่นโดยเฉพาะในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งสิ่งปลูกสร้าง
ที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากโดยที่ไม่ได้มีการวางแผน การใช้พลังงาน การปล่อยของเสีย จึงทําให้บริเวณ
พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่บริเวณชานเมืองประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส นอกจากผลกระทบ
โดยตรงในเรื่องอุณหภูมิแล้วยังส่งผลกระทบทางด้านอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนรูปแบบของลมประจําถิ่น
การเกิดเมฆ หมอก ฝน เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการพาความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่มีต่อพื้นโลก
ทําให้มวลอากาศที่อยู่ใกล้พื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น หากมีความชื้นพอเหมาะ เมื่อลอยสูงขึ้นไปอาจก่อ
ตัวเป็นเมฆและฝน
ภาวะปรากฏการณ์เกาะความร้อนได้กล่าวถึงในหลาย ๆ เมืองที่เป็นเมืองใหญ่และมีความ
หนาแน่นสูง ไม่ว่าจะเป็นโตเกียว ชิคาโก้ ลอนดอน และในอีกหลาย ๆ เมือง ซึ่งในต่างประเทศก็ได้มี
การทําวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์เกาะความร้อนทั้งในผลดีและผลเสีย รวมทั้งมีแนวทางในการลด
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน ส่วนในเมืองเขตร้อนอย่างกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะมี
งานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาถึงการพิสูจน์และยืนยันสภาวะและผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
เช่น งานวิจัยของ ธนกฤต เทียนมณี ที่ศึกษาถึงความร้อนของเมืองในย่านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
พบว่าการเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้างส่งผลต่ออุณหภูมิของพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น งานวิจัยของณัฎฐพิชกรรม
และคณะกล่าวว่าพื้นที่สีเขียวมีผลต่อการลดอุณหภูมิของเมือง โดยที่บริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวมีผลต่อ
อากาศของเมือง ซึ่งบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้างจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวเป็นองค์ประกอบ
ถึง 4-5 องศา งานวิจัยของพรรณฑิภา สายวัฒน์ กล่าวถึงแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในย่านสีลม
แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่กล่าวถึงการบรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่ใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับของ
คนในพื้นที่ในการออกแบบชุมชนเมือง รวมทั้งมาตรการในการนําไปใช้จริง
การทําวิจัยในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์
เกาะความร้อนในเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทําการศึกษาถึงแนวทางที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับพื้นที่ศึกษาตลอดจนนําแนวทางการ
บรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่วิเคราะห์มาในเบื้องต้นไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน
1

2
ด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับเพื่อนําไปปรับใช้กับพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นสูงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองในเชิง
ทฤษฎี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์ เ กาะความร้ อ นที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับพื้นที่ศึกษา
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดจากภาคภาคีตาง ๆ
คําถามทางการศึกษา
1.อะไรคือแนวทางในการลดผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นสูง
2.อะไรคื อ มาตรการการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ เ กาะความร้ อ นบนพื้ น ที่
กรณีศึกษา
3.อะไรคือมาตรการที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนที่เป็นไปได้และได้รับการยอมรับมากที่สุด
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางการบรรเทาผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่ได้มีผู้ทําการศึกษามาแล้ว นําข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นแนวทาง
ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในพื้นที่ศึกษา และนําข้อมูลส่วนนี้ไปสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้กําหนดไว้เพื่อทําการสรุปถึงมาตรการและแนวทางที่เป็นไปได้ในการบรรเทา
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
ในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ถนนสีลมเป็นพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในแผนที่ 1

3

แผนที่ที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย
ขั้นตอนในการศึกษา
กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการทํางาน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ เป็นขั้นตอนของการดําเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งหัวข้อ
ของการวิจัยผ่านกระปรึกษาจาก ที่ปรึกษางานวิจัยและคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงแนวทาง หลักการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความ
ร้อน และทําการสรุปแนวทางเพื่อไปใช้ในการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบการวิจัย เป็นขั้นตอนของการดําเนินการออกแบบงานวิจัย กําหนด
ขั้นตอนการวิจัย แหล่งที่มาของข้อมูล กลุ่มประชากรตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแนวทาง
การสรุปผลงานวิจัย

4
ขั้นตอนที่ 4 ดํ า เนิ น การวิ จั ย เป็ น การทํ า การศึ ก ษาพื้ น ที่ โ ครงการผ่ า นเครื่ อ งมื อ แบบ
สัมภาษณ์และทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวทางบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อน
โดยนําแนวคิดที่ได้ทําการสรุปมาจากขั้นตอนที่ 2ตลอดจนสัมภาษณ์ภาคภาคีต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ เป็นการสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งหมด รวมถึง
ไปเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา
แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลที่ศึกษาโดยผ่านการสํารวจ การสัมภาษณ์ การจัดทําแผนที่ ตลอดจนตารางสรุป
แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อน เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นถึงความสําคัญของปรากฎการณ์เกาะความร้อนต่อการ
พัฒนาเมือง ความคิดเห็นต่อหลักการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อน
แนวทางในการนํ าไปปฏิบัติกั บพื้ นที่เมื อง รวมทั้ งแนวทางอื่น ๆ ที่ส ามารถนําไปประยุกต์ใ ช้เพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบไปด้วยข้อมูลจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแหล่ง
ข้อมูลอิเล็กทรินิกส์ ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา
3. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
3.1 ตัวแทนจากภาครัฐ
3.2 ตัวแทนภาคเอกชน
3.3 นักวิชาการทางด้านผังเมือง
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และนํ า ไป
วิเคราะห์เพื่อสรุปผลรวมกับแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
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การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประมวลผลข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ และจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงในรูปแบบเขียนบรรยาย
เชิงพรรณนา และสรุปถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏารณ์เกาะความร้อน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่ได้จากการสํารวจพื้นที่ศึกษา และสัมภาษณ์ตัวแทน
จากภาคภาคีต่าง ๆ มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนา การทําตาราง เป็นส่วน
ช่วยในการสนับสนุนงานวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบถึงวิธีการลดผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ทราบถึงความคิดเห็นต่าง ๆ จากกลุ่มตัวอย่างในการนําแนวทางการ
บรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนเพื่อไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง และได้นําไปเป็น
ข้ อ มู ล หรื อ เป็ น แนวทางในการไปพั ฒ นาด้ า นการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งในการบรรเทาผลกระทบ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเริ่มตันขึ้นเมื่อ Luke Howard ได้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิในเขตชานเมืองลอนดอนเมื่อปี ค.ศ. 1820 โดยเขาพบว่าบริเวณของศูนย์กลางเมืองจะมี
อุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณชานเมือง จึงได้เกิดการวัดอุณหภูมิขึ้นเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ขึ้น โดยพบว่าเวลาช่วงกลางคืนอุณหภูมิในเมืองจะอุ่นกว่าชานเมือง 3.7 องศาเซลเซียส (Wikimedia
Foundation, Inc.) ภายหลังจึงได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน คือ การที่อากาศบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นจํานวนมาก
มีอุณหภู มิ สู งกว่ าบริ เวณป่าไม้ ซึ่ งอยู่ถั ดออกไปรอบ ๆ จึงทําให้อุณหภูมิในเมื องนั้นสูงขึ้น ซึ่งเป็ น
อุณหภูมิที่มนุษย์รู้สึงถึงได้ถึงอุณหภูมิที่แตกต่าง โดย Hough (1995) ได้อธิบายถึงอิทธิพลที่ส่งผล
กระทบต่ออุณหภูมิภายในเมืองประกอบด้วยอิทธิพลที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเมือง การพัฒนาในที่นี้หมายถึง
สิ่งปลูกสร้างอาคารในเขตพื้นที่เมืองซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นเป็นจํานวน
มาก ซึ่ง อาคารเหล่า นี้ป ระกอบด้ว ยวัส ดุที่แ ตกต่า งออกไปจากพื้น ผิว ในพื้น ที่ช นบท เช่น การใช้
คอนกรีต ยางมะตอย และหินเป็นต้น โดยที่วัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูและเก็บความร้อนใน
ขณะที่วัส ดุที่ทํา จากพืชพรรณธรรมชาติจะถูก ในพื้นที่บริเวณชานเมือง นอกจากนี้ยังรวมถึง การ
สะท้อนความร้อนไปยังพื้นผิวอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในเวลากลางคืน ทําให้อุณหภูมิในเมืองร้อน
กว่าอุณหภูมิในพื้นที่รอบ ๆ
2. ลักษณะรูปแบบการเคลื่อนที่ของลมในเมือง พื้นที่ในเขตเมืองประกอบไปด้วยวัสดุ
พื้นผิวที่มีความหลากหลาย และระดับที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งมีความซับซ้อนกว่าพื้นที่ชนบท
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลม ทําให้ความเร็วของลมที่ไหลผ่านเมืองนั้นช้าลง เท่ากับ
ว่าเป็นการลดการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเมือง ซึ่งจะแตกต่างกับพื้นที่ชนบทที่มีลักษณะ
ของอาคารที่ราบกว่า มีความสูงไม่มากและความซับซ้อนน้อย ลักษณะของพื้นที่ชนบทเช่นนี้จะไม่เป็น
อุปสรรคต่อการไหลของลมทําให้สามารถกระจายความร้อนได้ดี ซึ่งการเคลื่อนที่ของลมถือเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พื้นที่เมืองนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชนบท
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3. อัตราการระเหยของน้ําในพื้นที่เมืองต่ํากว่าพื้นที่ชนบท การระเหยของน้ํานั้นทําให้
เกิดความเย็น เป็นการช่วยลดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นได้ โดยที่สาเหตุที่อัตราการระเหยของน้ําใน
พื้นที่เมืองนั้นต่ําว่าพื้นที่ชนบท ได้แก่ ลักษณะพื้นผิวเมืองเป็นดาดแข็งมีความสามารถในการระบายน้ํา
ได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ที่พ้ืนผิวได้ต่างกับพื้นที่ชนบทที่มีการใช้พืชพรรณในการปกคลุม
เมื่อพื้นผิวในเขตเมืองเป็นดาดแข็งไม่สามารถเก็บน้ําไว้ได้ส่งผลให้น้ําที่จะระเหยเป็นไอน้ําเพื่อช่วย
ระบายความร้อนในบรรยากาศมีน้อยกว่าพื้นที่ชนบท โดยพืชพรรณและดินในชนบทสามารถช่วย
ชะลอการไหลของน้ําและเพิ่มอัตราการไหลได้มากกว่า
4. ความร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ จากผลของความร้อนที่สูงขึ้นในพื้นที่เมืองทํา
ให้มนุษย์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มความร้อนในชั้น
บรรยากาศเนื่องจากการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นการระบายอากาศจากภายในอาคารสู่ด้านนอก ทั้งนี้
ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้ทําลายสุขภาพของมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้ง 4 ปัจจัยนั้น เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อน ซึ่งสามารถกล่าได้อย่างง่าย ๆ คือ การที่อุณหภูมิบริเวณใดบริเวณหนึ่งสูงกว่าพื้นที่รอบข้าง
เกิดจากปัจจัยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเมือง ลักษณะรูปแบบการเคลื่อนที่
ของลม อัตราการระเหยของน้ํา และความร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 โครงร่างของโดมความร้อนเหนือเมือง
ที่มา: บล็อกแก๊งค์, ปรากฏการณ์เกาะความร้อน, เข้าถึงเมือ่ 13 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://
www.bloggang.com
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ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยมีผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์ ดังนี้
1. ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
2. ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
3. ผลกระทบต่อการสูญเสียพลังงาน
1. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มนุษย์ ลักษณะทางชีววิทยา และสิ่งแวดล้อมนั้น
ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การที่ในเขตพื้นที่เมืองมีการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อให้
ตอบรับกับความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นกลับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจาก
ภูมิอากาศมีผลต่อสุขภาพอนามัยต่อมนุษย์ซึ่งผลทางตรงคือการที่อากาศอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให้อากาศ
ไม่เย็นสบาย ส่งผลกระทบทางอ้อมือทําลายสุขภาพของมนุษย์ผ่านทางระบบนิเวศ วัฏจักรของน้ํา
แหล่งอาหาร และพาหนําโรค มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ค่อย ๆ
เปลี่ยนในระยะเวลานาน ๆ ได้ แต่ความแปรผันในระยะสั้น ๆ นั้นอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลง
อย่างรุนแรง ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการตาย การเข้ารับรักษาพยาบาล การที่ผู้คนบานถึง
ความรู้สึกไม่สบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลที่มาจากอิทธิพลของภูมิอากาศ
2. ผลกระทบต่อมลภาวะอากาศ
เนื่องจากพื้นที่เมืองเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมหนาแน่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นอาจก่อให้เกิด
มลพิษตามมา ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะถูกพัดพาไปหากมีการไหลเวียนของลม แต่หากมีการรวมตัว
กันของมลพิษอย่างหนาแน่นในสภาพลมที่สงบนิ่งและมีระยะเวลานาน จะทําให้เกิดความร้อนขึ้น
เนื่องจากอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก
3. ผลกระทบต่อการสูญเสียพลังงาน
การที่พื้นที่เมืองมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในฤดูร้อนทําให้มีความต้องการการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นสําหรับการระบายความร้อน เพื่อในภายในอาคารที่อยู่อาศัยนั้นมีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่ง
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้พลังงานในแต่ละวันมีความ
ต่อเนื่อง และอุณหภูมิในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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ภาพที่ 2 การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างวันเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ที่มา: ธีรภัทร คล่องแคล่ว, “การศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองกรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553),
21.

ภาพที่ 3 การเพิ่มกําลังโหลดกับอุณหภูมิเพิ่ม
ที่มา: ธีรภัทร คล่องแคล่ว, “การศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองกรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553).
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หลักการในการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากที่กล่าวได้กล่าวมาในข้างต้นว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผล
ให้อุณหภูมิภายในเมืองสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ มลภาวะอากาศ และพลังงาน ซึ่ง
หลักการในการลดผลกระทบคือการทําให้อุณหภูมิในพื้นที่เมืองลดลงอาจเริ่มด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อให้
มีร่มเงาช่วยดูดซับมลพิษต่าง ๆ เปิดช่องลมระหว่างอาคารให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น ใช้วัสดุสี
อ่อนในการก่อสร้างอาคารเพื่อลดการดูดซับความร้อนมาสะสมไว้ ประหยัดการใช้พลังงานในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ในการแก้ไขผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตพื้นที่เมืองนั้นมีหลากหลายวิธีที่
สามารถแก้ไขผลกระทบได้โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. ความหนานแน่นของเมือง
2. ความสูงและลักษณะอาคาร
3. พื้นที่ว่างของเมือง
1. ความหนาแน่นของเมือง
1.1 อัตราส่วนพื้นอาคารต่อพื้นที่ว่าง หรือ FAR และ OSR เป็นการกําหนดการใช้
พื้นที่ใช้สอยอาคารตามที่กฎหมายกําหนดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีการกําหนดอัตราส่วนที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งผลที่ออกมาคือทําให้เมืองแต่ละเมืองมีรูปแบบหน้าตาที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
กําหนดค่า FAR และ OSR นั้น ส่งผลต่อความหนาแน่นของของและความหนาแน่นนี้เป็นหนึ่งส่วน
ซึ่ งทํ าให้เมื อ งมีค วามร้ อ นมากหากเมือ งที ค วามหนาแน่น มากก็ จ ะทํ าให้ ไม่ มีพื้ นที่โ ล่ง สําหรับ การ
ไหลเวียนของลม รวมทั้งไม่มีพื้นที่สําหรับพื้นที่สีเขียว ดังนั้นการควบคุมความหนาแน่นของอาคารด้วย
การกําหนด FAR และ OSR จะช่วยให้ลมสามารถพัดความร้อนออกไปจากพื้นที่ได้เพื่อให้มีพื้นที่เปิด
โล่งสําหรับการสร้างพื้นที่สีเขียวยิ่งระหว่างอาคารมีพื้นที่โล่งว่างมากก็จะสามารถระบายความร้อนได้ดี
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ภาพที่ 4 สัดส่วนพื้นที่อาคารและพื้นที่ว่าง
ที่มา: ธีรภัทร คล่องแคล่ว, “การศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ต่อปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองกรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553),
188.
1.2 สัดส่วนการคลุมดินของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง (Building Coverage Ratio:
BCR) สัดส่วนการคลุมดินของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างจะเป็นสิ่งที่กําหนดความหนาแน่นและรูปแบบ
ของเมืองในแต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไป หากมองในแง่ของการประหยัดพลังงานและลดความร้อน
ยิ่งค่า BCR น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีพื้นที่ว่างมากขึ้น
ซึ่งพื้นที่เปิดโล่งตามธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยระบายความร้อนได้ดี สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการระเหย
ของน้ําเพื่อบรรเทาความร้อน อีกทั้งยังใช้เป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาให้กับเมืองได้ ซึ่ง
การกําหนดค่า BCR ในเขตพื้นที่เมืองยังต้องมีความสอดคล้องกับค่า FAR และ OSR โดยจะกล่าวใน
ข้อต่อ ๆ ไป โดยที่การกําหนดพื้นที่อาคารคลุมดินนั้นจะบ่งบอกถึงขนาดของอาคาร ซึ่งการศึกษาแนว
ทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ อาจารย์เดชา บุญค้ํา กล่าวว่าอาคารที่มีส่วนแนวนอนมากจะรับความ
ร้อนมากกว่าแนวตั้งถึง 300% ดังนั้น การกําหนดให้อาคารมีส่วนคลุมดินน้อยก็จะมีส่วนช่วยในการลด
อัตราการดูดซึมความร้อนของเมืองและลดความร้อนที่จะคายออกมาด้วย
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ภาพที่ 5 วิธีการคํานวนหาค่า FAR และ BCR
ที่มา: ไฮยิวเจแปน, FAR BCR, เข้าถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.highyield
japan.com
1.3 การกําหนดระยะถอยร่นของอาคาร(Set Back Requirement) การกําหนด
ระยะถอยร่นของอาคารก็มีผลต่อการลดอุณหภูมิได้เช่นกัน ซึ่งการกําหนดระยะถอยร่นของอาคารคือ
เพิ่มระยะห่างระหว่างอาคารกับถนน โดยระยะห่างจากถนนส่งผลต่อความร้อนของเมืองเนื่องจาก
ถนนเป็นพื้นที่ที่กักเก็บความร้อนไว้ ซึ่งหากอาคารอยู่ใกล้กับถนนมากหรือมีระยะถอยร่นอาคารน้อย
ความร้อนที่สะสมอยู่บริเวณพื้นที่ถนนก็จะไหลเข้าสู่ตัวอาคารและส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน
ภายในอาคารได้ ดังนั้นการกําหนดระยะถอยร่นของอาคารจึงมีความจําเป็นสําหรับการลดความร้อน
เมือง ซึ่งการกําหนดระยะถอยร่มอาจทําควบคู่กับการปลูกต้นไม้ตลอดแนวระยะที่ถอยร่น และพื้นผิด
ของพื้นที่ระยะถอยร่นควรเป็นวัสดุที่สามารถดูดซึมน้ําได้
2. ความสูงและลักษณะอาคาร
2.1 ความสูงของอาคาร (Building Height) ความสูงของอาคารเป็นอีกปัจจัยที่จะ
ก่อให้เกิดความรับรู้ของเมืองที่เป็นระเบียบสวยงาม เกิดความกลมกลืนกันของเมืองนั้น ๆ ทั้งยัง
สามารถสร้างให้เกิดการรับรู้ จุดหมายตา หรือพื้นที่สําคัญ ๆ ต่าง ๆ ได้จากการเกิดเส้นแนวขอบฟ้า
และยังเป็นส่วนสําคัญในการสร้างระนาบปิดล้อมบริเวณกําแพงถนนที่สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ของ
ผู้ใช้พื้นที่กับท้องฟ้า นอกจากนี้อาคารสูงเหล่านี้ยังช่วยเป็นร่มเงาให้กับถนน หรือพื้นที่สาธารณะได้
อย่างดี ซึ่งร่มเงาจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดูซับความร้อนกักเก็บไว้นั้นลดลง และในขณะเดียวกันต้อง
กําหนดให้อาคารที่ต่อเนื่องกันมีความสูงที่หลากหลาย เพื่อป้องกันการเกิดระนาบในระดับเดียวกันที่
อาจจะก่อให้เกิดความร้อนได้เนื่องจากไม่มีการระบายของอากาศในพื้นที่นอกจากนี้อาคารสูงควรมี
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การออกแบบที่มีการนําพืชพรรณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเช่น การทําสวนดาดฟ้า การปลูกไม้
เลื้อยริมระเบียง
2.2 หลังคาสีเขียวหรือสวนบนชั้นดาดฟ้า (Green Roof) เป็นการปลูกพืชบนหลังคา
หลังคาเขียวให้ร่มเงาและเอาความร้อนจากอากาศที่ผ่านการระเหยของน้ําช่วยลดอุณหภูมิของพื้นผิว
หลังคาและอากาศโดยรอบ ในวันที่อากาศร้อนอุณหภูมิพื้นผิวของหลังคาเขียวที่สามารถจะเย็นกว่า
อุณหภูมิของอากาศการทําหลังคาเขียวสามารถทําได้ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากไปจนถึง
การทําหลังคาเขียวของบ้านซึ่งมีขนาดเล็ก ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะมีความหนาประมาณ 2 นิ้วในการปก
คลุมจากพื้นผิวของหลังคา หรือในบางที่อาจทําเป็นสวนที่มีต้นไม้ปลูกด้วยก็ได้
คุณประโยชน์หลักของหลังคาเขียวนอกจากเป็นการอนุรักษ์พลังงานที่โยงไปถึง
การบรรเทาภาวะโลกร้อนจากการลดการปลดปล่อย CO2 แล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าทํา
ความเย็นและความอุ่นได้มากอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีคุณประโยชน์อื่นหลายประการ เช่น ใช้เป็นสวน
พักผ่อน ใช้ปลูกผัก ผลไม้ และไม้ดอก ช่วยกรองมลพิษ และโลหะหนักที่ติดเมล็ดฝนนําขณะตกผ่าน
อากาศ ช่วยปลดปล่อย O2 ในขณะที่เก็บกัก CO2 ให้ที่อยู่อาศัยพักพิงของนกและสัตว์ เป็นการ
ส่งเสริมระบบนิเวศในชุมชนเมือง ฯลฯ ช่วยทําให้พื้นโครงสร้างดาดฟ้า และระบบกันซึมมีอายุใช้งาน
นานขึ้น

ภาพที่ 6 Nanyang University, Singapore
ที่มา: กรีนรูฟ, Nanyang Technological University (NTU) School of Art, Design and
Media (ADM), เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://toursinsingapore.files.
wordpress.com
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2.3 ระบบหลังคาเย็น (Cool Roofs) เป็นระบบการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์เป็น
ส่วนสําคัญซึ่งเป็นลักษณะของหลังคาแบบ Cool roof จะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์และความร้อน
ออกไปจากอาคาร ซึ่งมันจะทําให้อุณหภูมิของหลังคาลดลง
การใช้ Cool roof มีการถูกใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว โดยใช้ใน
อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพักอาศัย โดยส่วนมากจะทําหลังคาในลักษณะเป็นสโลป
หลังคาที่ไม่มากนัก ซึ่งแบบนี้มักจะใช้ในการทําหลังคาสําหรับอาคารขนาดใหญ่เช่น ห้างสรรพสินค้า
หรือโรงานอุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน ส่วนแบบที่มีสโลปหลังคามากจะใช้ในการทําหลังคาสําหรับ
ที่อยู่อาศัย และร้านค้าขนาดเล็ก
0

ภาพที่ 7 ระบบการทํางานของ Cool Roof
ที่มา: ชิวโคทติ้ง, Iron Shield 'Cool Roof' Coatings for Flat and Metal Roofs, เข้าถึงเมื่อ
20 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.nationalcoatingok.com/
ระบบหลังคาเย็น (Cool Roof System) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาเอื้อ
ต่อการลดใช้พลังงานภายในบ้าน เพื่อตอบสนองกระแสการตื่นตัวในเรื่องการประหยัดพลังงานใน
อาคาร โดยระบบหลังคาเย็น หรือ Cool Roof System นั้นเป็นระบบหลังคาแบบลดความร้อนด้วย
กลไลทางธรรมชาติ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มช่องระบายอากาศใต้หลังคา ทําให้อุณหภูมิในตัว
บ้านเย็นลง โดยอาศัยหลักการที่ว่า อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นและดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่ทําให้
อากาศร้อนถูกถ่ายเทออกไปจากหลังคาเกือบหมด ช่วยให้ภายในบ้านเย็นสบายเหมือนถูกหล่อเย็น
ด้วยลมอยู่ตลอดเวลา
2
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3. พื้นที่ว่างของเมือง
3.1 การเพิ่มสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เมืองใช้พืชและต้นไม้เป็นปัจจัยหลักในการ
ลดอุณหภูมิให้เย็นลงเนื่องจากต้นไม้และพืชจะช่วยลดอุณหภูมิของอากาศลงได้โดยการให้ร่มเงา
และการระเหยของน้ํา เช่น ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ให้ร่มเงาจะสามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 11-25 องศา
การระเหยของน้ําร่วมกับการที่พื้นที่ที่มีร่มเงานั้นจะสามารถลดอุณหภูมิช่วงหน้าร้อนได้ถึง 1-5 องศา
จากแนวคิดของศรัณยา หล่อมณีรัตน์ กล่าวว่า “ลักษณะปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat
Island Effect) มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งปลูกสร้าง (Build Environment) และพื้นที่สีเขียวในย่าน
ธุ ร กิ จ ของกรุ ง เทพ โดยพบว่ า สวนสาธารณะมี ผ ลต่ อ อุ ณ หภู มิ และการกระจายความเย็ น สู่ พื้ น ที่
ข้างเคียง ซึ่งอุณหภูมิในสวนสาธารณะต่ํากว่าภายนอกสวนสาธารณะประมาณ 1-5 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตําแหน่ง และสัดส่วนองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะโดยข้อดีของการใช้พืชและ
ต้นไม้ในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนได้ คือ
3.1.1 ช่วยลดการใช้พลังงาน: ต้นไม้และพืชจะให้ร่มเงาแก่อาคารโดยตรงซึ่งจะ
ส่งผลให้ความต้องการในการใช้เครื่องปรับอากาศลดลง
3.1.2 ช่วยทําให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก: โดยช่วยลด
ความต้องการในการใช้พลังงาน ต้นไม้และพืชจะทําให้มลพิษลดลงรวมทั้งช่วยลดก๊าซเรือนกระจกด้วย
3.1.3 ช่วยทําการจัดการน้ําเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น: พืชจะช่วย
ชะลอการไหลของน้ํา และยังเป็นตัวที่ทําให้คุณภาพของน้ําดีขึ้น โดยการดูซับและการกรองโดยพืช
3.1.4 ช่วยให้การบํารุงรักษาพื้นผิวทําได้ง่ายมากขึ้น: โดยร่มเงาของต้นไม้และพืช
พรรณต่าง ๆ จะช่วยชะลอความสึกหรอของพื้นถนน ทําให้การบํารุงรักษาน้อยลง
3.1.5 ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น: ต้นไม้และพืชต่าง ๆ สร้างความสวยงามให้แก่ที่อยู่
อาศัย และยังสามารถช่วยลดเสียงที่มารบกวนในการอยู่อาศัยได้อีกด้วย
การทําสวนสาธารณะภายในเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากปรากฏการณ์เกาะความร้อนได้ดีแต่ภายในเขตพื้นที่เมืองโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหนาแน่ น รวมทั้ ง มู ล ค่ า ของที่ ดิ น มี ร าคาสู ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า งสํ า หรั บ การทํ า
สวนสาธารณะนั้นเป็นเงื่อนไขที่อาจเป็นไปได้ยากทําให้แนวคิดสวนแนวตั้ง (Vertical Garden) เป็น
สวนที่เหมาะกับพื้นที่เมือง เนื่องจากใช้พื้นที่ขนาดเล็กง่ายต่อการจัดสรรพื้นที่โดยใช้พื้นที่ขนาดเล็กแต่
สามารถเพิ่มความสดชื่นสบายตาโดยสํานักสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม ได้บอกถึงลักษณะของ
สวนแนวตั้งดังนี้
1. สวนแนวตั้งทําได้แม้ในร่ม หรือที่แสงน้อย แต่ต้องแน่ใจว่าต้นไม้ที่ใช้เป็นชนิดที่
ต้องการแสงน้อย หรือพืชในร่ม (Indoor Plant)
2. ไม้เลื้อยต่าง ๆ ไม้แขวน หรือกระถางแขวนสามารถจัดปลูกเป็นสวนแนวตั้งได้
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3. สวนแนวตั้งอาจต้องการการให้น้ําที่บ่อยครั้ง ดังนั้นการคลุมโคลนอาจช่วยได้
4. ไม้เลื้อยบางชนิดสามารถเลื้อยพันโครงสร้างได้ด้วยตัวเอง แต่บางชนิดอาจต้อง
ยึดติดกับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น
5. ต้องให้ความสําคัญกับความสูงของต้นไม้เมื่อโตเต็มที่ และอุปกรณ์ที่จะใช้ เช่น
กระถาง (Container) ธรรมดาทั่ว ๆ ไป กระบะปลูกต้นไม้ (Planter Box) หรือปลูกบนโต๊ะ (table
Top Planter)

ภาพที่ 8 สวนแนวตั้ง
ที่มา: เอ็มไทย, สวนแนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดบนกําแพงห้าง, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.homedec.in.th
3.2 Cool Pavements การปูพื้นผิวทางเท้าหรือถนนด้วยวัสดุที่ช่วยลดความร้อนใช้
เทคโนโลยีและวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นจะสามารถช่วยลดปัญหาเกาะความร้อนได้ ซึ่งควรจะเป็นวัสดุที่
สามารถสะท้อนความร้อนได้ และรักษาน้ําไว้ได้เพื่อทําให้พื้นผิวมีอุณหภูมิที่ต่ําลง
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ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบวัสดุปูพื้นแบบธรรมดากับ Cool Pavements
ที่มา: ฮีสไอซ์แลนด์, Cool Roofs, เข้าถึงเมือ่ 5 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://heatisland.
lbl.gov/coolscience/cool-roofs
3.3 การออกแบบถนนและทางเดินเท้า การออกแบบถนนและทางเดินเท้าควรมีการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อเป็นร่มเงาให้แก่ผู้ที่ใช้ถนนและทางเดินเท้า ซึ่งการปลูกต้นไม้บนทางเดินเท้า
เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ ผู้ ที่ สั ญ จรไปมา และยั ง ควรมี ก ารออกแบบความสวยงามและ
ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยให้กับเส้นทางถนนโดยการสร้างเกาะกลางถนนบางช่วงของถนเพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภาพที่ 10 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรณีถนนแคบ
ที่มา: สํานักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ, “สวนแนวตั้ง” ทางเลือกพื้นที่สเี ขียวใหม่ของคนเมือง,
เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th/eurban/index.php/
2013-05-19-11-08-16/74-2013-11-11-01-31-44
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ภาพที่ 11 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรณีถนนกว้าง
ที่มา: สํานักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ, “สวนแนวตั้ง” ทางเลือกพื้นที่สเี ขียวใหม่ของคนเมือง,
เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th/eurban/index.php/
2013-05-19-11-08-16/74-2013-11-11-01-31-44

ภาพที่ 12 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรณีถนนกว้าง มีแนวยื่นของอาคาร
ที่มา: สํานักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ, “สวนแนวตั้ง” ทางเลือกพื้นที่สเี ขียวใหม่ของคนเมือง,
เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th/eurban/index.php/
2013-05-19-11-08-16/74-2013-11-11-01-31-44
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มาตรการในการนําแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนไปใช้ใน
ทางปฏิบัติ
จากการศึกษาของ ธนวรรณ มงคลหมู่ ทําการศึกษาเรื่องกฎหมายผังเมืองกับการลด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง: กรณีศึกษาถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานวิจัยได้มี
การศึกษาถึงมาตรการที่จะมีผลให้การปฏิบัติในเชิงกายภาพนั้นเกิดขึ้นได้จริงโดยใช้เครื่องมือทาง
กฎหมายมามี ส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้ โดยใช้วิธีการสร้ างแรงจูงใจทางกฎหมายเป็น การใช้
มาตรการทางภาษี หรื อ ผลประโยชน์ ห ากเจ้ าของที่ ไ ด้ เพิ่ ม พื้น ที่ สี เขี ย ว จากงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ได้ แ บ่ ง
มาตรการโดยการใช้กฎหมายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อาคาร ถนน พื้นที่ว่างหรือพื้นที่โดยรอบ
1. อาคาร ปัจจุบันตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารนั้นไม่
มีผลบังคับใช้กับอาคารเดิม ในงานวิจัยจึงได้เสนอแนวทาง ดังนี้
1.1 หากอาคารปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างเป็นพื้นที่สาธารณะ จะมีการเพิ่มค่า F.A.R. ให้กับ
อาคารนั้น
1.2 หากเจ้าของอาคารต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารให้นําเสนอแนวทางการ
พั ฒ นาอาคารในแบบที่ ช่ วยเพิ่ ม พื้ น ที่ โล่ ง หรื อ พื้ นที่ ส าธารณะ กํ า หนดระยะถอยร่ น ให้ เป็ น ไปตา
มาตรฐาน
1.3 นําแนวทางการโอนสิทธิ์การพัฒนา (Transfer of Development Right: TDR)
มาใช้กับพื้นที่ โดยใช้มาตรฐาน FAR ตามที่ผังเมืองกรุงเทพมหานครกําหนด โดยให้ประเมินผล
ประโยชน์ที่เสียไปของค่า FAR เป็นตัวเงิน และขายประโยชน์การพัฒนาให้กับอาคารหรือพื้นที่อื่นที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเดียวกัน
2. ถนน ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ไม่ได้มีการกําหนดวัสดุพื้นผิวของ
ถนน ซึ่งปัจจุบันถนนในกรุงเทพมหานครนิยมทําเป็นถนนยางมะตอยและคอนกรีต ในงานวิจัยจึงได้
เสนอมาตรการดังนี้ การเพิ่มการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน การขยายทางเท้าเพื่อเพิ่มต้นไม้
บริเวณทางเท้า
3. พื้นที่ว่างหรือพื้นที่โดยรอบ ในส่วนนี้ในงานวิจัยได้นําเสนอการแก้ไขโดยใช้กฎหมาย
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง ดังนี้
3.1 พื้นที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ให้มีการบังคับใช้กฎหมายรักษา
ความสะอาดอย่างเคร่งครัด
3.2 การให้โบนัสกับพื้นที่ที่มีการก่อสร้างที่จอดรถเพื่อการสาธารณะ ให้มีการกําหนด
บังคับใช้รูปแบบอาคารจอดรถให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องอาคารจอดรถและที่
จอดรถ โดยกําหนดเพิ่มในส่วนของแนวทางการออกแบบที่จอดรถโดยให้มีการใช้พรรณไม้ เพื่อลด
อุณหภูมิของที่จอดรถ
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สรุปวิธีการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากการรวบรวมแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบท
นี้พบว่า หลักการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนมี 3 หลักการ ได้แก่ ความ
หนาแน่นของเมืองแบ่งวิธีการออกเป็นอัตราส่วนพื้นอาคารต่อพื้นที่ว่างสัดส่วนการคลุมดินของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง และระยะถอยร่นของอาคารหลักการถัดมาคือความสูงและลักษณะอาคารแบ่งออก
เป็นความสูงของอาคารหลังคาเขียว และ ระบบหลังคาเย็น และหลักการพื้นที่ว่างของเมืองแบ่งออกเป็น
การเพิ่มสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เมือง Cool Pavements และการออกแบบถนนและทางเดินเท้า
โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปวิธีการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
หลักการ

วิธีการ
อัตราส่วนพื้นอาคารต่อ
พื้นที่ว่าง (FAR และ OSR)

รายละเอียด
ควบคุ ม ความหนาแน่ น ของอาคารด้ ว ยการ
กําหนด FAR และ OSR หากมีพื้นที่ว่างระหว่าง
อาคารจะสามารถระบายความร้อนได้ดี และนํา
พื้นที่ว่างเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ อื่น ๆ เช่น การ
ทําเป็นพื้นที่สีเขียว
สัดส่วนการคลุมดินของ
1. ค่า BCR น้อย ส่งผลให้เป็นอาคารประหยัด
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
พลังงานเนื่ องจากนํา พื้นที่ โล่ งนอกอาคารใช้
(Building Coverage Ratio: สําหรับปลูกต้นไม้และ
ความหนาแน่น
2. ใช้พื้นที่โล่งว่างสําหรับกักเก็บน้ําเพื่อให้น้ําเป็น
BCR)
ของเมือง
ตัวระเหยความร้อน
ระยะถอยร่นของอาคาร
1. ระยะห่างระหว่างถนนกับตัวอาคารส่งผลต่อ
(Set BackRequirement)
ความร้อนของเมืองเนื่องจากถนนเป็นพื้นที่เก็บ
กักความร้อน
2. การกําหนดระยะถอนร่นอาจทําควบคู่ไปกับ
การปลูกต้นไม้ตลอดแนวถอยร่น
3. พื้นที่ผิวระยะถอยร่นควรเป็นวัสดุที่สามารถดูด
ซึมน้ําได้
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ตารางที่ 1 สรุปวิธีการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน (ต่อ)
หลักการ

วิธีการ
ความสูงของอาคาร
(Building Height)

ความสูงและ
หลังคาเขียว
ลักษณะอาคาร
(Green Roof)
ระบบหลังคาเย็น
(Cool Roofs)
การเพิ่มสวนสาธารณะ
ในเขตพื้นที่เมือง

Cool Pavements
พื้นที่ว่าง
ของเมือง
การออกแบบถนนและ
ทางเดินเท้า

รายละเอียด
1. ใช้ อ าคารสู ง เพิ่ ม ร่ ม เงาให้ กั บ ถนนและพื้ น ที่
สาธารณะ
2. กําหนดให้อาคารที่เรียงตัวต่อเนื่องกันมีความ
สู ง ที่ ห ลากลาย เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ระนาบ
เดียวกัน เพราะจะทําให้อากาศระบายได้ยาก
หลั ง คาเขี ย วจะช่ ว ยนํ า ความร้ อ นจากอากาศที่
ผ่านการระเหยของน้ําช่วยลดอุณหภูมิอาคารและ
พื้นที่โดยรอบได้
Cool roof ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์และความ
ร้อนออกไปจากอาคาร ซึ่งจะทําให้อุณหภูมิของ
หลังคาลดลง
ต น ไม แ ละพื ช พรรณจะช ว ยลดอุ ณ หภู มิ ข อง
อากาศลงไดโดยการใหรมเงารวมถึงการระเหย
ของน้ําโดยพื้นที่เมืองที่มีความหนาแนนสูงควร
นําแนวความคิดสวนแนวตั้งมาประยุกตใชใน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
1. ปู พื้ น ผิ ว ทางเท้ า หรื อ ถนนด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ช่ ว ยลด
ความร้อน
2. ใช้วัสดุที่สามารถเก็บกักน้ําไว้ได้ เช่นพื้นหญ้า
เพื่อให้อุณหภูมิลดลง
1. ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบนถนนและทางเดินเท้าเพื่อ
เป็นร่มเงาให้กับผู้ที่สัญจร
2. การปลู กต้ น ไม้ จ ะต้ องไม่ เ ป็น อุ ป สรรคต่อ ผู้ ที่
สัญจรบริเวณทางเดินเท้า
3. ใช้พื้นที่เกาะกลางถนนสําหรับปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการดําเนินการศึกษา
ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การกล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนในการศึ ก ษาและกํ า หนดแนวทางการบรรเทา
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน แหล่งที่มาที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล กลุ่มประชากรตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย วิธีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลรวมถึงระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการวิจัย
1. และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เกาะความร้อน รวมทั้งแนวทางในการลด
ผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากที่ได้ศึกษาเพื่อสรุปหาแนวทางที่สามารถเป็นไปได้ในเบื้องต้น
3. นําข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้มาหาพื้นที่ศึกษาที่เหมาะสมกับการทําการศึกษาแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อน
4. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษาถึงสภาพทางกายภาพโดยทั่วไปและวิเคราะห์ถึง
แนวทางลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่เป็นไปได้
5. ลงสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ศึกษาเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนจากแนวทางและมาตรการที่ ได้ทําการวิเคราะห์มาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงกับพื้นที่ศึกษาหรือไม่
6. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่นําไปใช้ได้จริง
7. สรุปผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่
เหมาะสมกับพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นและยอมรับได้ของคนในพื้นที่
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จากขั้นตอนในข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เกาะความร้อน แนวทางและมาตรการลด
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
วิเคราะห์รวบรวมแนวทางเพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้ในเบื้องต้น
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
สภาพทั่วไปของ
พื้นที่ศึกษา

สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง

1. ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบชุมชนเมือง
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา
3. หน่วยงานภาคเอกชน

สรุปผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่เหมาะสมกับพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่น

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
แหล่งที่มาของข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งจะสรุปได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ประเภทแหล่งที่มาของข้อมูล
ประเภทข้อมูล

ลักษณะของข้อมูล
1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา
2. ลักษณะกิจกรรมของพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิ ความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ
แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ประวัติของพื้นที่ศึกษา
แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ข้อมูลทุติยภูมิ
แผนที่
ภาพประกอบในพื้นที่ศึกษา

เครื่องมือเก็บข้อมูล
การลงสํารวจพื้นที่ และการทําแผนที่
ประกอบ
การสัมภาษณ์
เอกสารและอินเทอร์เน็ต
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
การบันทึกภาพถ่าย และรวบรวมข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต

ในการทําวิจัยชิ้นนี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์รวมรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยข้อมูล
ปฐมภูมิในงานวิจัยได้แก่การลงพื้นที่สํารวจพื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาลักษณะทางภายภาพ และกิจกรรม
ในพื้นที่ รวมทั้งสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อน ข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวบแนวทางในการ
บรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน แผนที่รวมทั้งการภาพประกอบในงานวิจัย
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในการทํ าวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ การสั มภาษณ์ แบบเชิงลึ กเพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยแบ่ งกลุ่ ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนจากหน่วยงานภาคเอกชน และนักวิชาการ
ทางด้านผังเมือง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลดังแสดงในภาคผนวก
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. การลงสํารวจพื้นที่และการทําแผนที่ประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ลั ก ษณะกิ จ กรรมของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ตลอดจนการวิ เ คราะห์ แ นวทางในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพื้นที่ศึกษา
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2. การสัมภาษณ์บุคคลและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองโดยจะสามารถ
แบ่งได้ดังนี้
2.1 ตัวแทนจากภาครัฐ
2.2 ตัวแทนจากภาคเอกชน
2.3 นักวิชาการทางด้านผังเมือง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล และความคิ ด เป็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน ในการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดผู้ให้ข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ตรงตามความเป็น
จริง ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มดําเนินการวิจัย โดย
ใช้หลักคิดและเป้าหมายการสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลได้ลุ่มลึก (Information-Rich Cases)
เพราะต้องการสะท้อนความจริงได้ดีที่สุด
2. กรอบในการสัมภาษณ์ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยเน้นการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกเฉพาะราย ที่มีการยืดหยุ่นของรูปแบบ ซึ่งในการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1
ชั่วโมง สําหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัว เพื่อจําแนกคุณลักษณะของบุคคล เช่น
ประสบการณ์ สถานภาพในองค์กร เป็นต้น
2.2 ลักษณะคําถามในการสัมภาษณ์เป็นการถามถึงความคิดเห็นในแนวทางการ
บรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมาในข้างต้น ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนําแนวทางไปใช้ในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์
เกาะความร้อนนอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ในวิจัยชิ้นนี้
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยต่าง ๆ การบันทึกภาพถ่าย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการทําวิจัยสําหรับการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไปวิเคราะห์ร่วมกับพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อ
นําไปสรุปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ อภิปรายและ
สรุปผล
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลและวิเคราะห์จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจาก
การลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานทางภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนํา
ข้อมูลมาสรุปเป็นแนวทางและมาตรการที่เป็นไปได้ในการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อนที่เป็นไปได้จริงมากที่สุด
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การคัดเลือกกรณีศึกษา
เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา พิจารณาจากพื้นที่มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
เกาะความร้อน โดย Hough (1995) ได้กล่าวถึงอิทธิผล 4 ประการ ได้แก่
1. การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเมือง
2. ลักษณะรูปแบบการเคลื่อนที่ของลมในเมือง
3. อัตราการระเหยของน้ําในพื้นที่เมือง
4. ความร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
นอกจากประเด็ น การพิ จ ารณาดั ง กล่ า วแล้ ว พื้ น ที่ ศึ ก ษาในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
งานวิ จั ย อื่ น ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ปรากฏการณ์ เ กาะความร้ อ นในพื้ น ที่ รวมทั้ ง มี แ นวทางการบรรเทา
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบางประเด็น ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จะรวบรวมแนวทางการบรรเทา
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนเพื่อใช้ในพื้นที่กรณีศึกษา มาหาแนวทางที่เป็นไปได้ในเชิง
ปฏิบัติที่มากที่สุด

บทที่ 4
การวิเคราะห์แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฎการณ์เกาะความร้อนของพื้นที่ศึกษา
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
ประวัติของพื้นที่สีลม
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พื้นที่ย่านสีลมนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําเจ้าพระยา ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นอกกําแพงพระนคร อันมีบทบาทสําคัญต่อการทําเกษตรกรรม ในการทํานา
ข้าว ไร่เผือกมัน สวนผลไม้ บ้าน และเป็นพื้นที่ในการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้าน โดยมีบ้านเรือนกระจาย
อยู่อย่างเบาบาง
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4 ได้มีการตัดถนน
และตั้งชื่อบริเวณดังกล่าวว่า “ถนนขวาง” เนื่องจากมีลักษณะเป็นคันดินที่เกิดจากการขุดคลองเพื่อ
เชื่อมคลองบางรัก กับคลองถนนตรง จึงเกิดเป็นถนนขึ้น อันเป็นที่มาของชื่อ และมีถนนอื่นที่สร้างใน
ช่วงเวลาเดียวกัน อันได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง และถนนเฟื่องนคร ซึ่งเป็นถนนที่รู้จักกันดี
ในปัจจุบัน
การตัดถนนทําให้เกิดการคมนาคมที่สะดวก ชาวตะวันตกจึงเลือกในการตั้งถิ่นฐาน และ
ประกอบธุรกิจการค้า บริเวณดังกล่าวจึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ย่านสีลม
พื้นที่ย่านสีลมเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทที่สําคัญต่อการพัฒนาเมืองมาตั้งแต่อดีต โดย สราวุธ
ฉัตรเดชา (2543) ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้งถิ่นฐานของถนนสีลม
ออกเป็น 4 ยุค รายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุคแรก (พ.ศ. 2398-2430) ย่านสีลมเป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่สําหรับการเกษตรและเริ่มมี
การกระจุกตัวของสิ่งปลูกสร้าง โดยสิ่งปลูกสร้างในยุคนี้ ได้แก่ บ้านเรือนสําหรับอยู่อาศัยมีลักษณะ
เป็นอาคารขนาดเล็กล้อมรอบด้วยสวนและพื้นที่โล่ง สําหรับบริเวณริมถนนและริมคลองมีการปลูก
ต้นไม้ยาวตลอดแนว จึงนิยมใช้สําหรับการขี่ม้าตากอากาศ
ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2431-2489) ย่านสีลมได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเริ่มมีการพัฒนา
ทางธุรกิจเกิดขึ้น มีบ้านพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ทําให้การตั้งถิ่นฐานถูกขยายตัวออกไปตามถนนทั้งถนน
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สีลม ถนนสาทร ถนนสุรวงศ์ และถนนพระราม 4 รวมไปถึงถนนสายรองต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
เริ่มมีการสร้างสาธารณูปการเพื่อให้บริการแก่ผู้คนที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ร้านค้า
แม้จะเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มมากขึ้นแต่การใช้พื้นที่ย่านสีลมในยุคนี้ยังถือว่าเบาบาง เนื่องจากการ
สร้างที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวล้อมรอบด้วยสนามทําให้พื้นที่ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ดีสิ่งปลูก
สร้างที่เพิ่มมากขึ้นแต่การใช้พื้นที่ย่านสีลมในยุคนี้ยังถือว่าเบาบาง เนื่องจากการสร้างที่อยู่อาศัยมี
ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวล้อมรอบด้วยสนามทําให้พื้นที่ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ยุคที่ 3 (พ.ศ.2490-2524) ในยุคนี้รูปแบบอาคารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลายเป็น
พานิชยกรรมที่มีความหนาแน่นสูง เริ่มมีการกระจุกตัวกันของตึกแถว มีอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถวสูง
ประมาณ 2-4 ชั้น ส่งผลให้พื้นที่โล่งที่มีอยู่เดิมลดลงไปอย่างมาก รวมทั้งเป็นยุคที่มีการขยายถนน
ถนนคลอง ความแออัดของอาคารขนาดใหญ่ที่กระจุกตัวกันนั้นได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นอย่างมาก
ยุคที่ 4 (พ.ศ.2525-ปัจจุบัน) ในยุคนี้เมื่อการพัฒนามีมากยิ่งขึ้น ลักษณะทางกายภาพของ
สีลมในปัจจุบัน จึงมีความหนานแน่นสูงขึ้นมากตาม สัดส่วนของพื้นที่โล่งว่างลดลงอย่างชัดเจน มี
อาคารขนาดใหญ่กระจุกรวมตัวกันอยู่อย่างแออัด มีความหนานแน่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับถนน
ข้างเคียง เช่น ถนนสาทร พระราม 4 และนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบกับการมีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่นในพื้นที่ที่จํากัด อีกทั้งขาดการวางแผน อันก่อให้เกิดปัญหาขึ้น ได้แก่ ความแออัดของ
กิจกรรม ปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษจากสิ่งแวดล้อม
จากความเป็นมาข้างต้น พื้นที่ย่านสีลมจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับ
ยุคแรก ๆ จากเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พัฒนาจนกลายมาเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีสิ่งปลูก
สร้างเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น จนทําให้พื้นที่โล่งในพื้นที่มีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีสิ่งปลูก
สร้าง ซึ่งปัจจุบันการที่ย่านสีลมเป็นย่านศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งพื้นที่ในแนวราบไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาจึงเกิดการเติบโตในแนวดิ่ง และพื้นที่โล่งก็ถูกนําไปใช้เพื่อการค้า การคมนาคม
โดยไม่ได้มีการคํานึงถึงพื้นที่สีเขียว พื้นที่สวนสาธารณะว่ามีความสําคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลักษณะกิจกรรมของพื้นที่ย่านสีลม
นอกจากนี้ โดย สราวุธ ฉัตรเดชา (2543) ยังได้อธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของพื้นที่ย่านสี
ลมทั้ง 4 ยุค รายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุคเริ่มแรก (พ.ศ. 2398-2430) เป็นยุคที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ เริ่มการติดต่อการค้า
จํานวนชาวต่างชาติในพระนครจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และด้วยเหตุนี้จึงมีการก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคมขึ้นเพื่อสะดวกแก่การค้าขายทั้งรูปแบบคลอง
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ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2431-2489) เป็นยุคย่านพักอาศัยชั้นดี การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ทําให้กลายเป็นย่านการค้าที่สําคัญ บนถนนหลักเริ่มมีความแออัดมากขึ้น จากที่อยู่อาศัยและ
กิจกรรมทางพาณิชยกรรม
ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2490-2524) เป็นย่านการค้าสมัยใหม่ บ้านพักอาศัยมีจํานวนเพิ่มขึ้นในย่าน
สีลม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชกรรมเกิดขึ้น จึงส่งผลให้ในยุคนี้มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปแบบ
ตึกแถวขึ้น การเติบโตของการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงย่านสีลมไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจสมัยใหม่ของกรุงเทพฯ โดยกระจุกตัวอยู่บริเวณถนนพระราม 4 เป็นหลัก โดยเริ่ม
พัฒนาจากถนนสุรวงศ์แล้วขยายต่อมายังถนนสีลม ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวนี้ส่งผลให้ย่านสีลม ศาลา
แดง มีความสําคัญมากขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 2506 ได้มีการขยายถนนขึ้นจึงส่งผลให้ถนนสีลมกลายเป็น
ถนนที่ใหญ่ที่สุดของย่านในยุคนั้น
ยุคที่ 4 (พ.ศ.2525 - ปัจจุบัน) กล่าวได้ว่า พื้นย่านสีลมได้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
พานิช ยกรรมระดับประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างมาก ทําให้ย่านนี้มีการ
ขยายตัวมากขึ้นจากยุคก่อน ๆ โดยพื้นที่ย่านพานิชยกรรมบริเวณสาทร สีลม สุรวงศ์ ยังคงรักษา
บทบาทหลักจากยุคก่อนเช่นเดิม
สภาพทั่วไปของพื้นที่ย่านสีลมในปัจจุบัน
1. การคมนาคมในพื้นที่
ถนนสีลมเป็นถนนสายหนึ่งในเขตบางรัก เป็นถนนที่ทําหน้าที่เป็นทางจราจรหลัก
ภายในเขต โดยมีถนนพระราม 4 และถนนสาธรเป็นถนนสายหลักที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับย่าน
อื่น ๆ โดยช่ วงกึ่งกลางของถนนสีลมมีถนนนราธิวาสตัดผ่าน ถนนสีลมถูกรายล้ อมไปด้วยอาคาร
สํานักงานขนาดใหญ่ จึงทําให้มีปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเช้าเวลาประมาณ
07.00 - 10.00 น. และช่วงเวลาเย็นประมาณ 16.00 - 20.00 น.
ถนนสีลมเป็นถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 6 ช่องทางจราจร มีช่องจอดรถและบาทวิถี
ทั้งสองข้าง ความยาวประมาณ 2.78 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ถนนเจริญกรุง (แยกบางรัก) ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ ตัดกับถนนมเหสักข์ถึงถนนสุรศักดิ์ (แยกสุรศักดิ์) ถนนประมวญ (แยกประมวญ) ถนนเดโช
(แยกเดโช) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (แยกสีลม-นราธิวาส) และถนนคอนแวนต์ (แยกคอนแวนต์)
และไปสิ้นสุดที่ถนนพระรามที่ 4 (แยกศาลาแดง)
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ภาพที่ 13 ถนนสีลม
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
นอกจากภายในพื้นที่มีถนนเป็นทางคมนาคมสายหลักแล้วยังมีระบบขนส่งมวลชน
ประเภทรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินเพื่อให้การสัญจรสามารถทําได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสถานีรถไฟฟ้ามี 2
สถานีด้วยกัน คือ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง และสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ส่วนรถไฟใต้ดิน คือ สถานีสีลม
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงจะมีทางเดินลอยฟ้าที่สามารถเดินเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟใต้ดินสถานีสวน
ลุมพินี และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีมีทางเดินลอยฟ้า (ภาพที่ 13) ที่เชื่อมต่อกับรถ BRT ซึ่งทํา
ให้เกิดความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
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ภาพที่ 14 ทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินสีลม
ที่มา: ติงค์ออฟลีฟวิ่ง, มองหาทําเลน่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://thinkofliving.com/2012/09/02/

ภาพที่ 15 ทางเดินลอยฟ้าบริเวณรถไฟฟ้าศาลาแดง
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
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แผนที่ที่ 2 การคมนาคมในเขตบางรัก
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย
2. การใช้ประโยชน์อาคาร
การใช้ประโยชน์อาคารในย่านสีลมส่วนใหญ่เป็นอาคารสํานักงาน อาคารพานิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยโดยอาคารสํานักงานตั้งอยู่เรียงรายไปตามถนนสายหลัก ซึ่งโดยเฉพาะถนนสีลมนั้นเป็น
ถนนที่เป็นทําเลธุรกิจการค้าที่สําคัญ ทําให้มีการใช้งานพื้นที่อย่างหนาแน่น
ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพื้นที่บางรัก พ.ศ. 2539
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่อยู่อาศัย
พานิชยกรรม
แบบผสม
อุตสาหกรรม
สาธารณูปการ
สถาบันราชการ
ชุมชนแออัด
ที่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน

พื้นที่ (%)
20.25
20.58
13.64
1.24
10.63
2.86
4.44
1.48
19.31

พื้นที่ ตร.ม.
1.21
1.139
0.755
0.069
0.588
0.158
0.246
0.082
1.069
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ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพื้นที่บางรัก พ.ศ. 2539 (ต่อ)
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แหล่งน้ํา
ตึกร้าง
อาคารกําลังก่อสร้าง
รวม

พื้นที่ (%)
3.2
0.3
2.06
100

พื้นที่ ตร.ม.
0.177
0.017
0.114
5.636

ที่มา: พรรณฑิพา สายวัฒน์ และกฤตพร ห้าวเจริญ, “การพัฒนาพื้นที่โล่งในเขตเมืองเพื่อการ
แก้ปัญหาปรากฎการณ์เกาะความร้อน กรณีศึกษา บริเวณถนนสีลม กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 45.

แผนที่ที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเขตบางรัก
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย
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ข้อมูลสภาพปัจจุบันพื้นที่ศึกษาบริเวณถนนสีลม
ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านการคมนาคม พื้นที่โล่ง การใช้ประโยชน์อาคาร รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
การคมนาคม
การคมนาคมบนถนนสีลมมีจํานวน 6 ช่องทางจราจร ซึ่งแบ่งเป็นขาเข้า 3 ช่องทางและขา
ออก 3 ช่องทางโดยถนนสีลมเริ่มต้นที่ถนนเจริญกรุงบริเวณแยกบางรักไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม 4
บริเวณแยกศาลาแดง โดยที่มีถนนนราธิวาสตัดผ่านช่วงกึ่งกลางของถนนสีลม มีทางเดินเท้าทั้ง 2 ข้าง
ทาง รวมทั้งเกาะกลางถนนตลอดช่วงถนนสีลม นอกจากนี้ภายในพื้นที่มีสถานีรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง
และรถไฟใต้ดินสถานีสวมลุมพินี ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่อํานวยความสะดวกแก่คนในพื้นที่
โดยทั้ง 2 สถานีสามารถเดินเชื่อมถึงกันทั้งทางเดินเท้า และทางเดินลอยฟ้า

แผนที่ที่ 4 เส้นทางการคมนาคมและรถไฟฟ้าในพื้นที่ศึกษา
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย
พื้นที่สีเขียวบนถนนสีลมจากการศึกษาข้อมูลสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม
บริเวณนี้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ 2 แห่ง คือ พื้นที่สวนบริเวณเกาะกลางถนนสีลมมีขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน
50 ตารางวา และสวนหย่อมบริเวณถนนสีลมมีขนาดพื้นที่ 89 ตารางวา โดยพื้นที่สีเขียวทั้ง 2 แห่งนี้
อยู่ในความรับผิ ดชอบของสํานักนโยบายและแผนขนส่งจราจร (สนข.) บางรักแต่พื้นที่สีเขียวทั้ง
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2 แห่งนี้ ไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน เนื่องจากอยู่บริเวณเกาะกลางถนนทําให้การเข้าถึงนั้นทําได้ยาก
ไม่ปลอดภัย เพราะต้องเดินข้ามถนนก่อนจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวที่
ทางสํานักผังเมืองกําหนดไว้อีก 2 พื้นที่ คือ พื้นที่บริเวณสุสานบาบ๋า และพื้นที่โล่งตรงข้ามสุสานบาบ๋า
พื้นที่โล่งบริเวณถนนสีลม
พื้นที่โล่งบริเวณถนนสีลมสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
1. พื้นที่โล่ง ได้แก่ พื้นที่ทางเดินเท้า เกาะกลางถนนและพื้นที่บริเวณสุสานจีนกว่างเจ้า
2. พื้นที่โล่งด้านหน้าอาคาร ได้แก่ พื้นที่ด้านหน้าอาคารต่าง ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้งานอย่าง
เต็มที่ ได้แก่ โรงแรมนารายณ์ Pasotower อาคารบุญมิตร ธนาคารกรุงเทพ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
อาคารซีพีอาคารสีลมคอมเพล็กซ์
3. พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่สามารถให้ คนทั่ วไปสามารถเข้ามาใช้งานเพื่อพั กผ่ อน
หย่อนใจได้ เปิดโล่ง ซึ่งบริเวณสีลมมีเพียงแห่งเดียว คือ ลานบางรักเลิฟลี่พลาซ่า

แผนที่ที่ 5 ตําแหน่งพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสีลม
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย
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แผนที่ที่ 6 ตําแหน่งอาคารที่มีพื้นที่ว่างด้านหน้าบริเวณถนนสีลม 1
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
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แผนที่ที่ 7 ตําแหน่งอาคารที่มีพื้นที่ว่างด้านหน้าบริเวณถนนสีลม 2
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
การใช้ประโยชน์อาคาร
การใช้ประโยชน์อาคารส่วนใหญ่เป็นแบบผสม (Mixed use) กล่าวคือ ย่านสีลมเป็นย่านที่
เก่าแก่จึงมีทั้งอาคารพาณิชย์เก่าและอาคารใหม่ปะปนกันอยู่ โดยอาคารพาณิชย์เก่าส่วนใหญ่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากที่อยู่อาศัยกลายเป็น ร้านค้า ร้านอาหารและบางส่วนยังคงเป็นที่อยู่อาศัย
เช่นเดิมโดยพื้นที่บริเวณสีลม-สาทร นับเป็นศูนย์กลางของย่าน มีทั้งอาคารขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้น ไปจนถึง 30 ชั้น อันเรียงรายกันอยู่ริมถนนสีลม
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แผนที่ที่ 8 พื้นที่โล่งและพื้นที่สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ศึกษา
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย

แผนที่ที่ 9 การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณพื้นที่ศึกษา
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย
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สภาวะเกาะความร้อนของเมืองในพื้นที่ศึกษา
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่สีลมเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจของประเทศไทยและมีอัตราเกิด
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีกิจกรรมการใช้งานในพื้นที่อย่างหนาแน่น ทั้งกิจกรรมทางด้านพาณิช
กรรม ที่อยู่อาศัย พื้นที่สําหรับคมนาคม ซึ่งส่งผลให้การเติบโตในแนวราบของพื้นที่ในปัจจุบันนั้นมี
พื้นที่ ไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการ จึงทํ าให้ย่านนี้ กลายเป็นย่ านที่มีตึกสูงอยู่เป็นจํานวนมากและ
กิจกรรมส่วนใหญ่ภายในอาคารสูงนั้นมีการใช้เครื่องปรับอากาศ การใช้ลิฟท์ อุณหภูมิในพื้นที่สีลมจึง
สูงขึ้น อันส่งผลให้เกิดเป็น “ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island)”
เมื่อนําพื้นที่ย่านสีลมมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ Hough (1995) เกี่ยวกับอิทธิพลที่
ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในเมืองสามารถกล่าวได้ว่าพื้นที่ย่านสีลมล้วนต้องตรงตามแนวคิดของ
Hougt (1995) ทั้งสิ้น กล่าวคือ
1. พื้นที่ย่านสีลมเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง มีสิ่งปลูกสร้างอาคารอยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมาก
ได้แก่ อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัยในแนวดิ่ง โดยที่อาคารเหล่านี้มีวัสดุในการก่อสร้าง เช่น
คอนกรีตหรือยางมะตอย ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความสามารถในการกักเก็บความร้อน จึงทําให้อุณหภูมิใน
พื้นที่สูงขึ้น
2. ในพื้นที่สีลมประกอบไปด้วยอาคารที่มีวัสดุพื้นผิวที่หลากหลายและมีระดับแตกต่างกัน
หลายระดับ ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมภายในเมือง ลมที่พัดผ่านพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นจํานวน
มากไม่สามารถหมุนเวียนได้ดีเท่ากับพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นน้อยกว่า
3. ในพื้นที่สีลมมีอัตราการระเหยของน้ําที่สูงกว่าพื้นที่ชนบท เนื่องจากพื้นที่ย่านสีลมส่วน
ใหญ่เป็นพื้นผิวแบบดาดแข็งจึงทําให้มีการระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ได้ ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับพื้นที่ชนบทซึ่งมีพื้นผิวที่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ ทําให้มีอัตราการระเหยของน้ําที่ต่ํากว่า
กล่าวคือ ในพื้นที่ที่มีอัตราการระเหยของน้ําต่ํา ความชื้นจากการระเหยจะช่วยทําให้อุณหภูมิโดยรอบ
นั้นต่ําลง
4. เนื่องจากพื้นที่ย่านสีลมมีกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทาง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ทําให้มีการเพิ่มความร้อนในชั้นบรรยากาศ อันส่งผลต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์
จากงานวิจัยของ ธนกฤต เทียนมณี (2545) กล่าวว่า จากแผนที่แสดงเส้นการกระจายตัว
ของอุ ณหภูมิ อากาศพบว่าเส้ นอุ ณหภูมิอากาศมีลักษณะที่ซับซ้อนเมื่ อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ
เนื่องจากบริเวณพื้นที่สีลมมีอาคารสูงเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (C.B.D.) ของ
กรุ ง เทพมหานคร ประกอบกั บ บริ เ วณถนนสี ล มมี ก ารจราจรที่ ห นาแน่ น ทํ า ให้ ค วามร้ อ นจาก
ยานพาหนะเกิดการสะสมความร้อนในบริเวณนี้ค่อนข้างมาก
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การวิเคราะห์เพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง
เพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์ เ กาะความร้ อ นบริ เ วณถนนสี ล ม ให้ พื้ น ที่ มี
อุณหภูมิลดลง และมีสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งมีวิธีการที่สามารถทําได้ดังนี้
จากหลักการและวิธีการสําหรับการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนซึ่ง
แบ่งหลักการออกเป็น 3 เรื่อง คือ ความหนาแน่นของเมือง ความสูและลักษณะอาคาร พื้นที่ว่างของ
เมือง โดยแต่ละหลักการก็มีวิธีในการบรรเทาผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถนําไปใช้ได้กับ
พื้นที่ถนนสี่ลมได้ดังต่อไปนี้
ความหนาแน่นของเมือง
ความหนานแน่นของเมืองสีลมเป็นพื้นที่ที่มีค่า FAR. สูงจึงทําให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นไปอย่างเข้มข้น เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง อาคารแต่ละแห่งจึงมีการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งทําให้สัดส่วนระหว่างอาคารกับพื้นที่ว่างนั้นแตกต่างกันมาก โดยพื้นที่ว่างนอกอาคารมี
จํานวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคาร นอกจากพื้นที่โล่งว่างมีน้อยแล้วพื้นที่เหล่านี้
ปัจจุบันก็ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันทําให้ความร้อนจากอาคารออกมาสู่พื้นที่บริเวณ
รอบ ๆ จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าอาคารที่มีค่า FAR. สูงควรจะนําพื้นที่โล่งว่างระหว่างอาคาร
มาใช้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการทําให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลง โดยอาคารที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่
เขียวมีดังนี้
1. พื้นที่ด้านหน้าอาคารซีพี
2. พื้นที่ด้านหน้าสีลมคอมเพล็กซ์
3. พื้นที่ด้านหน้าอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
4. พื้นที่ว่างด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ
5. โรงแรมนารายณ์
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1. พื้นที่ด้านหน้าอาคารซีพี
อาคารซีพีเป็นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จํานวน 30 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณปากซอย
คอนแวนต์โดยทางด้านหน้าอาคารติดกับถนนสีลมมีทางเดินเท้ากว้าง เมื่อรวมกับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร
ซีพีจึงเพียงพอต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สามารถทําให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ Pocket Park
สําหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

แผนที่ที่ 10 ตําแหน่งอาคารซีพี
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย

ภาพที่ 16 พื้นที่ด้านหน้าอาคารซีพี
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)

42
2. พื้นที่ด้านหน้าสีลมคอมเพล็กซ์
สีลมคอมเพล็กซ์เป็นอาคารศูนย์การค้า และสํานักงาน สูง 31 ชั้นตั้งอยู่บริเวณริมถนน
สีลมใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงโดยด้านหน้าอาคารมีผู้คนสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน เนื่องจาก
ด้านหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์เป็นจุดขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง พื้นที่ด้านหน้าอาคารสีลม
คอมเพล็กซ์ (ภาพที่ 17) เป็นพื้นที่ที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กได้ โดยอาจจะเป็นพื้นที่สีเขียว
แนวตั้งหรือสวนขนาดเล็กเพื่อลดอุณหภูมิพื้นที่บริเวณรอบ ๆ

แผนที่ที่ 11 ตําแหน่งอาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย

ภาพที่ 17 พื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
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3. พื้นที่ด้านหน้าอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์เป็นอาคารสํานักงานตั้งอยู่ใกล้กับธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ่
เป็นอาคารสูง 50 ชั้น โดยมีพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้นประมาณ 58,000 ตารางเมตร บริเวณทางเข้าด้านหน้า
อาคารจะมีพื้นที่โล่งที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับทางเดินเท้าซึ่งเมื่อรวมกันสามารถพัฒนาเป็นลานพักผ่อน
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคารเข้าไปทําให้ด้านหน้าอาคารมีทัศนียภาพที่สวยงามและทําให้
อุณหภูมิพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ลดลงได้

แผนที่ที่ 12 ตําแหน่งอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย

ภาพที่ 18 พื้นที่ด้านหน้าอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
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4. พื้นที่ว่างด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพเป็นอาคารสํานักงานสูงประมาณ 30 ชั้นโดย 3 ชั้นแรกเป็นพื้นที่
ธนาคารกรุงเทพและชั้นอื่น ๆ เป็นพื้นที่ให้เช่า โดยปัจจุบันด้านหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพมีการปลูก
ตันไม้อยู่แล้วและบริเวณทางเดินด้านหน้าอาคารก็มีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ที่
สําคัญระยะถอยร่นด้านหน้าของอาคารธนาคารกรุงเทพมีระยะที่มากเมื่อเทียบกับอาคารขนาดใหญ่
อาคารอื่น ๆ บนถนนสีลม

แผนที่ที่ 13 ตําแหน่งอาคารธนาคารกรุงเทพ
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย

ภาพที่ 19 พื้นที่ด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ
ที่มา: Google Street View, ธนาคารกรุงเทพ, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.gogle.co.th/maps/place/ธนาคารกรุงเทพ
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5. โรงแรมนารายณ์
โรงแรมนารายณ์เป็นอาคารที่มีความสูงประมาณ 14 ชั้นอยู่ใกล้กับวัดแขก ด้านหน้า
อาคารเป็นพื้นที่สัญจรสําหรับผู้ที่เข้ามาพักภายในโรงแรม โดยที่พื้นที่ด้านหน้ามีพื้นที่โล่งว่างที่สามารถ
นําไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได้

แผนที่ที่ 14 ตําแหน่งโรงแรมนารายณ์
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย

ภาพที่ 20 พื้นที่ด้านหน้าโรงแรมนารายณ์
ที่มา: Google Street View, โรงแรมนารายณ์, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.gogle.co.th/maps/place/Narai+Hotel
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ตัวอย่างแนวทางการออกแบบด้านหน้าอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคารซีพี
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคารยูในเต็ดเซ็นเตอร์ อาคารธนาคารกรุงเทพ อาคารโรงแรมนารายณ์

ภาพที่ 21 การออกแบบพื้นที่ด้านหน้าอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่มา: แมดิสัน, NAVY PIER RENOVATION, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://
madisonconstruction.net/navy_pier_renovation

ภาพที่ 22 การออกแบบพื้นที่ด้านหน้าอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่มา: แมดิสัน, NAVY PIER RENOVATION, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://
madisonconstruction.net/navy_pier_renovation
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ความสูงและลักษณะอาคาร
1. ความสูงของอาคาร (Building Height)
เนื่องจากพื้นที่สีลมเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างอาคารอยู่แล้ว โดยการเรียงตัวของอาคาร
ตลอดถนนสีลมมีลักษณะต่อเนื่องทําให้ลมไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกในการระบายความร้อนในพื้นที่
ออกไป แต่ในทางกลับกันอาคารที่เรียงรายอยู่ทั้ง 2 ฝั่งถนนช่วยให้ทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารเหล่านี้
ได้รับร่มเงาจากอาคารในการแก้ไขปัญหาอาคารที่วางตัวเป็นกําแพงกั้นการระบายของอากาศอาจไม่
สามารถทําได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณสีลมเป็นพื้นที่ย่านเก่าที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นการแก้ไข
ปัญหาอาจต้องใช้วิธีการอื่น ๆ เข้ามาช่วยเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
แต่อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีโครงการที่จะก่อสร้างอาคารควรสร้างอาคารย่อย ๆ เป็นกลุ่มอาคาร
มากกว่าการสร้างอาคารใหญ่เพียงอาคารเดียวเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างอาคารเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก

ภาพที่ 23 ทางเดินเท้าที่ได้ร่มเงาจากอาคารบนถนนสีลม
ที่มา: Google Streetview, 357 ถนนสีลม, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://
www.google.co.th/maps/@13.7266853,100.5293613,3a,75y,129.52h,96.75t/data=!3m6!
1e1!3m4!1s6dC3bmK8XHW_3nal2R3yBg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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2. Green Roof
หลังคาสีเขียวอาคารในพื้นที่สีลมปัจจุบันยังไม่มีอาคารใดที่มีการทําสวนบนหลังคาเมื่อ
สังเกตจากภาพถ่ายทางอากาศ

ภาพที่ 24 ภาพมุมสูงย่านสีลม
ที่มา: Google Earth, 357 ถนนสีลม, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://
www.google.co.th
โดยปกติ แล้ วการทําหลังคาเขี ยวบนอาคารจะมีการออกแบบมาแล้ วตั้ งแต่ต้น แต่
เนื่องจากในพื้นที่ถนนสีลมอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารเดิมซึ่งอาคารเดิมก็สามารถที่จะสร้าง Green
Roof ได้โดยมีสิ่งที่ต้องคํานึงถึง 3 ปัจจัย (Loxley, 2558) ดังนี้
2.1 น้ําหนัก – พืชทั้งหลายที่จะปลูกลงบนหลังคานั้น จะมีน้ําหนักที่แตกต่างกันไป
ตามชนิดของพืชพรรณ หากเป็นหญ้าก็อาจจะมีน้ําหนักน้อย หากเป็นไม้ยืนต้นก็จะมีน้ําหนักมาก พื้น
ดาดฟ้าของอาคารเก่าส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการคํานวณเผื่อมาให้รับน้ําหนักมากนัก ดังนั้นหากต้องการใช้
ต้นไม้ที่มีน้ําหนักมากจะต้องมีการคํานวณโดยวิศวกรโครงสร้างเพื่อเสริมโครงสร้าง นอกจากน้ําหนัก
ของพืชพรรณแล้ว ก็จะยังมีน้ําหนักของ ระบบสนับสนุน เช่น Drainage Cell ที่ต้องเสริมขึ้นเพื่อ
ระบายน้ํา น้ําหนักของดินที่อุ้มน้ํา เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะต้องมีการปรึกษาและคํานวณอย่างรอบคอบ
เพื่อให้หลังคารับน้ําหนักได้อย่างปลอดภัย
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2.2 การไหลเวียนของน้ํา – หมายถึงประเด็นที่เกี่ยวกับน้ําทั้งหมด ตั้งแต่การทําระบบ
รดน้ํา เพื่อให้พืชมีชีวิตอยู่ได้ เพราะความต้องการน้ําของพืชแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกัน ไปจนถึงการ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่ Green Roof ไปตามท่อระบายน้ําการกรองเพื่อไม่ให้มีตะกอนไปลงในท่อ
ระบายน้ํา เป็นต้น
2.3 การกั น ซึ ม - หลั ง คาดาดฟ้ า แบบเก่ า ในประเทศไทยมั ก จะเป็ น หลั ง คา Slab
คอนกรีตเปลือยธรรมดาที่ไม่มีการกันซึมใด ๆ บางกรณีถึงกับไม่มีการทํา Slope เพื่อให้น้ําไหลไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมด้วยซ้ํา ปรากฎการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นคือน้ําขังหรือ Ponding ดังนั้น การที่จะนําหลังคา
อาคารเก่ามาทํา Green Roof จะต้องมีการทํากันซึมให้เรียบร้อย โดยต้องทําทั้งผืนหลังคาทั้งหมด
ไม่ใช่เพียงเฉพาะหลังคาที่มีพืชคลุม และต้องมีการทํา Slope ให้เหมาะสมกับการระบายน้ําอีกด้วย

ภาพที่ 25 ตัวอย่าง Green Roof บนอาคารสูง
ที่มา: คลีนวอเตอร์, Green Infrastructure, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://
www.cleanwaternashville.org/_about-green-infrastructure
3. ระบบหลังคาเย็น (Cool Roof)
ปัจจุบันนี้ในพื้นที่ย่านสีลมยังไม่มีอาคารใดที่มีการทํารับบหลังคาเย็นซึ่งการระบบ
หลังคาเย็นจะช่วยให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์สะท้อนกลับออกไปได้เร็วขึ้น การที่แสงแดดสะท้อน
กลับออกไปได้เร็วขึ้นนั้นส่งผลให้การใช้พลังงานในอาคารสําหรับทําความเย็นนั้นลดลง
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พื้นที่ว่างของเมือง
พื้นที่ว่างของเมืองมีวิธีการอยู่ 3 วิธีการ คือ การเพิ่มสวนหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้ Cool
Pavement การออกแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสม
1. การเพิ่มสวนหรือพื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่สีลมนั้นมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพื้นที่สี
เขียวเป็นส่วนสําคัญที่จะสามารถบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนได้ โดยที่พื้นที่โล่ง
ว่างที่จะพัฒนาเพื่อเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นั้นหาได้ยาก แต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถเพิ่มใน
พื้นที่บริเวณอื่น ๆ ได้อีก ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงพื้นที่เล็ก ๆ เช่นพื้นที่ด้านหน้าอาคารต่าง ๆ
โดยพื้นที่สีลมพื้นที่สามารถเพิ่มสวนสาธารณะได้ได้แก่พื้นที่บริเวณสุสานจีนกว่างเจ้า
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนสีลมสามารถเข้าถึงได้ง่าย

แผนที่ที่ 15 ตําแหน่งสุสานจีนกว่างเจ้า
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย
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ภาพที่ 26 บริเวณด้านหน้าสุสานกว่างเจ้า
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
เดิมพื้นที่บริเวณสุสานจีนกว่างเจ้าเป็นสุสาน แต่ในปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่โล่งที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสีลมทําให้การเข้าถึงสะดวก ทางด้านทิศตะวันออกติดกับสี
ลมซอย 9 ด้านในสุสานจีนกว่างเจ้าเป็นที่ดินว่างเปล่า ที่รอการพัฒนาโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคือ
วัดอัสสัมชัญ โดยพื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมทั้งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีขนาดที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้บริเวณถนนสีลมในสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่จะช่วย
บรรเทาผลกระเทาจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
2. Cool Pavement
พื้นที่ทางเดินเท้าภายในพื้นที่ควรมีการนําเอาวัสดุที่จะช่วยระบายความร้อนนํามาใช้
และทางเดินเท้าอาจมีพื้นที่บางส่วนที่ใช้หญ้ามาปูพื้นผิว เพื่อให้พื้นที่พื้นหญ้าเป็นพื้นที่เก็บกักน้ํา ให้น้ํา
เป็นตัวช่วยระบายความร้อนออกจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
3. การออกแบบถนนและทางเดินเท้า
พื้นที่ทางเดินทางบนถนนสีลมบางช่วงมีขนาดกว้างพอที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลงไปได้
เช่นพื้นที่ทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารบุญมิตร เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้ที่สัญจรไปมา รวมทั้งการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางของถนนสีลมซึ่งบางช่วงของเกาะกลางยังไม่ได้มีการปลูกต้นไม้การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเดินลอยฟ้าจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินสวนลุมพินี
ปัจจุบันพื้นที่ทางเดินลอยฟ้านี้เป็นทางเดินลอยฟ้าที่มีหลังคาหลุมเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและ
รถไฟใต้ดิน รวมทั้งสามารถเชื่อมเข้ากับอาคารในพื้นที่ได้ มีลักษณะโครงสร้างเป็นพื้นดาดแข็งทั้งหมด
พื้นที่ลอยฟ้าแห่งนี้มีศักยภาพในการดัดแปลงเป็นพื้นที่ทางเดินสีเขียวลอยฟ้าได้
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ในการออกแบบพื้ น ที่ ท างเดิ น เท้ า ที่ เ หมาะสมสามารถทํ า ควบคู่ ไ ปกั บ การใช้ Cool
Pavement โดยแนวทางในการออกแบบคือการเพิ่มต้นไม้ พื้นหญ้าเข้าไปบริเวณทางเดินเท้าเพื่อให้
สามารถระบายความร้อนได้มาขึ้น และทําการจัดการทางเดินเท้าที่มีกิจกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการ
สัญจรออกไปเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การค้าขายแบบหาบเร่แผงลอย ใช้เป็นที่จอด
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นพื้นที่ตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งการใช้งานพื้นที่เหล่านี้ที่ไม่มีการจัดการ
ทําให้พื้นที่ทางเดินนั้นเล็กลง ซึ่งทางเดินบางช่วงของถนนสีลมนั้นมีความกว้างที่จะสามารถปลูกต้นไม้
เพิ่มได้หากไม่มีกิจกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร รวมทั้งพื้นที่ด้านหน้าอาคารบางจุดก็ที่เป็นพื้นที่
ต้อเนื่องจากทางเดินเท้าก็สามารถสร้างเป็นจุดหยุดพักและพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวได้ เช่นด้านหน้า
อาคารบุญมิตร อาคารพาโซทาวเวอร์

ภาพที่ 27 ทางเท้าบนถนนสีลมที่มีตู้โทรศัพท์ที่ไม่มีการใช้งาน
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)

ภาพที่ 28 ทางเดินเท้าบนนถนนสีลมที่ใช้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
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แผนที่ที่ 16 ตําแหน่งอาคารพาโซทาวเวอร์ และอาคารบุญมิตร
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, UDP Bangrak [โปรแกรมคอมพิวเตอร์],
กรุงเทพฯ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549.
หมายเหตุ: ปรับปรุงโดยผู้วิจัย

ภาพที่ 29 พื้นที่ด้านหน้าอาคารบุญมิตรที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับทางเดินเท้าสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
(ภาพถ่ายจากการสํารวจภาคสนามโดยผู้วิจัย, 2558)
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ภาพที่ 30 พื้นที่ด้านหน้าอาคารพาโซทาวเวอร์ที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับทางเดินเท้าสามารถพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่มา: Google Streetview, อาคารพาโซทาวเวอร์, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.google.co.th/maps/place/ธนาคารไทยพาณิชย์+สาขา+ปาโซ่ทาวเวอร์
ดังนั้นทางเดินเท้าควรออกแบบเพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกสบาย มีร่มเงา มีพื้นผิว
ที่เป็น Cool Pavement เพื่อช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากพื้นรวมทั้งสร้างทัศนียภาพที่สวยงามเพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนหันมาใช้ทางเดินเท้ามากขึ้น
ตัวอย่างการออกแบบทางเดินเท้า

ภาพที่ 31 ตัวอย่างการออกแบบถนนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่มา: แมดิสัน, NAVY PIER RENOVATION, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://
madisonconstruction.net/navy_pier_renovation
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พื้นที่บริเวณทางเดินลอยฟ้าสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงศาลาแดงที่เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟ
ใต้ดินสถานีสวนลุมพินีสามารถเปลี่ยนทางเดินลอยฟ้าที่เป็นพื้นที่ดาดแข็งเป็นเป็นพ้นที่สีเขียวลอยฟ้า
ได้ เพื่อเพิ่ ม พื้นที่ สี เขี ย วให้ กับพื้นที่สี ล ม พั ฒนาให้เป็นสถานที่ เดิ นเล่น วิ่งออกกํ าลั งกาย หรื อนั่ ง
พักผ่อน รวมทั้งสร้ างสร้ างเชื่ อมเข้ากับอาคารข้างเคียงให้ มากขึ้นเพื่อ ให้เกิ ดความสะดวกในการ
เข้าถึง ตัวอย่างเช่น High line park ใน นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพที่ 32 ทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินสถานีสวน
ลุมพินี
ที่มา: ติงค์ออฟลีฟวิ่ง, มองหาทําเลน่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558,
เข้าถึงได้จาก http://thinkofliving.com/2012/09/02/

ภาพที่ 33 High Line Park, USA.
ที่มา: Partir a new york, High-line-vue-huat, accessed May 28, 2015, available from
http://www.partir-a-new-york.com/top-10-visites-new-york/high-line-new-york/
attachment/high-line-vue-haut
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างการพัฒนาสวนลอยฟ้า High Line Park, USA.
ที่มา: Partir a New York, High-line-vue-huat, accessed May 28, 2015, available from
http://www.partir-a-new-york.com/top-10-visites-new-york/high-line-new-york/
attachment/high-line-vue-haut
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางถนน พื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนบางจุดได้มีการ
ปลูกต้นไม้แล้ว แต่พื้นที่บางจุดยังถูปล่อยไว้ไม่ได้มีการพัฒนาซึ่งพื้นที่เหล่านี้ควรได้รับการพัฒนา
นอกจากใช้ประโยชน์เป็นพื้นทีสีเขียวแล้ว การปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนยังช่วยให้ถนนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และเสาบริเวณเกาะกลางถนนก็สามารถทําเป็นสวนแนวตั้ง

ภาพที่ 35 เกาะกลางถนนสีลม บริเวณที่ไม่ได้มีการปรับปรุง
ที่มา: Google Streetview, ถนนสีลม, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://
www.google.co.th/maps/Silom-Rd
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ภาพที่ 36 เกาะกลางถนนสีลมบริเวณที่มีการปรับปรุงเกาะกลางถนนเป็นพื้นที่สีเขียว
ที่มา: Google Streetview, ถนนสีลม, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://
www.google.co.th/maps/Silom-Rd
สรุปแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพื้นที่
เมืองที่สามารถนําไปใช้ได้
จากการศึกษาพื้นที่ย่านสีลม และการรวบรวมแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมื่อนําทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์ตามประเด็นเรื่อง ความหนาแน่นของเมือง
ความสูงและลักษณะอาคาร และพื้นที่ว่างของเมือง พบว่า หลักการความหนาแน่นของเมืองจะมุ่งเน้น
ไปในการส่งเสริมให้พื้นที่ด้านนอกอาคารพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้พื้นที่สีเขียวช่วยลดอุณหภูมิ
รอบ ๆ อาคารลง หลักการเรื่องความสูงและลักษณะอาคารแบ่งออกเป็นวิธีการความสูงและลักษณะ
อาคาร หลังคาเขียว และระบบหลังคาเย็น โดยทั้ง 3 วิธีการเป็นวิธีการที่ควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบแต่ในกรณีของย่านสีลมเป็นย่านที่มีอาคารเกิดขึ้นแล้วอาจนําเป็นไปปฏิบัติได้กับอาคาร
เพียงบางส่วนของย่านสีลมเท่านั้น และสุดท้ายหลักการเรื่องพื้นที่ว่างของเมืองแบ่งออกเป็นการเพิ่ม
ส่วนสาธารณะ Cool Pavement และการออกแบบถนนและทางเดินเท้า ทั้ง 3 วิธีการมุ่งเน้นเพื่อ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้กับคนในพื้นที่ และคนที่สัญจรไปมา โดยแนวทางการปรับปรุงพื้นที่สีลมเพื่อลด
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ในพื้นที่สีลม
หลักการ

วิธีการ
อัตราส่วนพื้นอาคารต่อพื้นที่
ว่าง FAR และ OSR
สัดส่วนการคลุมดินของ
ความหนาแน่น อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของเมือง
(Building CoverageRatio:
BCR)
ระยะถอยร่นของอาคาร
(Set BackRequirement)

ความสูงของอาคาร
(Building Height)
ความสูงและ
ลักษณะอาคาร

หลังคาเขียว
(Green Roof)

พื้นที่
พื้นที่สีลมเป็นพื้นที่ย่านเก่าที่มีทั้งอาคารขนาด
เล็กและอาคารขนาดใหญ่เรียงรายกันอยู่อย่าง
หนาแน่นทําให้การระบายความร้อนทําได้ยาก
ดังนั้น จึงควรมีการควบคุม FAR, OSR รวมทั้ง
BCR เพื่อให้พื้นที่รอบอาคารมีพื้นที่ว่างมากขึ้น
และพั ฒ นาพื้ น ที่ เ หล่ า นี้ สํ า หรั บ การทํ า พื้ น ที่ สี
เขียวเพื่อทําให้อุณหภูมิลดลง
เนื่ อ งจากพื้ นที่ สี ล มเป็ น พื้น ที่ ที่ มีสิ่ ง ปลูก สร้ า ง
อาคารอยู่ แ ล้ ว การเรี ย งตั ว ของอาคารตลอด
ถนนสีลมมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้ลมไม่สามารถ
ถ่ายเทได้สะดวก ดังนั้นอาคารสูงไม่ควรเรียง
ตั ว ติ ด กั น มากเกิ น ไปโดยเว้ น ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
อาคารเพื่อ ให้อากาศระบายถ่ายเทได้ส ะดวก
อย่ า งไรก็ ต ามโครงข่ า ยอาคารในพื้ น ที่ สี ล มที่
ก่อสร้างขึ้นมาแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยาก หาก
ในอนาคตมีโครงการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ก็
ควรสร้ า งเป็ น กลุ่ ม อาคารเพื่ อ ให้ มี ช่ อ งว่ า ง
ระหว่างอาคารมากกว่าการสร้างอาคารขนาด
ใหญ่เพีย งอาคารเดียว เพื่ อ ให้ ล มสามารถพั ด
ผ่านระหว่างช่องว่างอาคารเหล่านี้ได้เพื่อการ
ระบายอากาศ
ปัจจุบันอาคารสูงบริเวณถนนสีลมยังไม่มีอาคาร
ใดที่ทํา หลังคาเขียว แต่การทําหลังคาเขียวเป็น
สิ่งที่สามารถทําบนโครงสร้างอาคารเก่าได้ จึง
ควรมีการหลังคาเขียวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ในพื้นที่สีลม (ต่อ)
หลักการ

ความสูงและ
ลักษณะอาคาร

พื้นที่ว่างของ
เมือง

วิธีการ

พื้นที่
ปัจจุบันอาคารสูงบริเวณถนนสีลมยังไม่มีอาคารใดที่
ทํ า ระบบหลั ง คาเย็ น ซึ่ ง ระบบหลั ง คาเย็ น นั้ น เป็ น
ระบบหลั ง คาแบบลดความร้ อ นด้ ว ยกลไลทาง
ธรรมชาติ โดยการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ช่ อ ง
ระบบหลังคาเย็น
ระบายอากาศใต้หลังคา ทําให้อุณหภูมิในตัวบ้านเย็น
ลง โดยอาศัยหลักการที่ว่า อากาศร้อนจะลอยตัว
(Cool Roofs)
สูงขึ้นและดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่ทําให้อากาศ
ร้อนถูกถ่ายเทออกไปจากหลังคาเกือบหมด ช่วยให้
ภายในบ้านเย็นสบายเหมือนถูกหล่อเย็นด้วยลมอยู่
ตลอดเวลา
พื้นที่สามารถเพิ่มสวนสาธารณะได้ได้แก่พื้นที่บริเวณ
การเพิ่มสวนสาธารณะ สุสานจีนกว่างเจ้าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนสี
ในเขตพื้นที่เมือง
ลมสามารถเข้าถึ งได้ง่าย และการเพิ่ ม พื้ น ที่สี เขี ย ว
บริเวณพื้นที่โล่งด้านหน้าอาคารอาคาร
พื้นที่ทางเดินเท้าภายในพื้นที่ควรมีการนําเอาวัสดุที่
จะช่วยระบายความร้อนนํามาใช้ เช่น บล๊อกปูถนน
แบบพิเศษที่สามารถดูดซึมน้ําและกักเก็บน้ําไว้ได้ซึ่ง
จะทําให้ช่วยลดอุณหภูมิของผิวสัมผัสวัสดุให้ต่ํากว่า
Cool Pavements
วัสดุทั่วไป 3-5 องศา และทางเดินเท้าอาจมีพื้นที่
บางส่วนที่ ใ ช้หญ้ามาปูพื้ นผิว เพื่อ ให้พื้นที่พื้นหญ้ า
เป็นพื้นที่เก็บกักน้ํา ให้น้ําเป็นตัวช่วยระบายความ
ร้อนออกจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
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ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ในพื้นที่สีลม (ต่อ)
หลักการ

วิธีการ

พื้นที่
พื้นที่ทางเดินทางบนถนนสีลมบางช่วงมีขนาดกว้าง
พอที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลงไปได้ เช่นพื้นที่ทางเดินเท้า
ด้านหน้าอาคารบุญมิตร เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้ที่
สัญจรไปมา รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะ
กลางของถนนสีลมซึ่งบางช่วงของเกาะกลางยังไม่ได้
มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ แ ละการเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วบริ เ วณ
การออกแบบถนนและ ทางเดิ น ลอยฟ้าจากสถานีร ถไฟฟ้ าศาลาแดงไปยั ง
ทางเดินเท้า
สถานีรถไฟใต้ดินสวนลุมพินี ปัจจุบันพื้นที่ทางเดิน
ลอยฟ้านี้ เป็ นทางเดิ นลอยฟ้าที่มีหลังคาหลุ มเชื่ อม
ระหว่ า งสถานี ร ถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ ดิ น รวมทั้ ง
สามารถเชื่ อ มเข้ า กั บ อาคารในพื้ น ที่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะ
โครงสร้างเป็นพื้นดาดแข็งทั้งหมด พื้นที่ลอยฟ้าแห่งนี้
มีศักยภาพในการดัดแปลงเป็นพื้นที่ทางเดินสีเขียว
ลอยฟ้าได้

บทที่ 5
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวทางการบรรเทาผลกระทบ
จากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์โดยสัมภาษณ์ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง โดยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองมีความสําคัญต่อการออกแบบพัฒนาพื้นที่เมือง
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม ตัวอย่างพบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีผลสําคัญ ต่อการ
ออกแบบพัฒนาพื้นที่ของเมืองโดยทุกกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ภาครัฐ นักวิชาการด้านผังเมือง ภาคเอกชน
ต่างให้ความเห็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ ปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีส่งผลสําคัญต่อการวางแผน
การออกแบบพัฒนาเมือง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นั ก วิ เ คราะห์ ผั ง เมื อ งปฏิ บั ติ ก าร สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อนนั้นส่งผลต่อการออกแบบพัฒนาเมืองโดยตรง
และจะต้องมีการออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อให้เหมาะสม เนื่องจากหากภายในพื้นที่เมืองมีแต่อาคารสูง
โดยที่ไม่มีพื้นที่ว่างสภาวะความร้อนนั้นก็จะส่งผลกระทบของการดํารงชีวิตของคนภายในเมืองด้วย
ดังนั้นการออกแบบอาคารและพื้นที่จะต้องคํานึงถึงทิศทางลม แสงตกกระทบด้วยเช่นกัน
2. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร)
ระบุว่า การออกแบบเมือง องค์ประกอบของเมืองเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อน มีผลสําคัญต่ออุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่นั้น ๆ โดยการออกแบบจะต้องคํานึงถึงพื้นที่ดาดแข็ง พื้นที่สี
เขียว พื้นที่น้ําซึมผ่าน รวมทั้งพื้นที่เปิดโล่งระหว่างอาคารเป็นสําคัญด้วยเช่นกัน
3. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั ก วิ ช าการแผนที่ ชํ า นาญการ สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในปัจจุบันนี้มีการพูดถึงมากขึ้นในผังเมืองรวม
ซึ่งทําให้มีผลต่อการวางผังเมืองอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารเขียว ระบบโบนัสเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับเมือง และเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับเมืองอีกด้วย
61

62
4. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนักงานวางผังเมื อง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ระบุว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีผลต่อการใช้พลังงานที่มากขึ้นภายในเมือง เนื่องจากอุณหภูมิที่
เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ภายในอาคารต้องมีการใช้เครื่องปรับอากาศ มีการใช้พลังงานมากขึ้นและ มีการ
ปล่อยของเสียออกมา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นวัฏจักรหากไม่ได้มีการบรรเทาผลกระทบหรือการ
วางแผนเมืองอย่างถูกวิธี
5. ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่าในแง่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อนก็ส่งผลเช่นกัน หากอาคารร้อนก็ไม่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุน ซึ่งในการออกแบบอาคารและพื้นที่
ภายในโครงการต้องมีการคํานึงถึงทิศทางการวางตัวของอาคาร รวมถึงวัสดุท่ใี ช้ในการสร้างอาคารด้วย
เพื่อให้ภายในอาคารไม่ร้อน มากจนเกินไป
6. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า ปรากฏการณ์เกาะ
ความร้ อ นนั้ นส่ ง ผลโดยตรงต่อ การออกแบบพัฒ นาพื้ นที่ เ มือ งในหลาย ๆ เรื่ อ งไม่ว่ าจะเป็ น เรื่ อ ง
Carbon Footprint ความหนาแน่นของเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เป็นองค์ประกอบ
ของเมืองในการใช้พลังงาน รวมทั้งระบบการก่อสร้างของเมืองด้วย
จากความคิดของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อนส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาพื้นที่เมืองโดยตรง มีผลต่อการใช้พื้นพลังงานในพื้นที่ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต
ของคนภายในเมืองด้วย โดยการออกแบบเมืองจะต้องมีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่น้ําซึมผ่าน มีพื้นที่เปิดโล่ง
ระหว่างอาคารเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
หลักการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
หลักการเรื่องความหนาแน่นของเมือง
โดยหลักการเรื่องความหนาแน่นของเมืองมีวิธีการได้แก่
1. วิธีการเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ว่าง FAR และ OSR
2. สัดส่วนการคลุมดินของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง (Building Coverage Ratio: BCR)
3. ระยะถอยร่นของอาคาร (Set Back Requirement)
พื้นที่สีลมเป็นพื้นที่ย่านเก่าที่มีทั้งอาคารขนาดเล็กและอาคารขนาดใหญ่เรียงรายกันอยู่
อย่างหนาแน่นทําให้การระบายความร้อนทําให้ยากดังนั้น จึงควรมีการควบคุม FAR, OSR รวมทั้ง
BCR ด้วยเพื่อให้รอบ ๆ อาคารมีพื้นที่ว่างมากขึ้นและพัฒนาพื้นที่เหล่านี้สําหรับการทําพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ทําให้อุณหภูมิบริเวณรอบ ๆ ลดลง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้คําตอบคิดเป็น 100%
ว่าวิธีการเหล่านี้มีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นั ก วิ เ คราะห์ ผั ง เมื อ งปฏิ บั ติ ก าร สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า การสร้างพื้นที่สีเขียวนั้นสามารถช่วยลดความร้อนได้ แต่หากนําพื้นที่สีเขียว
บริเวณนี้มาทําเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถมีคนเข้าไปใช้งานได้ก็จะยิ่งทําให้พื้นที่นั้นมีคุณภาพที่ดี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ในบางพื้นที่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากทางภาครัฐยังไม่มีการติดตามผลที่
ชัดเจน หากไม่มีการร้องเรียน กล่าวคือมีกฎหมายที่กําหนดให้ปฏิบัติตามแต่ไม่มีการติดตามผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร)
ระบุว่า พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เปิดโล่งสามารถทําให้อุณหภูมินั้นลดลง โดยในทางการปฏิบัติทางภาครัฐ
ต้องมีมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ เช่น การลดภาษีควรที่จะมีการบอกในกฎหมายว่าถ้าหากจะปรับปรุง
พื้นที่เปิดโล่งต้องเป็นไปตามตามมาตรการที่ชัดเจน
3. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั ก วิ ช าการแผนที่ ชํ า นาญการ สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า การนําพื้นที่นอกอาคารมาทําเป็นพื้นที่สีเขียวมีความเหมาะสม และพื้นที่สี
เขียวสามารถช่วยลดอุณหภูมิลงได้ แต่ในการนําไปปฏิบัตินั้นก็ต้องมีมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษี
ระบบโบนัส มาตรการที่ทางสํานักผังเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน
เป็นต้น
4. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนักงานวางผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ระบุว่า การที่นําพื้นที่นอกอาคารเหล่านี้มีทําเป็นพื้นที่สีเขียวจะสามารถเป็นการเพิ่มทางเดินสีเขียว
ให้กับเมืองได้ โดนการนําไปปฏิบัติต้องมีเครื่องมือจู งใน ซึ่งแรงจูงใจต้องมีในระดับที่แตกต่างกัน
ออกไป
5. ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า การนําพื้นที่ด้านนอกอาคารไปทําเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วมี
ความเหมาะสม เนื่องจากช่วยลดอุณหภูมิ สร้างความยั่งยืนให้กับอาคาร รวมทั้งทําให้พื้นที่โครงการมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม ส่วนการนําไปปฏิบัติต้องมีการออกเป็นกฎหมายให้ชัดเจน เพราะหากเป็นเพียง
มาตรการอาจจะยังไม่เกิดผลที่ชัดเจนมากนัก และเนื่องจากทางภาคเอกชนนั้นเป็นผู้ที่ต้องดําเนินการ
สร้างการดําเนินในการทําพื้นที่สีเขียวเอง ซึ่งทําให้ต้องมีค่าบํารุงรักษาไปยังผู้ที่เข้ามาซื้อหรือ เช่าพื้นที่
อาคารส่งผลให้ ภาระตกไปอยู่ ที่ ผู้เช่าและผู้ซื้อ ทําให้เป็นปัจจัยสํ าคั ญในการคํานึงถึงการเก็บค่า
ส่วนกลางในการบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
6. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า วิธีการนําพื้นที่ว่าง
ด้านนอกอาคารไปทําเป็นพื้นที่สีเขียวมีความเหมาะสม เนื่องจาก พื้นที่สีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
โล่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน การพัฒนาพื้นที่สีเขียวนอกจากเป็น
เพียงพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ จะต้องทําให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพด้วย ต้องให้มีกลุ่มคนเข้าไปใช้งานใน
พื้นที่นั้นได้จริง
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จากความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในหลักการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อนเรื่องความหนาแน่นของเมืองสรุปได้ว่าวิธีการเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ว่าง วิธีการเรื่อง
สัดส่วนการคลุมดินของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการเรื่องระยะถอยร่นอาคารมีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติ การนําพื้นที่ภายนอกอาคารไปใช้สําหรับเป็นพื้นที่สีเขียวจะช่วยส่งผลให้อุณหภูมิใน
บริเวณนั้นลดลง และเพื่อให้พื้นที่สีเขียวเหล่านี้มีคุณภาพควรมีการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้า
ไปใช้งานได้
หลักการเรื่องความสูงและลักษณะอาคาร
หลักการเรื่องความสูงและลักษณะอาคาร ประกอบไปด้วยวิธีการ 3 ข้อ ได้แก่ ความสูง
ของอาคาร การทําหลังคาสีเขียว และระบบหลังคาเย็น โดยจากการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
1. ความสูงของอาคาร (Building Height)
พื้นที่สีลมเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างอาคารอยู่แล้ว ซึ่งการเรียงตัวของอาคารตลอด
ถนนสีลมมีอย่างต่อเนื่อง ทําให้ลมไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก ดังนั้นอาคารสูงไม่ควรเรียงตัวติดกัน
มากเกิ น ไปควรเว้ น ช่ อ งว่ า งระหว่ า งอาคารเพื่ อ ให้ อ ากาศระบายถ่ า ยเทได้ส ะดวก อย่า งไรก็ ต าม
โครงข่ายอาคารในพื้นที่สีลมที่ก่อสร้างขึ้นมาแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยาก หากในอนาคตมีโครงการ
ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ก็ควรสร้างย่อย ๆ เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างอาคารมากกว่าการสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่เพียงอาคารเดียว เพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านระหว่างช่องว่างอาคารเหล่านี้ได้เพื่อระบายอากาศ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้คําตอบคิดเป็น 100% ว่าวิธีการเหล่านี้มีความเหมาะสม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า ในการวางตัวของอาคารแทนที่จะเป็นอาคารขนาดใหญ่เพียงอาคารเดียว
แต่ให้มีการสร้างเป็นอาคารขนาดย่อย ๆ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีความเหมาะสมแต่ในทาง
ปฏิบัติจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ มี FAR Bonus หรือมีการลดหย่อนภาษี โดยมีหน่วยงานทางภาครัฐ
มามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง กรุงเทพ
มหานคร) ในการออกแบบการวางตัวอาคารของประเทศไทย การคํานึงถึงทิศทางลมของอาคารน้อย
ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการระบายความร้อน ถ่ายเทอากาศให้ออกไปจากพื้นที่ไม่ใ ห้ความร้อนสะสม
การออกแบบโครงการให้เป็นอาคารขนาดย่อย พร้อมทั้งมีพื้นที่ช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกนั้น
จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก โดยในทางนําไปปฏิบัติในปัจจุบันนี้มีมาตรการเรื่องอาคารเขียวอยู่
แล้ว แต่อาจมีการระบุรายละเอียดในการออกแบบเพิ่มขึ้นอีก และที่สําคัญควรมีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ด้วย
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1.3 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั กวิชาการแผนที่ชํานาญการ สํานั กผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า การระบายอากาศ การถ่ายเทอากาศมีความจําเป็นอย่างมากเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน แต่ทั้งนี้จําเป็นต้องมีมาตรการในการออกแบบ กฎหมาย
ผังเมือ งต้องมี ก ารระบุ ล งไปถึ งรายละเอียดเรื่อ งทิศ ทางลม ทิ ศทางแดดต้ อ งมีแรงจู งใจในการให้
ภาคเอกชนมาปฏิบัติตาม เช่น ระบบโบนัส รวมถึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา ต้องมีการ
ก่อตั้งหน่วยงานที่เป็นกลาง และให้มีผู้เชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน ทั้งวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง
รวมทั้งคนในพื้นที่ด้วย
1.4 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนั ก งานวางผั ง เมื อ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง
เมือง) ระบุว่า ในมาตรการในการสร้างอาคารเป็นอาคารย่อย ๆ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนั้นต้อง
มีการทํา Design Guideline รวมทั้งมีการจัดทํา Zoning เฉพาะย่านให้ชัดเจน ในทางนําไปปฏิบัติ
ต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการก่อสร้าง เช่น การลดภาษี ซึ่งปัจจุบันนี้อาจใช้กลไกตลาดเข้ามาส่วน
เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันแนวความคิดเมืองสีเขียวมีส่วนในการยกระดับ หรือเพิ่มคุณภาพให้กับแบ
รนด์ในการก่อสร้างอาคาร
1.5 ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า การสร้างอาคารเพียงอาคารเดียวปกตอมีการคํานึงถึง
ทิศทางลมอยู่แล้ว แต่หากการสร้างอาคารเป็นอาคารย่อยหลายอาคารภายในอาคารเพื่อให้มีช่องลม
สําหรับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนั้น ต้องมีการคํานึงถึงระบบการให้บริการของแต่ละอาคารเพิ่ม ถ้า
สร้างอาคารหลายหลังค่าบํารุงรักษาระบบการให้บริการอาคารก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าหาก
มาตรการทางภาครัฐเอื้อให้ภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการทํา เช่น หากทําตามมาตรการนี้แล้วส่งผลให้
การดําเนินการเรื่องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้มากขึ้นทางภาคเอกชนก็ยินดีในการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว
1.6 ตัว แทนผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นออกแบบและวางผัง ชุ ม ชนเมื อ ง ระบุ ว่ า ในการ
ดําเนินการต้องมีการออกแบบถึง Master Plan เป็นสําคัญต้องมีการคํานึงถึงทิศทางลมเพื่อให้ลม
สามารถถ่ายเทได้สะดวก โดยในทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารจะต้องเป็นตัวกําหนด เช่น
กําหนดว่าอาคารที่จะสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่น่านสีลมจะต้องมีการออกแบบ Master Plan ด้วย
2. การทําหลังคาสีเขียว (Green roof)
ปัจ จุ บั น อาคารสู ง บริเ วณถนนสีล มยั ง ไม่มี อาคารใดที่ ทํา หลั ง คาสี เขี ย ว แต่ ก ารทํ า
หลังคาสีเขียวเป็นสิ่งที่สามารถทําบนโครงสร้างอาคารเก่าได้ จึงควรมีการทําหลังคาสีเขียว เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ย่านสีลม โดยความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า แนวความคิดในการทําหลังคาเขียวมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ซึ่งแนวคิด
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นี้ถูกบรรจุไว้ในข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครปี 2556 อยู่แล้ว โดยหากอาคารใดที่มีการทําพื้นที่สี
เขียว หรือมีลักษณะผ่านเกณฑ์เป็นอาคารเขียวจะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้น 20%
2.2 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมืองกรุงเทพ
มหานคร) ระบุว่า การทําหลังคาเขียวจะช่วยลดอุณหภูมิให้กับอาคารได้ โดยควรมีการส่งเสริมให้มี
การทํามากกว่าหลังคาเขียว เช่น เป็นอาคารประหยัดพลังงานจากภายในอาคารด้วย
2.3 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั กวิชาการแผนที่ชํานาญการ สํานักผั งเมื อง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า การทําหลังคาเขียวจะช่วยให้อาคารนั้นได้ประโยชน์รวมทั้งคนภายนอก
อาคารก็จะได้รับออกซิเจนจากพื้นด้วย ซึ่งควรมีการส่งเสริมมาตรการเพื่อให้อาคารหลาย ๆ อาคารมี
แรงจูงใจในการทําอาคารเขียว
2.4 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนักงานวางผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ระบุว่า การทําหลังคาเขียวมีความเหมาะสมแต่อาจทําได้เพียงอาคารสูงในระดับหนึ่งเท่านั้น
2.5 ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า การทําหลังคาเขียวมีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็
ตามในการดําเนินการในการก่อสร้างนั้นมีขั้นตอนหลายขั้นตอน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็น
จํานวนมาก ดังนั้นทางภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจให้ทางภาคเอกชนดําเนินการ เช่น การลดภาษี การให้
FAR Bonus
2.6 ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า การทําหลังคา
เขียวมีความเหมาะสม ในทางปฏิบัติจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ในการติดตามผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบหลังคาเย็น (Cool Roof)
ปัจจุบันอาคารสูงบริเวณถนนสีลมยังไม่มีอาคารใดที่ระบบหลังคาเย็นนั้นเป็นระบบ
หลังคาแบบลดความร้อนด้วยกลไลทางธรรมชาติ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มช่องระบายอากาศ
ใต้หลังคา ทําให้อุณหภูมิในตัวบ้านเย็นลง โดยอาศัยหลักการที่ว่า อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นและดูด
อากาศเย็นเข้าไปแทน ที่ทําให้อากาศร้อนถูกถ่ายเทออกไปจากหลังคาเกือบหมด ช่วยให้ภายในบ้าน
เย็นสบายเหมือนถูกหล่ อเย็ นด้วยลมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากการสัมภาษณ์ กลุ่ม ตัวอย่ างตอบไปใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น ทั้ ง หมด คื อ มี เ ห็ น ด้ ว ยและเหมาะสมในการให้ อ าคารมี ร ะบบหลั ง คาเย็ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่าการให้อาคารมีระบบหลังคาเย็นมีความเหมาะสม และสมควรจะถูกบรรจุไว้
ในกฎกระทรวง
3.2 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นั กผั งเมื องปฏิ บั ติ การ สํ านั กผั งเมื องกรุ งเทพ
มหานคร) ระบุว่า ในการทําระบบหลังคาเย็นอาจมีวัสดุบางอย่างที่ต้องมีการนําเข้า เพื่อเอื้อประโยชน์
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ให้กับเจ้าของอาคารควรมีการลดภาษีวัสดุนําเข้า หรือภาษีการผลิตวัสดุดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คน
เลือกใช้วัสดุนั้น
3.3 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั กวิ ชาการแผนที่ชํานาญการ สํานั กผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า การทําระบบหลังคาเย็นต้องดูถึงความคุ้มทุนจากการใช้วัสดุด้วยเมื่อเทียบ
กับอุณหภูมิที่ลดลง รวมทั้งค่าบํารุงรักษา
3.4 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนักงานวางผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ระบุว่า การทําระบบหลังคาเย็นมีความเหมาะสมแต่มีข้อจํากัดเรื่องความสูงของอาคาร ดังนั้นจําเป็นต้อง
มีการทํา Design Guideline, Zoning ให้เหมาะสมกับพื้นที่ว่าพื้นใดควรทําพื้นที่ใดไม่ควรทํา รวมทั้ง
ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด
3.5 ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า การทําระบบหลังคาเย็นมีความเหมาะสมหากทาง
ภาครัฐมีความชัดเจนถึงมาตรการทางภาคเอกชนก็ยินดีที่จะทําตาม
3.6 ตัวแทนผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า มีความ
เหมาะสมในการทําระบบหลังคาเย็น แต่จําเป็นจะต้องมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ต้องมีการ
ทํา Design Guideline
จากความคิดเห็นที่มีต่อหลักการเรื่องความสูงและลักษณะอาคาร โดยมีวิธีการเรื่อง
ความสูงของอาคาร การทําหลังคาสีเขียว และระบบหลังคาเย็นสรุปได้ว่าเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม
ซึ่งการที่จะให้วิธีการเหล่านี้นําไปใช้ในทางปฏิบัติทางภาครัฐต้องมีเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจ เช่น ระบบ
การลดหย่อนภาษี ระบบ FAR Bonus เพื่อให้เจ้าของอาคารดําเนินการตาม รวมทั้งควรมีการทํา
Design Guideline, Zoning อย่างชัดเจน
หลักการเรื่องพื้นที่ว่างของเมือง
หลักการเรื่องพื้นที่ว่างของเมือง ประกอบไปด้วยวิธีการ 3 วิธีการ ได้แก่ การเพิ่มสวน
สาธารณะในเขตพื้นที่เมือง Cool Pavements และการออกแบบถนนและทางเดินเท้า โดยจากการ
สัมภาษณ์มีรายละเอียด ดังนี้
1. การเพิ่มสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เมือง
พื้นที่ย่านสีลมสามารถเพิ่มพื้นที่สาธารณะได้ โดยมีพื้นที่ได้แก้บริเวณสุสานจีนกว่างเจ้า
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย ติดกับถนนใหญ่ จากการสัมภาษณ์ทุกกลุ่มตัวอย่างให้คําตอบว่ามีความ
เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่สาธารณะจะช่วงลดอุณหภูมิให้กับถนนสีลมได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า มีความเหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ แต่พื้นที่บริเวณสุสานจีน
กว่า งเจ้ า เดิ ม เป็น สุ ส านอาจมีป ระเด็ น เรื่อ งวั ฒ นธรรมเข้า มีเ ป็น อิท ธิพ ลในการเปลี่ ย นแปลงพื้น ที่
นอกจากนี้จะต้องมีการเวนคืนที่ดินซึ่งทางภาครัฐจะต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก
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1.2 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมืองกรุงเทพ
มหานคร) ระบุว่า มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการทําพื้นที่สีเขียว เนื่องจากพื้นที่สีเขียวจะเป็นพื้นที่
ที่น้ําซึมผ่านได้ ซึ่งน้ําที่สะสมอยู่ในพื้นที่จะช่วยลดอุณหภูมิให้ลดลง โดยที่ทางภาครัฐอาจจะต้องมี
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาเนื่องจากเป็นที่ดินของเอกชน อาจมีมาตรการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
1.3 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั กวิชาการแผนที่ชํานาญการ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) มีความเหมาะสมในการทําพื้นที่สาธารณะ แต่มีความเป็นไปได้ยาก เพราะเป็นพื้นที่
ของเอกชน ในการดํา เนิ น การต้อ งมี ก ารศึก ษาความเป็ น ไปได้ เรื่ อ งงบประมาณต้ อ งมี ก ารจั ด ให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชนคุ ย กั น พั ฒ นาพื้ น ที่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ จั ด หา
ประโยชน์
1.4 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนั ก งานวางผั ง เมื อ ง กรมโยธาธิ ก ารและ
ผังเมือง) ระบุว่า การเพิ่มพื้นที่สาธารณะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งพื้นที่นี้มีการเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่บริเวณนี้
1.5 ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า การทําพื้นที่สุสานจีนกว่างเจ้าเป็นพื้นที่สาธารณะมี
ความเหมาะสมเป็นอย่างมาก
1.6 ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า การทําพื้นที่
สุสานจีนกว่างเจ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้มีประโยชน์อย่างมาก แต่อาจติด
ปัญหาในประเด็นวัฒนธรรม
2. Cool Pavements
พื้นที่ทางเดินเท้าภายในพื้นที่ควรมีการนําเอาวัสดุที่จะช่วยระบายความร้อนนํามาใช้
เช่น บล๊อกปูถนนแบบพิเศษที่สามารถดูดซึมน้ําและกักเก็บน้ําไว้ได้ ซึ่งจะทําให้ช่วยลดอุณหภูมิของ
ผิวสัมผัสวัสดุให้ต่ํากว่าวัสดุทั่วไป 3-5 องศา และทางเดินเท้าอาจมีพื้นที่บางส่วนที่ใช้หญ้ามาปูพื้นผิว
เพื่อให้พื้นที่ พื้นหญ้าเป็นพื้นที่ เก็บกั กน้ํา ให้น้ําเป็นตัวช่วยระบายความร้ อนออกจากพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าเห็นด้วย และความมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า การใช้วัสดุมาช่วยในการปูพื้นถนน โดยใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อนมีความ
เหมาะสมอยางยิ่ ง แต่ก็ ขึ้นอยู่ กับงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งอาจให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการ
และสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดภาษีไปในขณะเดียวกัน
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2.2 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง กรุงเทพ
มหานคร) ระบุว่า วิธีนี้จะช่วยลดอุณหภูมิให้กับพื้นที่เมืองได้ ซึ่งทางภาครัฐต้องมีการกําหนดการออก
วัสดุ การออกแบบของวิศวกรรมของสํานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร
2.3 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั กวิชาการแผนที่ชํานาญการ สํานั กผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า มีความเหมาะสมในการทําพื้นผิวที่ช่วยลดความร้อน และต้องมีการออก
ข้อกําหนด Design Guideline อย่างชัดเจน
2.4 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนักงานวางผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ระบุว่า มีความเหมาะสม หากมีการดําเนินการที่เป็นมาตรการแล้ว ทางภาครัฐก็จะต้องมีการติดตาม
ผลหลังจากการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย
2.5 ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า การให้วัสดุปูพื้นทางเพื่อลดความร้อนมีความเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง
2.6 ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า การให้วัสดุปู
พื้นทางเพื่อลดความร้อนมีความเห็นด้วยแต่ต้องมีการศึกษาถึงระบบการก่อสร้าง การปูพื้นถนนอย่าง
ละเอียดเพื่อให้การก่อสร้างออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน
3. การออกแบบถนนและทางเดินเท้า
การออกแบบถนนและทางเดินเท้าต้องมีการออกแบบเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เช่น
บริเวณด้านหน้าอาคารที่มีพื้นที่ด้านหน้า พื้นที่เกาะกลางถนน พื้นที่ทางเดินยกระดับ เพื่อให้พื้นที่สี
เขียวเหล่านี้ช่วยลดอุณหภูมิภายในพื้นที่โดยมีวิธีการคือ
1. ทางเดินทางบนถนนสีลมบางช่วงมีขนาดกว้างพอที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวลงไปได้ เช่น
พื้นที่ทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารบุญมิตร เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้ที่สัญจรไปมา
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางของถนนสีลมซึ่งบางช่วงของเกาะกลางยังไม่ได้มี
การปลูกต้นไม้
3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเดินลอยฟ้าจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงไปยังสถานี
รถไฟใต้ดินสวนลุมพินี
โดยจากการสัมภาษณ์ทุกกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ทางเดินเท้า ต้องมีการออกแบบที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเดินเท้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการจัดระเบียบ ส่วนเรื่องความเป็นไปได้
อาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาเป็นจํานวนมาก ส่วนพื้นที่ทางเชื่อ
รถไฟฟ้าที่จะพัฒนาเป็นทางเดินสีเขียวมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาในอนาคต
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3.2 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมืองกรุงเทพ
มหานคร) ระบุว่า มีความเหมาะสม เพราะจะช่วยลดอุณหภูมิ หากมีการพัฒนาทางเดินเท้าจะเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางเดินเท้าได้ดี เป็นการลดปริมาณการจราจร ลดอุณหภูมิจากการใช่รถยนต์ ในทาง
ปฏิบัติต้องมีการทํา Design Guideline โดยให้สํานักงานเขต สํานักผังเมืองเข้ามาดําเนินการ
3.3 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั กวิ ชาการแผนที่ชํานาญการ สํ านักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) มีความเหมาะสมโดยที่ต้องมีหน่วยงานเจ้ามาดูแลรับผิดชอบ ต้องมีการดูแลอย่าง
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ส่วนบริเวณทางเดินลอยฟ้าต้องมีการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ต้อง
คํานึงถึงการทํางานเดิมคือการสัญจร การออกแบบต้องไม่ไปเพิ่มอุปสรรคต่อการสัญจรทางเดินลอยฟ้า
3.4 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนั ก งานวางผั ง เมื อ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง
เมือง) ระบุว่า การออกแบบถนนและทางเดินเท้านอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเดินเท้า ช่วยลด
อุณหภูมิแล้วยังเป็นการส่งเสริมด้านสังคมอีกด้วย เนื่องจากผู้คนที่เข้ามาใช้งานทางเดินเท้าที่มากขึ้น
จะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม พื้นที่ทางเดินลอยฟ้าสมควรมีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการ
เดินและอาจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
3.5 ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า มีความเหมาะสมในการพัฒนาแต่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการสูง อาจให้ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในการดําเนินการ
3.6 ตัวแทนผู้เชี่ ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า มีความ
เหมาะสม แต่ต้องมีการทํา Design Guideline และมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบเช่น บริเวณเกาะ
กลางถนนให้ กทม.มารับผิดชอบเป็นต้น
จากกการสั ม ภาษณ์ ค วามคิด เห็น กลุ่ม ตัว อย่า งในหลั ก การเรื่อ งพื้นที่ ว่า งของเมื อ ง
โดยวิธีการเพิ่มสวนสาธารณะ Cool Pavement และวิธีการออกแบบถนนและทางเดินเท้าสามารถ
สรุปได้ดังนี้วิธีการทั้ง 3 วิธีการ ควรมีการนําไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อเนื่องจากวิธีการเหล่านี้สามารถช่วย
บรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนได้ ซึ่งในแต่ละวิธีการมีเงื่อนไขในความเป็นไปได้ที่
แตกต่างกันออกไป แต่ทุก ๆ วิธีการควรมีการทํา Design Guideline เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่
ชัดเจน
หลักการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากวิธีการในข้างต้นการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนพื้นที่ที่มี
ความหนาแน่นสูงมีความเหมาะสมทุกวิธี แต่ในการประยุกต์ใช้นั้นบางวิธีการเป็นไปได้ยากด้วยเหตุผล
หลายประการ ในการสัมภาษณ์ส่วนนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นในการนําวิธีการเหล่านั้น
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นั ก วิ เ คราะห์ ผั ง เมื อ งปฏิ บั ติ ก าร สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) วิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ หลักการเรื่องความสูงและลักษณะอาคาร เนื่องจาก
สามารถบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงได้ หลักการถัดมา คือ การออกแบบถนนและทางเดินเท้า และการ
พัฒนาพื้นที่ทางเดินลอยฟ้า
2. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร)
ระบุว่า วิธีการที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุด คือ การปรับปรุงพื้นที่ทางเดินเท้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
รองลงมา คือ การทํา Cool Pavement และหลักการในการกําหนด FAR
3. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั ก วิ ช าการแผนที่ ชํ า นาญการ สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า วิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การพัฒนาทางเดินลอยฟ้าให้เป็นทางเดิน
สีเขียววิธีการถัดมา คือ การพัฒนาเกาะกลางถนนให้มีการปลูกต้นไม้ตลอดทั้งแนว และวิธีการทํา
Cool Pavement
4. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนักงานวางผังเมื อง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ระบุว่า วิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การปรับปรุงทางเดินเท้า และพื้นที่ด้านหน้าอาคารให้เขื่อมโยง
กัน และพัฒนาให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
5. ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า วิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การทํา Green Roof และ
ถัดมาคือการทํา Pocket Park ด้านหน้าอาคาร
6. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า ทุกวิธีการสามารถ
เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการการจัดการ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงหลักการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้จริง โดยให้เรียงลําดับถึงวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเป็น
ที่แตกต่างกันออกไป แต่ละความคิดเห็นให้ความสําคัญในแต่ละวิธีการที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะมีการสรุป
ถึงวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุดในส่วนต่อไป
วิธีการอื่น ๆ ในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน และการนําไปใช้ในเชิง
มาตรการในการออกแบบชุมชนเมือง
ในการบรรเทาผลกระทบปรากฏการณ์เกาะความร้อนยังมีมาตรการ หลักการ และวิธีการ
อื่น ๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ โดยต้องอาศัยภาคภาคีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจากการ
สัมภาษณ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 1 (นั ก วิ เ คราะห์ ผั ง เมื อ งปฏิ บั ติ ก าร สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า ในการดําเนินงานเชิงมาตรการเพื่อให้วิธีการในข้างต้นสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้จริงจะต้องมีมาตรการที่เป็นแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตาม เช่น การลดภาษี
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การให้ FAR. Bonus เป็นต้น โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน สํานักงานเขต
2. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 2 (นักผังเมืองปฏิบัติการ สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร)
ระบุว่า อาจทําทางเดินสีเขียวใต้รถไฟฟ้า ทางจักรยานลอยฟ้า ซึ่งทั้งนี้ในการปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ต้องมี
การทํา Design Guideline ต้องมีการผลักดันการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คนเหล่านี้เข้ามามี
บทบาทในการทํา Design Guideline โดยให้มีสํานักงานเขต สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน
รฟม. เข้ามามีบทบาทร่วมกัน
การทําพื้นที่สีเขียวใต้รถไฟฟ้า หรือการสร้างจักรยานลอยฟ้าเป็นการส่งเสริมให้ใช้
ขนส่งมวลชน การเดินเท้า และจักรยานและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองที่มีความหนาแน่น
ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าการใช้ยานพาหนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อุณหภูมิภายในเมืองสูงขึ้น
ดังนั้นการส่งเสริมการเดินทางในรูปแบบอื่นจะช่วยให้มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง โดยมีแนวคิด
จาก The Bangkok skyride and skypark by Marques and Jordy

ภาพที่ 37 The Bangkok skyride and skypark by Marques and Jordy
ที่มา: อาสาอาคิเต็ก, The Bangkok Skyride and Skypark by Marques and Jordy 02,
เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://aasarchitecture.com/2014/11/bangkokskyride-skypark-marques-jordy.html/the-bangkok-skyride-and-skypark-by-marquesand-jordy-02
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The Bangkok skyride and skypark by Marques and Jordy เป็นงานออกแบบ
แนวคิดที่จะทําทางจักรยานคู่ไปกับแนวรถไฟฟ้าโดยใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว และเสนอให้บริเวณใต้
ทางจักรยานและ รถไฟฟ้าเป็นสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองคอนกรีต

ภาพที่ 38 The Bangkok skyride and skypark by Marques and Jordy
ที่มา: อาสาอาคิเต็ก, The Bangkok Skyride and Skypark by Marques and Jordy 02,
เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://aasarchitecture.com/2014/11/bangkokskyride-skypark-marques-jordy.html/the-bangkok-skyride-and-skypark-by-marquesand-jordy-02
แนวคิดของการทํา Skyride คือ การลดความหนาแน่นบนท้องถนนและส่งเสริมคน
เดินทางไปทํางานด้วยด้วยจักรยานและทางเดินเท้า ซึ่งปกติแล้วการเดินทางเพื่อไปยังศูนย์กลางเมือง
เฉลี่ยใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง ซึ่งทําให้เห็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นมาก แนวคิด Skyride จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโดยให้คนหันมาใช้จักรยาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวลอยผ้า และพื้นที่สี
เขียวในระดับธรรมดา
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ภาพที่ 39 The Bangkok skyride and skypark by Marques and Jordy
ที่มา: อาสาอาคิเต็ก, The Bangkok Skyride and Skypark by Marques and Jordy 02,
เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://aasarchitecture.com/2014/11/bangkokskyride-skypark-marques-jordy.html/the-bangkok-skyride-and-skypark-by-marquesand-jordy-02
จากการพัฒนาเมือง 30 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอัตราพื้นที่สีเขียวมีแนวโน้มน้อยลง
Skypark จะมาตอบโจทย์การเพิ่มพื้นที่เสียวให้กับคนกรุงเทพ และยังทําให้คนที่เข้ามาใช้ส่วนลอยฟ้า
ได้มองเมืองจากมุมสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดความดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่สาธารณะ

ภาพที่ 40 The Bangkok skyride and skypark by Marques and Jordy
ที่มา: อาสาอาคิเต็ก, The Bangkok Skyride and Skypark by Marques and Jordy 02,
เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://aasarchitecture.com/2014/11/bangkokskyride-skypark-marques-jordy.html/the-bangkok-skyride-and-skypark-by-marquesand-jordy-02
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3. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 3 (นั ก วิ ช าการแผนที่ ชํ า นาญการ สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า ในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในพื้นที่หนาแน่น
อย่างกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องมองเป็นภาพกว้างมากขึ้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวที่
เชื่อมยาวกันเป็นผืนใหญ่ และพื้นที่นี้จะช่วยเป็นปอดของเมืองได้อย่างแท้จริง อาจนําแนวคิด Central
Park ใน New York มาใช้ โดยการนําพื้นที่สวนลุมพินี พื้นที่โรงงานยาสูบ ที่ราชพัสดุ พื้นที่บริเวณ
บ่อนไก่ มาทําเป็นสวนขนาดใหญ่ในกลางกรุงเทพมหานคร โดยให้ภาคภาคีต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกันคือ
สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่
การสร้างสวนขนาดใหญ่ภายในพื้นที่เมือง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอ
แนวคิดว่าในพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ควรมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไว้ในพื้นที่เมือง เพื่อให้สวนขนาดใหญ่
เป็นทั้งพื้นที่ชะลอการไหลของน้ํา และพื้นที่สีเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิภายในเมืองอีกด้วย

ภาพที่ 41 Central Park, New York, USA.
ที่มา: เฟรเวอร์พิล, 6 Historic Central Park Landmarks To Tour This Springg, เข้าถึง
เมื่อ10 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จากhttp://flavorpill.com/nyc/article/other/6-historiccentral-park-landmarks-to-tour-this-spring
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอพื้นที่ในกรุงเทพมหานครใจกลางเมือง ได้แก่ พื้นที่สวน
ลุมพินี และพื้นที่โรงงานยาสูบ เพื่อเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกันเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ดังภาพที่ 42
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ภาพที่ 42 พื้นที่เสนอแนะในการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
4. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 4 (พนักงานวางผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง)
ระบุว่า ควรมีการสนับสนุนอาคารเขียวอย่างเต็มรูปแบบให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมองถึงปัญหาทางด้าน
การจราจรด้วยซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน โดยมาตรการทุก ๆ มาตรการ
ต้องมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด โดยมีสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ กรมสิ่งแวดล้อม
และกรมอื่น ๆ เข้ามาร่วมกันผลักดันเพื่อให้ออกมาเป็นยุทธศาสตร์
5. ตัวแทนภาคเอกชน ระบุว่า แต่ละพื้นที่ต้องขอความร่วมมือทางภาคเอกชนเพื่อให้
เอกชนดําเนินการตาม และต้องมีความชัดเจน หน่วยงานที่ต้องเข้ามาร่วมดําเนินการคือกระทรวง
ทรัพยากร สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตนั้น ๆ ภาคเอกชน
6. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ระบุว่า นอกจากจะมอง
การแก้ปัญหาระบบเมืองพื้นที่ภายนอก การเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว จะต้องมองระบบภายในอาคารด้วย
เช่น ระบบ Cooling ของอาคารทั้งหมด การนําน้ําในอาคารมาใช้หมุนเวียนระบบ Cooling System
ซึ่งระบบเหล่านี้จะช่วยทําให้ภายในอาคารอุณหภูมิลดลง ซึ่งในเชิงมาตรการต้องมีระบบกลไปภาษี
ที่ ม าเป็ น แรงจู ง ใจให้ ภ าคเอกชนทํ า ตาม หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งเข้ า มั บ ผิ ด ชอบได้ แ ก่ สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร เอกชนผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ กลุ่มอาคารเขียว
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ระบบ Cooling ของอาคาร ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนต้องมองลงไปถึง
การแก้ปัญหาในระดับอาคารด้วย โดยต้องคํานึงถึงระบบ Cooling ของอาคารทั้งหมด เช่น การนําน้ํา
ในอาคารมาหมุนเวียนระบบการทําความเย็นของอาคาร นําน้ําในอาคารมีช่วยให้ถนนเย็นลง น้ําเป็นมี
ส่วนสําคัญในการทําให้อาคารเย็นลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานในการทําความเย็นของ
อาคารและหากทุก ๆ อาคารคํานึงถึงระบบ Cooling System ก็จะส่งผลให้ระบบเมืองมีอุณหภูมิ
ลดลง

ภาพที่ 43 ระบบไหลเวียนน้ําในพื้นที่เมือง
ที่มา: ซิเรีย, Water Sensitive Urban Design in the UK, เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.ciria.org/Resources/Free_publications/Water_Sensitive_Urban_
Design.aspx
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จากที่ได้กล่าวในข้างต้นการบริหารจัดการน้ําเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากปรากฏการณ์เกาะความร้อนได้ โดยจากบทความสามารถสรุปได้ดังนี้
1. การลดระดับอัตราการ Run off ของน้ําฝนเพื่อไม่ให้โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการ
รองรับน้ําต้องทํางานมาจนเกินไป โดยกําหนดไว้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ
2. การออกแบบเส้นทางการไหลของน้ําไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกับพื้นที่สิ่งปลูกสร้างในช่วงที่
มีปริมาณน้ํามาก ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ถนน หรือพื้นที่สีเขียว แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการได้
3. การมีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่สําหรับระบบนิเวศ และเป็นพื้นที่ที่ดึงดูด
ให้คนเข้ามาใช้งาน
4. หากพื้นที่ใดเป็นพื้นที่น้ําท่วมถึง ที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะต้องมีการออกแบบ
เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
5. พื้นที่ริมน้ําที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจต้องสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใช้งานเมื่ออยู่ในภาวะที่มีปริมาณน้ํามาก
6. ต้องมีการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อนําน้ําเสียไปใช้ประโยชน์สําหรับการรดน้ํา
ต้นไม้สวนสาธารณะในช่วงฤดูน้ําน้อย เพื่อไม่ไปรบกวนระบบน้ําอื่น ๆ
จากการสอบถามความคิดเห็นถึงวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากกลักการที่ได้รวบรวมมาในข้างต้นสําหรับ
วิธีการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยบรรเทา
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้โดยจะระบุรายละเอียดในส่วนต่อไป
สรุปแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการบรรเทาผลกระทบ
จากปรากฏการณ์เกาะความร้อนได้มีการให้เรียงลําดับจากแนวทางที่เป็นไปได้จริงมากที่สุด 3 อันดับ
และนําไปวิเคราะห์โดยให้ค่าคะแนน คือ เป็นไปได้มากที่สุด = 3 คะแนน เป็นไปได้ปานกลาง = 2
คะแนน และเป็นไปได้น้อย = 1 คะแนนดังตารางที่ 4

วิธีการ

หมายเหตุ : 1 = เป็นไปได้น้อย, 2 = เป็นไปได้ปานกลาง, 3 = เป็นไปได้มาก

หลักการ

ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
ผู้ให้
รวมค่า
สัมภาษณ์ 1 สัมภาษณ์ 2 สัมภาษณ์ 3 สัมภาษณ์ 4 สัมภาษณ์ 5 สัมภาษณ์ 6 คะแนน
อัตราส่วนพื้นอาคารต่อพื้นที่ว่าง หรือ
1
2
3
FARและ OSR
สัดส่วนการคลุมดินของอาคาร หรือสิ่ง
1
2
3
ความหนาแน่นของเมือง ปลูกสร้าง (Building CoverageRatio
: BCR)
1
2
3
ระยะถอยร่นของอาคาร
(Set BackRequirement)
ความสูงของอาคาร (Building Height)
3
2
5
ระยะถอยร่นของอาคาร
Green Roof หลังคาสีเขียว
3
3
2
8
(Set BackRequirement)
3
2
5
Cool Roofs
การเพิ่มสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เมือง
1
2
2
2
7
พื้นที่ว่างของเมือง
Cool Pavements
2
1
2
5
2
3
3
3
2
13
การออกแบบถนนและทางเดินเท้า

ตารางที่ 5 แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
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จากตารางที่ 4 สรุ ปได้ ว่า แนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุ ดในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน คือ การออกแบบถนนและทางเดินเท้า ซึ่งอยู่ในหลักการพื้นที่ว่างของ
เมือง และเห็นได้ว่าหลักการเรื่องพื้นที่ว่างของเมืองมีค่าคะแนนมากที่สุดเมื่อรวมกัน การออกแบบ
ถนนและทางเดินเท้ามีวิธีการนําไปใช้ คือ การออกแบบพื้นที่ทางเดินเท้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการ
นําพื้นที่ด้านหน้าของอาคารบางช่วงของถนนรวมกับพื้นที่ทางเดินเท้าและออกแบบพื้นที่ทางเดินเท้า
ใหม่ โดยให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้ที่สัญจรทางเท้าทําเป็นสวนขนาดย่อมนอกจาก
จะเป็นการเพิ่ม พื้นที่ สีเขียวแล้ วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กั บผู้ที่ เข้ามาใช้พื้นที่ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมเดินเท้า เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการจราจรเพื่อลดอุณหภูมิจากรถยนต์และ
มลพิษที่ออกมาจากรถยนต์
นอกจากนั้น การปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนตลอดทั้งแนวของถนน เพื่อให้ต้นไม้
ช่วยลดอุณหภูมิจากการใช้ยานพาหนะลดลง และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเดินลอยฟ้าจาก
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินสวนลุมพินีพื้นที่นี้สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ โดยที่
ยังคงรูปแบบการใช้งานเดิมโดยวิธีการนี้จะต้องมีภาครัฐเข้ามามีส่วนในการผลักดันวิธีการเพื่อให้
นําไปใช้ปฏิบัติได้จริง ต้องมีการทํา Design Guideline เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการนําไปพัฒนา
แนวทางที่ได้คะแนนรองลงมา คือ การทําหลังคาเขียว ในการทําหลังคาเขียวนั้นเป็น
แนวทางที่เป็นไปได้ง่ายเนื่องจากเป็นแนวทางที่ถูกบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครปี 2556 อยู่
แล้ว และการทําหลังคาเขียวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการทําอาคารเขียว ซึ่งการทําอาคารเขียวตาม
เกณฑ์จะทําให้มีมีแรงจูงใจด้วยระบบโบนัสในการเพิ่ม FAR. ด้วยวิธีนี้แนวทางการทําหลังคาเขียวจึง
เป็นแนวทางที่สามารถเป็นไปได้จริง
แนวทางที่ได้คะแนนเป็นอันดับถัดมาคือ การเพิ่มสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เมืองการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่สีลมโดยในพื้นที่ศึกษาเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสุสานกว่างเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่
โล่ ง และสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยเนื่ อ งจากติ ด กั บ ถนนหลั ก จึ ง เหมาะสมที่ จ ะนํ า ไปพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่
สวนสาธารณะต่อไป แต่เนื่องจากพื้นที่สุสานกว่างเจ้าเป็นพื้นที่ของภาคเอกชนจึงทําให้ความเป็นไปได้
นั้นน้อยเนื่องจากทางภาครัฐจะต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก และอาจมีประเด็นทางวัฒนธรรม
ความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง

บทที่ 6
สรุปผลและเสนอแนะ
ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวสรุปผลการศึกษาเรื่องแนวทางบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์
เกาะความร้อนที่ได้ทําการศึกษามาในข้างต้น สรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แนวทางการบรรเทา
ผลกระทบที่เป็นไปได้ เงื่อนไขการนําไปใช้ในแต่ละแนวทาง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สรุปแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากการศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน พบว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เมืองที่มีการใช้กิจกรรมและใช้พื้นที่อย่างหนาแน่น ซึ่งเมื่อวัดอุณหภูมิในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่น
กับพื้นที่ข้างเคียง พบว่า ในพื้นที่เมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่รอบ ๆ ซึ่งภาวะอุณหภูมิที่สูงนั้นส่งผล
กระทบหลายด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ผลกระทบต่อสภาวะอากาศ และผลกระทบต่อ
การสูญเสียพลังงาน จึงจําเป็นต้องมีแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
จากการศึกษาและรวบรวมแนวทางจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่ง
หลักการได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ความหนาแน่นของเมือง ความสูงและลักษณะอาคาร และพื้นที่
ว่างของเมือง โดยในแต่ละหลักการสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ความหนาแน่นของเมือง ในส่วนนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่อง FAR, OSR, BCR และ Set
Back ของอาคาร โดยอาคารควรมีการเว้นช่องว่างระหว่างอาคาร ทั้งนี้เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
พัดนําความร้อนในพื้นที่ออกไป และเพื่อนําพื้นที่ว่างไปใช้สําหรับการทําพื้นที่สีเขียว โดยพื้นที่สีเขียว
ต้องมีคุณภาพ คือ เป็นพื้นที่ที่คนสามารถเข้าไปใช้ได้จริง ไม่เป็นเพียงแต่พื้นที่ปลูกต้นไม้เท่านั้น พืช
พรรณเหล่านี้จะมีส่วนในการลดอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี
2. ความสูงและลักษณะอาคาร กล่าวถึงลักษณะความสูงอาคาร การทําอาคารหลังคา
เขียว และการใช้ระบบหลังคาเย็น โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ อาคารที่อยู่ในพื้นที่เมืองมีความสูงอยู่
ในระนาบเดียวกันมากเกินไป เนื่องจากการที่ความสูงอาคารอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดจะเป็น
สาเหตุที่ทําให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เกิดเป็นภาวะอากาศที่ไม่ถ่ายเทและหมุนเวียนอยู่ภายในพื้นที่
กลายเป็นการสะสมอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีการวางแผนในการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ควรมีการพิจารณารูปแบบอาคาร รวมทั้งใช้วิธีการทําหลังคาเขียว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอุณหภูมิ
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ภายในอาคารนั้น ๆ และจะส่งผลให้การใช้พลังงานในอาคารลดลง และการใช้ระบบหลังคาเย็น (หลักการ
คล้ายคลึงกับการทําหลังคาเขียว) ซึ่งระบบหลังคาเย็นเป็นระบบที่จะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ออกไป
โดยระบบหลังคาเย็น (Cool Roof System) นั้นเป็นระบบหลังคาแบบลดความร้อนด้วยกลไลทาง
ธรรมชาติ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มช่องระบายอากาศใต้หลังคา ทําให้อุณหภูมิในตัวบ้านเย็นลง
โดยอาศัยหลักการที่ว่า อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นและดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่
3. พื้นที่ว่างของเมือง มีวิธีการ คือ การเพิ่มสวนสาธารณะ การใช้วัสดุ Cool Pavement
และการออกแบบถนนและทางเดินเท้า การเพิ่มพื้นที่สาธารณะในเมืองเป็นการเพิ่มทั้งพื้นที่โล่งและ
พื้นที่สีเขียวให้กับเมือง พืชพรรณจะช่วยลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยจากการศึกษาพบว่า
อุณหภูมิภายในสวนสาธารณะต่ํากว่าอุณหภูมิของพื้นที่ภายนอก 1-5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ตําแหน่งและสัดส่วนองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะด้วย การใช้วัสดุ Cool Pavement เป็นการ
นําเอาวัสดุที่จะช่วยสะท้อนความร้อนออก และกักเก็บน้ําเพื่อให้ระเหยความร้อนออกไปซึ่งในพื้นที่
เมืองมีปริมาณพื้นที่ดาดแข็งอยู่มาก พื้นที่ดาดแข็งเป็นพื้นที่ที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นการนํา
Cool Pavement มาใช้เป็นองค์ประกอบของเมืองในส่วนต่าง ๆ จะช่วยลดอุณหภูมิภายในเมืองได้
และการออกแบบถนนและทางเดินเท้าเป็นวิธีการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนได้ โดยการออกแบบถนนเพื่อการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้เป็นร่มเงาและยังช่วยดูดซึมควัน
เสียจากรถยนต์ ทั้งนี้การออกแบบถนนและทางเดินเท้าต้องมีการออกแบบควบคู่ไปด้วยกัน การ
ออกแบบทางเดินเท้าต้องออกแบบเพื่อให้เกิดความดึงดูด มีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาให้แก่ผู้ที่
สัญจรไปมา ซึ่งหากออกแบบทางเดินเท้าที่น่าเดินจะช่วยส่งผลให้ปริมาณการใช้รถยนต์ลดน้อยลงซึ่ง
จะช่วยลดอุณหภูมิภายในพื้นที่
หลั ก การบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์ เ กาะความร้ อ นข้ า งต้ น ได้ นํ า ถู ก นํ า ไป
ตรวจสอบกับจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและวางผังชุมชนเมืองโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความคิดเห็นต่อ
แนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่เป็นไปได้จริงในพื้นที่เมืองที่มี
ความหนาแน่ น ได้ แ ก่ ความหนาแน่นของเมือ ง ความสู ง และลัก ษณะอาคาร พื้ นที่ว่า งของเมือ ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การกําหนดความหนาแน่นของเมือง ทั้ง FAR, OSR, BCR และSet Back วัตถุประสงค์
หลัก คือ เพื่อไม่ให้พื้นที่เมืองมีความหนาแน่นมากเกินไป และนําพื้นที่ว่างระหว่างอาคารเหล่านั้นมาใช้
สําหรับเป็นพื้นที่สีเขียว จากการสัมภาษณ์ทุกกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นตรงกันว่าพื้นที่สีเขียว หรือ
พื้นที่โล่งช่วยลดความร้อนได้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง ทําให้พื้นที่เมืองมีทัศนียภาพสวยงาม
การนําพื้นที่ด้านนอกอาคารมาทําเป็นพื้นที่สีเขียวจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก
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2. ความสูงและลักษณะอาคาร วิธีการสําหรับหลักการนี้ คือ ความสูงอาคาร การทํา
หลังคาเขียว และระบบหลังคาเย็น จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่า วิธีการทั้ง 3 ส่วนมี
ความเป็นไปได้และควรนําไปใช้จริงเพื่อลดอุณหภูมิให้กับพื้นที่เมือง โดยในทางปฏิบัติจะต้องมีเงื่อนไข
ด้านกฎหมายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
3. พื้นที่ว่างของเมือง เป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ การใช้ Cool Pavement และ
การออกแบบถนนและทางเดินเท้า สามารถสรุปได้ดังนี้ การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะการสร้างสวน
สาธารณะในพื้นที่เมืองเป็นสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่สีเขียวจะเป็นพื้นที่ที่น้ําสามารถซึมผ่านได้
ซึ่งน้ําที่สะสมอยู่จะช่วยลดอุณหภูมิภายในพื้นที่ได้อย่างดี การใช้ Cool Pavement เป็นแนวทางที่
สามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง หากพื้ น ที่ เ มื อ งซึ่ ง พื้ น ที่ ส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ด าดแข็ ง นํ า วั ส ดุ นี้ เ ข้ า ไปเป็ น
องค์ประกอบจะสามารถลดอุณหภูมิภายในพื้นที่ลงได้ และการออกแบบถนนและทางเดินเท้า เป็น
ส่วนสําคัญเนื่องจากถนนเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นสาเหตุให้เมืองมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากยานหาหนะ หากมีการ
ออกแบบถนนเพื่อเอื้ออํานวยต่อการเดินเท้าให้มากขึ้นและลดจํานวนการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง อีกทั้ง
การออกแบบจะต้องมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นการสร้างทัศนียภาพ
ให้กับเมือง
แนวทางที่สําคัญรองลงมาจาก 3 แนวทางข้างต้น คือ วิธีการความสูงของอาคาร และ
Cool Roof 2 วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การกําหนดความสูงของอาคารจําเป็นต้องมี
การทํา Design Guideline เพื่อมาควบคุมอาคาร แต่เนื่องจากการสัมภาษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการ
สอบถามในกรณีของพื้นที่ย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองอยู่แล้ว มีอาคารที่เกิดขึ้นแล้วเป็น
จํานวนมาก จึงทําให้วิธีการนี้เป็นไปได้ยาก
วิธีการที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ว่าง
(FAR และ OSR) สัดส่วนการคลุมดินของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (Building Coverage Ratio: BCR)
ระยะถอยร่นอาคาร (Set Back Requirement) วิธีการทั้ง 3 นี้ เป็นวิธีการที่ซับซ้อนเนื่องจากเป็น
วิธีการที่มีการกําหนดทางกฎหมายในการใช้พื้นที่สําหรับการก่อสร้างอาคาร และเนื่องจากพื้นที่สีลม
เป็นพื้นที่เมืองที่มีการพัฒนาแล้ว และมีพื้นที่ว่างสําหรับการพัฒนาอีกไม่มากนัก การกําหนดค่า FAR
OSR และ BCR จึงเป็นไปได้ยากสําหรับการนํามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่สีลม แต่วิธีการนี้อาจเป็นวิธีการ
ที่ดีที่สุดหากพื้นที่เมืองยังพัฒนาไม่เต็มที่ เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีความเข้มงวด เป็นการวางแผนการ
ป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในระยะยาว จากการที่มีข้อกําหนดต่าง ๆ เพื่อให้เมืองไม่
มีความหนาแน่นของอาคารมากจนเกินไป เป็นเมืองที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกจากการกําหนด FAR
OSR และ BCR ที่เหมาะสมและต้องมีการกําหนดเป็นตัวกฎหมายเพื่อนําไปใช้อย่างชัดเจน
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นอกจากนี้แต่ละแนวทางมีเงื่อนไขในทางปฏิบัติโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
การบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน ในทางปฏิบัติต้องผ่านกลไกการ
พัฒนาและออกแบบชุมชนเมือง คือ ข้อกําหนดต่าง ๆ เรื่องพื้นที่ว่างของเมือง วิธีการออกแบบถนนและ
ทางเดินเท้าเนื่องจากเป็นวิธีการที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยดําเนินงานได้ และวิธีการนี้นอกจากจะ
เป็นการช่วยลดอุณหภูมิภายในเมืองจากการเพิ่มต้นไม้ ยังเป็นการส่งเสริมการเดินเท้า และทําให้คน
เมืองมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ลําดับถัดมาคือวิธีการทําหลังคาเขียว (Green Roof) วิธีการนี้ในทางปฏิบัติ
จริงเหมาะสําหรับอาคารที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากถูกบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครปี
2556 และการทําหลังคาเขียวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการทําอาคารเขียว ซึ่งการทําอาคารเขียวตาม
เกณฑ์อาคารเขียวจะทําให้มีแรงจูงใจด้วยระบบ FAR Bonus และแนวทางที่เป็นไปได้อันดับถัดมา คือ
การเพิ่ ม สวนสาธารณะในเขตพื้ น ที่ เ มื อ ง และต้ อ งเป็ น สวนสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพ คื อ ต้ อ งเป็ น
สวนสาธารณะที่คนเข้าไปใช้งานได้จริง
ส่วนการนําแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน ไปปฏิบัติแนวทาง
ที่กล่าวมาในข้างต้นต้องมีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตาม โดยใช้
เครื่องมือที่เป็นแรงจูงใจ ได้แก่ ระบบ FAR Bonus การลดภาษี Design Guideline
1. ระบบ FAR Bonus เป็นระบบให้รางวัลสําหรับอาคารที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผังเมืองรวมกําหนด
ซึ่งในปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนดังนี้
1.1 การจัดให้มีพื้นที่ว่าง เพื่อการใช้สอยสาธารณะประโยชน์ การจัดให้มีที่จอดรถใน
พื้นที่ภายในรัศมี 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า การจัดให้มีพื้นที่กักเก็บน้ําฝน การก่อสร้างอาคาร
ประหยัดพลังงาน การจัดให้มีที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย หรือผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่โครงการ ซึ่งการเพิ่ม
FAR จะมีความแตกต่างกันในแต่ละกรณีแต่จะให้ไม่เกิน 20%
1.2 การกําหนดอัตราส่วนพื้นที่น้ําซึมผ่านได้ เพื่อปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
โดยจะกําหนดให้พื้นที่ว่างของอาคารที่เป็นไปตามอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หรือ Open
Space Ratio: OSR จะต้องเป็นพื้นที่ที่น้ําซึมผ่านได้ สําหรับการปลูกต้นไม้ 50%
2. ระบบลดหย่อนภาษี ระบบนี้มีวิธีการที่คล้ายคลึงกับระบบ FAR Bonus แต่เป็นการ
ลดภาษีแทนหากอยู่ในเกณฑ์ที่ผังเมืองรวมกําหนด
3. Design Guideline เป็นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการติดตามประเมินผล
เพื่อให้ภาคเอกชนปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในแต่ละท้องที่ต้องมีการออก
เทศบัญญัติที่แตกต่างกันออกไปเพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ โดยเทศบัญญัติ คือ กฎหมายที่
ผู้บริหารท้องถิ่นบัญญัติขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายเทศบาลนั่นเองหรืออาจกล่าวอีกนัย
หนึ่งได้ว่า เทศบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนั้น โดยอาศัย
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อํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยผู้ที่มีอํานาจในการเสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนในเชิงกว้าง และเฉพาะประเด็นทางด้านการพัฒนาเมืองเป็นหลัก ดังนั้นข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาในเชิงลึก บนข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ เช่น
1. ศึกษาถึงอุณหภูมิพื้นที่ย่านสีลมหลังจากได้นําวิธีการในการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติจริง
2. ศึ ก ษาประเด็ น การบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เ กาะความร้อ นในแง่ ข อง
สถาปัตยกรรมที่จะส่งผลต่อการลดอุณหภูมิของกลุ่มอาคารในพื้นที่เมือง
3. ศึกษาระบบการจัดการน้ําในพื้นที่เมือง ที่จะส่งผลต่อการลดอุณหภูมิภายในพื้นที่เมือง
ที่มีความหนาแน่น
4. ศึกษาถึงแนวทางการออกแบบ ที่สามารถนําไปใช้เป็น Design Guideline ให้กับพื้นที่
เมืองหนาแน่นต่อไป
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วันที่............./............./............. เวลา...........................น.
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การศึกษาแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์
เกาะความร้อนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ความหนาแน่น
สูง:กรณีศึกษาถนนสีลม
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เพื่อประกอบการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Individual Study)
แบบสัมภาษณ์นี้มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 แนวทางและมาตรการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ……………………………………………………………….....อายุ…………ปี ตําแหน่ง…………………………………….
สถานที่ทํางาน………………………………………………………………………ประสบการณ์ในการทํางาน…………ปี
ส่วนที่ 2 แนวทางและมาตรการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน
1. ผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองมีความสําคัญต่อการออกแบบพัฒนาของ
พื้นที่เมืองหรือไม่
 มีความสําคัญ
 ไม่มีความสําคัญ
เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิธีการ

ความหนาแน่น อัตราส่วนพื้น
ของเมือง
อาคารต่อพื้นที่
ว่าง หรือ F.A.R
และ O.S.R
สัดส่วนการคลุม
ดินของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง
(Building
Coverage Ratio
: BCR)
ระยะถอยร่นของ
อาคาร (Set Back
Requirement)

หลักการ

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

พื้นที่สีลมเป็นพื้นที่ย่านเก่าที่มีทั้งอาคารขนาดเล็ก และอาคาร  เหมาะสม
ขนาดใหญ่เรียงรายกันอยู่อย่างหนาแน่นทําให้การระบายความร้อน  ไม่เหมาะสม
ทําให้ยาก ดังนั้น จึงควรมีการควบคุม F.A.R. ,O.S.R รวมทั้ง BCR เพราะ
ด้วยเพื่อให้รอบๆอาคารมีพื้นที่ว่างมากขึ้นและพัฒนาพื้นที่เหล่านี้
สําหรับการทําพื้นที่สีเขียว เพื่อทําให้อุณหภูมิบริเวณรอบๆลดลง

พื้นที่

2. หลักการในการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ
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วิธีการ

พื้นที่

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

อาคารที่เรียงตัวกันเป็นแนวยาวบนถนนสีลม

ความสูงและ ความสูงของ
เนื่องจากพื้นที่สีลมเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างอาคารอยู่แล้ว ซึ่งการ  เหมาะสม
ลักษณะอาคาร อาคาร
เรี ย งตั ว ของอาคารตลอดถนนสี ล มมี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทํ า ให้ ล มไม่  ไม่เหมาะสม
(Building Height) สามารถถ่ายเทได้สะดวก ดังนั้นอาคารสูงไม่ควรเรียงตัวติดกันมาก เพราะ
เกินไปควรเว้นช่องว่างระหว่างอาคารเพื่อให้อากาศระบายถ่ายเท
ได้สะดวก อย่างไรก็ตามโครงข่ายอาคารในพื้นที่สีลมที่ก่อสร้างขึ้น
มาแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยาก หากในอนาคตมีโครงการก่อสร้าง
อาคารในพื้นที่ก็ควรสร้างย่อยๆเพื่อให้มีช่องว่างระหว่ างอาคาร
มากกว่าการสร้างอาคารขนาดใหญ่เพียงอาคารเดียว เพื่อให้ลม
สามารถพัดผ่านระหว่างช่องว่างอาคารเหล่านี้ได้เพื่อระบายอากาศ

หลักการ

การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ
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หลักการ

Cool Roofs

Green Roof
หลังคาสีเขียว

วิธีการ

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

ปัจจุบันอาคารสูงบริเวณถนนสีลมยังไม่มีอาคารใดที่ทํา cool roof  เหมาะสม
Cool Roof System นั้นเป็นระบบหลังคาแบบลดความร้อนด้วย  ไม่เหมาะสม
กลไลทางธรรมชาติ โดยการติดตั้ งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ มช่ องระบาย เพราะ
อากาศใต้ ห ลั ง คา ทํ า ให้ อุ ณ หภู มิ ใ นตั ว บ้ า นเย็ น ลง โดยอาศั ย
หลักการที่ว่า อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นและดูดอากาศเย็นเข้าไป
แทนที่ทําให้อากาศร้อนถูกถ่ายเทออกไปจากหลังคาเกือบหมด ช่วย
ให้ภายในบ้านเย็นสบายเหมือนถูกหล่อเย็นด้วยลมอยู่ตลอดเวลา

แนวทางการทําหลังคาเขียว

ปัจ จุ บั นอาคารสู งบริเ วณถนนสี ล มยั ง ไม่มีอ าคารใดที่ ทํา Green  เหมาะสม
roof แต่การทํา Green roof เป็นสิ่งที่สามารถทําบนโครงสร้าง  ไม่เหมาะสม
อาคารเก่าได้ จึงควรมีการทํา Green roof เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพราะ

พื้นที่

การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ
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พื้นที่ว่าง
ของเมือง

หลักการ

การเพิ่ม
สวนสาธารณะ
ในเขตพื้นที่เมือง

วิธีการ

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

แนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหน้าอาคาร

สุสานจีนกว่างเจ้า

1. พื้นที่สามารถเพิ่มสวนสาธารณะได้แก่พื้นที่บริเวณสุสานจีนกว่าง  เหมาะสม
เจ้าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนสีลมสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 ไม่เหมาะสม
เพราะ

พื้นที่

การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ
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หลักการ

พื้นที่

Cool
Pavements

อาคารบุญมิตร

พื้นที่ทางเดินเท้าภายในพื้นที่ควรมีการนําเอาวัสดุที่จะช่วยระบาย
ความร้อนนํามาใช้ เช่น บล๊อกปูถนนแบบพิเศษที่สามารถดูดซึมน้ํา
และกักเก็บน้ําไว้ได้ซึ่งจะทําให้ช่วยลดอุณหภูมิของผิวสัมผัสวัสดุให้
ต่ํากว่าวัสดุทั่วไป 3-5 องศา และทางเดินเท้าอาจมีพื้นที่บางส่วนที่
ใช้หญ้ามาปูพื้นผิว เพื่อให้พื้นที่พื้นหญ้าเป็นพื้นที่เก็บกักน้ํา ให้น้ํา
เป็นตัวช่วยระบายความร้อนออกจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
การออกแบบถนน 1. พื้นที่ทางเดินทางบนถนนสีลมบางช่วงมีขนาดกว้างพอที่จะเพิ่ม
และทางเดินเท้า พื้นที่สีเขียวลงไปได้ เช่นพื้นที่ทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารบุญมิตร
เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ผู้ที่สัญจรไปมา

วิธีการ

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
เพราะ

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
เพราะ

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ

95

หลักการ

วิธีการ

เกาะกลางถนนสีลมบริเวณที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางของถนนสีลมซึ่งบางช่วงของเกาะกลาง
ยังไม่ได้มีการปลูกต้นไม้

แนวทางการออกแบบทางเดินเท้า

พื้นที่

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ
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หลักการ

วิธีการ

3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเดินลอยฟ้าจากสถานีรถไฟฟ้า
ศาลาแดงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินสวนลุมพินี ปัจจุบันพื้นที่ทางเดิน
ลอยฟ้านี้เป็นทางเดินลอยฟ้าที่มีหลังคาหลุมเชื่อมระหว่างสถานี
รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน รวมทั้งสามารถเชื่อมเข้ากับอาคารในพื้นที่
ได้ มีลักษณะโครงสร้างเป็นพื้นดาดแข็งทั้งหมด พื้นที่ลอยฟ้าแห่งนี้
มีศักยภาพในการดัดแปลงเป็นพื้นที่ทางเดินสีเขียวลอยฟ้าได้

เกาะกลางถนนสีลมบริเวณที่ได้รับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวแล้ว

พื้นที่

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ
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หลักการ

วิธีการ

แนวทางการออกแบบพื้นที่สเี ขียวบริเวณทางเดินลอยฟ้า

ทางเดินลอยฟ้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงไปยัง
รถไฟใต้ดินสวนลุมพินี

พื้นที่

เหมาะสม/
ไม่เหมาะสม

การนําแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ควรเป็นอย่างไร/มาตรการที่
เกี่ยวข้องคืออะไร/ภาคภาคีใด
ควรรับผิดชอบ
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4. เรียงลําดับความเป็นไปได้จริงของประยุกต์ใช้วิธีการบรรเทาผลกระทบทั้งหมดในข้างต้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ท่านมีความคิดเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ต่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.1 ตามแนวคิดที่ท่านกล่าวถึง มีความเป็นไปได้จริงในเชิงมาตราการในการออกแบบชุมชนเมือง
หรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5.2 ภาคภาคีใดต้องรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาว ณภัสสร ธีร์ธวัชวงศ์
นักศึกษาสาขาออกแบบชุมชนเมือง ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 081-206-1606
E-mail : th.napassorn@gmail.com
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