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 การวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบ และองคประกอบทางกายภาพของเมืองที่มีผลกับการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมือง ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง (Urban Heat 
Island) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวเมือง และความสัมพันธกับ
องคประกอบทางกายภาพของเมือง ไดแกลักษณะพื้นที่สีเขียว, รูปแบบอาคาร, พื้นที่ถนน และพื้นที่
แหลงน้ํา ซ่ึงเปนปจจัยในการพัฒนาเมือง และสงผลใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
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ป พ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 ทําใหพบวาพื้นที่เกาะความรอนเมืองมีขนาด และระดับของอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น ซ่ึงมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางกายภาพของเมือง และการ
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยในการพัฒนาเมืองดวยวิธี Multiple Regression โดยปจจัยที่ศึกษา
สะทอนรูปแบบการพัฒนาออกเปน 2 รูปแบบคือรูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวราบ (2มิติ) รูปแบบ
การพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง (3มิติ) เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 
 ส่ิงที่คนพบจากการวิจัยนี้สามารถเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมือง
ทั้ง 2 รูปแบบไดแก รูปแบบการพัฒนาเมืองแบบแนวราบ หรือ Suburbanization กับการพัฒนา
แนวดิ่งตามแนวคิด Compact City ไดในเชิงปริมาณอยางชัดเจน ซ่ึงส่ิงที่คนพบนี้นําไปสู
ขอเสนอแนะสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบ Compact City ของเชียงใหมที่มีผลในการ
บรรเทาการเกิดปรากฎการณเกาะความรอนเมือง โดยเนนการพัฒนาแนวดิ่ง เพื่อลดการใชพื้นที่
แนวราบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทไมยืนตนที่มีความอุดมสมบูรณ และสนับสนุนรูปแบบอาคาร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชนการมีสวนบนหลังคาและสวนแนวตั้ง เปนตน 
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 The objectives of research were to study spatial characteristics of Chiang Mai's 
urban heat island and to quantify and analyze the relationship between temperature of urban 
heat island and physical factors. The physical factors include building's ground coverage, 
building volume, and vegetation. These factors are the results of urban development which 
consequently causes the increase of the temperature in urban area. 
 The main source of data was LANDSAT-5 satellite images of Chiang Mai's 
comprehensive plan area taken between 2001 and 2010. Analysis of the images showed that 
the urban heat island was increasing in terms of size and temperature, relative to the growth 
of the urban area. Multiple regressions were performed to analyze the relationships between 
the temperatures and the physical factors. The 2D factor, building's ground coverage, 
represents suburbanization which expand the urban area horizontally.  The 3D factor, building 
volume, represents vertical development, or compact city.  Their relationship with the 
temperature were analyzed along with other physical factors in multiple regressions analysis. 
 The findings show that the growth of urban area between 2001 and 2010 affected 
the decrease of vegetation area and quality and the increase of temperature. In addition 2D 
physical factor (Suburbanization) has more impact on higher temperature than 3D factor 
(Compact city). The study can quantify the impacts of these two types of urban development 
and positively support vertical buildings in Chiang Mai for urban development that can lower 
the impact on urban heat island. As a result, vegetation area can be preserved and improved 
to reduce the urban heat. Eco- friendly buildings with green roof, vertical gardens, and also 
recommended as important factors to reduce the severity of the urban heat island. 
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    สรุปปจจัยของเมืองเชียงใหม  90 
   การหาความสมัพันธระหวางตัวแปร  91 
    ลักษณะอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียว  91 
    ความสัมพันธของอุณหภูมกิบัรูปแบบอาคารอาคาร  93 
    ความสัมพันธของอุณหภูมกิบัพื้นที่ถนน  94 
    ความสัมพันธของอุณหภูมกิบัพื้นที่แหลงน้าํ  95 
    สรุป   96 
   การวิเคราะหการถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression)  97 
   การสังเคราะหผลการวิเคราะหกับแนวคดิการพัฒนาเมือง  99 
    การพัฒนาเมืองในป พ.ศ.2544  99 
    การพัฒนาเมืองในป พ.ศ.2553  103 
   สรุป    107 
 6 การอภิปรายผล และเสนอแนะ  110 
   การอภิปรายผล  110 
    ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียว  110 
    ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะอาคาร  112 
    ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับพืน้ที่ถนน  114 
    ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับพืน้ที่แหลงน้ํา  115 
    ผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression)  116 
   รูปแบบการพฒันาเมืองในปจจุบัน  116 
   รูปแบบการพฒันาเมืองที่เหมาะสมตอการลดปรากฏการณความรอนเมอืง  119 
   สรุป   122 
 7 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  123 
   สรุปสาระสําคัญของการวิจัย  123 
   ขอจํากัดในการวิจัย  126 
   ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยัขั้นตอไป  127 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

       หนา 
บรรณานุกรม     129 
 
ภาคผนวก     133 
    
ประวัติผูวจิัย    143 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่     หนา 
 1 แนะนําสาเหตขุองการเกิดปรากฏการณเกาะความรอน  21 
 2 แสดงคุณสมบตัิทางความรอนของวัสดุโดยท่ัวไป (Marsh, 1991)  26 
 3 แสดงสรุปสาเหตุของการเกดิปรากฏการณเกาะความรอน  28 
 4 แสดงอัตราการเผาผลาญพลังงานในกิจกรรมตางๆ  29 
 5 แสดงสรุปการควบคุมบรรยากาศในขนาดของปรากฏการณเกาะความรอน

เมือง  33 
 6 แสดงสรุปปจจัยของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง  34 
 7 แสดงรายละเอยีดภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5  47 
 8 แสดงศักยภาพของดาวเทยีมสํารวจทรัพยากร LANDSAT-5  47 
 9 แสดงพื้นที่รวมของแตละไฟลขอมูล จากขอมูล VECTOR เปนไฟล 

RASTER ของพื้นที่วจิัย ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 และ
ป พ.ศ. 2553  52 

 10 แสดงการจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทยีมและขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ  52 
 11 แสดงจํานวนประชากร และอัตราสวนความหนาแนนของประชากร  73 
 12 แสดงคาพิกัดของภาพถายดาวเทียมทีใ่ชในการวิเคราะหในพืน้ที่ศึกษา  76 
 13 แสดงการเปรยีบเทียบคาความรอนสัมพัทธในพื้นที่ศกึษา เมืองเชียงใหม 

ชวงป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553  80 
 14 แสดงพื้นที่คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) พื้นทีป่ระเภทไมคลุมดิน (ภาพดาย

ซาย) พื้นที่ประเภทไมยนืตนที่อุดมสมบูรณ (ภาพดานขวา) จากขอมูล 
RASTER ของพื้นที่วจิัย ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 และ
ป พ.ศ.2553  84 

 15 แสดงอาคารปกคลุมดินของเมืองเชียงใหมแยกตามของเขตการปกครองป 
พ.ศ. 2544 และป พ.ศ.2553  86 

 16 แสดงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการสรางถนนของเมืองเชียงใหม ป 
พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553  88 

 17 แสดงการพื้นที่แหลงน้ําของเมืองเชียงใหม ป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553  90 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 

ตารางที่     หนา 
 18 แสดงการเปรยีบเทียบปจจยัในการพัฒนาเมือง และสมการป พ.ศ.2544 และ

ป พ.ศ.2553  96 
 19 แสดงการเทยีบเทียบรูปแบบการพัฒนา ของป พ.ศ2544 และป พ.ศ.2553  108 
 20 แสดงการเปรยีบเทียบปริมาณพื้นที่ และสมการแสดงความสัมพันธของ

อุณหภูมิกับลักษณะพืน้ที่สีเขียวจําแนกตามคา NDVI ในป พ.ศ.2544 
และพ.ศ.2553  111 

 21 แสดงการเปรยีบเทียบปริมาณพื้นที่ และสมการแสดงความสัมพันธของ
อุณหภูมิกับพืน้ที่อาคารปกคลุมดิน ในป พ.ศ.2544 และพ.ศ.2553  113 

 22 แสดงการเปรยีบเทียบสมการแสดงความสมัพันธของอุณหภูมิกับปริมาตร
อาคาร ในป พ.ศ.2544 และพ.ศ.2553  113 

  
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฑ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที ่     หนา 
 1 แสดงโครงรางของโดมความรอนเหนือมหานคร  2 
 2 แสดงกระบวนการที่สําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ  14 
 3 แสดงการเปรยีบเทียบการถายทอดพลังงานของพื้นผิวทีม่ีพืชพรรณกับ

พื้นผิวดาดแขง็  15 
 4 แสดงภาพตัดขวางของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนในเขตเมือง  16 
 5 แสดงวงจรของคลื่นรังสีความรอน และความเขมขนของพลังงานความรอน

ในพื้นทีเ่มือง และในพื้นที่ชนบทในวันทีท่องฟาเปด  17 
 6 แสดงลักษณะของเกาะความรอน (a) รูปตัดขวางของอุณหภูมิอากาศในชั้น

เรือนยอด และอุณหภูมิพื้นผวิภายใตสภาวะเกาะความรอนใน
ชวงเวลากลางคืน (i) และเวลากลางวัน (ii) (b) แผนผังแสดงรูปแบบ
การกระจายตวัของอุณหภูมขิองอากาศที่เกิดขึ้นในสภาวะเกาะความ
รอนในเมืองชวงเวลากลางคืน  18 

 7 แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของอุณหภูมิภายในเมือง และชนบท 
(เสนทึบ) แลขนาดของเกาะความรอนเมือง (เสนบาง) ในวันทีฟ่าใส 
และลมสงบ ซ่ึงผลอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ 
และฤด ู  20 

 8 แสดงพื้นผิว และการคายระเหย  23 
 9 แสดงพลังงานแสงอาทิตยกบัความยาวคลื่นที่เขาถึงพื้นผิวโลก (ความเขม

ของพลังงาน แสงอาทิตยอาจแตกตางกันมากกวาชวงความยาวคลื่น
ตั้งแตประมาณ 250-2500 nm  (nanometers))  24 

 10 แสดงการกอรูปของปรากฏการณในเมืองและถนนที่มีอาคารสูงขนาบทั้ง
สองดานซึ่งมีกระบวนการเดียวกับในหุบเขาที่มีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม  27 

 11 แสดงลักษณะของการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทําใหเกิดลม  32 
 12 แสดงภาพถายดาวเทยีมพื้นทีว่ิจัย ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม ป พ.ศ. 2544 

และป พ.ศ. 2553  50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฒ 

ภาพที ่     หนา 
 13 แสดงภาพการแปลงขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร VECTOR เปน

ขอมูล RASTER ในพื้นที่ศกึษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 
2544 และป พ.ศ. 2553  51 

 14 แสดงภาพถายทางอากาศเมืองเชียงใหมในอดีต พ.ศ. 2506  61 
 15 แสดงพื้นที่ศกึษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม จังหวดัเชยีงใหม และยานสําคัญ  64 
 16 แสดงภาพถายจากการสํารวจพื้นที่เมืองเชยีงใหม  68 
 17 แสดงภาพถายดาวเทยีมพื้นทีว่ิจัย ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม ปพ.ศ. 2544  74 
 18 แสดงภาพถายดาวเทยีมพื้นทีว่ิจัย ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม ปพ.ศ. 2553  74 
 19 แสดงภาพถายดาวเทียมอุณหภูมิเมืองเชียงใหม ชวงเดือน เม.ย ป พ.ศ. 2544 และ

ป พ.ศ. 2553  77 
 20 แสดงเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นทีศ่ึกษา เมืองเชยีงใหม ชวงป พ.ศ.

2544 และปพ.ศ.2553  81 
 21 แสดงผังการใชประโยชนทีด่ิน ป พ.ศ.2542 และภาพถายทางอากาศบริเวณ

ศูนยชุมชนสันกําแพง (บริเวณจุดที่ 3)  82 
 22 แสดงคาดัชนพีืชพรรณ (NDVI) พื้นที่ประเภทไมคลุมดนิ (ภาพดายซาย) 

พื้นที่ที่ปกคลมุดวยไมยนืตน (ภาพดานขวา) เมืองเชยีงใหม ชวงป 
พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553  83 

 23 แสดงภาพความหนาแนนของอาคาร VECTOR และ RASTER เมือง
เชียงใหม ป พ.ศ. 2544  85 

 24 แสดงภาพความหนาแนนของอาคาร VECTOR และ RASTER เมือง
เชียงใหม ป พ.ศ. 2553  86 

 25 แสดงการเปรยีบเทียบปริมาตรอาคาร ในพื้นที่เมืองเชยีงใหม ป พ.ศ. 2544 
และป พ.ศ. 2544  87 

 26 แสดงภาพพื้นที่ถนน VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544  88 
 27 แสดงภาพพื้นที่ถนน VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2553  89 
 28 แสดงภาพพื้นที่แหลงน้ํา VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 

2544  89 
 29 แสดงภาพพื้นที่แหลงน้ํา VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 

2553  90 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ณ 

ภาพที ่     หนา 
 30 แสดงภาพเปรียบเทียบการพฒันาเมือง ที่เปนแนวราบ กับแนวดิ่ง  99 
 31 แสดงเมืองเชียงใหมที่มีการพัฒนาเมืองโดยมีความตองการการใชพื้นทีใ่น

แนวราบเพื่อการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น  117 
 32 แสดงการใชพืน้ที่ในแนวราบ San Fernando Valley, California  117 
 33 แสดงแนวคิดเมืองกระชับที่เนนพื้นที่สีเขยีว  118 
 34 แสดงแนวคิด Sino-Singapore Tianjin Eco City, China  119 
 35 แสดงตัวอยางการเพิ่มพื้นทีสี่เขียวบนหลังคาอาคาร  121 
 36 แสดงตัวอยางการเพิ่มพื้นทีสี่เขียวบนผนัง  121 
 37 แสดงสรุปแนวทางพัฒนาเมอืงเพื่อบรรเทาปรากฏการณเกาะความรอนเมือง  126 
 38 แสดงภาพแสดงการหาอณุหภูมิสัมพัทธของป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ.2553  134 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ด 

สารบัญแผนที ่
 
แผนที่ที ่    หนา 
 1 แสดงที่ตั้งเขตผังเมืองรวมเมอืงเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม  6 
 2 แสดงขอบเขตการปกครองในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  7 
 3 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา และขอบเขตการปกครองในพืน้ที่ผังเมืองรวม

เมืองเชียงใหม  62 
 4 แสดงอาคาร และส่ิงปลูกสรางในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ.2544  66 
 5 แสดงอาคาร และส่ิงปลูกสรางในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ.2553  67 
 6 แสดงระบบคมนาคมและขนสงในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  70 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ต 

สารบัญแผนภมิู 
 
แผนภูมิที ่    หนา 
 1 แสดงกรอบการวิจัย  45 
 2 แสดงพื้นที่อาคารปกคลุมดิน จําแนกรายอําเภอในพื้นทีศ่ึกษา ป พ.ศ.2544  65 
 3 แสดงพื้นที่อาคารปกคลุมดิน จําแนกรายอําเภอในพื้นทีศ่ึกษา ป พ.ศ.2553  65 
 4 แสดงขอมูลพื้นที่อาคาร และโครงสรางพื้นฐาน ในพื้นที่ศึกษา เปรียบเทียบ

ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553  69 
 5 แสดงความรอนสัมพัทธ ที่มีคาระดับความรอนมากกวา 0.55 ในพื้นที่ศกึษา 

เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2544  79 
 6 แสดงความรอนสัมพัทธ ที่มีคาระดับความรอนมากกวา 0.55 ในพื้นที่ศกึษา 

เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2553  79 
 7 แสดงการใชพืน้ที่เพื่อการพฒันาเมืองระหวางป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553  91 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

การศึกษาโครงสรางและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเมืองเปน
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวภายในเมืองที่เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ปกคลุมดิน
อันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
เมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลทําใหอุณหภูมิภายในเมือง สภาพแวดลอม 
และคุณภาพชีวิตของประชากรภายในเมืองเปลี่ยนแปลงไป 

 การขยายตัวของความเปน เมืองอย างรวดเร็วไม เพียงแต เกิดขึ้น เฉพาะใน
กรุงเทพมหานครเทานั้น แตยังรวมถึงเมืองขนาดใหญที่อยูตามภูมิภาคตางๆ เชน เชียงใหม 
นครราชสีมา ขอนแกน ฯลฯ การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้น มีความสัมพันธกับปญหาของเมือง
ที่เพิ่มขึ้นที่สําคัญอยางยิ่งคือการเพิ่มขึ้นของความรอนในพื้นที่เมืองซ่ึงเปนปรากฏการณปกติที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองตางๆ ที่กายภาพของเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากการกอสรางอาคารและสิ่งปลูก
สรางตางๆ ที่มีลักษณะที่ซับซอนทางดานรูปทรง วัสดุที่นํามาใชในการกอสรางที่มีคุณสมบัติในการ
ดูดซับ สะสมความรอนเปนจํานวนมาก และมีการคายความรอนนั้นสูบรรยากาศทําใหสงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอยาหลีกเลี่ยงไมได และมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเมืองอีก
ดวย (ธนกฤต เทียนมณี 2545: 1-2) 

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเมือง (Urban ecosystem) เปนปจจัยที่สําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเมือง (Urban climate) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงจากลักษณะที่เปนธรรมชาติของสภาพแวดลอมที่เปนชนบท กลายมาเปนสิ่ง
ที่มนุษยสรางขึ้น เชน พื้นผิวคอนกรีต พื้นผิวแอสฟลท หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตางๆ เชน
การจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณถนนในเมือง การเกิดโรงงานตางๆ รวมถึงการใชอุปกรณอาคารที่
มีผลตอสภาพแวดลอม เปนตน ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลตอใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอน
เมือง (มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546: 1-2) 

ปรากฏการณเกาะรอนเมือง หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษวา (Urban Heat Island) 
และเปนปรากฏการณที่สัมพันธกับสภาวะโลกรอนในขณะที่พื้นที่สีเขียวและแหลงน้ํามีสวนชวยใน
การลดความรอนที่ถูกกักไวในเมือง เรียกพื้นที่ดังกลาววา บริเวณอุณหภูมิต่ํา (Cool Island) ในเวลา 
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กลางวันความรอนจะถูกนํามาใชในการระเหยน้ําผิวดินและในดินไปเปนความชื้นในบรรยากาศ 
รวมทั้งใชแสงแดดไปในการสังเคราะหแสงและการหายใจของพืชแทนที่จะเปลี่ยนเปนความรอน 
ดังนั้นการลดลงของพื้นที่สีเขียวภายในเมือง ยอมสงผลใหเมืองรอนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
ที่มีส่ิงปลูกสราง (Built-up area) ที่มีพืชพันธุนอยกวาบริเวณโดยรอบหรือพ้ืนที่เปดโลง (Pichakum  
1995, อางถึงใน มานัส ศรีวณิช 2553: 1-2) 

 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงโครงรางของโดมความรอนเหนือมหานคร 
ที่มา: Wong, Urban Heat Island [online], accessed 10 December 2011. Available from  http:// 
www.whitetopsnyc.org/problem.html 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม และบทความทางวิชาการพบวาในประเทศไทยยังไมมี
การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อสรางฐานขอมูล ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา และวิเคราะห
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงวาเกาะความรอนเมืองในพื้นที่เมืองเชียงใหมมีการกระจายอยูในพื้นที่
ใดบาง มีระดับความรุนแรงเทาใด การศึกษาสวนใหญจะเปนการศึกษาสิ่งปกคลุมดินที่เปนลักษณะ
แนวราบ จะมีก็แตเพียงการศึกษาของ ธนกฤต เทียนมณี (2545: 128-135) ที่ศึกษาปรากฏการณเกาะ
ความรอนกับสภาพทางกายภาพของเมือง โดยการศึกษาดังกลาวบอกเพียงความรุนแรงของเกาะ
ความรอนเมืองจะขึ้นอยูกับ ความหนาแนนของสิ่งปลูกสราง ความสูง และรูปทรงทางเรขาคณิต
ของอาคาร โดยไมลงลึกถึงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของความรุนแรงของปรากฏการณเกาะ
ความรอนเมือง ผูวิจัยจึงเห็นสมควรเปนอยางยิ่งในการศึกษาในสวนดังกลาวโดยรวบรวมขอมูลที่จะ
สามารถนํามาใชในการสรางดัชนีในการประเมินปรากฏการณนี้ โดยคาดวาผลประโยชนที่ไดจาก
ส่ิงที่คนพบในงานวิจัยนี้จะสามารถนําไปใชในการวางแผนชุมชนเมืองทั้งทางดานกายภาพพื้นที่
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เมือง และสภาพแวดลอมชุมชนเมืองที่บรรเทาปญหาที่มีอยู และปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหาก
ไมมีการวางแผนที่เหมาะสม 

 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. ความมุงหมาย 
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ของปญหาเกาะรอนเมืองของเมืองที่มี

ความหนาแนน เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยสําคัญที่สัมพันธกับรูปแบบเชิงพื้นที่ของปรากฏการณเกาะ
ความรอนเมืองในพื้นที่เมืองเชียงใหม เพื่อนําผลไปใชในการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองเพื่อ
แกไขปญหา และนําไปสูการมีสภาพแวดลอมชุมชนเมืองที่ดีขึ้น 

1.1 เพื่อศึกษาสาเหตุ การเปลี่ยนแปลงของการใชที่ประโยชนที่ดิน รูปแบบเชิง
พื้นที่และลักษณะอาคาร และส่ิงปลูกสรางในพื้นที่เมือง เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิ
พื้นผิวกับลักษณะของอาคารและกลุมของอาคาร 

1.2 เพื่อพัฒนาแนวทางดานการวางแผน และออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการ
แกปญหาปรากฏการณเกาะความรอนเมืองในเขตพื้นที่เมือง 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวเมืองของเมืองเชียงใหมดวย

วิธีการประยุกตใชเทคโนโลยีสํารวจระยะไกลจากขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5 
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยความสัมพันธระหวางความสัมพันธของอุณหภูมิกับ

องคประกอบทางกายภาพของเมือง ไดแกพื้นที่สีเขียว (NDVI) รูปแบบอาคารซึ่งประกอบดวยพื้นที่
อาคารปกคลุมดิน (B) ปริมาตรอาคาร (BV) รวมไปถึงพื้นที่ถนน (R) และพื้นที่แหลงน้ํา (H) 

2.3 เพื่อนําส่ิงที่คนพบจากการวิ เคราะหที่ไดจากการศึกษามาสังเคราะห
เสนอแนะแนวทางในการออกแบบ และวางผังชุมชนเมืองที่สัมพันธกับปจจัยเชิงพื้นที่ และกายภาพ
ของเมือง 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา  

สมมติฐานหลัก : อุณหภูมิที่สูงขึ้น และเกาะความรอนเมืองที่มีขนาดใหญขึ้น เกิดขึ้น
จากการพัฒนาเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่อาคารคลุมดิน ซ่ึงทําใหสูญเสียพื้นที่สีเขียว และไมยืนตนที่มี
ความอุดมสมบูรณซ่ึงชวยลดอุณหภูมิเมือง 

จากสมมติฐานสามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้ 
สมการที่ 1  Tt = ƒ( L1t, L2t, L3t, L4t) 
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โดยการศึกษาไดกําหนดตัวแปรในการศึกษาโดยใชเกณฑในการจําแนกตัวแปรจาก
การพิจารณาถึงลักษณะความสัมพันธ ซ่ึงจําแนกไดสองตัวแปร คือตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ไดแก 

t = ชวงเวลาโดยในการศึกษานี้มี 2 ชวงเวลาหางกัน 9 ป 
T  = อุณหภูมิพื้นผิว 
และตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
รูปแบบของสิ่งปกคลุมดินในเมือง (Urban land cover type) โดยในการศึกษาจะใช

ขอมูลที่ไดจากภาพถายดาวเทียม จุดที่มีปรากฏการณเกาะความรอนเมืองซึ่งภาพที่ไดจะมีความ
ละเอียดของภาพอยูที่ 30 X 30 ตารางเมตร มาซอนทับกับขอมูลภูมิสารสนเทศ (2 ชวงป ที่มีขอมูล
การสํารวจ จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม) ที่มีความละเอียดของภาพอยูที่ 30 
X 30 ตารางเมตรเทากันเพื่อหาคาการสะทอนความรอนที่แตกตางกันดังนี้  

L1 = พืชที่โลงสีเขียว เชน ทุงหญา สวน ปา และพื้นที่โลงที่ยังไมมีการพัฒนา (ขนาด
พื้นที่) 

L2 =  แหลงน้ํา เชน แมน้ํา คู และคลอง (ขนาดพื้นที่) 
L3 =  พื้นที่โลงที่เปนสิ่งปลูกสราง เชน ถนน และลานจอดรถ (ขนาดพื้นที่) 
L4 = ในการศึกษารูปแบบอาคารจะทําการศึกษาโดยแยงรูปแบบอาคารออกเปน 

รูปแบบ 2 มิติ คือ พื้นที่อาคารปกคลุมดิน กับรูปแบบ 3 มิติคือ ปริมาตรอาคาร ซ่ึงไดแก 
L4(B) = พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (ขนาดพื้นที่) 
ปริมาตรอาคารโดยการศึกษาจะทําเชนเดียวกับการศึกษารูปแบบของสิ่งปกคลุมดินใน

เมือง โดยการใหคาระดับการสะทอนตามระดับความสูงของอาคาร 
L4(BV)= ปริมาตรอาคารตางๆ (พื้นที่ปกคลุมดินของอาคาร X ความสูง) 
โดยมีตัวแปรควบคุมทางดานเวลา เพื่อเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และระดับ

ความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอน 
สมการที่ 2  ∆T = ƒ( ∆L1, ∆L2) 
โดย ∆ = การเปลี่ยนแปลงคํานวณจาก (คาของชวงเวลาที่ 2 - คาของชวงเวลาที่ 1) 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา  
  4.1  ขอบเขตทางดานพื้นท่ี 
 พื้นที่ศึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงอยูทางตอน

เหนือของประเทศไทยโดยจังหวัดเชียงใหมมีบทบาทเปนเมืองหลักของภาคเหนือตอนบน (ดังแสดง
ในแผนที่ที่ 1)  พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมครอบคลุมพื้นที่ 49 ตําบล ใน 7 อําเภอ คือ อําเภอสัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทราย อําเภอแมริม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอหางดง และอําเภอเมือง 
คิดเปนพื้นที่รวมทั้งส้ิน 430 ตารางกิโลเมตร (ดังแสดงในแผนที่ที่ 2) 

 พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลริมเหนือ และตําบลสันโปง 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลสันปาเปา ตําบลตลาดขวัญ ตําบลสําราญราษฎร 

ตําบลแมคือ ตําบลสันกําแพง และตําบลบวกคาง  
 ทิศใต   ติดตอกับ อําเภอเมืองจังหวัดลําพูน 
  ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลสุเทพ ตําบลแมแรม พื้นที่ปาไมถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี และปาสงวนแหงชาติ ปาแมทาชาง และปาแม 
      ขนิน 

4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ในเขตพื้นที่เมือง 

(Urban Heat Island) จากภาพถายดาวเทียม LANDSAT TM ชวงคลื่นความรอนในการตรวจหา
ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิว ที่เปรียบเทียบระยะเวลาที่ตางกัน 9 ป อีกทั้งรวบรวมเอกสาร 
และงานวิจัยตางๆ ที่ตีพิมพโดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

 1. ศึกษานิยาม และความหมายของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
 2. ศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับรูปแบบการพัฒนาเมืองที่สงผลถึงสภาพของ

ภูมิอากาศ  
 3. ศึกษาคาอุณหภูมิพื้นผิว โดยใชคาเฉลี่ยจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดิน นํามาหา

คาความสัมพันธกับคา Digital number ของขอมูลดาวเทียม LANDSAT TM 
 4. ศึกษาองคประกอบในการพัฒนาเมือง เชนลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 

รูปแบบอาคาร และความหนาแนน โดยแบงระยะเวลาที่ตางกัน 9 ป และในแตละชวงการศึกษาตอง
มีความสอดคลองกับชวงเวลาของขอมูลท่ีไดจาก LANDSAT TM และหาความสัมพันธกับลักษณะ
อุณหภูมิพื้นผิว ในแตละชวงเวลาเพื่อใหเห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่สงผลใหเกิดปรากฏการณ
เกาะความรอนเมืองในเขตเมือง 

5)  สังเคราะหส่ิงที่ไดรับจากการวิเคราะหมาพัฒนาเปนแนวทางในการออกแบบ 
และวางแผนชุมชนเมือง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ที่ 1 แสดงที่ตั้งเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา : ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานกังานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม, 2553 
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แผนที่ที่ 2 แสดงขอบเขตการปกครองในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม 
ที่มา : ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานกังานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม, 2553 
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5. กระบวนการวิจัย 
กระบวนการวิจัย ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการจํานวน 7 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การเสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ / เคาโครงวิทยานิพนธ  
ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบการวิจัย  

1)  การกําหนดกรอบการวิจัย 
2)  การเลือกพื้นที่ศึกษา 
3)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4)  กระบวนการวิจัย 
5)  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาสภาพของพื้นที่วิจัย โดยศึกษารายละเอียดในเรื่อง 
1)  ประวัติความเปนมา และความสําคัญของพื้นที่วิจัย 
2)  ที่ตั้ง และอาณาเขตของพื้นที่วิจัย 
3)  สภาพปจจุบันของพื้นที่วิจัย 
4)  รูปแบบทางกายภาพของพื้นที่วิจัยซ่ึงประกอบไปดวย สภาพภูมิ

ประเทศ การใชประโยชนที่ดิน รูปแบบอาคาร และที่วาง 
5)  ภาพถายดาวเทียมของพื้นที่วิจัย 

ขั้นตอนที่ 5 การดําเนินการวิเคราะห เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพ และอุณหภูมิพื้นผิว และวิเคราะหผลจากความสัมพันธที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 การอภิปรายผล และเสนอแนะ 
การอภิปรายผลเปนการนําผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรทั้งหมดมา

พิจารณา เพื่อนําไปสูการเสนอแนะ 
ขั้นตอนที่ 7  การสรุปผลการศึกษา 
การสรุปผลการศึกษาเปนการสรุปสิ่งที่คนพบจากการวิจัย ประกอบดวยการสรุป

สาระสําคัญของงานวิจัย ขอบกพรองในการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยขั้นตอไป 
เมื่อดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดไว จะดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผล
การศึกษาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบตอไป  
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6. วิธีการศึกษา  
วิธีการวิจยัที่ใชทํางานในขั้นตอนที่สําคัญ มีดังนี้  
1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการวิจัยคร้ังนี้จะเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของตัวแปรตางๆ โดยจะไดมา
จากการทบทวนทฤษฎีหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวของ และตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยที่วางไว
โดยแบงออกดังนี้ 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลที่ไดทําการสํารวจภาคสนามใน
พื้นที่จริงแบงออกเปน การเก็บขอมูลสภาพทั่วไป จากการสังเกตการณในพื้นที่ศึกษา ไดแก สภาพ
ปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับความรอนในเมือง รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน และกลุมอาคารในพื้นที่  

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสารซึ่ง
เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ ดังนี้ 

1.3.1 การเก็บคาอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดิน 
1.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทางกายภาพซึ่งประกอบไปดวย สภาพภูมิ

ประเทศ การใชประโยชนที่ดิน รูปแบบอาคาร และที่วาง 
1.3.3 รวบรวมขอมูลภาพถายดาวเทียมที่นํามาใชในการศึกษาจากสํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ซ่ึงตองคัดเลือกจากขอมูลที่จัดเก็บไว 
2. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆแลว การวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 การวิ เคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ โดยใชวิ ธีการวิ เคราะหดวยโปรแกรม

ประมวลผล ในระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) ที่เปนทั้งแบบ Raster 
และ Vector GIS เชน โปรแกรมวิเคราะหภาพถายดาวเทียม และโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ 

2.2 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตน และตัวแปรตาม
โดยใชวิธีทางสถิติไดแก Linear Regression และ Multiple Regression 

2.3 การสรุปผลการวิจัย ใชวิธีการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธมา
ดําเนินการ สรุปเปนขอเสนอแนะในการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ และวางผังชุมชน
เมือง 
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7. ขอตกลงเบือ้งตน 
1. ในการศึกษาวิจัยนี้ จะใหความสําคัญในการศึกษาทฤษฎี และวรรณกรรมที่มีอยูใน

ประเทศ และตางประเทศเปนแนวทางหลักโดยจะเนนการศึกษารูปแบบของการพัฒนาเมืองเปน
ประเด็นหลักของสาเหตุและปจจัยของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอน โดยไมนํา ความชื้น
สัมพันธ ความเร็วลม ทิศทางลมมาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ 

2. ภาพถายดาวเทียมที่นํามาใชในการศึกษา จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เปนขอมูลที่มีการจัดเก็บไวแลวซ่ึงในการศึกษาตองการคัดเลือก ดังนั้น
จึงไมสามารถระบุ เวลา วัน เดือน ป ตามที่ตองการได 

 
8. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยและการศึกษาความหมายทีเ่ก่ียวของ 

ปกติในทิศทางใดทิศทางหนึ่งติดตอกันเปนระยะเวลานาน  การแกไขใหการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลับมาเปนดังเดิม ก็ตองใชเวลายามนานเชนกัน ทั้งนี้ความแปรปรวน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน มีเพียงกรอบเวลาคราวๆ 
เทานั้นที่ทําใหแยงการเปลี่ยนแปลงทั้งสองลักษณะออกจากกัน 

ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง หมายถึง ปรากฏการณที่อุณหภูมิของบรรยากาศ
เหนือเมืองมีคาสูงกวาพื้นที่รอบนอกเมือง ลักษณะของเสนอุณหภูมิมีลักษณะคลายเกาะหรือโดม
ขนาดใหญเหนือเมือง 

เมือง หมายถึงพื้นที่ตั้ง ของกลุมชุมชนที่มีประชากรอยูกันอยางหนาแนน ประกอบ
อาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรกรรมเปนหลัก ซ่ึงมีความพรอมดานสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ เพื่อรองรับการอยูอาศัยของประชากรในระดับสูง 

ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชานเมืองเปนพื้นที่ที่อยูรอบ ๆ เมือง มีประชากรอาศัยอยู
รวมกันหนาแนนนอยกวาเมืองแตมากกวาชนบท ประชากรในเขตชานเมืองสามารถมาทํางานที่
เมืองแบบไปกลับได ถึงแมวาเขตชานเมืองจะแยกการปกครองจากเขตเมืองแตก็ยังพึ่งพาอาศัยระบบ
เศรษฐกิจจากเมืองอยูบาง 

การพัฒนาเมือง หมายถึง การพัฒนาเมืองเปนกระบวนการปรับปรุงชิวิตความเปนอยู
ของชาวเมืองใหดีขึ้นทั้งทางดานประชากร ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง โดยความรวมมือระหวางรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่อยูอาศัยในเมืองนั้นเปน
สําคัญ 

เมืองกระชับ หมายถึง เปนแนวคิดหนึ่งทางการออกแบบชุมชนเมืองเมือง ที่เนนการ
พัฒนาเมืองในแนวดิ่ง เพื่อการรวมกลุมคน และใชที่ดินแบบผสมผสาน ที่อยูอาศัยสามารถเขาถึง
ระบบขนสงสาธารณะไดโดยงายเพื่อลดการใชรถยนตสวนตัว 
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9. ผลท่ีจะไดรับจากการวิจัย 
1. ที่มา สาเหตุ ระดับความรุนแรง และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีความตางกันทั้งในแงของ เวลา และสถานที่ 
2. ฐานขอมูล และองคความรูที่สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถา

มีมากนอยเพียงใด กระจายอยูในพื้นที่ใดบางในพื้นที่เขตผังเมืองเชียงใหม 
 

10. การนําเสนอผลงาน 
1. นําเสนอผลการวิจัยเปนรายงานฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบของบัณฑิตวทิยาลัย 

โดยมีรายละเอียดประกอบดวย เนื้อหา ตารางขอมูล แผนที่ รูปภาพ แผนภูมิ และแผนผังบริเวณ 
2. นําเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการโดยจัดทําขอมูลนาํเสนอผานทางจอภาพ 
3. นําผลการวิจัยลงตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 

11. สรุป 
ในบทนี้จะเปนการอธิบายความสําคัญของปญหาเกาะความรอนเมือง ซ่ึงจําเปนที่

จะตองทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิกับตัวแปรตางที่มาจากรูปแบบการพัฒนา
เมือง โดยสมมติฐานของการวิจัยนี้มีลักษณะที่เปนความสัมพันธกันระหวางตัวแปร กลาวคือ
อุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงในเขตชุมชนเมืองมีความสัมพันธกับรูปแบบการพัฒนาเมือง ซ่ึงในการ
ทดสอบสมมติฐานดังกลาว จึงตองมีการกําหนดขอบเขตของเนื้อหา และขอบเขตดานพื้นที่ โดย
กําหนดใหพื้นที่เมืองเชียงใหมเปนพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ สําหรับกระบวนการวิจัย และวิธีการ
วิจัยไดกําหนดขั้นตอนไว 7 ขั้นตอน ซ่ึงหลังจากบทนี้จะเปนการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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บทท่ี 2 
การศึกษาทฤษฏี แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
จากวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในดานทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนที่

จะศึกษา ความเปนมา ความหมาย สาเหตุ ปจจัยและวิธีการตรวจวัด การเกิดปรากฏการณเกาะความ
รอนเมือง (Urban Heat Island) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในอนาคตอันใกลคาดวาอัตราการขยายตัวของเมืองจะเพิ่มขึ้นไม เฉพาะแต
กรุงเทพมหานครเทานั้น รวมถึงเมืองขนาดใหญที่อยูตามภาคตางๆ เชน เชียงใหม นครราชสีมา 
ขอนแกน ฯลฯ ก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเชนกัน การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว โดยขาดการ
วางแผน สงผลใหเกิดการขยายตัวของอาคาร และส่ิงกอสรางตางๆ ที่มีความสูง และขนาดตางๆ ได
เขามาแทนพื้นที่สีเขียว และพื้นที่โลงภายในเมืองลดนอยลง ที่ดินสวนใหญที่เคยปกคลุมไปดวยพืช
พรรณ แหลงน้ํา และดิน ถูกใชไปในการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง สงผลใหพื้นที่
เมืองขาดพืชพรรณ ดิน และแหลงน้ําที่จะชวยลดอุณหภูมิในพื้นที่เมืองจากการระเหยคายน้ํา 
(Evaporation) ของตนไม และดิน ประกอบกับลมพัดประจําปไมสามารถพัดพาอากาศเสียในเมืองที่
เกิดจากฝุนและมลพิษในอากาศออกไปจากเมืองได ทําใหเกิดเปนกลุมของหมอกควันปกคลุมอยู
เหนือเมือง ส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งที่เกิดขึ้นและเปนผลมาจากปญหาตางๆ ขางตน คือ การมีอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นและสะสมอยูเหนือเมืองมีปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดปรากฏการณนี้ เชน การที่พื้นผิวของ
ส่ิงกอสรางโดนแสงแดดตลอดเวลา ในชวงเวลากลางวัน ทําใหมีการดูดซับและสะสมความรอน
เปนจํานวนมากและมีการคายความรอนนั้นสูบรรยากาศทําใหอุณหภูมิของเมืองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ความรอนจากการเผาไหมตางๆ และความรอนจากเครื่องปรับอากาศ ที่ใชอยูทั่วไปก็สงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหอุณหภูมิในพื้นที่เมืองสูงขึ้นซ่ึงมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และสุขภาพของผูคนที่พักอาศัยอยูในเมือง 

Pielke (2009 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน รัชดาพร สังวร 2553 : 20-26) การ
เปล่ียนแปลง และความหลากหลายในการใชประโยชนที่ดินของมนุษย เปนการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะพื้นผิวซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
โลกในระยะยาว ผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน เปนตัวแปรสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพภูมิอากาศที่มีความเชื่อมโยงกับกาซเรือนกระจก 

การพัฒนาเมืองแบบกระจัดกระจาย (Urban sprawl) ถูกยกมาเปนขอโตแยงเพราะการ
สูญเสียพื้นที่สีเขียวรอบเมือง การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา พื้นที่ 
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เกษตรกรรมสวนใหญจะตั้งออกไปรอบเมืองรวมไปถึงทั้งนี้ยังเกี่ยวของกับรูปแบบทางสังคม เมือง
ที่ถูกสรางขึ้นมาใหมกลายเปนเมืองที่ดูดซับ และกักเก็บความรอนสงผลตอการเพิ่มขึ้นของความ
รอนภายในเมือง สภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองที่มีลักษณะที่ซับซอนทางดานรูปทรง 
วัสดุกอสราง และกิจกรรมมนุษยการเพิ่มขึ้นของสารกอมลพิษในอากาศและการลดลงของความชื้น
สัมพัทธ มลภาวะทางความรอนที่เกิดจากกิจกรรมมนุษยเปนปรากฏการณที่อุณหภูมิในเมืองสูงกวา
ชนบทปรากฏการณนี้รูจักในนามของ ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง (Urban Heat Island) และ
เปนปรากฏการณที่มีสัมพันธกับสภาวะโลกรอน ในขณะที่พื้นที่สีเขียว และแหลงน้ํามีสวนชวยใน
การลดความรอนที่ถูกกักไวในเมือง เรียกพื้นที่ดังกลาววา บริเวณอุณหภูมิต่ํา (Cool Island) ในเวลา
กลางวันความรอนจะถูกนํามาใชในการระเหยน้ําผิวดินและในดินไปเปนความชื้นในบรรยากาศ 
รวมทั้งใชแสงแดดไปในการสังเคราะหแสงและการหายใจของพืชแทนที่จะเปลี่ยนเปนความรอน 
ดังนั้นการลดลงของพื้นที่สีเขียวภายในเมืองยอมสงผลทําใหเมืองรอนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พื้นที่ที่มีส่ิงปลูกสราง (Built-up area) ที่มีพืชพรรณและพื้นที่โลง นอยกวาบริเวณพื้นที่ชนบท 
(Pichakum 1995 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน มานัส ศรีวณิช 2553: 1-2) 

 
1. กระบวนการที่สําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

Broen and Gillespie (1995 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546: 
21) อธิบายวาเมื่อมีการแผรังสีของดวงอาทิตย มายังพื้นโลก พื้นผิว และวัสดุตางๆ เชน อาคาร 
กําแพง พื้นผิวคอนกรีต พื้นผิวถนนลาด ยางแอสฟลท พืชพันธตางๆ ฯลฯ พื้นผิวและวัสดุตางๆ 
เหลานี้ไดรับพลังงานจากการแผรังสีของดวงอาทิตยแลวจึงทําใหเกิดกระบวนการตางๆ ที่สําคัญ 
สงผลตอความรอน และอุณหภูมิอากาศในเมืองได กระบวนการที่สําคัญ ไดแก 

1. การสะทอนรังสีดวงอาทิตย (Reflected solar radiation) เปนกระบวนการที่พื้นผิว 
หรือวัสดุตางๆ เมื่อไดรับการแผรังสีของดวงอาทิตยแลว จะเกิดการสะทอนของพื้นผิวหรือวัสดุ (ซ่ึง
บางสวนอาจมีการดูดซับโดยพื้นผิวหรือวัสดุนั้น) รังสีที่สะทอนขึ้นมานั้นจะกลายเปนรังสีคล่ืนยาว
ที่ไมสามารถมองเห็นได แตจะเปนพลังงานความรอนที่ทําใหอุณหภูมิอากาศบริเวณที่เกิดการ
สะทอนนั้นสูงขึ้นได พื้นผิววัสดุที่มีสีออน ผิวเรียบ และแหงจะสะทอนรังสีไดดีกวาพื้นผิวที่สีเขม 
ผิวขรุขระ และเปยก 

2. การแผรังสีพื้นผิว และวัตถุ (Terrestrial radiation) เปนกระบวนการถายทอด
พลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic wave) ซ่ึงการจัดระดับตามความยาวคลื่น
ของแสงนั้น การดูดซับการแผรังสีของดวงอาทิตยจะแปลงรังสีนั้นเปนพลังงานความรอน ซ่ึงทําให
พื้นผิว และบรรยากาศของโลกรอนขึ้น 
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3. กระบวนการพาความรอน (Convection) เปนกระบวนการถายเทความรอนโดย
ผานของไหล (Fluid) ไดแก ของเหลว และกาซ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สําหรับผิวโลก ลม และ
มหาสมุทรเปนตัวพาความรอนที่สําคัญ 

4. กระบวนการนําความรอน (Conduction) เปนการถายเทความรอนโดยการสัมผัส
กันระหวางวัตถุ หรือสสารตางๆ ที่มีอุณหภูมิแตกตางกัน ความรอนจะถายเทจากวัตถุที่รอนกวาไป
ยังวัตถุที่เย็น ถามีการถายเทความรอนในลักษณะนี้อยางตอเนื่องอุณหภูมิของวัตถุทั้งสองก็จะเทากัน 
ซ่ึงการนําความรอนเปนพื้นฐานในการรับรูความรอนและความเย็น เชน เมื่อเราถือน้ําแข็ง ความ
รอนจะไหลจากมือเราไปยังน้ําแข็งเนื่องจากมือเรามีอุณหภูมิสูงกวาทําให ในทางกับกันความเย็น
จากน้ําแข็งก็จะทําใหอุณหภูมิมือลดลงดวย 

5. กระบวนการระเหยของน้ํา (Evaporation) กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่สําคัญ
ที่สามารถลดความรอนของสภาพแวดลอม ทําใหอุณหภูมิอากาศของสภาพแวดลอมนั้นลดลงได 
ดวยความชื้นในบรรยากาศที่เกิดจากการระเหยของน้ําในสภาพแวดลอมนั้นๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการทีสํ่าคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ 
ที่มา: มนตรี ตั้งศิริมงคล, “ลักษณะขององคประกอบภูมิทัศนเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศบริเวณถนน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 21. 

จากภาพดังกลาวแสดงการถายทอดพลังงานในสภาพแวดลอม  ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และในภาพที่ 2 มีการเปรียบเทียบพลังงานความรอนที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการดังกลาว ระหวางพื้นผิวที่ปกคลุมดวยพืชพรรณกับพื้นดาดแข็งขึ้น ในกรณีที่ไดรับ
พลังงานจากการแผรังสีของดวงอาทิตย และการแผรังสีคล่ืนยาวจากทองฟาที่เทากัน พบวาการแผ
รังสี และการพาความรอนของพื้นผิวที่ปกคลุมดวยพืชพรรณคืนกลับสูสภาพแวดลอมนั้น มี
พลังงานที่ปลอยออกมาต่ํากวาพื้นดาดแขง การใชพลังงานความรอนในการระเหยของน้ําในพื้นผิว
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ที่ปกคลุมดวยพืชพรรณมีคาสูงกวาพื้นดาดแข็ง ซ่ึงมีคาเปน 0 ในขณะที่พื้นผิวดาดแข็งนั้นมีการเก็บ
ความรอน และนําความรอนภายในเนื้อวัสดุไดสูงกวาพื้นผิวที่ปกคลุมดวยพืชพรรณ ดังนั้นพลังงาน
ความรอนที่เหลือจากการแผรังสีดวงอาทิตย และทองฟา ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
อากาศนั้น พื้นผิวที่ปกคลุมดวยพืชพรรณจึงมีพลังงานความรอนนั้นต่ํากวาพื้นดาดแข็ง 

ผลจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะระบบนิเวศของเมือง ที่เดิมเปนระบบนิเวศ
ที่เปนลักษณะธรรมชาติ สงผลใหเกิดปญหากับระบบนิเวศเมืองหลายประการ ปญหาหนึ่งที่สําคัญที่
ยังคงปรากฏอยูในเมืองใหญในปจจุบัน และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น และสงผลกับสภาพแวดลอม
ในเมือง ไดแก ปญหาเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองนั้นเอง 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทยีบการถายทอดพลังงานของพื้นผิวที่มีพืชพรรณกับพื้นผิวดาดแข็ง 
ที่มา: มนตรี ตั้งศิริมงคล, “ลักษณะขององคประกอบภูมิทัศนเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศบริเวณถนน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 22. 
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2. ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง (Urban Heat Island) 
 2.1 ความหมายของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
 ธนกฤต เทียนมณี (2545: 7) กลาววา “Urban Heat Island” เกิดขึ้นครั้งแรกใน

ภาษาอังกฤษ ในการเขียนรายงานของ Gordon Monley ในป 1953 ลงตีพิมพใน “Quarterly Journal 
Of The Royal Meteorological Society” เกาะความรอนเมือง เปนชื่อท่ีเรียกลักษณะภูมิอากาศ ซ่ึง
แสดงความแตกตางของอุณหภูมิ (Helmut 1981 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน ธนกฤต เทียนมณี 
2545: 7) มีลักษณะเปนเสนโคงที่ใชแสดงความแตกตางทางดานภูมิศาสตรมีความคลายคลึงกันกับ
รูป “เกาะ” เปนความเกี่ยวพันของอุณหภูมิที่มีความอบอุน (Warming) กับอุณหภูมิที่มีความเย็นที่อยู
โดยรอบเมืองในบริเวณเขตชนบท (ภาพที่4) แสดงใหเห็นเสนอุณหภูมิเปนรูปหนาผา (Cliff) แสดง
ใหเห็นถึงความอบอุนของอากาศซึ่งมีแนวโนมที่อุณหภูมิอากาศจะเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่เมือง 
รูปแบบของเสนอุณหภูมิ (Isotherm) ของเสนโคงแบบที่ราบสูง (Plateau) เปนรูปแบบของสิ่งที่
รบกวนโดยอิทธิพลของความแตกตางของอุณหภูมิที่ถูกปลอยจากสิ่งปลูกสรางและการใชที่ดิน
บริเวณตัวเมือง ในบริเวณใจกลางเมืองเสนอุณหภูมิไดแสดงเสนเปนยอดภูเขา (Peak) เปนจุดสูงสุด
ของเสนโคงที่แสดงใหเห็นการกอตัวของพลังงานความรอน ปรากฏการณเกาะความรอนจะมีความ
แตกตางของอุณหภูมิที่มีความชัดเจนในตอนกลางคืนมากกวา ตอนกลางวัน และในฤดูหนาว
มากกวาในฤดูรอนและจะชัดเจนมากเมื่อไมมีลม หรือมีลมพัดออน 

 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงภาพตัดขวางของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนในเขตเมือง 
ที่มา: Wong, Urban Heat Island [online], accessed 10 December 2011, Available from  
http://www.whitetopsnyc.org/problem.html 
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ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของภูมิ
ประเทศ เนื่องสภาพอากาศบริเวณพื้นที่เหนือเมืองมีความอบอุนมากกวาบริเวณพื้นที่ชนบท เมื่อ
อากาศรอนลอยสูงขึ้นก็จะนําฝุน และพลูมขึ้นไปดวยเมื่ออากาศรอนลอยขึ้นไปปะทะกับชั้น
บรรยากาศ อากาศที่เย็นกวาก็จะสะทอนกลับมาสูดานลางทําใหมีลักษณะเปนรูปโดม และเนื่องจาก
ส่ิงปลูกสรางในตัวเมืองมีความสูงไมสม่ําเสมอกัน รูปทรงที่มีลักษณะสิ่งกีดขวางทําใหเกิดการ
แปรปรวนทางกล การกระจายตัวของฝุนและมลภาวะจะถูกกระจายไปในวงกวางประกอบกับ
อาคารที่พักอาศัยของมนุษยที่ปลอยพลังงานความรอนสูบรรยากาศ ไอเสียที่เกิดจากการเผาไหมช้ือ
เพลิงที่ถูกพนมาจากยานพาหนะ จากเหตุผลขางตนอุณหภูมิอากาศที่สูง และมลภาวะจะถูกพัดวน
และสะสมอยูในเมืองเนื่องจากอากาศที่เย็นกวาในบริเวณพื้นที่ชนบทไมสามารถพัดผานเขามา
แทนที่ไดอยางรวดเร็ว ทําใหเมืองกลายเปนแหลงสะสมความรอนขนาดใหญ อุณหภูมิสูงสุดของ
อากาศมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีส่ิงกอสรางหนาแนน ซ่ึงก็มักจะเปนศูนยกลางของปรากฏการณเกาะ
ความรอน สวนอุณหภูมิต่ําสุดของอากาศมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่เปดโลงอื่นๆ 
อุณหภูมิของอากาศระหวางพื้นที่เมือง กับพื้นที่เปดโลงในเมืองขนาดใหญจะมีความแตกตางกัน
ตามขนาดของเมืองที่ตางกัน (Fukui and Wada ไมระบุป : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน  มนตรี 
ตั้งศิริมงคล 2546 : 21) 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงวงจรของคลื่นรังสีความรอน และความเขมขนของพลังงานความรอนในพื้นที่เมือง 
และในพื้นที่ชนบทในวันทีท่องฟาเปด 

ที่มา : Tim Oke, ไมระบุชื่อหนังสือ, (New York : Principles & Practices , 1988), ไมปรากฏเลข
หนา, อางถึงใน มานัส ศรีวณิช, “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับลักษณะเชิงพื้นที่ตอ
ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องประเทศ
ไทยกับภูมิอากาศโลก คร้ังที่ 1, 2553), 44. 
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ดังจะเห็นวาความแตกตางกันระหวางสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่เมือง และชนบท เชน 

ในเขตเมืองสวนใหญมีลักษณะทางกายภาพ และวัสดุที่นํามาใชมีคาการสะทอน กังเก็บความรอน
สูง สงผลใหรังสีความรอนจากดวงอาทิตยในชวงเวลากลางวันมีการสะทอน และกังเก็บความรอน 
อีกทั้งมีการปลดปลอยความรอนจากกิจกรรมของมนุษย ทําใหอุณหภูมิเมืองสูง ในขณะเดียวกันใน
ชวงเวลากลางคืน ความรอนที่สะสมไวในวัสดุพื้นผิวตางๆ มีการคายความรอนออกมาในรูปของ
รังสีอินฟราเรดอันมีผลตออุณหภูมิอากาศในเขตเมืองที่สูงกวาในพื้นที่เขตชนบท ซ่ึงปรากฏการณ
เกาะความรอนเมืองนี้ไดเกิดกับเมืองใหญๆ ทั่วโลก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เชียงใหม เปนตน โดย
เมืองที่มีประชากร 10,000 คนก็สามารถเกิดปรากฎการณดังกลาวได (พงศเทพ วิวรรณธนะเดช 
2546 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน จเร เศรยศสกุล 2548: 28) 

 2.2 ลักษณะของเกาะความรอนเมือง 
 ลักษณะเชิงพื้นที่ 

 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงลักษณะของเกาะความรอน (a) รูปตัดขวางของอุณหภูมิอากาศในชั้นเรือนยอด และ
อุณหภูมิพื้นผวิภายใตสภาวะเกาะความรอนในชวงเวลากลางคืน (i) และเวลากลางวนั (ii) 
(b) แผนผังแสดงรูปแบบการกระจายตัวของอุณหภูมิของอากาศที่เกิดขึน้ในสภาวะเกาะ
ความรอนในเมืองชวงเวลากลางคืน  

ที่มา : James A Voogt, Causes and consequences of global environmental change (University 
of Western Ontario, 2002), 660-666. 
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เหตุผลที่ ช่ือเกาะความรอนเมืองก็เพราะรูปแบบของไอโซเทอรม (Isotherm) 
รูปแบบที่มีลักษณะคลายเกาะ รูปแบบแทจริงขึ้นอยูกับการกําหนดขอบเขตเมือง แตโดยทั่วไปมักจะ
ไลตามขนาดของรูปแบบภูมิอากาศในเมือง ถึงชนบท โดยจะมีการเพิ่มขึ้นทีละนอยจากชนบท และ
จะมีขนาดใหญขึ้นเมื่อถึงศูนยกลางเมืองภายในพื้นที่ที่มีส่ิงปลูกสราง รูปแบบที่มีอิทธิพลในพื้นที่จะ
จําแนกตามพื้นผิว เชน สวนสาธารณะ แหลงน้ํา และความหนาแนน ที่มากขึ้นหรือลดลง ของสิ่ง
ปลูกสราง ภาพที่ 6 (b) รูปแบบเชิงพื้นที่ของ ไอโซเทอรม จะเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่เมือง แตอาจ
แสดงใหเห็นไดตามการไหลเวียนของกระแส 

ลมตามธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพแวดลอมของเมือง (เชนสถานที่
ตั้งอยูในหุบเขาหรือแนวชายฝง) อาจเปนตัวเพิ่มความซับซอนของลักษณะเกาะความรอนเมืองได 
เชนลมทะเล ซ่ึงมีความสัมพันธกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในเมือง 

 2.3 การกอรูปแบบของเกาะความรอนเมือง 
 2.3.1 การพัฒนาตามเวลา (Temporal Development) 

    ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองจะแสดงใหเห็นชัดในชวงเวลากลางคืน 
เนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิพื้นที่เมือง และชนบท ความแตกตางของอัตราการระบายความ
รอนจะเห็นไดชัดที่สุดเมื่อทองฟาเปด และมีกระแสลมออนๆ ความรุนแรงของเกาะความรอนเมือง
โดยทั่วไปจะเพิ่มสูงขึ้นในชวงพระอาทิตยตก ถึงแมวาไมสามารถกําหนดระยะเวลาที่แนนอนของ
ระดับความรุนแรงสูงสุด ซ่ึงอาจมีความแตกตางกันไป ตามสภาพอากาศ และฤดูกาล (ภาพที่ 7) ใน
บางกรณี เกาะความรอนในทางลบ หรือเกาะความเย็น อาจอธิบายลักษณะบางประการของพื้น
ศูนยกลางเมือง ในชวงเวลากลางวันเนื่องจากการดูดซับความรอนชา และมีรมเงาขนาดใหญจาก
อาคารสูง 

 ความแตกตางของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของเกาะความรอน
เมือง จะมีผลตอรูปแบบการไหลเวียนของลมทองถ่ินการพัดผานของลม ซ่ึงจะมีอัตราต่ําเมื่อเขาสู
ศูนยกลางเมือง และจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อออกสูพื้นที่ชนบท ในพื้นที่เมืองที่มีกระแสลมรุนแรง และ
กระแสลมที่ไหลยอนกลับอยางตอเนื่องในพื้นที่ชนบท การไหลเวียนของความรอน ความชื้น และ
มลพิษ เปนนัยสําคัญของการการแพรกระจายของสารมลพิษโดยรอบพื้นที่เมือง และการเพิ่มระดับ
ความรุนแรงของเกาะความรอนเมือง 

 2.3.2  ปจจัยที่ทําใหเกิดเกาะความรอนเมือง (Formative Factors) 
ความแตกตางของอัตราการระบายความรอนที่สะสมอยูดานลางของเกาะ

ความรอนเมือง ซ่ึงรับอิทธิพลมาจากลักษณะพื้นผิว และสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการความรอน
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอน
เมืองขึ้น โดยปกติแลวความรอนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยมีแนวโนมที่จะเปนปจจัยสําคัญที่สุด 
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ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นในชวงฤดูหนาว เนื่องจากความจําเปนในการสรางความอบอุน แตความ
รอนที่เกิดจากกิจกรรมมนุษยยังเกิดจากผลกระทบจากการใชพลังงานไฟฟา รวมไปถึงการคมนาคม
ในเมืองที่ปลอยความรอนออกสูบรรยากาศ (Taha 1997 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน Voogt 2002 
: 660-666) 

Oke (1982: 1- 24) กลาววาปริมาณความรอนของพื้นผิวเมืองที่เกิดจาก
ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองจะขึ้นอยูกับฤดูกาลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตยที่สง
ความรอนมาสูโลก เชนเดียวกับ ส่ิงปกคลุมดิน และสภาพภูมิอากาศพื้นผิวเมืองที่เกิดเกาะความรอน
เมืองมักจะมีอุณหภูมิสูงในชวงฤดูรอน 

ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองจึงสงผลโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ
อากาศเฉลี่ยประจําปของเมืองที่มีประชากรหนึ่งลานคนหรือมากกวาจะมีอุณหภูมิสูงกวา
สภาพแวดลอมทั่วไปถึง 1oC - 3oC และในวันทองฟาปลอดโปรง คืนที่สงบ ความตางตางของ
อุณหภูมิอาจมากสุดถึง 12oC แมแตในเมืองเล็ก ก็สามารถสรางเกาะความรอนได แตจะมีผลกระทบ
นอยกวาเมืองใหญ 
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทั่วไปของอุณหภูมิภายในเมือง และชนบท (เสนทึบ) แล
ขนาดของเกาะความรอนเมอืง (เสนบาง) ในวนัที่ฟาใส และลมสงบ ซ่ึงผลอาจมีความ
แตกตางกันขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ และฤด ู 

ที่มา: Tim Oke, Reducing Urban Heat Islands : Compendium of Strategies [online], accessed 
15 July 2011.  Available from http://www.epa.gov/hiri/resources/pdf/GreenRoofs Compen 
dium.pdf. 
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2.4 สาเหตุของการเกิดเกาะความรอนเมือง 
 สาเหตุสําคัญของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง พบวาเกิดจากความ

แตกตางดานภูมิประเทศโดยมีสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองไดหลายสาเหตุ 
สามารถรับรูไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณดังกลาวมีดังนี้ 

 2.4.1 ส่ิงปกคลุมดิน 
   ส่ิงปกคลุมดินมีผลตอระดับความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอน

เมือง เชนลักษณะทางเรขาคณิต และคุณสมบัติของพื้นผิว Oke (1982: 1- 24) เรขาคณิตพื้นผิว
หมายถึง อาคารหรือวัสดุที่บดบังทองฟา และพื้นผิวในเมืองที่รูจักกันในชื่อของ "sky view factor 
(SVF)" เนื่องจากการลดลงเปนจํานวนมากของ SVF พื้นผิวในเมือง โดยเฉพาะชองวางระหวาง
อาคาร ทําใหความสามารถในการสูญเสียความรอนโดยการโอนรังสีเย็นจากทองฟาจะถูกแทนที่
ดวยความรอนของพื้นผิวอาคาร ผลกระทบจากรูปทรงทางเรขาคณิตพื้นผิว ยังมีสวนในการลดการ
สูญเสียความรอน โดยการพาความความรอน การลดลงของ SVF อยางตอเนื่องนําไปสูความรุนแรง
ที่เพิ่มสูงขึ้นของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองถึงแมวาอาคารที่ปลูกสรางติดกันจะชวยเพิ่มพื้นที่
ใตรมเงาซึ่งจะลดการดูดซับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยระหวางวันก็พอที่จะทําใหอุณหภูมิ
ลดลงไดบาง 

คุณสมบัติทางความรอนของพื้นผิวโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติในการระบาย
ความรอน (μ) การควบคุมการดูดซับความรอน และการระบายความรอนจากพื้นผิววัสดุที่มีความ
ทึบ หรือช้ืน เชนโลหะ หิน และดินเหนียวที่อ่ิมตัว สามารถดูดซับความรอน และระบายความรอน
ไดอยางงายดาย (μ สูง) วัสดุที่แหง และหนาแนนนอยกวา มีคุณสมบัติเปนฉนวนที่ดีเชน ไม ทราย 
หรือคอนกรีตมวลเบา มีคา μ ต่ํา (ดูจากตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แนะนําสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอน 

สาเหตุ ลักษณะ 
รูปทรงทางเรขาคณิตของพืน้ผิว 
 
 
 
 
 
 

- การเพิ่มพืน้ทีข่องพื้นผิว และการวางรูปทรงที่ขวางรังสี
จากดวงอาทิตย นําไปสูการสะทอน และการดูดกลืบ
รังสีจากดวงอาทิตยซ่ึงทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น 

- การสรางสิ่งปลูกสรางติดกันจะลดปจจยัการระบาย
ความรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน 

- การบดบังของอาคารจะเปนตัวลดอัตราการระบายความ
รอนจากพื้นผิว และอากาศใกลพื้นผิว 
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ตารางที่ 1 แนะนําสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอน (ตอ) 

สาเหตุ ลักษณะ 
คุณสมบัติทางความรอนของพื้นผิว 
 
สภาพของพื้นผิว (ส่ิงปกคลุม) 
 
ความรอนจากกิจกรรมของมนุษย 
 
ผลกระทบจากปรากฏการณเรือน
กระจกในเมือง 

- วัสดุที่ใชในการกอสรางภายในเมืองมีคุณสมบัติในการ
กักเก็บความรอนไดด ี

- ระบบสาธารณูปโภคของเมอืงลดการระเหย และกกัเกบ็
น้ําใตผิวดิน  

- การปลอยพลังงานความรอนออกสูนอกอาคาร ยา
พาหนะ และจากมนุษย 

- มลพิษ และอุณหภูมิอากาศที่สูงในพื้นที่เมืองที่เกิดจาก
การปลอยรังสีความรอนออกมาจากพื้นผิวเมือง 

ที่มา: Tim Oke, Reducing Urban Heat Islands : Compendium of Strategies [online], accessed 
15 July 2011. Available from  http://www.epa.gov/hiri/resources/pdf/GreenRoofsCompendium 
.pdf. 
 

2.4.2 การลดลงของพื้นที่สีเขียว 
 ในชนบท มักจะเต็มไปดวยตนไม และพืชท่ีใหรมเงา ซ่ึงจะชวยลดอุณหภูมิ

ของพืชผิว นอกจากนี้ยังชวยลดอุณหภูมิในอากาศที่ผานกระบวนการที่เรียกวา การคายระเหย 
(Evapotranspiration) ในที่นี้พืชจะทําการคายน้ําออกสูอากาศโดยรอบซึ่งจะทําใหอุณหภูมิโดยรอบ
ลดลง ในทางตรงกันขามพื้นที่ในเขตเมืองมีลักษณะกักเก็บความรอนไดดี เชนหลังคา ทางเทา ถนน 
และลานจอดรถ เมื่อพื้นที่เมืองพัฒนามากขึ้นสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติก็จะถูกแทนที่หรือปกคลุม
ไปดวยส่ิงปลูกสราง และโครงสรางพื้นฐาน พื้นดินใตรมเงาครอบคลุมผลนอยลง และความชื้นที่
ชวยใหเมืองเย็นลงก็ลดนอยลงไปดวย (ดูภาพที่ 8) ซ่ึงทําใหอุณหภูมิพื้น และอุณหภูมิเมืองสูงขึ้น 

 ในกรณีของความชื้นสัมพันธในเมืองแตละขนาดรูปแบบแพรกระจายจะ
คลายกับการแพรกระจายของอุณหภูมิอาการ คือ ในพื้นที่เมืองจะมีความชื้นสัมพัทธต่ํากวาชานเมือง 
และพ้ืนที่เปดโลงทั้งชวงกลางวันและกลางคืน เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอาการ 
ความชื้นสัมพันธ และการระเหยของน้ํา พบวาคลื่นความรอนและการแผรังสีความรอนสุทธิจะมี
คาสูงสุดในชวงกลางวัน ในขณะที่อุณหภูมิอากาศ และการระเหยของน้ําจะมีคาสูงสุดในชวงบาย 
เมื่ออัตราการระเหยของน้ํามีปริมาณมากที่สุดในชวงบาย เชนนี้ ก็จะเปนเหตุใหปากใบพืชปดซึ่งจะ
สงผลถึงการลดอัตราการแพรของความชื้นไปดวย (Waggoner and others 1985: ไมปรากฏเลขหนา, 
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อางถึงใน ธนกฤต เทียนมณี 2545 : 10) โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีส่ิงปลูกสราง และมีพืชพรรณ
นอยในบริเวณพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่เปดโลง 

 พืชพรรณมีบทบาทสําคัญในการควบคุมปรากฏการณนี้ เนื่องจากรังสีที่เขา
มาพืชจะปรับเปลี่ยนเปนความรอนแฝง ทําใหการไหลเวียนของความรอนระหวางวันต่ํากวาพื้นที่ที่
มีส่ิงปลูกสรางปกคลุมดวยยางมะตอย และคอนกรีต นอกจากนี้รมเงาของตนไมจะชวยลดอัตราการ
ดูดซึมรังสีของพื้นดิน ในชวงเวลากลางคืน พื้นที่ที่ปกคลุมดวยพืชพรรณ ในพื้นที่เปดโลงจะชวยใน
การระบายความรอนจากการแผรังสีขณะที่พื้นที่ที่ปกคลุมดวยส่ิงปลูกสรางมีการระบายความรอนที่
คอนขางต่ํา 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงพื้นผิว และการคายระเหย 
ที่มา: Tim Oke, Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies [online], accessed 
15 July 2011. Available from http://www.epa.gov/hiri/resources/pdf/GreenRoofsCompendium 
.pdf. 
 

 นอกจากนั้นความแตกตางของสภาพพื้นผิวสําหรับการระเหยของน้ําควรจะ
ถูกพิจารณาดวยในพื้นที่เมืองซึ่งเต็มไปดวยถนน หลังคาก็มีการระบายน้ําที่ดี และมีระบบระบายน้ํา
เสียที่ดี ส่ิงเหลานี้ทําใหฝนที่ตกลงมาไหลผานไปอยางรวดเร็ว โดยไมไดถูกหนวงไวที่พื้นผิวใน
ระดับพื้นดินของเมืองเลย ส่ิงนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ําทั้งเขาและออกจากเมือง 
ดังนั้นความชื้นสัมพันธในพื้นที่เมืองจึงมีนอยกวาในเขตชานเมือง (Yoshino 1975 ; Carisonand 
1978 :ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน ธนกฤต เทียนมณี 2545: 11)  

2.4.3 คุณสมบัติของวัสดุในเขตเมือง 
 คุณสมบัติของวัสดุในเขตเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติของการสะทอน

แสงจากดวงอาทิตย การแผรังสีความรอน และการกักเก็บความรอน สงผลตอการเพิ่มขึ้นของ
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อุณหภูมิภายในเมือง ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบพลังงานแสงอาทิตยทั่วไปที่มาถึงพื้นผิวโลกที่ชัดเจน
ในชวงฤดูรอน ซ่ึงพลังงานแสงอาทิตยจะประกอบไปดวยรังสีอัลตราไวโลเลต (Ultraviolet :UV) 
และพลังงานอินฟราเรด ซ่ึงพลังที่เขามาพื้นโลกจะมีอัตรารอยละที่แตกตางกัน 5% ของพลังงาน
แสงอาทิตย จะอยูในคลื่นแสงยูวี ซ่ึงรังสียูวีเปนรังสีที่ไมสามารถมองเห็นไดในปริมาณที่พอเหมาะ 
รังสียูวีจะมีประโยชนชวยใหรางกายไดรับวิตามินดี แตหากมีปริมาณมากเกินไปจะทําใหเปน
อันตรายตอผิวหนัง 43% เปนรังสีที่มองเห็น (Visible light) เชน แสงแดด เปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
ชนิดหนึ่งที่สังเกตไดดวยตาเปลา ประกอบดวย แสงสีตางๆ ซ่ึงมีความยาวคลื่นไมเทากัน และท่ี
เหลืออีก 52% ของพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานอิฟราเรด (Infrared) ที่กระจายความรอน 
พลังงานในทุกชวงความยาวคลื่นเหลานี้มีสวนทําใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนขึ้น ซ่ึง
อัตราสวนการสะทอนความรอนของพลังงานดวงอาทิตยจากพื้นผิวมีมากกวาพลังงานแสงอาทิตยที่
พบไดในชวงความยาวคลื่นที่มองเห็นได  (ดูภาพที่  9) ดังนั้นการสะทอนแสงอาทิตยจึงมี
ความสัมพันธกับ สีของวัสดุ พื้นผิวสีเขมมักมีคาการสะทอนความรอนที่ต่ํากวาพื้นผิวสีออนกวา 
 

 
 

ภาพที่ 9  แสดงพลังงานแสงอาทิตยกับความยาวคลื่นที่เขาถึงพื้นผิวโลก (ความเขมของพลังงาน 
แสงอาทิตยอาจแตกตางกันมากกวาชวงความยาวคลื่นตั้งแตประมาณ 250-2500 nm  
(nanometers)) 

ที่มา: Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies [online], accessed 15 July 2011. 

Available from http://www.epa.gov/hiri/resources/pdf/GreenRoofsCompendium.pdf. 
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 คุณสมบัติ หรือลักษณะที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิ (Thermal Characteristic) 
ของวัสดุพื้นผิวซ่ึงเมื่อไดรับอิทธิพลของการแผรังสีจากดวงอาทิตยแลวจะเปนแหลงกําเนิดความ
รอนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ อาจมีการจําแนกไดกวางๆ เปน 3 ลักษณะไดแก 

2.4.3.1  พื้นผิวที่มีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนสูง (High Albedo) กลาวคือ
พื้นผิวเมื่อไดรับการแผรังสีดวงอาทิตย จะมีการสะทอนรังสีในสัดสวนที่สูงกวาการดูดซับความ
รอนของวัสดุ ซ่ึสงผลใหอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณความรอนที่สะทอนจากพื้นผิวชนิด
นี้ (Robinette 1972: ไมปรากฏเลขหนา) วัสดุซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาว ไดแก พื้นผิวคอนกรีต และ
พื้นผิวดิน 

2.4.3.2 พื้นผิวที่มีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนต่ํา (Low Albedo) กลาวคือ
พื้นผิวเมื่อไดรับการแผรังสีดวงอาทิตย จะมีคาการสะทอนรังสีในสัดสวนที่ต่ํากวาการดูดซับความ
รอนของวัสดุซ่ึงมีผลใหคาการปลอยความรอน หรืออัตราการฉายแสง (Emissivity) สูงดวยดังนั้นจึง
สงผลใหอุณหภูมิอากาศบริเวณนั้นสูงดวย (Robinette 1972 : ไมปรากฏเลขหนา) ซ่ึงพื้นผิวที่มี
คุณสมบัติดังกลาว ไดแก พื้นผิวราดยางมะตอย 

2.4.3.3  พื้นผิวที่ปกคลุมดวยพืชพรรณ (Vegetation Cover) ถึงแมวาพื้นผิวที่
ปกคุมดวยพืชพรรณ เมื่อไดรับการแผรังสีจากดวงอาทิตย จะมีคุณสมบัติในการสะทอนต่ํา และมีคา
การดูดซับความรอนสูง แตความรอนที่ดูดซับเขาไปนั้น พืชพรรณจะใชไปในการสังเคราะหแสง 
การคายน้ํา และกระบวนการในการดํารงชีวิต ทําใหความรอนที่ปลอยคืนสูสภาพแวดลอมมีปริมาณ
ต่ําสงผลใหอุณหภูมิอากาศบริเวณนั้นลดลงอีกดวย 

เปนธรรมดาที่พื้นที่ในเขตเมืองมักจะมีวัสดุพื้นผิว เชนวัสดุที่ใชมุงหลังคา 
วัสดุที่ใชทําถนนซึ่งมีคาอัตราการสะทอน (Albedo) ต่ํากวาพื้นที่ในเขตชนบท ดังนั้นพื้นที่เมือง
โดยทั่วไปจึงมีอัตราการสะทอนนอยลง และดูดซับพลังงานแสงอาทิตยมากขึ้น การดูดซับความรอน
สงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิว ทําใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองขึ้น การสะทอน
แสงอาทิตยเปนปจจัยหลักของอุณหภูมิพื้นผิวของวัสดุ นอกจากจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเปลงรังสี
ความรอนซ่ึงเปนตัวช้ีวัดความสามารถในพื้นผิวของการผลัดความรอน หรือคายความรอน พื้นผิวที่
มีคาการเปลงรังสีสูงจะมีอุณหภูมิต่ํา เพราะสามารถคายความรอนไดดี คุณสมบัติที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองคือคุณสมบัติในการกักเก็บ
ความรอน วัสดุกอสรางจํานวนมาก เชนหิน และเหล็ก มีการกักเก็บความรอนที่สูงกวาวัสดุที่ใชใน
พื้นที่เขตชนบท เชนดิน และทราย ดังนั้นในพื้นที่เมืองจะกักเก็บความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
ไวในโครงสรางพื้นฐานของเมือง ดังนั้นเมืองมหานครจึงสามารถดูดซับ และกักเก็บความรอนได
เปนสองเทาเมื่อเทียบกับสภาพแวดลอมในชนบท (Christen and Vogt 2004 : 1395-1421) 
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ตารางที่ 2  แสดงคุณสมบัติทางความรอนของวัสดุโดยทัว่ไป  

Substance Thermal Conductivity Volumetric Heat Capacity 
Air 
Still (at 10 ºC) 
Turbulent 

 
0.025 

3,500 – 35,000 

 
0.0012 
0.0012 

Water 
Still (at 4 ºC) 
Stirred 

 
0.60 

350.00(approx.) 

 
4.18 
4.18 

Ice (at -10 ºC) 2.24 1.93 
Snow (fresh) 0.08 0.21 
Sand (quartz) 
Dry 
15 percent moisture 
40 percent moisture 

 
0.25 
2.0 
2.4 

 
0.9 
1.7 
2.7 

Clay (non organic) 
Dry 
15 percent moisture 
40 percent moisture 

 
0.25 
1.3 
1.8 

 
1.1 
1.6 
3.0 

Organic Soil 
Dry 
15 percent moisture 
40 percent moisture 

 
0.02 
0.04 
0.21 

 
0.2 
0.5 
2.1 

Asphalt 0.8 - 1.1 1.5 
Concrete 0.9 – 1.3 1.6 
ที่มา: จเร เศรยศสกุล, “ผลของสิ่งปกคลุมดินที่มีตอสมดุลความรอนของเมืองและการคงตัวของ
บรรยากาศในพื้นที่เมืองเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 12. 
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2.4.4  เรขาคณิตเมือง และลักษณะทางภูมิศาสาตร (Urban Geometry and Urban 
Geography) 

 ปจจัยเพิ่มเติมที่มีผลตอการพัฒนาเกาะความรอนเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เวลากลางคืน คือเรขาคณิตเมือง ซ่ึงหมายถึงขนาด และระยะหางของอาคารภายในเมือง ซ่ึง
เรขาคณิตเมืองมีอิทธิพลผลตอการไหลของลมการดูดซับความรอน และกําหนดคุณสมบัติของ
พื้นผิวในการปลอยรังสีคล่ืนยาวกลับไปยังนอกโลก ในเมืองที่พัฒนา ซ่ึงมีอาคารอยูติดกันเปน
จํานวนมาก ทําใหกระแสลมไมสามารถพัดผานไดอยางงายดายเพราะสิ่งกีดขวางเหลา จึงไม
สามารถระบายความรอนไดจนทําใหเกิดกลุมความรอนขนาดใหญเหนือเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เวลากลางคืน อุณหภูมิในพื้นที่ศูนยกลางเมืองจะสูงกวาในพื้นที่ชนบท ซ่ึงการเกิดปรากฏการณเกาะ
ความรอนเมืองนี้มีผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในเมือง  

 

 

ภาพที่ 10 แสดงการกอรูปของปรากฏการณในเมืองและถนนที่มีอาคารสูงขนาบทั้งสองดานซึ่งมี
กระบวนการเดียวกับในหุบเขาที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : มนตรี ตั้งศิริมงคล, “ลักษณะขององคประกอบภูมิทัศนเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศบริเวณถนน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 19. 
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Spirn (1984 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 19-20) ได
กลาวถึงปรากฏการณที่สําคัญที่ทําใหเกิดการสะสมความรอน และมลพิษทางอากาศภายในเมือง ที่
เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพของบริเวณถนน คือปรากฏการณที่เกิดจากลักษณะที่มีอาคารสูง
รายลอมทั้งสองฟากถนน ซ่ึงไดทําการเปรียบเทียบกับหุบเขาในพื้นที่ธรรมชาติ เรียกวา หุบเขาใน
เมือง (Urban canyons) ทําใหความรอนและมลพิษถูกเก็บกักไมสามารถกระจายออกได โดยมี
การศึกษาปรากฏการณนี้ในเมือง Stuttgart ประเทศเยอรมันตะวันตก ซ่ึงเมืองตั้งอยูในหุบเขา โดย
เปนเมืองอุตสาหกรรมสงผลใหหุบเขานี้เปลี่ยนแปลงกลายเปนที่เก็บกักมลพิษขนาดใหญ เนื่องจาก 
ความรอนไมสามารถกระจายออกไปได ทําใหอุณหภูมิในชวงเชาจะเย็นกวา และจะเพิ่มปริมาณ
ความรอนขึ้นในชวงเวลากลางวันเนื่องจากมลพิษที่กักเก็บไวในหุบเขานั้นเอง ซ่ึงเปรียบเทียบไดกับ
บริเวณถนนที่มีอาคารสูงขนาบทั้งสองดาน ก็จะเกิดกระบวนการนี้เชนกัน นอกจากนี้ การระบาย
อากาศของบริเวณถนนขึ้นอยูกับความกวางของถนน ความสูงและรูปรางของอาคารที่อยูโดยรอบ 
และทิศทางของถนนที่สัมพันธกับทิศทางลมเมื่อถนนขนานกับทิศทางลมความเร็วลมก็สามารถ
ระบายอากาศออกไปไดดีดวย (มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 19-20) 
 

ตารางที่ 3  แสดงสรุปสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอน  

สาเหตุ ลักษณะ 
รูปทรงทางเรขาคณิตของพืน้ผิว 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติทางความรอนของพื้นผิว 
 
สภาพของพื้นผิว (ส่ิงปกคลุม) 
 
ความรอนจากกิจกรรมของมนุษย 
 
ผลกระทบจากปรากฏการณเรือน
กระจกในเมือง 

-  การเพิ่มพื้นทีข่องพื้นผิว และการวางรูปทรงที่ขวางรังสี
จากดวงอาทิตย นําไปสูการสะทอน และการดูดกลืบ
รังสีจากดวงอาทิตยซ่ึงทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น 

-  การสรางสิ่งปลูกสรางติดกันจะลดปจจัยการระบาย
ความรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน 

-  การบดบังของอาคารจะเปนตัวลดอัตราการระบาย
ความรอนจากพื้นผิว และอากาศใกลพืน้ผิว 

-  วัสดุที่ใชในการกอสรางภายในเมืองมีคุณสมบัติในการ
กักเก็บความรอนไดด ี

-  ระบบสาธารณูปโภคของเมอืงลดการระเหย และกกั
เก็บน้ําใตผิวดนิ  

-  การปลอยพลังงานความรอนออกสูนอกอาคาร ยา
พาหนะ และจากมนุษย 

- มลพิษ และอุณหภูมิอากาศที่สูงในพื้นที่เมืองที่เกิดจาก
การปลอยรังสีความรอนออกมาจากพื้นผิวเมือง 
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2.5 ความรอนท่ีเกิดจากกิจกรรมมนุษย (Anthropogenic Heat) 
 การทํากิจกรรมตางๆ ของมนุษยในเมืองมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ

ในเมืองซึ่งมีปจจัยที่สงเสริมใหมีความรอนจากกิจกรรมของมนุษยอยู 4 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
 2.5.1 ความหนาแนนของประชากร ในบริเวณเมืองที่มีประชากรหนาแนนมาก

อุณหภูมิจากกิจกรรมของมนุษยยอมมีคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องความหนาแนนของประชากรในพื้นที่ใจ
กลางเมืองซึ่งมักเปนยานธุรกิจการคา ทําใหใหมีการเพิ่มขึ้นของประชากรจากนอกพื้นที่ ซ่ึงใน
การศึกษาพบวาเมืองใหญๆ ในเวลากลางวันจะมีประชากรเพิ่มสูงขึ้นถึง 50-100 เปอรเซ็นต ของ
ประชากรที่ตั้งถ่ินฐานในเมือง 

 2.5.2 การปลดปลอยมลสารจากรถยนต การเผาไหมเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่
เปนแหลงกําเนิดมลพิษ และความรอนที่สําคัญของเมือง กาซ และฝุนละอองที่มีอนุภาคตางๆ ที่เปน
พิษที่แขวนลอยปะปนอยูในอากาศเหนือเมืองมีปริมาณสูงกวาในพื้นที่ชนบทมากเปน 10 เทา 
(Hough 1995 : 249) ซ่ึงสิ่งที่ปะปนในอากาศเหนือเมืองเหลานี้เปนตัวขัดขวาง และสะทอนความ
รอนจากการแผรังสีความรอนของอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ปกคลุมพื้นผิวภายในเมืองที่ปลอยความ
รอนกลับคืนสูบรรยากาศ สงผลใหอุณหภูมิภายในเมืองสูงขึ้นเนื่องจากความรอนไมสามารถระบาย
ออกสูบรรยากาศเมืองได 

 2.5.3 ความรอนที่ปลอยมาจากอาคารตางๆ ภายในอาคารจะมีอุปกรณตางๆ เชน 
เครื่องทําความเย็น เครื่องจักรกลโรงงาน ฯลฯ ซ่ึงความรอนที่เกิดจากการใชอุปกรณเหลานี้จะออก
จากอาคารสูส่ิงแวดลอมโดยรอบ 
 

ตารางที่ 4  แสดงอัตราการเผาผลาญพลังงานในกิจกรรมตางๆ 

กิจกรรม Metabolic Rate (หนวย Met) 
นอนพัก 0.8 
นั่งพักผอน 1.0 
กิจกรรมที่นั่งอยูกับที่ (สํานักงาน, บานพักอาศัย, โรงเรียน) 1.2 
ยืนพัก 1.2 
กิจกรรมเบา, ยืน (ซื้อของ, ทํางานในหองปฏิบัติการอุตสาหกรรมเบา) 1.6 
กิจกรรมปานกลาง, ยืน (ชวยงานในโรงงาน, คุมเครื่องจักร) 2.0 
กิจกรรมหนัก (คุมเครื่องจักรขนาดใหญ) 3.0 

 

ที่มา: สุนทร บุญญาธิการ และธนิต จินดาวณิค, การวิเคราะหสภาวะนาสบาย และสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับอาคารสถาปตยกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536), 42. 
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 2.5.4 กระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ความรอนที่ถูกปลอยออกมาจาก
ส่ิงมีชีวิต อัตราการเผาผลาญอาหารของคน และสัตวที่อาศัยในเมืองก็มีผลกระทบตอการเพิ่ม
ปริมาณความรอนรางกายนั้นจะขึ้นอยูกับกิจกรรมที่กระทําอยูนั้นเอง โดยความรอนที่รางกายผลิต
ออกมาวัดเปน Metabolic หรือหนวย Met โดย 1 Met เทากับ 58.2 W/m² ยิ่งมีการเคลื่อนไหวที่
รุนแรง ความรอนที่ปลอยออกมาก็ยิ่งมากดวย (วรสัณฑ บูรณากาญจน 2546 : ไมปรากฏเลขหนา, 
อางถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 16) จากคํากลาวขางตนจะเห็นไดวาปริมาณประชากรในเมืองมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิภายในเมืองดวย 
 

2.6  อิทธิพลของการจราจรที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอากาศ 
 ระบบการเผาไหมเช้ือเพลิงของยานพาหนะภายในเมือง ตางก็มีอิทธิพลที่ทําใหเกิด

ความรอนและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศ ซ่ึงเสนทางสัญจร (Transportation 
Corridor) เปนแหลงกําเนิดความรอน และมลพิษที่สําคัญซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
อากาศ ความรอนที่เกิดจากการจราจรอาจจําแนกเปน 2 ประเภท ตามการประมาณการจากการ
สังเกตการณตามแหลงความรอนที่เกิดขึ้นจากการจราจรไดแก ความรอนที่เกินทางตรง และความ
รอนที่เกิดทางออม 

2.6.1   ความรอนที่เกิดทางตรง  
 วัสดุในการกอสรางถนน เชนคอนกรีต และแอสฟลตมีความสามารถในการ

ดูดซับความรอน สะทอนความรอน ความรอนจากการแผรังสีของดวงอาทิตยไดในปริมาณมาก 
นอกจากนี้ความรอนที่เกิดจากยานพาหนะก็สงผลโดยตรงทําใหอุณหภูมิอากาศบริเวณถนนมีการ
เปล่ียนแปลง เพราะเครื่องยนตมีการเผาไหมเช้ือเพลิง และปลอยความรอนออกมาจากยานพาหนะ 
(Spirn 1984 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 19) กลาววา นอกจากนี้การ
สัญจรของรถยนตในความเร็วที่ไมมีความสม่ําเสมอยังกอใหเกิดการเสียดสีระหวางยางลอรถยนต
กับพื้นผิวถนนทําใหอุณหภูมิพื้นผิวของถนนสูงขึ้นจึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ
ไดเชนกัน จึงเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่เพิ่มความรอนใหกับบริเวณถนนไดเชนกัน 

2.6.2  ความรอนที่เกิดทางออม 
 มลพิษทางอาการที่ปลอยออกมาจากยานพาหนะ ไดแก ฝุนละออง กาซ

คารบอนมอนนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไฮโดรคารบอน และอนุภาคที่เปนพิษตางๆ 
เปนตน ซ่ึงมลพิษเหลานี้รังสีจากดวงอาทิตยซ่ึงเปนคล่ืนสั้น สามารถผานเขามาในบรรยากาศของ
เมืองได พื้นผิวและองคประกอบตางๆ ในเมืองที่ไดรับการแผรังสีก็จะดูดเก็บความรอนไว และแผ
รังสีกลับสูบรรยากาศเมืองอีกครั้งในลักษณะรังสีคล่ืนยาว ซ่ึงไมสามารถผานมลพิษ และอนุภาคที่
เจือปนอยูในชั้นบรรยากาศเหนือเมืองได จึงสะทอนกลับมาอีกครั้ง ทําใหบริเวณถนนไมสามารถ
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กระจายความรอนที่เกิดขึ้นไดจึงสงผลใหอุณหภูมิบริเวณถนนสูงขึ้น Roach and Sheppard (1961 : 
22-60)ไดพบวา การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยลงมาสูช้ันบรรยากาศในบริเวณที่มีความ
หนาแนนของมลพิษมาก มีผลทําใหอัตราความรอนในบรรยากาศสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียสตอวัน
ดวย 

 (Spirn 1984 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 19-
20) ไดกลาวถึงสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการสะสมความรอน และมลพิษทางอากาศภายในเมืองซ่ึง
เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพของบริเวณถนน คือการสรางอาคารที่มีความสูงลอมทั้งสองฟาก
ถนน ซ่ึงเปรียบเทียบกับหุบเขาในพื้นที่ธรรมชาติทําใหความรอน และมลพิษถูกกักเก็บไมสามารถ
กระจายออกไดโดยการศึกษาปรากฏการณนี้ในเมือง Stuttgart ประเทศเยอรมันตะวันตก ซ่ึงเมืองมี
ภูมิประเทศตั้งอยูในหุบเขา โดยเมือง Stuttgart เปนเมืองอุตสาหกรรมสงผลใหหุบเขาทําให เปน
พื้นที่กักเก็บมลพิษขนาดใหญ นอกจากนี้การระบายอากาศในบริเวณถนนยังขึ้นอยูกับความกวาง
ของถนน ความสูงและรูปรางของอาคารที่อยูโดยรอบ และทิศทางของถนนที่สัมพันธกับทิศทางการ
ไหลผานของลม เมื่อถนนขนานกับทิศทางการไหลลม กระแสลมก็จะระบายอากาศรอนไดเร็วข้ึนดวย 
 

2.7  ปจจัยเพิ่มเติม 
 สภาพอากาศ และที่ตั้งมีผลอยางมากตอการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
แมวาบางพื้นที่อาจไมพบปจจัยเหลานี้ 

2.7.1 สภาพอากาศ สภาพอากาศมีผลตอสภาพและความหนาแนนของ
ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองดวยเชนกัน ไดแก ความเร็วลม ปริมาณเมฆที่ปกคลุม และความ
เสถียรของสภาพอากาศ (Spirn 1984 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 25) 

2.7.2  ความเร็วลม (Wind speed) การเคลื่อนไหวของอากาศเบา ทําใหเกิดการ
สลายของเกาะความรอนเมืองได ปริมาณความเร็วลมยิ่งมาก ก็จะมีผลทําใหการเกิดเกาะความรอน
เมืองลดลง หรือถูกสลายไปดวย ความเร็วลมที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับขนาดของเมืองดวยเชนกัน 
การเคลื่อนที่ไปในทางนอนของอากาศ เปนผลที่เกิดขึ้นจากความไมสม่ําเสมอของความรอนที่
อากาศไดรับ ทําใหอุณหภูมิอากาศในระดับเดียวกันแตกตางกัน ลมเย็นจะหนักกวาผลักดันใหลม
รอนที่เบากวาลอยตัวขึ้น การเคลื่อนที่ไปทางนอนของอากาศหรือลมนี้ จะเกิดขึ้นนานเทาที่อากาศ
คงรับความรอนไมสม่ําเสมอกัน (สุดสวาท ศรีสถาปตย 2545 : ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน มนตรี 
ตั้งศิริมงคล 2546 : 29) 
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ภาพที่ 11  แสดงลักษณะของการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทําใหเกิดลม 
ที่มา: มนตรี ตั้งศิริมงคล, “ลักษณะขององคประกอบภูมิทัศนเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศบริเวณถนน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 29. 

 
2.7.3  ปริมาณเมฆที่ปกคลุม (Cloud cover) ในสภาวะที่มีเมฆปกคลุมมาก การแผ

รังสีความรอนของดวงอาทิตยมายังพื้นโลกก็จะเกิดขึ้นนอยดวย เนื่องจากเมฆที่ปกคลุมนั้นมีการดูด
ซับ และสะทอนรังสีของดวงอาทิตยออกไปสูช้ันบรรยากาศนั้นเอง ในทางกลับกันในวันที่ทองฟามี
เมฆปกคลุมนอย ความรอนที่เกิดในเมืองก็จะเพิ่มขึ้น ความรุนแรงของเกาะความรอนเมืองก็เพิ่มขึ้น
ดวย (มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 25) 

2.7.4  ฤดูกาล นอกจากปริมาณความรอนจากแหลงกําเนิดที่เกิดจากการมนุษยที่
สรางขึ้น และแหลงกําเนิดตามธรรมชาติ ยังมีอิทธิพลจากสภาพอากาศในฤดูกาลตางๆ ดวย ที่เห็น
ไดชัดเจนไดแก ฤดูรอน และฤดูหนาวนั้นเอง 

1)  ปริมาณความรอนที่เมืองไดรับในฤดูหนาว 
เนื่องจากในชวงฤดูหนาวมีปริมาณความรอนที่ไดรับจากการแผรังสีของดวง

อาทิตยนอยกวาในชวงฤดูรอน ดังนั้นในชวงฤดูหนาวจึงมีอุณหภูมิต่ํากวาในชวงฤดูรอนดังนั้น
ปริมาณความรอนในเมืองสวนใหญจะเกิดจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไดแกความรอนที่ปลอยออกมา
จากที่พักอาศัย และอาคารตางๆ โรงงานผลิตพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ การเผาไหมของ
เชื้อเพลิงที่ปลอยออกมาจากยานพาหนะ รวมไปถึงการเผาผลาญพลังงานของมนุษยและสัตวซ่ึง
พลังงานความรอนเหลานี้มีผลทั้งทางตรงและทางออมทําใหอุณหภูมิอากาศในเมืองสูงขึ้นได  

Marsh (1987 : 171, อางถึงใน มนตรี ตั้งศิริมงคล 2546 : 18) ไดเคยศึกษาเมือง 
Manhattan และ New York พบวา แหลงกําเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยมีคาพลังงานในฤดู
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หนาวเปน 25% ของการแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยและ 17% จากการแผรังสีความรอนจาก
ดวงอาทิตยในชวงฤดูรอน 

2)  ปริมาณความรอนที่เมืองไดรับในฤดูรอน 
ในชวงฤดูรอนความรอนในเมืองจะไดรับในปริมาณมากจากการแผรังสีของ

ดวงอาทิตย (Solar Radiation) เปนหลัก รองลงมาคือองคประกอบที่มนุษยสรางขึ้น เชน อาคาร 
ถนน จะมีการดูดซับความรอนจากการแผรังสีของดวงอาทิตย ซ่ึงในพืชที่เมืองที่มีพื้นพรรณ ดิน 
และน้ํา แตกตางจากพื้นที่ชนบท จึงทําใหสูญเสียกระบวนการระเหยของน้ําที่จะชวยใหอุณหภูมิ
เมืองลดลง 

2.7.5  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศถือเปนสวนหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลทําใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองขึ้น ตัวอยางเชน เทือกเขาในบริเวณใกลเคียง
สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางลมหรือสรางรูปแบบของลมที่พัดผานเมืองได  

2.7.6   มลภาวะ และปรากฏการณเรือนกระจก มลภาวะจากรถยนต การกอสราง
โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด กาซแอมโมเนีย ในบรรยากาศเพิ่ม
สูงขึ้น เกิดเปนปรากฏการณเรือนกระจก ความรอนที่อยูในเมืองจึงไมสามารถสะทอนออกไปได 
และจะสะทอนกลับไปยังเมือง (ธนกฤต เทียนมณี 2545 : 11) 
 
ตารางที่ 5  แสดงสรุปการควบคุมบรรยากาศในขนาดของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

ตัวควบคุม ผลกระทบ 
ความเร็วลม 
 
ลม 
(การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ) 
 
 
 
เมฆ 
ความชื้น 

- กระแสลมที่แรง จะชวยลดขนาดของปรากฏการณ
เกาะความรอนเมือง 

- การเคลื่อนตามแนวนอนของความรอน ทําใหอุณหภูมิ
สูงขึ้นและเพิ่มความรุนแรงของปรากฏการณเกาะ
ความรอนเมืองแตถาการเคลื่อนตามแนวนอนของ
ความเยน็จะชวยลดความรุนแรงของปรากฏการณ
เกาะความรอนเมืองได 

- เมฆชวยลดการแผรังสีความเย็นจากพื้นผิว 
- การเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ 
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ตารางที่ 6  แสดงสรุปปจจัยของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

ปจจัยทีจ่ะมุงเนนไปที่ชุมชน 
- การลดลงของพืชพรรณในพื้นที่เมือง:ลดความเยน็จากรมเงาธรรมชาติ และการคายระเหย 
- คุณสมบัติของวัสดุในเมือง: มีสวนทําใหการดูดซับพลังงานแสงอาทิตยทําใหพืน้ผิว และอากาศ
เหนือมหานครมีอุณหภูมิสูงกวาพืน้ที่ชนบทโดยรอบ 

ปจจัยที่ตองพจิารณาในอนาคต 
- เรขาคณิตเมอืง : ความสูง และระยะหางของอาคารที่มีผลตอจํานวนของรังสีที่ไดรับ และปลอย
ออกมาจากโครงสรางพื้นฐานในเมือง 

- การปลอยความรอนจากกจิกรรมของมนุษย : มีสวนทําใหอุณหภมูิเมอืงสูงขึ้น 
ปจจัยเพิ่มเติม 

- สภาพอากาศ : เงื่อนไขบางประการ เชนทองฟา และลมสงบมีสวนทําใหเกิดการสะสมความรอน
ในเมือง 

- ที่ตั้งทางภูมิศาสตร : ความใกลไกลแหลงน้ําขนาดใหญ และภูมิประเทศเปนภูเขาจะมีผลตอ
รูปแบบลมทองถ่ิน และการสะสมความรอนในเมือง 

 
2.8  ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองและภาวะโลกรอน 
 เกาะความรอนเมืองหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในพื้นที่ที่มีการพัฒนามากเมื่อ

เทียบกับสภาพแวดลอมในชนบท เกาะความรอนเมืองเกิดจากการพัฒนา และความเปลี่ยนแปลงใน
การแผรังสี และคุณสมบัติทางความรอนของโครงสรางพื้นฐานในเมือง และส่ิงปลูกสรางซึ่งมีผลตอ
สภาพภูมิอากาศ เชน อาคารสูงสามารถชะลออัตราการระบายความรอนของเมืองในเวลากลางคืน 
ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองยังไดรับอิทธิพลจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรของเมือง รูปแบบ
สภาพภูมิอากาศในทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมของมนุษย และฤดูกาล การเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิที่เกิดจากปรากฏการณเกาะความรอนเมืองจะมีขนาดเล็ก เชนเมืองเปนตัวอยางของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทองถ่ิน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทองถ่ิน  ที่ เกิดจาก
ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง มีพื้นฐานแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะถูกจํากัดในขนาดของทองถ่ิน และจะลดลงความรุนแรงลงตามระยะทางของ
แหลงที่มา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Global climate changes) เชน ที่เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของความรุนแรงของดวงอาทิตยหรือความเขมขนของกาซเรือนกระจก (Greenhouse gas) 
จะไมไดจํากัดอยูแตเพียงทองถ่ินหรือภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชนอุณหภูมิ ฝน 
หรือลม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลมาจากปจจัยดังตอไปนี้ 
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1)  ปจจัยทางธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงความเขมของดวงอาทิตยหรือการผัน
แปรของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย 

2)  กระบวนการทางธรรมชาติภายในระบบภูมิอากาศ (เชน การเปลี่ยนแปลงในการ
ไหลเวียนของน้ําทะเลในมหาสมุทร) 

3) กิจกรรมของมนุษยที่เปล่ียนองคประกอบของชั้นบรรยากาศ (เชน การตัดไม
ทําลายปา และการกลายเปนเมือง (urbanization)) 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมักถูกใชเรียกแทนกับคําวา “ภาวะโลกรอน” 
แตตามที่สถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Academy of Sciences) คําวา “การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ” นิยมนํามาใชเรียก “ภาวะโลกรอน” เนื่องจากจะใชส่ือถึงการเปลี่ยนแปลง
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ปญหาภาวะโลกรอนคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ของบรรยากาศใกลพื้นผิวโลก  และในชั้นต่ําสุดของชั้นบรรยากาศซึ่งสามารถนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศโลก ภาวะโลกรอนเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุทั้งทางธรรมชาติ และ
เกิดจากมนุษย ในการใชคําวา “ภาวะโลกรอน” มักจะหมายถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น เปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ภาวะโลกรอนถือไดวาเปนสวน
หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งมากับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณฝน ระดับน้ําทะเล 
และอื่นๆ  

ผลกระทบจากเกาะความรอนของเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
(หรือภาวะโลกรอน) มักจะคลายกัน  ตัวอยางเชนในบางชุมชนที่มีการพัฒนาเราอาจพบ
ปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง หรืออาจพบทั้งสองปรากฏการณ เกาะความรอนเมือง และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สามารถเพิ่มความรุนแรงขึ้นไดโดยเฉพาะสภาพอากาศในชวงฤดู
รอน ที่มีการนิยมใชเครื่องปรับอากาศ การเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจก 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชพลังงานไฟฟา และการเผาไหมของพลังงานเชื้อเพลิงที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย 
 

2.9  ผลกระทบของปรากฏการณการณเกาะความรอนเมือง 
เราอาจแบงผลกระทบจากการที่อุณหภูมิในเขตเมืองสูงขึ้นเปน 2 ประเภทใหญๆ 

คือ 
2.9.1  ผลกระทบตอสุขภาพ 
 ไมตองสงสัยเลยวาการที่อากาศรอนมากๆ นี้เปนอันตรายตอสุขภาพได

โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความเสี่ยงสูง เชน เด็กและผูสูงอายุ ในอดีตที่ผานมาคลื่นความรอน
ในเขตเมืองไดคราชีวิตคนไปแลวเปนจํานวนมาก ดังเชนคล่ืนความรอนที่กระหน่ําตอนกลางของ
ประเทสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 มีผูเสียชีวิตรวมกันกวาพันคน เฉพาะเมืองชิคา
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โกแหงเดียวมีผูเสียชีวิตถึง 465 คน อุณหภูมิที่สูงขึ้นในหนารอนจะเพิ่มอันตรายมากขึ้นหาก
ความชื้นในอากาศมีสูง ซ่ึงเปนภาวะที่พบไดบอยในประเทศของเราเนื่องจากตั้งอยูในเขตรอนชื้น 
จึงเปนที่มาของคําวา “รอนอบอาว” สาเหตุเร่ืองนี้อธิบายไดงายๆ วาการที่เหงื่อออกจะชวยระบาย
ความรอนสวนเกินออกไปจากรางกายของเรา แตหมายความวาอากาศจะตองสามารถรับเอาปริมาณ
ไอน้ํา (เหงื่อที่ระเหยออกไป) ไวได ยิ่งความชื้นในอากาศมีมากเทาใดก็แปลวาอากาศจะยิ่งรับเอา
ปริมาณไอน้ําไดนอยลงเทานั้น ความชื้นที่สูงมากจึงทําใหเหงื่อไมสามารถระเหยและพาเอาความ
รอนออกไปจากรางกายของเราได จึงเปนอันตรายอยางมาก นอกจากอันตรายจากความรอนโดยตรง
แลวผลกระทบตอสุขภาพทางออมอันเนื่องมาจากความรอนที่สูงขึ้นยังพบไดคือ ปฏิกิริยาทางเคมี
ระหวางกาซพิษตางๆ เชน คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด จะเพิ่มมากขึ้นตามระดับ
ของอุณหภูมิ ทําใหเกิดหมอกควัน และโอโซน (ซ่ึงเปนกาซพิษ) มากขึ้น มีการศึกษาพบวาทุกๆ 
หนึ่งองศาฟาเรนตไฮตที่เพิ่มขึ้นไปจาก 70 องศา จะเพิ่มอุบัติการณของการเกิดหมอกควันถึง 3%  
หมอกควันและโอโซนนี้เปนอันตรายตอสุขภาพโดยตรง กลาวคือจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง
ของระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุตาไดในระยาวยาวยอมกอใหเกิดโรคเร้ือรังของระบบทางเดิน
หายใจและระบบหายใจลมเหลวในที่สุด 

2.9.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
การที่อุณหภูมิในเขตเมืองรอนขึ้นทําใหความตองการดานพลังงานเพิ่มมาก

ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชเครื่องปรับอากาศเพื่อทําใหอากาศภายในอาคารเย็นลง จากผล
การศึกษาในเมืองแคลิฟอรเนียเอดิสันใตพบวาทุกๆ หนึ่งองศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้น ทําใหความ
ตองการดานพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น 3% การใชพลังงานมากขึ้นนอกจากจะหมายถึงการสูญเสีย
เงินตรามากขึ้นแลว ผลของการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาของโรงไฟฟาที่ใชพลังงานจากน้ํามันหรือ
ถานหินที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหตองมีการปลอยสารกอมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมมากขึ้นตามไปดวย จึง
ยิ่งซ้ําเติมปญหามลพิษในอากาศใหรุนแรงมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังกอใหเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา เปนไปไดวาแมลงพาหะนําโรคบางชนิด เชน ยุงอาจมีการแพรพันธุ
มากขึ้น ซ่ึงก็จะทําใหโรคระบาดบางชนิดควบคุมไดยากขึ้นอีกดวย 

 
3. การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3.1.  งานวิจัยเร่ือง “สิ่งปกคลุมดินท่ีมีผลตออุณหภูมิอากาศที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ของเกาะความรอนเมือง (Effect of land cover on air temperatures involved in the 
development of an intra-urban heat island)” (Yokobori ; Ohta : 2011) 

ผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศเมือง และธรรมชาติของ
ความเปนเมือง เชนกลุมอาคารที่มีความหนาแนน และการกระจัดกระจายของการใชประโยชนที่ดิน 
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และไดรับผลกระทบจากภายนอกเชน เชนสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยที่มี
มูลเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในกระบวนการของการกลายเปนเมือง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากการขยายเมืองทําใหส่ิงปลูกสราง และถนนเขามาแทนที่
พื้นที่สีเขียว โดยผูวิจัยวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศตามฤดูกาลใน
ชวงเวลากลางวัน และความแตกตางของอุณหภูมิอากาศตลอดทั้งป เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศ
ที่พบในพื้นที่ที่ส่ิงปกคลุมดินที่แตกตางกัน และหาตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลของสภาพอากาศ ที่มี
ผลกับปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

โดยในการวิจัยผูวิจัยไดทําการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิจํานวน 40 จุดตรวจซึ่ง
ประกอบดวยส่ิงปกคลุมดินประเภทตางๆ และ Mobile traverses ถูกนํามาใชในการวัดอุณหภูมิ
หมุนเวียนของอากาศในพื้นที่ศึกษา ในการตั้งจุดตรวจวัดจะตัดผานกลางพื้นที่เปนระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยจุดที่ตรวจวัดระยะหางประมาณ 100 - 400 เมตร  

ผลการวิจัยพบวา (1) ความเขมขน (Instensity) ของเกาะความรอนเมืองจะพิจารณา
โดยขนาดของเมือง ในทางตรงกันขามความเขมของเกาะความรอนเมืองในพื้นที่ศึกษาอยูใน
ระดับสูงเนื่องจากขอบเขตที่ชัดเจนของสิ่งปกคลุมดินที่แตกตางกัน การพัฒนาของเกาะความรอน
เมืองมีความสัมพันธกับส่ิงปกคลุมดิน และปจจัย สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของเกาะความรอนเมืองคือ
ความแตกตางกันระหวางชวงเวลากลางวัน และชวงเวลากลางคืน ความเขมของเกาะความรอนเมือง
มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในชวงเวลากลางคืนในฤดูหนาว เนื่องจากอัตราการแผรังสีความเย็นในพื้นที่
พืชพรรณปกคลุม และเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในเวลากลางคืนในฤดูหนาวมีความเหมาะสม
สําหรับการระบายความรอนจากการแผรังสีจากดวงอาทิตย ดังนั้นความเขมของเกาะความรอนเมือง
สูงสุด 6.9°C สามารถพบไดในชวงนี้ (2) อุณหภูมิอากาศที่ไดจากการสังเกต พบผลกระทบตาม
ประเภทของสิ่งปกคลุมดินในสภาพแวดลอม และการลดลงคิดเปนรอยละของพื้นที่พืชพรรณปก
คลุมผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินกับอุณหภูมิเฉลี่ยพบวามีเพียงเล็กนอย จะมีความเขมสูงในเวลา
กลางคืน โดยเฉลี่ยแลวพื้นที่พืชพรรณปกคลุมจะชวยลดอุณหภูมิไดดีในชวงเวลากลางคืนโดยการ
คายระเหย และการสกัดกั้นการแผรังสีของดวงอาทิตยที่เกิดขึ้นในชวงเวลากลางวัน เปนผลใหเกาะ
ความรอนเมืองมีความเดนชัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืนในชวงฤดูหนาว (3) ถึงแมวาจะพบ
ความแตกตางของผลกระทบเพียงเล็กนอยในพื้นที่พืชพรรณปกคลุม ในระหวางวันที่มีเมฆปกคลุม 
และมีกระแสลม ผลกระทบที่เกิดจากตัวแปรอื่นที่คอยๆ ลดลงตามเมฆที่ปกคลุมเพิ่มขึ้น >60% หรือ
ความเร็วลมที่เพิ่มขึ้น >3 m s–1 เพราะในเวลากลางคืน มีตัวแปรของอัตราการแผรังสีความเย็นใน
พื้นที่พืชพรรณปกคลุม และการระบายความรอนจากการแผรังสีนี้จะเดนชัดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายใตลมสงบ และไมมีเมฆปกคลุม 
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3.2  งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณเกาะความรอนในกรุง
ปกก่ิงดวยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (A study on the changes of urban heat island in 
Beijing based on satellite remote sensing)” (Zhao-ming and other : 2009 ) 

ผูศึกษาไดใหความสนใจในการเปนเมือง (Urbanization) การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประชากร และเศรษฐกิจซึ่งผลจากการพัฒนาของ
การกลายเปนเมือง ทําใหปรากฏการณเกาะความรอนเมืองเพิ่มสูงขึ้น และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการปลอยความรอน ไปพรอมกับการทําลายสิ่งปกคลุมดินตามธรรมชาติ และการเริ่มใช
วัสดุตางๆ ที่มีคุณสมบัติในการกังเก็บความรอนในเมือง เปาหมายของการวิจัยนี้คือการตรวจหา
รูปแบบการเจริญเติบโตของเมือง และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง  

โดยในการวิจัยผูวิจัยไดใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลเปนหลักโดยใชขอมูล
ภาพถายดาวเทียม NOAA, AVHRR ซ่ึงมีความละเอียดเชิงพื้นที่เปน 1.1 กิโลเมตร เพื่อศึกษา
อุณหภูมิของพื้นผิว ในชวงปที่แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางพื้นผิวเมืองกับบรรยากาศอยูภายใตคาฟ
ลักซ (fluxes) ความรอนของพื้นผิว การกระจายตัว การปรับเปลี่ยนอยางมากของการกลายเปนเมือง
ถือเปน ปจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว (การสะทอน, การจุความรอน 
และการนําความรอน) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากพืชพรรณมาเปนยางมะตอย และคอนกรีตทํา
ใหมีการลดลงของความชื่นพื้นผิวสําหรับการคายระเหย การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของลม
เนื่องจากสิ่งปลูกสรางที่มีความสูง และรูปทรงที่ซับซอน รวมไปถึงความรอนที่เกิดจากกิจกรรม
มนุษย 

การเปรียบเทียบจากแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสราง และแผนที่
แสดงการเปลี่ยนแปลงของเกาะความรอนเมือง ทําใหสามารถหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นไปพรอมกับ
การขยายตัวของสิ่งปลูกสราง ซ่ึงหมายความวาการเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน และส่ิงปก
คลุมดิน จากสิ่งปลูกสรางเปนรูปแบบอื่นๆ เชน พืช, แหลงน้ํา ฯลฯ ซ่ึงสามารถชวยบรรเทาความ
รุนแรงของเกาะความรอนเมืองในพื้นที่ได นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเขตเมือง และการ
เปล่ียนแปลงของเกาะความรอนในระหวาง 2 ชวงเวลาจะมีรูปแบบเดียวกันคือมีการกระจายจาก
ศูนยกลางเมืองออกสูพื้นที่ดานนอก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39 

 

3.3  งานวิจัยเร่ือง “เกาะความรอนเมือง ในขนาดเล็ก และเมืองขนาดใหญ (URBAN 
HEAT ISLAND IN LARGE AND SMALL CITIES)” (Blazejczyk and other : 2006) 

ผูศึกษาไดใหความสนใจรูปแบบปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ในเมืองที่มี
ขนาดที่แตกตางกันรวมทั้งเมืองที่มีลักษณะเฉพาะเชน พื้นที่ชายทะเล และภูเขา จุดมุงหมายใน
การศึกษาพื้นที่ในเมืองของประเทศโปแลนด เมืองที่อยูในพื้นที่ราบลุมและเมืองที่ตั้งอยูในภูเขา 
และความแตกตางของประชากร ความรุนแรงของเกาะความรอนเมือง 

โดยในการวิจัยผูวิจัยไดทําการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ โดยแบงพื้นที่ เมืองที่
ทําการศึกษาออกเปนสามกลุม ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ และจํานวนประชากร โดยขอมูลอุณหภูมิ
อากาศเฉลี่ย ต่ําสุด และสูงสุดถูกนํามาใชในการวิเคราะหคาเฉลี่ยความเบี่ยงเบน (dt avg) สูงสุด (dt 
max) และต่ําสุด (dt min) ของอุณหภูมิประจําวันของเมืองที่มีขนาดแตกตางกันในความสัมพันธกับ
พื้นที่ชานเมืองหลายพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อคํานวณหาความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความ
รอนเมือง 

ผลการวิจัยพบวาปรากฏการณเกาะความรอนเมืองกลายเปนสภาพปกติของสภาพ
ภูมิอากาศในเขตเมือง โดยปรากฏการณเกาะความรอนเมืองที่พบในเมืองที่ไดมีการศึกษาทั้งหมดยัง
ถือวามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเมืองที่มีขนาดใหญอ่ืนๆ ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองจะไมเกิดขึ้น
แตเพียงในเวลากลางคืนเทานั้นแตจะเกิดขึ้นในชวงเวลากลางวันอีกดวย แตความรุนแรงของเกาะ
ความรอนในเวลากลางวันจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของรังสีความรอนจากดวงอาทิตยในพื้นที่นั้นๆ 
ความรุนแรงของเกาะความรอนยังขึ้นอยูกับขนาดของเมือง ซ่ึงสามารถประมาณไดจากจํานวน
ประชากรในเมือง และส่ิงปกคลุมดินที่อยูในพื้นที่เมือง 

มวลอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษามีผลกับความรุนแรงของเกาะความรอนเมือง 
โดยคาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนต่ําสุด สูงสุดจะแสดงในมวลอากาศแถบทะเลขั้วโลก และอากาศที่เปลี่ยน
ในแถบทะเลขั้วโลก อยางไรก็ตามการเคลื่อนตัวของอากาศบริสุทธิ์ในแถบทะเลขั้วโลก จะชวยลด
ความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองได 
 

3.4  งานวิจัยเร่ือง “ปรากฏการณเกาะความรอนกับสภาพทางกายภาพของเมือง” 
(ธนกฤต เทียนมณี : 2545) 

ผูวิจัยไดใหความสนใจการพัฒนาเมืองในรูปแบบการรวมศูนยกลางการ
เจริญเติบโตในเมือง และแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การ
สรางอาคารที่เนนไปที่ความสูงของอาคารเปนหลัก ซ่ึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพของเมือง การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงาน ปริมาณมลพิษที่สูงขึ้น และการลดลงของพื้นที่สี
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เขียว ทําใหเมืองมีอุณหภูมิสูงขึ้น และสะสมอยูเหนือเมือง โดยมุงเนนศึกษาปจจัยที่กอใหเกิด
ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบชุมชนเมืองในอนาคต 

โดยในการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ศึกษา 5 แหง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย
เลือกพื้นที่ที่มีคาความหนาแนนของอาคารตอพ้ืนที่ (F.A.R.) ที่แตกตางกัน โดยทําการเก็บขอมูลทั้ง 
2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว 

ผลการวิจัยพบวาความรุนแรงของเกาะความรอนเมืองจะขึ้นอยูกับ ความหนาแนน
ของสิ่งปลูกสราง ความสูง และรูปทรงทางเรขาคณิตของอาคาร รวมไปถึงโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
ในเมือง ซ่ึงในพื้นที่ที่มีความหนาแนนต่ํา และมีพื้นที่สีเขียว พบวาอุณหภูมิอากาศภายในพื้นที่มี
คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับในพื้นที่ที่มีอาคารหนาแนนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวา ซ่ึงในการออกแบบเมืองใน
อนาคตการวางแผนเมืองควรใหความสนใจเรื่องทิศทางการพัดของลมประจําถ่ิน เชนรูปทรงทาง
เรขาคณิตของอาคาร พื้นที่เปดโลงในพื้นที่ที่มีความหนาแนนของอาคารสูงเพื่อลดความรุนแรงของ
เกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้น 

 
3.5  งานวิจัยเร่ือง “ผลของส่ิงปกคลุมดินที่มีตอสมดุลความรอนของเมือง และการคง

ตัวของบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหนคร” (จเร เศรยศสกุล : 2548) 
ผูวิจัยใหความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดิน โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงจากพื้นที่สีเขียวเปนโครงสรางพื้นฐาน และอาคารไปกับการพัฒนาเมือง โดยส่ิงปลูก
สรางนี้ลวนเปนสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของลมแนวนอนทําใหมลสารแพรกระจายไดไมดี ทําใหเกิด
มลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้ส่ิงปลูกสรางยังมีการสะสมความรอน และคายความรอนในแนวตั้ง 
สงผลใหอุณหภูมิเมืองสูงกวาพื้นที่โดยรอบ 

โดยในการวิจัยผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อติดตั้งเครื่อง Microlog โดย
กําหนดใหพื้นที่ศึกษาเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ระยะหางจากสิ่งรบกวนนอยท่ีสุด คือ ระยะหางระหวา
จุดกึ่งกลางของพื้นที่กับขอบของสี่เหล่ียมจัตรัส ทําการเก็บขอมูลทุกๆ 1 นาที และหาคาเฉลี่ย โดย
ในการศึกษาจะใชขอมูลจากอุตุนิยมวิทยา และจากการเก็บขอมูลภาพสนาม 

ผลการวิจัยพบวา (1) พื้นที่สีเขียวที่ลอมรอบดวยส่ิงปลูกสราง ในทุกฤดู สวนใหญ
เปนความรอนที่ใชในการระเหยของน้ํา สวนในพื้นที่อาคารสูงในชวงฤดูฝน และฤดูรอนจะมีความ
รอนที่ใชในการเผาผลาญอากาศใกลเคียงกับความรอนที่ใชในการระเหยของน้ํา สวนฤดูหนาวความ
รอนสวนใหญถูกใชในการระเหยของน้ํา ในพื้นที่เขตเมืองในฤดูฝน และฤดูรอนมีความรอนที่ใชใน
การเผาผลาญอากาศสูงมาก ในขณะที่ฤดูหนาวมีความรอนที่ใชในการระเหยของน้ําเปนสวนใหญ 
และในพื้นที่ถนนซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พื้นที่ถนนไดรับอิทธิพลจากแหลงน้ําภายในพื้นที่ศึกษาจึงทํา
ใหความรอนที่ใชในการระเหยของน้ําเปนสวนใหญในทุกฤดู ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีความ
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สอดคลองกับลักษณะของปรากฏการณเกาะความรอนของเมือง (2) ลักษณะของสิ่งปลูกสรางสงผล
ตอการเก็บสะสมพลังงานไวในรูปของความรอนพื้นผิวมาก และมีการปลดปลอยพลังงานออกมา
ในรูปของความรอนที่ใชในการเผาผลาญอากาศมาก นอกจากนี้ยังสงผลใหมีความรอนที่ใชในการ
ระเหยของน้ํานอย ทําใหบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกวาพื้นที่โดยรอบ ในทุกฤดู และทุกชวงเวลา 

 
4. สรุป 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณเกาะความรอน
เมือง พบวาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายในเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เปนปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเมือง ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยคร้ังนี้
ในดานการศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ของปญหา และปจจัยซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดเกาะความรอน
เมือง ผลกระทบจากเกาะความรอนเมือง ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย ที่ผานมามีการศึกษาเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดลงของปรากฏการณ
ดังกลาวมากมาย เพื่อนํามาใชแกปญหา เนื่องจากการพัฒนาที่ผานมาทําใหปรากฏการณเกาะความ
รอนเมืองมีความรุนแรงและขยายวงกวางมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ของปญหา 
และปจจัยซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดเกาะความรอนเมือง จะเปนการหารูปแบบ และลักษณะการ
พัฒนาเมืองที่เหมาะสม เพราะจะชวยบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองแลว
ยังมีสวนชวยลดปรากฏการณโลกรอนซ่ึงเปนปญหาในระดับภูมิภาคอีกดวย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับปรากฏการณเกาะความรอนเมืองแสดงใหเห็นวาการ
เปลี่ยนแปลงสูความเปนเมืองมีผลตอการพัฒนาขนาด และความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความ
รอนเมือง อันเนื่องจากรูปแบบการพัฒนาเมืองไมมีการควบคุมความหนาแนนของสิ่งปลูกสราง 
ความสูง และรูปทรงทางเรขาคณิตของอาคาร รวมไปถึงโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในเมือง ซ่ึงปจจัย
ตางๆเหลานี้ไดทรงผลกับการลดลงของพื้นที่สีเขียวภายในเมืองซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยบรรเทา
ความรุนแรงของปรากฏการณดังกลาว ดังนั้นการหารูปแบบการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมเพื่อชวย
บรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองจึงเปนสิ่งสําคัญในการวางแผนเมืองใน
อนาคต ในการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวาในกระบวนการวิเคราะหขอมูลจากภาพถายดาวเทียว
เปนวิธีการที่เหมาะสม และสามารถนํามาใชเพื่อศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิกับรูปแบบการ
พัฒนาเมืองตอไปได 
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บทท่ี 3 
การออกแบบการวิจัย 

 
การออกแบบการวิจัยเปนการกําหนดกรอบ และแนวทางในการดําเนินการวิจัย ซ่ึงจะ

ประกอบดวยการกําหนดกรอบทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับปจจัย และปญหาของการเกิดปรากฏการณ
เกาะความรอนในพื้นที่เมือง การเลือกพื้นที่วิจัย การกําหนดแปรในการวิจัย การเลือกเครื่องมือท่ีจะ
นํามาใชในการวิจัย การเก็บรวมรวมขอมูล กระบวนการวิเคราะห โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
การกําหนดตัวแปร ตั้งสมมติฐาน และหาความสัมพันธ กาวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปร 
การสรุปผลการวิเคราะห การอภิปรายผล เสนอแนะ และทําการสรุปผลการวิจัย 

 
1. การกําหนดทฤษฎีสําหรับการวิจัย 

องคการสหประชาชาติ ไดคาดประมาณไววา ในป ค.ศ. 2050 หรืออีกประมาณ 40 ป
นับจากนี้ จะมีประชากรตั้งถ่ินฐานอยูในเมืองเปนสัดสวนถึงรอยละ 70 แตการขยายตัวของเมืองอาจ
เร็วกวาที่คาดการณไว เพราะในปจจุบันพบวา เมืองตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ภายใน
ระยะเวลาเพียงสั้นๆ พื้นที่เพาะปลูกไดถูกเปลี่ยนเปนถนนหนทาง ตึกรามบานชอง รานคา โรงงาน 
อยากรวดเร็ว คนที่อาศัยอยูในเมืองจึงหางไกลธรรมชาติมากขึ้นทุกวันเมื่อมองยอนกลับไปดูวิถีชีวิต
ของคนในสมัยกอน ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มนุษยยังพึ่งพาอยูกับธรรมชาติ พื้นที่ปาไมมีอยูเปน
จํานวนมากเพียงพอสําหรับใชในการดํารงชีวิต ใชสัตวเปนแรงงาน และเปนพาหนะหลัก ไมมีการ
ใชน้ํามัน ไมมีควันพิษ หรืออากาศเสีย แตเมื่อโลกเจริญเขาสูยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มนุษยสามารถ
คิดคนเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเพื่อนํามาใช เปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับมนุษย  ซ่ึง
เครื่องจักรกลเหลานั้น ลวนแลวแตตองใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนหรือทํางานใน
ปริมาณที่มากตามที่มนุษยตองการ วิถีชีวิตของคน และสภาพของโลกปจจุบัน จึงเปลี่ยนไปจากอดีต
อยางสิ้นเชิง แรงงานจํานวนมากหลั่งไหลเขามาจนเกิดเปน “เมือง” ขึ้นอยางรวดเร็ว ชุมชนเมืองจึง
เปนที่รวมของกิจกรรมตางๆ ที่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากใตพิภพอยางมหาศาล เพื่อ ตอบสนอง
การผลิต การขนสง และการสรางความสะดวกสบายแกคน ของเสียตางๆ ก็สะสมในสิ่งแวดลอม
มากขึ้นเปนเงาตามตัว พื้นที่ที่เคยปกคลุมไปดวยตนไมถูกทําลายกลายเปนพื้นที่ที่เต็มไปดวยอาคาร
หนาแนน ถนนหนทาง อาคารที่พักอาศัย แหลงพาณิชยกรรม โรงงาน โรงไฟฟา ฯลฯ ซ่ึงพื้นที่ส่ิง
ปลูกสราง และพื้นที่ดาดแข็งเหลานี้เองที่ไดเปนตัวดูดความรอนจากดวงอาทิตยไว ประกอบกับ 
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อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นจํานวนมาก จะเปนตัวกั้นการไหลเวียนของอากาศรอนภายในเมือง 
มิใหระบายออกตามธรรมชาติไดโดยงาย อุณหภูมิของพื้นผิว และของอากาศบริเวณนั้นจึงเพิ่ม
สูงขึ้น กลายเปนแหลงเก็บกักความรอน ซ่ึงเราเรียกวา “ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง” 

อิทธิพลของปรากฏการณเกาะรอนเมืองนี้ จะสามารถแพรออกไปยังพื้นที่โดยรอบได 
โดยจะไปไดไกลขนาดไหน นั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยของกระแสลม และขนาดพื้นที่ของเกาะรอนความ
รอนเมืองนั้นๆ วามีขนาดเพียงใด บางพื้นที่สามารถแพรออกไปไดมากถึง 30 กิโลเมตรโดยเฉพาะ
ในเมืองใหญๆ อีกทั้งพบวายังสงผลใหพื้นที่ใตลมในระยะ 25 – 45 กิโลเมตรทําใหมีปริมาณฝน
มากกวาพื้นที่ทางเหนือ โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้น มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเมือง 
อีกทั้งยังชวยเรงปฏิกิริยาเคมี จนกอใหเกิด “หมอกพิษ” ซ่ึงจะทําใหสภาพอากาศในเมืองเลวรายขึ้น
ไปอีก สงผลกระทบตอปญหาสุขภาพ และคุณภาพชีวิต รวมทั้งประสิทธิภาพการทํางานของคน
กลางแจง อากาศรอนขึ้น มลพิษสูงขึ้น คนก็หันมาใชเครื่องปรับอากาศทั้งในรถยนตและตัวอาคาร ก็
จะสรางมลภาวะทางอากาศ และ Greenhouse gas ดังนั้นยิ่งเราใชพลังงานมากขึ้นเทาไหร ก็จะยิ่งทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และมลภาวะเปนพิษสูงขึ้นตามไปดวย 

อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ศูนยกลางเมืองลวนเพิ่มพื้นที่ในการ
ดูดซับความรอน และขวางกั้นกระแสลมที่ชวยระบายความรอนออกจากชุมชนเมืองอีกดวย ตนไมที่
คอยดูดซับรังสีความรอนจากดวงอาทิตย และเปลี่ยนเปนพลังงานศักยเคมี ถูกตัดโคนและ
ปรับเปลี่ยนเปนสิ่งปลูกสราง เมื่อขาดตนไมที่ใหรมเงา รังสีความรอนจากดวงอาทิตยก็จะตกกระทบ
กับวัสดุที่ใชในการกอสรางโดยตรง ทําใหวัสดุกอสรางตางๆที่มีความสามารถในการดูดซับความ
รอนที่สูงดูดซับพลังงานความรอนไว และถายเทออกสูอากาศโดยรอบทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นแสงก็จะ
สองกระทบกลายเปนความรอนอยูในวัตถุนั้น แลวถายเทเขาสูอากาศอีกที เมื่อเมืองมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
มนุษยไดหาทางออกดวยการใชพลังงานเพื่อสรางความเย็นจึงทําใหปญหาดังกลาวถูกแกในทางที่แย
ลง การใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูกที่เขามาแทนที่พื้นที่ปาถึงแมจะไมทําใหอุณหภูมิในพื้นที่สูงดังเชน
พื้นที่เมืองแตพื้นที่เพาะปลูกเหลานี้ก็ยังมีอุณหภูมิสูงกวาพื้นที่ปาอยูดี การเพิ่มขึ้นของสิ่งเหลานี้ทํา
ใหพื้นที่ของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองขยายตัว และเชื่อมตอกันจนครอบคลุมพื้นที่กวาง 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุงทําการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะรูปแบบของสิ่งปกคลุมดิน กลุมอาคารที่ปกคลุมพื้นที่ดิน และความหนาแนน ที่เปนตัวแปร
หลัก เนื่องจากพบวาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดินมีความเกี่ยวของและสัมพันธตอความ
รุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง อีกทั้งจากการศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ไดมีการศึกษาตัวแปรตางๆ  ที่มีผลตอความรุนแรงของ
ปรากฏการณเกาะความรอนในพื้นที่ชุมชนเมือง เชนงานวิจัยเร่ืองปรากฏการณเกาะความรอนกับ
สภาพทางกายภาพของเมือง โดยในการศึกษาจะทําการหาความสัมพันธของอุณหภูมิกับความ
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หนาแนนของเมือง โดยในการศึกษาใชคา F.A.R (Floor Area Ratio) ในพื้นที่ศึกษา ซ่ึงในการศึกษา
พบวาคาความแตกตางของอุณหภูมิอากาศสูง และต่ํามีความแตกตางกันคอนขางมาก โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีคาความหนาแนนของอาคาร (F.A.R) ที่มีคาสูง ในทางตรงกันขามอุณหภูมิอากาศที่ต่ําจะ
ปรากฏบริเวณพื้นที่ที่มีความหนาแนนของอาคาร (F.A.R) ที่ต่ํา และบริเวณพื้นที่ที่มีสวนสาธารณะ
ซ่ึงมีพื้นที่สีเขียวเปนองคประกอบหลัก 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับลักษณะเชิงพื้นที่ตอปรากฏการณเกาะ
ความรอนเมือง พบวาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของอาคารและ
ส่ิงปลูกสราง ทั้งนี้เร่ืองของขนาดและความหนาแนน ตลอดจนพืชพรรณ ที่อาจจะเปนปจจัยที่เปน
ตัวแปรที่ผลตอความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

โดยในการศึกษานี้ไดกําหนดกรอบทฤษฏีสําหรับงานวิจัย โดยใหความสําคัญและมุง
ศึกษาลักษณะความสัมพันธรูปแบบของสิ่งปกคลุมดินแนวราบ และแนวตั้งที่มีผลตอความรุนแรง
ของปรากฏการณเกาะความรอนเปนหลัก เพื่อใหสามารถนําไปสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางใน
การออกแบบ และวางผังชุมชนเมืองที่สัมพันธกับปจจัยเชิงพื้นที่ และกายภาพของเมืองเพื่อลดความ
รุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอน โดยสามารถสรุปกรอบทฤษฎีดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบการวิจัย 
 

กรอบทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวกับปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การศึกษาความเปนมา และความหมายของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
- กระบวนการสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
- รูปแบบ และลักษณะของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
- ปจจัย และสาเหตุของการกอใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

2. การศึกษาทฤษฏี แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

กรอบแนวคิดท่ีใชในงานวิจัย 
 3.การศึกษาของพื้นที่วิจัย 

6. ศึกษาการเปลี่ยนแปลง (ผลตาง) 5. วิเคราะหปจจัย และความสัมพันธของปจจัย
ของป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 

T= ƒ(NDVI, B, BV, R, H) 

8. สรุปผลการวิเคระห และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองเพ่ือบรรเทาปรากฏการณ 
เกาะความรอนเมือง 

Linear Regression Multiple Regression 

ป 44 & ป 53 (B) & (BV) 

7. สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาเมือง 
- แนวราบ 
- แนวดิ่ง 

4. การเตรียมขอมูล 
-ภาพถายดาวเทียม (Raster) 
-ขอมูลภูมิสารสนเทศ Digital map (Vector) 

การวิเคราะห 
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2. การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
การเลือกพื้นที่ศึกษาสําหรับในงานวิจัยคร้ังนี้ พิจารณาจากลักษณะขอบเขตดานเนื้อหา

ในการวิจัย และลักษณะที่เหมาะสมตอการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาดังนี้ 
2.1  ในการเลือกพื้นที่ศึกษาควรเลือกพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณเกาะ

ความรอนในชวงเวลาที่แตกตางกัน 
2.2  พื้นที่ศึกษาควรมีขอมูลภาพถายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรสําหรับการนํามา

วิเคราะห และตองมีขอมูลยอนหลังเพื่อใหสามารถทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได 
2.3  พื้นที่ศึกษาควรมีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) สําหรับการนํามาวิเคราะห 

และตองมีขอมูลยอนหลังเพื่อใหสามารถทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได 
2.4  พื้นที่ศึกษาควรมีโครงสรางพื้นฐานที่หลากหลาย เชน ถนน คูคลอง เพื่อให

สามารถวิเคราะหหาตัวแปรที่เกี่ยวของอื่นๆ ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอผลการวิจัย 
จากขอพิจารณาขางตน พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ที่มี

ความเหมาะสมเปนพื้นที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมมีการ
เปลี่ยนแปลงของความเปนเมืองคอนขางสูง และมีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย  

สําหรับขอมูลภาพถายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรที่นํามาใชในการศึกษาจะเปนขอมูล
จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ถายโดยดาวเทียม 
LANDSAT-5 จํานวน 7 แบนด ซ่ึงจะมีความละเอียดของภาพอยูที่ 30 X 30 ตารางเมตร โดยภาพถาย
ที่ไดนํามาศึกษาอยูในเดือนเมษายนป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2553 รวม 2 ชวงป 
 
3. การกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัย 

การกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกับการขยายตัว
ของเมืองที่สงผลใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนในเขตชุมชนเมือง  

3.1 ภาพถายดาวเทียมของพื้นทีว่ิจัย 
กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยขอมูลภาพถายดาวเทียมของพื้นที่

วิจัยซ่ึงไมไดมีการสุมตัวอยาง จากการนําขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5 ขนาดความละเอียด 
30 x 30 เมตร ตอ 1 พิกเซลของพื้นที่วิจัย โดยขอความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยกลุมตัวอยางที่จะนํามาใชในการวิจัย
จะใชขอมูลในชวงป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 จํานวนสองชวงป และเปนภาพถายดาวเทียมซึ่ง
ถายในชวงเดือนที่ตรงกันหรือใกลเคียงกันเพื่อใหขอมูลของอุณหภูมิอากาศอยูในชวงฤดูกาล
เดียวกันซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ไดเลือกใชภาพถายในชวง เดือนเมษายน ซ่ึงไดทําการคัดเลือกไดดังนี้  
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ตารางที่ 7  แสดงรายละเอยีดภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5 

ที่ ชนิดดาวเทียม วัน เดือน ป ปริมาณเมฆ เวลา Path Row 
1 LANSAT-5 2001-04-17 0% 15.30น. 131 47 
2 LANSAT-5 2010-04-10 0% 15.40น. 131 47 

  

ขอมูลภาพถายดาวเทียมดังกลาว เปนภาพถายดาวเทียมในป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 
2553 โดยภาพที่ถายในป พ.ศ. 2544 ถาย ณ วันที่ 17 เมษายน 15.30น. และภาพที่ถายในป พ.ศ. 2553 
ถาย ณ วันที่ 10 เมษายน ชวงเวลา 15.40น. ปริมาณเมฆ 0% โดยภาพดังกลาวประกอบดวยชวงคลื่น
ที่แตกตางกันจํานวน 7 ชวงคลื่น ดังตารางที่ 8 เพื่อใชในการวิเคราะหตอไป 

 
ตารางที่ 8  แสดงศักยภาพของดาวเทยีมสํารวจทรัพยากร LANDSAT-5 

ชวง
คล่ืน 

รายละเอียด 
ของแบนด 

ความยาวคลื่น 
(ไมครอน) 

ศักยภาพการใชประโยชน 

1 น้ําเงิน 0.45 - 0.52 ใชตรวจสอบลักษณะน้ําตามชายฝง แสดงความแตกตาง
หรือใชแยกประเภทตนไมชนิดผลัดใบ และไมผลัดใบออก
จากกนั แสดงความแตกตาง หรือแยกดินจากพืชพรรณ
ตางๆ มีความไวตอการมี หรือไมมีคลอโรฟลล 

2 เขียว 0.52 - 0.60 แสดงการสะทอนพลังงานสีเขียวจากพืชพรรณท่ี
เจริญเติบโตแลว 

3 แดง 0.63 - 0.69 แสดงความแตกตางของการดูดกลืนคลอโรฟลลในพืช
พรรณชนิดตางๆ กัน 

4 อินฟราเรด
ใกล 

0.76 - 0.90 ใชตรวจวัดปรมิาณมวลชวีภาพ แสดงความแตกตางของน้ํา 
และสวนทีไ่มใชน้ํา 

5 อินฟราเรด 
ใกล – กลาง 

1.55 – 1.75 ใชตรวจวัดความชื้นในพืช แสดงความแตกตางของหิมะกบั
เมฆ 
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ตารางที่ 8  แสดงศักยภาพของดาวเทยีมสํารวจทรัพยากร LANDSAT-5 (ตอ) 

ชวง
คล่ืน 

รายละเอียด 
ของแบนด 

ความยาวคลื่น 
(ไมครอน) 

ศักยภาพการใชประโยชน 

6 อินฟราเรด 
ความรอน 

10.4 - 12.5 ใชตรวจการเหีย่วเฉาอนัเนื่องจากความรอนในพืช แสดง
ความแตกตางของความรอนบริเวณที่ศกึษา และความ
แตกตางความชื้นในดนิ 

7 อินฟราเรด
กลาง 

2.08 – 2.35 ใชตรวจความรอนในน้ํา ใชแยกประเภทแรธาตุ และหิน
ชนิดตางๆ 

ที่มา: รายละเอียดและขนาดของชวงคลื่น [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2553. เขาถึงไดจาก 
http://www.gis2me.com/th/?p=878. 
 

3.2  ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) 

ของพ้ืนที่วิจัยซ่ึงประกอบไปดวย รูปแบบอาคาร, ถนน และแหลงน้ําโดยขอความอนุเคราะหขอมูล
จากสํานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงใหมโดยกลุมตัวอยางที่จะนํามาใชในการวิจัยจะ
ใชขอมูลที่ตรงกันกับขอมูลภาพถายดาวเทียมที่นํามาใชในการวิจัยในชวงปพ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 
2553 
 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4.1  เครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร  
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับการแสดงผลผานทางจอภาพ และใชในการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการวิเคราะหประกอบดวยโปรแกรม
ตางๆ ดังนี้ 

-  โปรแกรมดานภูมิสารสนเทศ สําหรับการจัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
การสรางแผนที่เพื่อนําไปสูการวิเคราะห และแสดงผลการวิเคราะห 

-  โปรแกรมสําหรับการแปลงขอมูลภาพถายดาวเทียมเปนชนิดไฟลในการ
วิเคราะหคาความสัมพันธส่ิงปลูกสราง และอุณหภูมิ โดยแสดงเปนขอมูลไฟลภาพ ขอมูลแผนภูมิ 
และคาตัวเลข 

-  โปรแกรมสําหรับการสรางภาพกราฟฟค ตกแตงภาพ และปรับขนาดภาพ 
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-  โปรแกรมทางสถิติ สําหรับการวิเคราะหขอมูลสถิติพรรณนา และสถิติอางอิง 
Regression 

-  โปรแกรมสําหรับใชในการบันทึกขอมูลตัวอักษรเพื่อจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ 

4.2  กลองถายรูป 
กลองถายรูปใชสําหรับการสํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลทางดานกายภาพใน

ปจจุบัน การใชประโยชนที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสราง การคมนาคม 
 
5. การเตรียมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา และวิเคราะหผลจากภาพถายดาวเทียม โดยเปน
ภาพถายดาวเทียมของป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 ซ่ึงถายจากดาวเทียม LANDSAT 5 สามารถ
จําแนกความถี่ของภาพไดเปน 7 BAND และมีรายละเอียดขนาด 30x30 เมตรตอ 1 พิกเซล ซ่ึงใน
การหาความสัมพันธจําเปนตองใช ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของพื้นที่ศึกษา มา
ทําการศึกษาวิเคราะหหาความสัมพันธ ของอุณหภูมิพื้นผิวของสิ่งปลูกสรางในแนวราบ และแนวดิ่ง 
โดยขอมูลภาพถายดาวเทียม และขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไดกําหนดคาพิกัดทางภูมิศาสตรใหม 
โดยอางอิงระบบพิกัด UTM-47N ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดเตรียมขอมูลดังนี้ 

5.1 การแปลงภาพถายดาวเทียมเปนไฟล RASTER  
เนื่องจากขอมูลภาพถายดาวเทียมของพื้นที่ศึกษา เปนขอมูลจากสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โดยตองทําการปรับชนิดของไฟลขอมูลใหเปนชนิด
ที่สามารถวิเคราะหดวยโปรแกรมสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ และไดทําการแปลงไฟลขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมของป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 จากไฟลภาพเปนไฟล RASTER รวม 7 BAND โดยมี
รายละเอียดของภาพ (Resolution) ของภาพ 30x30 เมตร 

5.2 การแปลงขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร VECTOR เปนขอมูล RASTER  
เนื่องจากขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : 

GIS) ของพื้นที่ศึกษาเปนขอมูลจากสํานักโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม ซ่ึงเปนขอมูล VECTOR 
โดยในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม GIS ระบบ RASTER ตองมีการแปลงชนิดของไฟลจาก
ขอมูล VECTOR เปนไฟล RASTER เพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหขอมูล รวมกับภาพถาย
ดาวเทียมโดยในการแปลงไฟลจะทําการแปลงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัย
สําคัญของการเกิดเกาะความรอนในพื้นที่เมืองเชียงใหม 
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ภาพที่ 12  แสดงภาพถายดาวเทยีมพื้นทีว่ิจัย ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 
2553 
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ภาพที่ 13  แสดงภาพการแปลงขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร VECTOR เปนขอมูล 
RASTER ในพื้นที่ศึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 
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ตารางที่ 9  แสดงพื้นที่รวมของแตละไฟลขอมูล จากขอมูล VECTOR เปนไฟล RASTER ของพื้นที่
วิจัย ผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 

2544 
FILE NAME VECTOR (sqm.) RASTER (sqm.) ERROR (%) 

BUILDING 28,659,302 28,849,500 0.65% 
ROAD 16,819,528 16,956,900 0.81% 
HYDROP 10,320,967 10,373,400 0.50% 

2553 
FILE NAME VECTOR (sqm.) RASTER (sqm.) ERROR (%) 

BUILDING 30,558,383 30,689,100 0.45% 
ROAD 18,528,208 18,641,700 0.60% 
HYDROP 11,510,456 11,458,800 0.45% 

 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยแบงออกเปนการเก็บรวมรวมขอมูลเอกาสาร และ
การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยไดทําการจําแนกดังนี้ 

6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร 
ขอมูลภาคเอกสารสําหรับการวิจัย ไดแกภาพถายดาวเทียมซึ่งไดมาจากสํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ จากสํานัก
โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม โดยจะทําการแบงหมวดหมูของขอมูลและการจัดเรียงไฟลขอมูล 
โดยแยกประเภทขอมูลดังนี้ 

 
ตารางที่ 10  แสดงการจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียมและขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 

การจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียม 
ปพ.ศ. แบนด ชื่อไฟล รายละเอียด 

2544 Band 1 Landsat TM 2544 B1 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 1 ป พ.ศ. 2544 
 Band 2 Landsat TM 2544 B2 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 2 ป พ.ศ. 2544 
 Band 3 Landsat TM 2544 B3 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 3 ป พ.ศ. 2544 
 Band 4 Landsat TM 2544 B4 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 4 ป พ.ศ. 2544 
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ตารางที่ 10 แสดงการจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียมและขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (ตอ) 

การจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียม 
ปพ.ศ. แบนด ชื่อไฟล รายละเอียด 

 Band 5 Landsat TM 2544 B5 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 5 ป พ.ศ. 2544 
 Band 6 Landsat TM 2544 B6 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 6 ป พ.ศ. 2544 
 Band 7 Landsat TM 2544 B7 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 7 ป พ.ศ. 2544 
 Band 3,5 2544NDVI คาดัชนีพืชพรรณ ป พ.ศ. 2544 
 Band 3,5 2544NDVI_CROP คาดัชนีพืชพรรณภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ. 2544 
 Band 3,5 2544NDVI_BL&HY&RO_CROP คาดัชนีพืชพรรณ ตัด พื้นที่อาคาร ถนน ลานจอดรถ และ

แหลงน้ําภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ. 2544 
 Band 6 2544THERMAL คาอุณหภูมิ องศาเซลเซียส ของป พ.ศ. 2544 
 Band 6 2544THERMAL_CROP คาอุณหภูมิ องศาเซลเซียส ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาป 

พ.ศ. 2544 
 Band 6 2544RELATIVE คาอุณหภูมิ ความรอนสัมพันธ ของป พ.ศ. 2544 
  2544(2D)_MULTI_PREDICT คาการคาดการณอุณหภูมิกับปจจัย 2 มิติป พ.ศ. 2544 
  2544(2D)_MULTI_RESIDUAL คาการความคาดเคลื่อนของอุณหภูมิกับปจจัย 2 มิติป พ.ศ. 

2544 
  2544(3D)_MULTI_PREDICT คาการคาดการณอุณหภูมิกับปจจัย 3 มิติป พ.ศ. 2544 
  2544(3D)_MULTI_RESIDUAL คาการความคาดเคลื่อนของอุณหภูมิกับปจจัย 3 มิติป พ.ศ. 

2544 
 
2553 Band 1 Landsat TM 2553 B1 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 1 ป พ.ศ. 2553 
 Band 2 Landsat TM 2553 B2 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 2 ป พ.ศ. 2553 
 Band 3 Landsat TM 2553 B3 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 3 ป พ.ศ. 2553 
 Band 4 Landsat TM 2553 B4 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 4 ป พ.ศ. 2553 
 Band 5 Landsat TM 2553 B5 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 5 ป พ.ศ. 2553 
 Band 6 Landsat TM 2553 B6 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 6 ป พ.ศ. 2553 
 Band 7 Landsat TM 2553 B7 resam30x30 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ศึกษาแบนด 7 ป พ.ศ. 2553 
 Band 3,5 2553NDVI คาดัชนีพืชพรรณ ป พ.ศ. 2553 
 Band 3,5 2553NDVI_CROP คาดัชนีพืชพรรณภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ. 2553 
 Band 3,5 2553NDVI_BL&HY&RO_CROP คาดัชนีพืชพรรณ ตัด พื้นที่อาคาร ถนน ลานจอดรถ และ

แหลงน้ําภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ. 2553 
 Band 6 2553THERMAL คาอุณหภูมิ องศาเซลเซียส ของป พ.ศ. 2553 
 Band 6 2553THERMAL_CROP คาอุณหภูมิ องศาเซลเซียส ภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษาป 

พ.ศ. 2553 
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ตารางที่ 10  แสดงการจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียมและขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (ตอ) 

การจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียม 
ปพ.ศ. แบนด ชื่อไฟล รายละเอียด 

 Band 6 2553RELATIVE คาอุณหภูมิ ความรอนสัมพันธ ของป พ.ศ. 2553 
  2553(2D)_MULTI_PREDICT คาการคาดการณอุณหภูมิกับปจจัย 2 มิติป พ.ศ. 2553 
  2553(2D)_MULTI_RESIDUAL คาการความคาดเคลื่อนของอุณหภูมิกับปจจัย 2 มิติป พ.ศ. 

2553 
  2553(3D)_MULTI_PREDICT คาการคาดการณอุณหภูมิกับปจจัย 3 มิติป พ.ศ. 2553 
  2553(3D)_MULTI_RESIDUAL คาการความคาดเคลื่อนของอุณหภูมิกับปจจัย 3 มิติป พ.ศ. 

2553 
 

การจัดเก็บขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ปพ.ศ. ชื่อไฟล รายละเอียด 

2544 BL2544_RESAM30x30_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร 1 พื้นหลัง 0 ปพ.ศ. 2544 
 BL2544_RESAM30x30_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร 0 พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2544 
 BL2544_RESAM30x30_GRP ขอมูลภูมิสารสนเทศ กลุมอาคาร ปพ.ศ. 2544 
 BL2544_RESAM30x30_AREA ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่อาคารตอพิกเซล ปพ.ศ. 2544 
 BL2544_RESAM30X30_AREAX900 ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่อาคารตอตารางเมตร ปพ.ศ. 2544 
 BL2544_RESAM30x30_NSOTRY ขอมูลภูมิสารสนเทศ จํานวนชั้นอาคาร ปพ.ศ. 2544 
 BL2544_RESAM30X30_NST_AREA_VOL ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาผลรวมพื้นที่อาคารx จํานวนชั้น ป

พ.ศ. 2544 
 HYDROP2544_RESAM30x30_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาแหลงน้ํา 1 พื้นหลัง 0 ปพ.ศ. 2544 
 HYDROP2544_RESAM30x30_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาแหลงน้ํา 0 พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2544 
 HYDROP2544_RESAM30x30_GRP ขอมูลภูมิสารสนเทศ กลุมแหลงน้ํา ปพ.ศ. 2544 
 HYDROP2544_RESAM30x30_AREA ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่แหลงน้ําตอพิกเซล ปพ.ศ. 2544 
 HYDROP2544_RESAM30X30_AREA 

X900 
ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่แหลงน้ําตอตารางเมตร  
ปพ.ศ. 2544 

 ROAD2544_RESAM30x30_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาถนน ลานจอดรถ 1 พื้นหลัง 0  
ปพ.ศ. 2544 

 ROAD2544_RESAM30x30_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาถนน ลานจอดรถ 0 พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2544 
 ROAD2544_RESAM30x30_GRP ขอมูลภูมิสารสนเทศ กลุมถนน ลานจอดรถ ปพ.ศ. 2544 
 ROAD2544_RESAM30x30_AREA ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่ถนน ลานจอดรถตอพิกเซล ปพ.ศ. 2544 
 ROAD2544_RESAM30x30_AREAX900 ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่ถนน ลานจอดรถตอตารางเมตรปพ.ศ. 

2544 
 2544_BL&HY&RO_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร ถนน ลานจอดรถ และแหลงน้ํา 1 

พื้นหลัง 0 ปพ.ศ. 2544 
 2544_BL&HY&RO_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร ถนน ลานจอดรถ และแหลงน้ํา 0 

พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2544 
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ตารางที่ 10  แสดงการจัดเก็บขอมูลภาพถายดาวเทียมและขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ(ตอ) 

การจัดเก็บขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ปพ.ศ. ชื่อไฟล รายละเอียด 

2553 BL2553_RESAM30x30_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร 1 พื้นหลัง 0 ปพ.ศ. 2553 
 BL2553_RESAM30x30_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร 0 พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2553 
 BL2553_RESAM30x30_GRP ขอมูลภูมิสารสนเทศ กลุมอาคาร ปพ.ศ. 2553 
 BL2553_RESAM30x30_AREA ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่อาคารตอพิกเซล ปพ.ศ. 2553 
 BL2553_RESAM30X30_AREAX900 ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่อาคารตอตารางเมตร ปพ.ศ. 2553 
 BL2553_RESAM30x30_NSOTRY ขอมูลภูมิสารสนเทศ จํานวนชั้นอาคาร ปพ.ศ. 2553 
 BL2553_RESAM30X30_NST_AREA_VOL ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาผลรวมพื้นที่อาคารx จํานวนชั้น ป

พ.ศ. 2553 
 HYDROP2553_RESAM30x30_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาแหลงน้ํา 1 พื้นหลัง 0 ปพ.ศ. 2553 
 HYDROP2553_RESAM30x30_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาแหลงน้ํา 0 พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2553 
 HYDROP2553_RESAM30x30_GRP ขอมูลภูมิสารสนเทศ กลุมแหลงน้ํา ปพ.ศ. 2553 
 HYDROP2553_RESAM30x30_AREA ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่แหลงน้ําตอพิกเซล ปพ.ศ. 2553 
 HYDROP2553_RESAM30X30_AREA 

X900 
ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่แหลงน้ําตอตารางเมตร  
ปพ.ศ. 2553 

 ROAD2553_RESAM30x30_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาถนน ลานจอดรถ 1 พื้นหลัง 0  
ปพ.ศ. 2553 

 ROAD2553_RESAM30x30_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาถนน ลานจอดรถ 0 พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2553 
 ROAD2553_RESAM30x30_GRP ขอมูลภูมิสารสนเทศ กลุมถนน ลานจอดรถ ปพ.ศ. 2553 
 ROAD2553_RESAM30x30_AREA ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่ถนน ลานจอดรถตอพิกเซล ปพ.ศ. 2553 
 ROAD2553_RESAM30x30_AREAX900 ขอมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่ถนน ลานจอดรถตอตารางเมตรปพ.ศ. 

2553 
 2553_BL&HY&RO_01 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร ถนน ลานจอดรถ และแหลงน้ํา 1 

พื้นหลัง 0 ปพ.ศ. 2553 
 2553_BL&HY&RO_10 ขอมูลภูมิสารสนเทศ คาอาคาร ถนน ลานจอดรถ และแหลงน้ํา 0 

พื้นหลัง 1 ปพ.ศ. 2553 

 
6.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

  การเก็บขอมูลภาคสนามของพื้นที่วิจัยจะเก็บรวมรวมในลักษณะของภาพถาย การ
สังเกต และการจดบันทึก โดยแยกประเภทขอมูลออกเปนสภาพทั่วไปของพื้นที่ รูปแบบการพัฒนา
เมือง ถนนสําคัญในพื้นที่ศึกษา ประกอบกับแผนที่เพื่อใชในการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป โดยการ
เก็บขอมูลภาคสนามจะดําเนินการในระหวางวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2554 ชวงเวลาที่ทําการเก็บ
ขอมูลอยูในชวงเวลา 9.00 – 16.30 น. โดยการเก็บขอมูลภาคสนามจะทําโดยการขับรถสํารวจตาม
เสนทางถนนสายหลักภายในเมือง  
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7. กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะหปจจัย การ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปจจยั สมมติฐาน และสมการความสัมพันธ  
สมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 ประเด็นคือการหาการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิใน 2 ชวงเวลาเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่รวมไปถึงระดับความรุนแรงของ
ปรากฏการณเกาะความรอน เมือง และการหาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตออุณหภูมิของเกาะ
ความรอนเมือง คือ การสูญเสียพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณของพืชพรรณจะทําใหอุณหภูมิเมือง
เพิ่มสูงข้ึน และการพัฒนาเมืองโดยการเพิ่มสิ่งปลูกสรางมีผลทําใหอุณหภูมิเมืองเพิ่มสูงขึ้นดวย ซ่ึง
จากสมมติฐานทั้งนี้ สามารถกําหนดปจจัยที่ตองศึกษาวิเคราะหไดัดังนี้ 

สมมติฐานหลัก:  ปริมาณความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองในเขต
พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนที่ดินสู
ความเปนชุมชนเมืองมากขึ้น และลักษณะกลุมอาคารที่ปกคลุมพื้นที่ดิน และความหนาแนนที่เพิ่ม
มากขึ้นจากสมมติฐานสามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้ 

ตัวแปรควบคุมทางดานเวลา เพื่อเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และระดับความ
รุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

สมการที่ 1  T2 – T1 = T    
 T1 คือ อุณหภูมิพื้นผิวของป พ.ศ. 2544 
    T2 คือ อุณหภูมิพื้นผิวของป พ.ศ. 2553 
โดย T = การเปลี่ยนแปลงคาํนวณจาก (คาของชวงเวลาที ่2 - คาของชวงเวลาที่ 1) 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหหาความสัมพันธตัวแปร 
การวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะพื้นที่สีเขียว กับอุณหภูมิพื้นผิวโดยจําแนก

ความสมบูรณของพืชพรรณจากการคํานวณหาดัชนีผลตางพืชพรรณ (Normalized Difference 
Vegetation Index: NDVI) อัตราสวนคาการสะทอนแสงเฉลี่ยในชวงสีแดง (Band 3) และชวงอิน
ฟาเรดใกล (Band 4) จากขอมูลภาพถายดาวเทียมซึ่งแปรผันอยูระหวาง -1 และ 1 โดยคา 0 หมายถึง
ไมมีพืชพรรณใบเขียวอยูในพื้นที่ ในขณะที่คา 1 หมายถึงมีพืชพรรณใบเขียวอยูหนาแนน และ
สมบูรณมาก เชนพื้นที่ปา จากตัวแปรที่กําหนด ไดแก ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ในการ
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยแตละประเภท จะสรางสมการเพื่อวิเคราะหความสัมพันธของ
ปจจัยดังนี้ 
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สมการที่ 2.1 T = ƒ (NDVI)  
 T  คือ อุณหภูมิพื้นผิว 
    ƒ (NDVI)  คือ ลักษณะของพื้นที่สีเขียว 
โดยใหลักษณะปจจยัพื้นที่สีเขียวเปนตวัแปรอิสระ (Independent Variables) และมีตวั

แปรตาม (Dependent Variable) คืออุณหภมูิ โดยทั้งสองตัวแปรมีตวัแปรควบคุมคือชวงเวลา 
การกําหนดประเภทของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ศึกษาไดแยงออกเปน 2 ประเภทจาก

คาสถิติ NDVI ของพื้นที่ศึกษาไดแก 
1)  พื้นที่ประเภทตนไมคลุมดิน หรือสนามหญา กําหนดใหคา NDVI อยูระหวาง 0.01 

ถึง 0.249 
2)  พื้นที่ปกคลุมดวยตนไมยืนตน เชนพื้นที่ปา กําหนดใหคา NDVI อยูระหวาง 0.25 ถึง 1 
สมการที่ 2.2 NDVI = NDVI2 – NDVI1 
โดย NDVI = การเปลี่ยนแปลงคํานวณจาก (คาของชวงเวลาที่ 2 - คาของชวงเวลาที่ 1) 
เพื่อวิเคราะหปริมาณความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองในเขตพื้นที่ผัง

เมืองรวมเมืองเชียงใหมที่สัมพันธกับการพัฒนาเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินสูความเปนชุมชนเมืองมากขึ้น และลักษณะกลุมอาคารที่ปกคลุมพื้นที่ดิน และความ
หนาแนนที่เพิ่มมากขึ้นโดยการวิเคราะหจะจําแนกการศึกษาตัวแปรสิ่งปลูกสรางออกเปน 2 ลักษณะ
เพื่อเปรียบเทียบ คือ  

1)  กําหนดประเภทของพื้นที่คลุมดินในพื้นที่ศึกษา (Land cover classification) โดย
ในการศึกษาจะนําขอมูลจากระบบภูมิสารสนเทศมาใชในการเปรียบเทียบซ่ึงขอมูลที่นํามาใชไดแก 

-  พื้นที่อาคาร (Building : B) (ใชปจจัย 2 มิติ คือ พื้นที่อาคารคลุมดิน) และความ
สูง(Building Volume : BV) (ใชปจจัย 3 มิติ คือ ปริมาตรของอาคารคลุมดิน) 

-  พื้นที่ถนน (Road : R) 
-  พื้นที่แหลงน้ํา (Hydro : H) 
ซ่ึงสามารถแสดงเปนสมการไดดังนี ้
สมการที่ 3.1  (ใชปจจัย 2 มิติ คือ พื้นที่อาคารคลุมดิน) 
T = ƒ (B) + ƒ (R) + ƒ (H) + ƒ (NDVI) 
สมการที่ 3.2  (ใชปจจัย 3 มิติ คือ ปริมาตรของอาคารคลุมดิน) 
T = ƒ (BV) + ƒ (R) + ƒ (H) + ƒ (NDVI) 

T  = อุณหภูมพิื้นผิว 
ƒ (B) = พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 
ƒ (BV) = ปริมาตรของพื้นที่อาคารรวม 
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โดยการศึกษาจะทําเชนเดียวกับการศึกษารูปแบบของสิ่งปกคลุมดินในเมือง โดย
การใหคาระดับการสะทอนตามระดับความสูงของอาคาร (พื้นที่ปกคลุมดินของอาคาร X ความสูง) 

ƒ (R) = พื้นที่ถนนปกคลุมดิน 
ƒ (H) = พื้นที่แหลงน้ําปกคลุมดิน 

2)  การเปรียบเทียบปริมาณของพื้นที่แตละประเภทในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 
เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธของปริมาณพื้นที่ปกคลุมดินกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการวิเคราะหปจจยั และความสัมพันธเชิงสถิติ 
การสรุปผลการวิเคราะหปจจัย และความสัมพันธเชิงสถิติความสัมพันธของอุณหภูมิ

กับปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับรูปแบบการพัฒนาเมือง จะสรุปผลที่ไดออกมาเปนสมการ
ความสัมพันธ ระหวางปจจัย ซ่ึงก็คือ ลักษณะอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียว ความสัมพันธของ
อุณหภูมิกับลักษณะอาคาร โดยในการศึกษาจะทําการศึกษาพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน ที่เปน 2 มิติ 
และพื้นที่อาคารรวมที่เปน 3 มิติ ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่ถนน และความสัมพันธของ
อุณหภูมิกับพื้นที่แหลงน้ํา 

จากนั้นนําปจจัยที่เปนรูปแบบการพัฒนาเมือง ทั้งที่เปนการพัฒนาเมืองในรูปแบบ 2 
มิติ และการพัฒนาในรูปแบบ 3 มิติ มาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ซ่ึงจะทํา
ใหทราบวาปจจัยซ่ึงเปนองคประกอบในการพัฒนาเมืองใดบางที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดลงของ
อุณหภูมิเมือง  

ขั้นตอนที่ 4 การอภิปรายผล และเสนอแนะ 
เมื่อทําการสรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับปจจัยตางๆ และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ของปจจัยซ่ึงเปนรูปแบบการพัฒนาเมือง ระหวาง 2 ชวงปการศึกษา ป
พ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 จะนําผลการวิเคราะหดังที่กลาวมาทําการอภิปรายเสนอความเห็น เพื่อ
นําไปสูการเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยจะทําการนําผลการวิเคราะหที่ไดทําการสรุปผล เพื่อนําไปสู

ขอเสนอแนะ รูปแบบการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมเพื่อชวยลดความรุนแรงของปรากฏการณเกาะ
ความรอนเมือง 
 
8. สรุป 

เนื้อหาสําคัญในบทที่ 3 เปนการออกแบบการวิจัยตั้งแตการกําหนดกรอบการวิจัย 
กระบวนการวิจัยในแตละขั้นตอน การเลือกพื้นที่ศึกษากลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเปนการกําหนดขอบเขตของการวิจัยและแนวทางในการ
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ดําเนินการวิจัยตอไป ซ่ึงในบทตอไปคือบทที่ 4 จะกลาวถึงรายละเอียดของสภาพพื้นที่วิจัยซ่ึงจะ
เปนขอมูลเพื่อทําการศึกษาตอไป 

การออกแบบกระบวนการวิเคราะหในบทนี้ ไดทําการกําหนดกรอบและแนวทางใน
การดําเนินการ โดยเริ่มจากกรอบทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
และทําการกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย การศึกษาสภาพของพื้นที่วิจัย รูปแบบการพัฒนา
เมืองที่นําไปสูการวิเคราะหหาความสัมพันธของอุณหภูมิกับตัวแปรในการพัฒนาเมือง รวมไปถึง
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจะทําใหทราบวาตัวแปรซึ่งเปนองคประกอบในการพัฒนาเมืองทั้งที่
เปนรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ วามีตัวแปรใดบางที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิเมือง และ
นําผลที่ไดมาสรุปผลการวิเคราะห เพื่อนําไปสูการเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมเพื่อ
ชวยลดความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองตอไป ซ่ึงในการเลือกพื้นที่ศึกษา 
กําหนดใหพื้นที่ เมืองเชียงใหมเปนพื้นที่ศึกษา  เนื่องจากเปนเมืองหลวงทางตอนเหนือที่มี
ความสําคัญ มีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย และมีการพัฒนาเมืองอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี 4 
สภาพพืน้ท่ีศึกษา 

 
การศึกษาสภาพของพื้นที่วิจัยในพื้นที่เมืองเชียงใหม ซ่ึงไดกําหนดใหเปนพื้นที่วิจัย

เนื่องจากเปนพื้นที่ศูนยกลางการคมนาคมขนสงของภาคเหนือตอนบน ศูนยกลางดานการศึกษา 
ศูนยกลางราชการ ศูนยกลางการสาธารณสุข นอกเหนือจากบทบาทที่ถูกกําหนดในชวงของแผนฯ 7 
(พ.ศ. 2535 – 2539) โดยมีบทบาทเปนศูนยกลางการทองเที่ยว ศูนยกลางการบริการ ศูนยกลางธุรกิจ
การคา ทําใหเมืองเชียงใหมมีโอกาสในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสูง ทําใหเกิดอาคาร ส่ิงกอสราง
จํานวนมาก การใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย หัวขอการศึกษาสภาพของพื้นที่วิจัยประกอบดวย
ประวัติความเปนมา และความสําคัญของพื้นที่วิจัย ที่ตั้ง และอาณาเขตของพื้นที่วิจัย สภาพปจจุบัน
ของพื้นที่วิจัย 
 
1. ประวัติความเปนมาของเมืองเชียงใหม 

เมืองเชียงใหม เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานกวา 700 ป และเปน
เมืองศูนยกลางของอาณาจักรลานนา ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่หลายนครรัฐในยุคอดีต มีลักษณะทาง
กายภาพสําคัญที่แสดงถึงตัวตนของเมืองเชียงใหม หรือ “เวียงเชียงใหม” คือรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน
โบราณ กําแพงเมือง – คูเมืองโบราณ ซ่ึงลักษณะการวางผังเมืองสอดคลองกับชัยภูมิและความเชื่อ
ทางโหราศาสตร คือคัมภีรมหาทักษา โดยสรางกําแพงเมืองดานกวาง 800 วา ดานยาว 1,000 วา มา
บรรจบเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา อันเปนลักษณะพิเศษของเมือง โดยในอดีตนั้นเมืองเชียงใหมเปน
ชุมชนที่ไมหนาแนนมากนักมีศูนยกลางทางศาสนา การปกครองและกิจกรรมธุรกิจการคา กระจุก
ตัวรวมอยูในเมือง ตอมาจึงไดมีการขยายเมืองออกไปทางทิศตะวันตกนอกแนวกําแพงเมือง ซ่ึง
บานเรือนในสมัยนั้นมักตั้งอยูหางจากเสนทางสัญจร ทําใหมีพื้นที่วางสําหรับทําสวน ปลูกตนไม จึง
เปนเมืองที่รมร่ืน มีบานเรือนอยูในสวน ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ ตอมาในราชการที่ 5ไดทรง
สรางทางรถไฟขึ้นสงผลใหตัวเมืองเชียงใหมขยายตัวยิ่งขึ้น และใกลชิดกรุงเทพฯ มากขึ้น ในป พ.ศ.
2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มณฑล เทศภิบาลถูกยกเลิกเชียงใหมมีฐานะเปนจังหวัดหนึ่ง 
ของประเทศไทย หลังจากนั้นเชียงใหมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตอมาในป 2504 รัฐบาลไทยไดออก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตามแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศภายใตทฤษฎีไหลลน 
(Trickle-down effect) โดยเนนที่การรวมศูนย การพัฒนาดานตางๆ และมุงลงทุน ณ จุดศูนยกลาง 
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สําคัญหลักๆ เพียงไมกี่แหง อยางเชน กรุงเทพฯ เชียงใหม เปนตน โดยเนนใหเมืองตองมีความเจริญ
ทุกๆ ดาน โดยเชื่อวาความเจริญจะกระจายไปสูสวนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับชนบทที่อยูรายลอม
เมืองนั้นๆ จากยุทธศาสตรดังกลาว สงผลทําใหเชียงใหมกาวเขาสูความเปนเมืองอยางชาๆ จากนั้น
ในหวงไมถึงสองทศวรรษใหหลัง เมืองเชียงใหม ก็กลายเปนเมืองศูนยกลางในทุกๆ ดานในระดับ
ภูมิภาค ไมวาจะเปนดานการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา และการทองเที่ยว 

โดยจังหวัดเชียงใหมนับไดวาเปนเมืองที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดของภาคเหนือ มี
สัดสวนมูลคาการผลิตสูงสุดถึงรอยละ 18 ของผลิตภัณฑภาคเหนือในป 2547 โดยมีบทบาทดาน
ธุรกิจการคา และการทองเที่ยวเปนหลัก ทําใหเมืองเจริญเติบโตแบบกาวกระโดด ผูคนหล่ังไหลเขา
เมือง เมืองขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากพื้นที่
เกษตรกรรม และพื้นที่ปาไปสูการพัฒนาเปนเมือง  

 

 
 
ภาพที่ 14  แสดงภาพถายทางอากาศเมืองเชียงใหมในอดตี พ.ศ. 2506 
ที่มา: ท่ีนี้ลานนา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 19 มกราคม 2555.  เขาถึงไดจาก http://www.teeneelanna 
.com 
 
2. ท่ีตั้ง และขอบเขตของพืน้ท่ีวิจัย 

พื้นที่ศึกษา พื้นที่ผังเมืองรวม เมืองเชียงใหมตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศโดยมี
บทบาทเปนเมืองหลักของภาคเหนือตอนบนโดยพื้นที่ผังเมืองรวม เมืองเชียงใหมครอบคลุมพื้นที่ 
49 ตําบล ใน 7 อําเภอ คือ อําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอ
สารภี อําเภอหางดง และอําเภอเมือง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งส้ิน 430 ตารางกิโลเมตร 
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แผนที่ที่ 3  แสดงขอบเขตพืน้ที่ศึกษา และขอบเขตการปกครองในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม  
ที่มา : ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานกังานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม, 2553 
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เมืองเชียงใหมมีอาณาเขตติดตอดังนี ้
ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลริมเหนือ และตําบลสันโปง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตําบลสันปาเปา ตําบลตลาดขวัญ ตําบลสําราญราษฎร 

ตําบลแมคือ ตําบลสันกําแพง และตําบลบวกคาง  
ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอเมืองจังหวัดลําพูน 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลสุเทพ ตําบลแมแรม พื้นที่ปาไมถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี และปาสงวนแหงชาติ ปาแมทาชาง 
และปาแมขนิน 

 
3. สภาพปจจุบันของพื้นท่ีวิจัย 

พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 430 ตารางกิโลเมตร เปน
พื้นที่ศูนยกลางธุรกิจการคา ศูนยกลางการบริการ ศูนยกลางการศึกษา ศูนยกลางราชการ และ
ศูนยกลางการทองเที่ยว ของภาคเหนือตอนบน โดยในพื้นที่ผังเมืองเชียงใหมยังเปนพื้นที่ชุมชน
ดั้งเดิมที่อาศัยมาแตอดีต ในปจจุบันความหนาแนนของประชากรในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสภาพ
ปจจุบันของพื้นที่ผังเมืองรวม เมืองเชียงใหมมีลักษณะดังนี้ 
 

3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
3.1.1 ลักษณะการใชประโยชนอาคารในพื้นที่ศึกษา 

จากการวิเคราะหและคํานวณพื้นที่โดยโปรแกรมประมวลผลในระบบภูมิ
สารสนเทศ พบวาในป พ.ศ. 2544 มีพื้นที่อาคาร และสิ่งปลูกสรางรวม 44.738 ตารางกิโลเมตรคิด
เปนรอยละ 10.4 ของพื้นที่ศึกษา โดยมีพื้นที่อาคารประมาณ 27.9 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
6.5 % ของพื้นที่ศึกษา โดยรอยละ 37.6 หรือประมาณ 16.820 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ถนน และ 
ลานคอนกรีต โดยในป พ.ศ. 2544 อาคาร และสิ่งปลูกสรางยังกระจุกตัวอยูในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม และมีบางสวนกระจายตามเสนทางคมนาคม และศูนยกลางชุมชนตางๆ และตอมาในป 
พ.ศ. 2553 มีการขยายตัวของอาคาร และส่ิงปลูกสรางเพิ่มขึ้นเปน 71 ตารางกิโลเมตรคิดเปนรอยละ 
16.5 ของพื้นที่ศึกษา นับวามีการเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 26.26 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่อาคาร
ประมาณ 30.55 ตารางกิโลเมตร ปนพื้นที่ถนน และ ลานคอนกรีตประมาณ 40.44 ตารางกิโลเมตร
โดยมีอาคารกระจายตัวอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมมากที่สุดประมาณ 14.5 ตารางกิโลเมตร (รอย
ละ 47)ลองลงมาไดแก อําเภอสารภี 4.3 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 14), อําเภอสันทราย 4.1 ตาราง
กิโลเมตร (รอยละ 13), อําเภอหางดง 3.1 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 10), อําเภอแมริม 2.5 ตาราง
กิโลเมตร (รอยละ 8), อําเภอสันกําแพง 1.3 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 4) และอําเภอดอยสะเก็ด 0.5 ตาราง
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กิโลเมตร (รอยละ 1)ตามลําดับ การขยายตัวของเมืองสูพื้นที่ชานเมืองของเมืองเชียงใหมที่เพิ่มสูงขึ้น จึง
สงผลใหพื้นที่โลงที่เปนพื้นที่เกษตรกรรมถูกรุกลํ้าเพื่อนําไปใชกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ 

 

 

ภาพที่ 15  แสดงพื้นที่ศึกษาผังเมืองรวมเมอืงเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม และยานสําคัญ 
ที่มา: Google map [online], accessed 10 July 2011. Available from http://www.google.com/earth/ 
index.html 
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-  โครงสราง และลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ภายในพื้นที่ส่ีเหล่ียม
กําแพงเมืองสวนใหญเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย รองลงมาคือพาณิชยกรรม 
ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการ 

-  ทางฝงตะวันออกของลําน้ําปง ไดพัฒนา และเติบโตเปนยานพาณิชยกรรม
มาตั้งแตสมัยราชการที่ 5 เมื่อป พ.ศ. 2466 ไดมีการสรางเสนทางรถไฟมาถึงยานพาณิชยกรรม
ดังกลาว ก็เกิดการพัฒนาตอเชื่อมกับพื้นที่ฟากตะวันตกของลําน้ําปง บริเวณถนนทาแพ ชางมอย 
ชางคลาน ทําใหมีสภาพเปนยานพาณิชยกรรมที่ใหญที่สุดของเมือง 

-  โครงสราง และลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ภายในพื้นที่ส่ีเหล่ียม
กําแพงเมืองสวนใหญเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย รองลงมาคือพาณิชยกรรม 
ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการ 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงพื้นที่อาคารปกคลุมดิน จําแนกรายอําเภอในพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ.2544 
ที่มา : จากการวิเคราะหและคํานวณพื้นที่โดยโปรแกรมประมวลผลในระบบภูมิสารสนเทศ, 2544 

 
แผนภูมิที่ 3  แสดงพื้นที่อาคารปกคลุมดิน จําแนกรายอําเภอในพื้นที่ศึกษา ป พ.ศ.2553 
ที่มา : จากการวิเคราะหและคํานวณพื้นที่โดยโปรแกรมประมวลผลในระบบภูมิสารสนเทศ, 2553 
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แผนที่ที่ 4  แสดงอาคาร และสิ่งปลูกสรางในเขตผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม ป พ.ศ.2544 
ที่มา : ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานกังานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม, 2553 
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แผนที่ที่ 5  แสดงอาคาร และสิ่งปลูกสรางในเขตผังเมืองรวมเมืองเชยีงใหม ป พ.ศ.2553 
ที่มา : ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานกังานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม, 2553 
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ภาพที่ 16  แสดงภาพถายจากการสํารวจพืน้ที่เมืองเชียงใหม 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงขอมูลพื้นที่อาคาร และโครงสรางพื้นฐาน ในพื้นที่ศึกษา เปรียบเทียบป พ.ศ. 

2544 และป พ.ศ. 2553 
ที่มา: จากการวิเคราะหและคํานวณพื้นที่โดยโปรแกรมประมวลผลในระบบภูมิสารสนเทศ, 2553 
 

-  เมื่อเมืองพัฒนาขยายตัวมากขึ้นก็มีการใชพื้นที่เพื่อประโยชนทางพาณิช
ยกรรมมากขึ้น โดยพื้นที่พาณิชยกรรมกอตัวข้ึนตามถนนสายหลักที่เขามายังตัวเมือง โดยเฉพาะ
บริเวณถนนโชตนา หรือทางหลวงหมายเลข 107 (แมริม – เชียงใหม) ซ่ึงเชื่อมกับศูนยราชการ 

-  พื้นที่ฝงตะวันตกบริเวณถนนสุเทพกับถนนหวยแกว การใชประโยชน
ที่ดิน สวนที่เดนชัดคือสถาบันการศึกษาซึ่งไดแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ นอกจากนั้นก็มีที่การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนสูงตามแนวถนน โดยมีลักษณะเปนอาคารสูงแบบแฟลต และคอนโดมิเนียม ที่ดินประเภท
เพื่อการพาณิชย และศูนยการคาขนาดใหญ และสถาบันราชการ 

-  การใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินคาสวนใหญเปนลักษณะ
ของอุตสาหกรรมบริการ เชน ซอมเครื่องยนต ศูนยบริการซอมบํารุงรถยนต เปนตน  

3.1.2  โครงขายคมนาคมขนสง 
ลักษณะโครงขายถนนภายในเขตเมืองเชียงใหมมีลักษณะผสมแบบกริด 

แบบรัศมี และแบบวงแหวน ภายในเขตเมืองเกาโครงขายถนนเปนรูปแบบกริดทําหนาที่กระจายการ
เดินทางไปยังพื้นที่สวนตางๆ ของเมืองเกา โดยถนนแบบรัศมีจะทําหนาที่เชื่อมระหวางถนน
ลอมรอบเขตเมืองเกา และชุมชนรอบนอก สําหรับถนนวงแหวนทําหนาที่เปนถนนออมเมืองเชื่อม
ถนนแนวรัศมีเขาดวยกัน 

ลักษณะการจราจร และขนสงโดยทั่วไป 
ทางรถยนต 
พื้นที่ส่ีเหล่ียมกําแพงเมืองมีระบบถนนเปนแบบตาราง ขนาดถนนคอนขาง

แคบไมสะดวกตอการใชความเร็ว แตเนื่องจากขนาดพื้นที่ภายในคูเมืองไมกวางขวางมากนัก สวน
ในพื้นที่บริเวณถนนหวยแกว ทางสัญจรทั้งยานพาหนะ และทางเทาที่แคบ ถนนมีรูปแบบเปน
บล็อกขนาด 
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แผนที่ที่ 6  แสดงระบบคมนาคมและขนสงในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม 
ที่มา: ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานกังานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวดัเชยีงใหม, 2553 
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ใหญ ถนนซอยยอย ที่แยกออกจากถนนสายหลักยังคดเคี้ยวไมเชื่อมตอเปนโครงขายที่เชื่อมถึงกัน 
การเดินทางไปยังอีกสวนหนึ่งของเมืองยังตองอาศัยถนนสายหลัก จึงเปนสาเหตุประการสําคัญที่ทํา
ใหการจราจรเลื่อนไหลไดไมสะดวก และพบวาการเดินทางในแนวแกนเหนือ – ใตทางซีกตะวันตก
ขาดถนนที่เชื่อมโยง ทําใหตองอาศัยถนนสุเทพ และถนนนิมานเหมินห จึงสามารถไปสูทางหลวง
หมายเลข 11 ได ลักษณะดังกลาวทําใหการจราจรในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น  

พื้นที่บริเวณสองฟากถนนตลอดแนวลําน้ําปง เปนถนนสองชองทางวิ่งรถ 
ซ่ึงเปนทางสัญจรเกาใชเขาถึงบานเรือน และรานคาจึงมีลักษณะแคบ ปจจุบันใชสัญจรติดตอ
ระหวางพื้นที่ตอนเหนือ และตอนใตของเมือง เปนเสนทางเชื่อมถนนสายประธานเขากับถนนเลี่ยง
เมืองชวงใต  

ความบกพรองในระบบโครงขายถนนวงแหวนซึ่งไมสามารถสรางไดครบ
วง ทําใหไมสามารถชวยลดปริมาณการจราจรออกจากเขตเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิด
ความคับคั่งของการจราจร และความพลุกพลานในยานใจกลางเมือง  

ทางรถไฟ 
ทางรถไฟเมืองเชียงใหมสามารถติดตอกับกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟสาย 

เชียงใหม – กรุงเทพฯ รวมวันละ 7 ขบวนไป – กลับ และเชียงใหม – นครสวรรค วันละ 2 ขบวนไป 
– กลับ 

ทางอากาศ 
เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติซ่ึงมีขนาดใหญเปนอันดับสาม

รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เปนศูนยกลางเสนทางการบินระยะสั้น 
เช่ือมโยงจังหวัดตางๆในภาคเหนือ และระหวางภาคเหนือกับภาคอื่นๆ ปจจุบันเปดเสนทางบินไป
ยังประเทศในทวีปเอเชียถึง 6 แหง คือ คุนหมิง เวียงจันทน ฮองกง สิงคโปร กัวลาลัมเปอร และ
ไทเป 
 

3.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงใหม พบวาเมืองเชียงใหมมีสภาพอากาศ

คอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งป มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งป 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 
มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยูภายใตอิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก 
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ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต และลมฝายใตพัดพาฝน และความชุมชื้นมา จะมีความชื้นสัมพัทธสูง อุณหภูมิอยู
ระหวาง 22.3 – 34.0 องศาเซลเซียส 

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาอากาศหนาวเย็น และแหงแลงจากไซบีเรียผานจีนลงมา
อุณหภูมิอยูระหวาง 11.2 – 14.2 องศาเซลเซียส 

ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ไดรับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต พัดพาความรอน และความแหงแลงอุณหภูมิอยูระหวาง 36.2 – 38.5 องศาเซลเซียส 

นอกจากอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ชนิดแลว เมืองเชียงใหมซ่ึงตั้งอยูบนที่ราบ
ระหวางภูเขาจะไดรับอิทธิพลของลมประจําถ่ิน นอกเหนือไปจากอิทธิพลของลมมรสุมตามปกติ 
โดยลมประจําถ่ินของเมืองเชียงใหม คือลมภูเขา และลมหุบเขา ซ่ึงเกิดจากอากาศทั้ง 2 บริเวณมี
ความแตกตางกัน ในชวงกลางวันจะเกิดลมหุบเขา คือลมพัดจากหุบเขาเหนือชุมชนไปยังภูเขา ชวย
ในการระบายอากาศเหนือเมืองขึ้นไป สวนในชวงเวลากลางคืนจะเกิดลมภูเขา พัดจากภูเขามายังหุบ
เขา ทําใหอากาศบริสุทธิ์บนภูเขาไหลเวียนมาฟอกอากาศในเมืองเปนการชวยลดมลพิษในอากาศ
และฝุนละอองในเมืองได 

แตเนื่องจากสภาพความเปนหุบเขา ที่มีภูเขาสูงรอบลอม ทําใหเกิดการสะสมของ
มลพิษในอากาศ และฝุนละอองเหนือเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวที่อากาศนิ่ง เมื่อมี
การเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง และขยะ หรือกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษในอากาศ และฝุนละออง 
จะทําใหมลพิษในอากาศเหลานี้ไมสามารถถายเทออกสูนอกเมืองได ซ่ึงปรากฏการณนี้เรียกวา 
Invention  
 

2.3 ลักษณะดานสังคม 
 พื้นที่ผังเมืองเชียงใหมประกอบดวยศูนยกลางยานธุรกิจการคา และการบริการที่

สําคัญ จากการสํารวจของสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทยพบวามีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 
682,987 คนเปนประชากรในชุมชนเมืองรอยละ 54.8 และชนบทรอยละ 45.2 เมื่อเทียบกับทั้ง
จังหวัด จะเห็นวาบริเวณผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมมีความเปนเมืองสูงกวาบริเวณอื่นๆ ของจังหวัด 
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ตารางที่ 11  แสดงจํานวนประชากร และอัตราสวนความหนาแนนของประชากร 

อําเภอ 
จํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร 

คน/ตร.กม. ชาย หญิง รวม 

อ.สันทราย 47,079   52,146 92,225 340.33 

อําเภอแมริม  40,610 40,437 81,047 178.13 

อําเภอดอยสะเก็ด  31,237 32,843 64,080 84.8 

อําเภอสันกําแพง  36,422  40,028  76,450 386.437 

อําเภอสารภี  35,811  39,643 75,454 770 

อําเภอหางดง 29,807 37,878 67,685 240.7 

อําเภอเมือง  113,548 112,498 226,046 1,446 
ที่มา: ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม, 2553 
 
4. ภาพถายดาวเทียมของพืน้ท่ีวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา และวิเคราะหผลจากภาพถายดาวเทียม โดยเปน
ภาพถายดาวเทียมซึ่งถายจากดาวเทียม LANDSAT 5 สามารถจําแนกความถี่ของภาพไดเปน 7 
BAND และมีรายละเอียดขนาด 30x30 เมตรตอ 1 พิกเซล ซ่ึงในการเปรียบเทียบจําเปนตองใช
ภาพถายดาวเทียมของพื้นที่ศึกษาที่มีความแตกตางกัน ไดแกป พ.ศ. 2544 และปพ.ศ.2553 

การนําภาพถายดาวเทียมบริเวณพื้นที่วิจัยมาเปรียบเทียบกัน 2 ป มาทําการศึกษา
วิเคราะหหาลักษณะเชิงพื้นที่ของปญหา และปจจัยสําคัญของการเกิดเกาะความรอนในพื้นที่เมือง
เชียงใหม ประกอบดวยข้ันตอนในการจัดเตรียมขอมูลภาพดาวเทียม ดังนี้ 

4.1  การแปลงภาพถายดาวเทียมเปนไฟล RASTER FILES  
เนื่องจากขอมูลภาพถายดาวเทียมของพื้นที่ศึกษา เปนขอมูลจากสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โดยตองทําการปรับชนิดของไฟลขอมูลใหเปนชนิด
ที่สามารถวิเคราะหดวยโปรแกรมสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงโปรแกรมที่จะใชคือ โปรแกรมวิเคราะห
ภาพถายดาวเทียม 

ดังนั้นจึงไดทําการแปลงไฟลขอมูลภาพถายดาวเทียมของทั้ง 2 ป จากไฟลภาพเปน
ไฟล RASTER รวม 7 BAND 
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ภาพที่ 17  แสดงภาพถายดาวเทียมพื้นทีว่ิจยั ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 
ที่มา : ขอมูลภาพถายดาวเทียมป พ.ศ.2544 จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.) 
 

 

ภาพที่ 18  แสดงภาพถายดาวเทียมพื้นทีว่ิจยั ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2553 
ที่มา: ขอมูลภาพถายดาวเทียมป พ.ศ.2553 จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.) 
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4.2  การแปลงขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร VECTOR FILES เปนไฟล 
RASTER FILES  

เนื่องจากขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : 
GIS)ของพื้นที่ศึกษาเปนขอมูลจากสํานักโยธาธิการ และผังเมืองเชียงใหม ซ่ึงเปนขอมูลไฟล 
SHAPE FILE โดยในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหภาพถายดาวเทียม ตองมีการชนิด
ของไฟลจากขอมูล VECTOR FILES เปนไฟล RASTER FILES เพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะห
ขอมูล รวมกับภาพถายดาวเทียมโดยในการแปลงไฟลจะทําการแปลกขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ของทั้งสองปที่ทําการศึกษา เพื่อหาปจจัยสําคัญของการเกิดเกาะความรอนในพื้นที่เมืองเชียงใหม 

4.3  การกําหนดขอบเขตพื้นที่วิจัย 
การกําหนดขอบเขตพื้นที่วิจัย เนื่องจากไฟลขอมูลภาพถายดาวเทียม และขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร ครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ดังนั้นเพื่อใหสามารถดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลภายในขอบเขตที่กําหนดไว จึงตองทําการกําหนดขอบเขตของภาพใหม โดยใหขนาดของ
ภาพครอบคลุมเฉพาะในบริเวณพื้นที่วิจัย คือพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม ซ่ึงไดกําหนดคาพิกัด
ทางภูมิศาสตรใหม โดยอางอิงระบบพิกัด UTM-47N (Universal Transverse Mercator)  ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 แสดงคาพิกัดของภาพถายดาวเทียมที่ใชในการวิเคราะหในพื้นที่ศึกษา 

Columns 850 
Row 1080 
Minimum X coordinate 487900 
Maximum X coordinate 513400 
Minimum X coordinate 2062500 
Maximum X coordinate 2094900 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
 
5. สรุป 

ในบทที่ 4 เปนการศึกษาขอมูลสภาพพื้นที่วิจัย ซ่ึงจากการศึกษาพบวาพื้นที่ผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงใหมมีความเหมาะสมในการศึกษาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของ
พื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง และการเปนเมืองศูนยกลางของภาคเหนือตอนบน ทําใหเมือง
เชียงใหมกลายเปนศูนยกลางของความเจริญในดานตางๆ ไมวาจะเปน ดานเศรษฐกิจ การศึกษา 
การแพทย และศูนยราชการ ซ่ึงทําใหที่ผานมาเมืองเชียงใหมมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหมีการ
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เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย เกิดโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา ซ่ึง
ระบบคมนาคมในพื้นที่ศึกษานับวาครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่  

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพไปสูความเปนเมืองทําใหพื้นที่สีเขียวบางสวนถูก
ใชไปเพื่อการพัฒนาเมือง ทั้งที่เปนอาคาร และส่ิงปลูกสรางที่เปนโครงสรางพื้นฐานของเมืองซึ่ง
นับวาพื้นที่ศึกษามีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ โดยในการศึกษาผูวิจัยไดใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศ และขอมูลภาพถายดาวเทียมโดยขอมูลภาพถายดาวเทียมที่นํามาใชใน
การศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลในชวง ปพ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 เปนขอมูลท่ีครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ผัง
เมืองรวมเมืองเชียงใหม โดยภาพถายที่ไดแบงออกเปน 7 แบนด ซ่ึงมีความสอดคลองกับขอมูลภูมิ
สารสนเทศ โดยในการศึกษาผูวิจัยไดทําการแปลกไฟลขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่นําไปใชวิเคราะห
ควบคูกับขอมูลภาพถายดาวเทียม เพื่อนําไปสูการดําเนินการวิเคราะหตอไปในบทที่ 5 
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บทท่ี 5 
การดําเนินการวิเคราะห 

 
จากการรวบรวมขอมูลสภาพของพื้นที่ศึกษาพื้นที่ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหมในครั้ง

นี้ ทําใหเขาใจถึงประวัติความเปนมา ความสําคัญและลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนลักษณะพื้นที่สี
เขียนในพื้นที่ผังเมืองรวม จังหวัดเชียงใหม ทั้งที่เปนขอมูลภาพถายดาวเทียม ขอมูลในระบบภูมิ
สารสนเทศ และขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม ในบทนี้จึงเปนการนําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการ
วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

 
1. การดําเนินการวิเคราะหปจจัย 

1.1 ปจจัยอุณหภูมิของเมืองเชียงใหม 
ในการศึกษาจากภาพถายดาวเทียม LANDSAT TM BAND 6 ซ่ึงเปนภาพถาย

ดาวเทียมในชวงป พ.ศ. 2544 พบวาในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมมีอุณหภูมิต่ําสุด 19.86๐C 
อุณหภูมิสูงสุด 38๐C และมีอุณหภูมิเฉล่ียเทากับ 28.93๐C ในชวงป พ.ศ.2553 พบวามีอุณหภูมิต่ําสุด 
14.75 ๐C อุณหภูมิสูงสุด 32.80 ๐C อุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 23.77 ๐C 

 
ภาพที่ 19 แสดงภาพถายดาวเทียมอุณหภูมิเมืองเชียงใหม ชวงเดือน เม.ย ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553
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จากการเปรียบเทียบภาพถายแสดงอุณหภูมิของทั้งสองชวงปพบวาพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิต่ําไดแก พื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม บริเวณอําเภอสันทรายพบวา
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ริมเขาที่มีตนไมปกคลุมอยูจํานวนมาก และมีแหลงน้ํากระจายอยูโดยรอบ
พื้นที่ประกอบกับพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ชานเมืองที่มีอาคารบานเรือนกระจายอยูในพื้นที่นอย  

โดยทั่วไปในทางปฏิบัติ การใชขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT TM BAND 6 
เพื่อดึงอุณหภูมิของพื้นผิว จะใชเพียงแคปริมาณไอน้ําที่อยูในชั้นบรรยากาศ และขอมูลการแผรังสี 
โดยในศึกษาพื้นที่ที่เกิดเกาะความรอนเมืองครั้งนี้จะไมนําคาเฉลี่ยของอุณหภูมิเขามาเกี่ยวของ 
เนื่องจากเปนภาพถายดาวเทียม LANDSAT TM BAND 6 ที่ไดมาในปที่แตกตางกัน และภายใต
สภาพอากาศที่แตกตางกัน อุณหภูมิที่ไดจึงไมสามารถเปรียบเทียบไดโดยตรงดังนั้นจึงตองมี
มาตรฐานโดยในการศึกษาจะใชความรอนสัมพัทธ ซ่ึงหมายถึง การนําอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่ เทียบ
กับอุณหภูมิอางอิงโดยอุณหภูมิสัมพัทธนี้จะใชหนวยวัดเปนองศาเซลเซียส โดยมีสมการดังตอไปนี้ 

สมการที่ 1 
 

   T = 
 

t = อุณหภูมเิร่ิมตนของการเกดิปรากฏการณเกาะความรอน 
tmin = อุณหภูมิต่ําสุดในพื้นที่ศกึษา 
tmax = อุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ศกึษา 
T = คา T จะอยูระหวาง 0 ถึง 1 (คา 0 และ 1 แทนคาอุณหภูมติ่ําสุดและ

สูงสุด เมื่อทําการแทนคาอุณหภูมิในสมการเราจึงสามารถเปรียบเทียบตามความสัมพันธของตัวแปร
คา T ระหวาง 0.55 ถึง 1 วาเปนพื้นที่ที่มีเกาะความรอนเมือง) 

เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ตองการหาพื้นที่ที่มีเกาะความรอนเมืองซึ่งมีคา 0.55 
ถึง 1 จึงตองมีการหาคา t ของแตละชวงปทีท่ําการศึกษาโดยการแทนคาตามสมการดังนี้  

สมการที่ 2 
t = (0.55 x (tmax – tmin)) + tmin 

เมื่อไดคา t จึงนําคาที่ไดมาแทนในสมการที่ 1 ดังนี ้
สมการที่ 2.1 (เมื่อตองการหา t ของอุณหภมูิ ป พ.ศ.2544 แทนคาในสมการที่ 2) 

t = (0.55 x (44.186 – 20.812)) + 20.812 
ดังนั้นใน ป พ.ศ.2544 อุณหภูมิที่เริ่มตนของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนคือ 

33.6677๐C 
 

t - tmin 
tmax - tmin 
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สมการที่ 2.2 (เมื่อตองการหา t ของอุณหภูมิ ป พ.ศ.2553 แทนคาในสมการที่ 2) 
t = (0.55 x (33 – 19.078)) + 19.078 

ดังนั้นใน ป พ.ศ.2553 อุณหภูมิที่เริ่มตนของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนคือ 
26.7351 ๐C 

จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาจากการพัฒนาเมืองที่ผานมาในชวง ป พ.ศ.2544 
ถึงป พ.ศ.2553 ไดทําใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองขึ้น ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 ซ่ึงแสดง
ความรอนสัมพัทธของพื้นที่ศึกษา เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2544 และแผนภูมิที่ 6 ซ่ึงแสดงความ
รอนสัมพัทธของพื้นที่ศึกษา เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2553 

 

 

แผนภูมิที่ 5  แสดงความรอนสัมพัทธ ที่มีคาระดับความรอนมากกวา 0.55 ในพื้นที่ศึกษา เมือง
เชียงใหม ชวงป พ.ศ.2544 

 

 

แผนภูมิที่ 6  แสดงความรอนสัมพัทธ ที่มีคาระดับความรอนมากกวา 0.55 ในพื้นที่ศึกษา เมือง
เชียงใหม ชวงป พ.ศ.2553 
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ตารางที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบคาความรอนสัมพัทธในพื้นที่ศึกษา เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.
2544 และป พ.ศ.2553 

คาความรอน
สัมพัทธ 

2544 2553 เปรียบเทียบ 
+เพิ่ม/-ลด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ 
(Pixel) 

พื้นที่ (ตร.
กม.) 

พื้นที่ 
(Pixel) 

พื้นที่ (ตร.
กม.) 

0.55-0.59 16,199 14.5791 43,928 39.5352 +24.9561 
0.6-0.69 2,910 2.619 19,807 17.8263 +15.2073 
0.7-0.79 53 0.0477 1,972 1.7748 +1.7271 
0.8-0.89 10 0.009 246 0.2214 +0.2124 
0.9-1 21 0.0189 19 0.0171 -0.0018 

รวม 19,193 17.2737 65,972 59.3748 +42.1011 
ที่มา : จากการวิเคราะหและคํานวณพื้นที่โดยโปรแกรมวเิคราะหภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ.2544 และ
ป พ.ศ.2553 จากสํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
 

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นคาความรอนสัมพัทธเพื่อใชเปรียบเทียบขนาดความ
รุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองเชียงใหมในชวงป พ.ศ. 2544 
และป พ.ศ.2553 ซ่ึงเมื่อทําการเปรียบเทียบคาความรอนสัมพัทธในชวง 0.55-0.59 ในชวงปพ.ศ.
2544 และปพ.ศ.2553 พบวาในป พ.ศ.2553 มีพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 24.9561 ตารางกิโลเมตร ในชวง 
0.6-0.69 พบวาในปพ.ศ.2553 มีพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น 15.2073 ตารางกิโลเมตร ในชวง 0.7-0.79 พบวาใน
ปพ.ศ.2553 มีพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น 1.7271 ตารางกิโลเมตร ในชวง 0.8-0.89 พบวาในปพ.ศ.2553 มีพื้นที่
เพิ่มสูงขึ้น 0.2124 ตารางกิโลเมตร และในชวง 0.9-1 พบวาในปพ.ศ.2553 มีพื้นที่ลดลง 0.0018 
ตารางกิโลเมตร ซ่ึงหางเปรียบเทียบพื้นที่รวมของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นของทั้ง 
2 ชวงปแลวพบวาในปพ.ศ.2553 มีพื้นที่เกาะความรอนเมืองเพิ่มสูงขึ้นถึง 42.1011 ตารางกิโลเมตร 
หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 3.43 เทาของป พ.ศ.2544 
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ภาพที่ 20  แสดงเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2544 และป
พ.ศ.2553 

ที่มา : จากการวิเคราะหโดยโปรแกรมวิเคราะหภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 จาก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ และภมูิสารสนเทศ (สทอภ.) 

 

หากพิจารณาถึงสภาพที่เกิดขึ้นพบวาชวงปพ.ศ.2544 มีอุณหภูมิของเมืองที่สูงกวา
ชวงปพ.ศ.2553 อันเนื่องมาจากผลกระทบอุณหภูมิอากาศในระดับภูมิภาค แตในการหาสภาพที่
กอใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองนั้นหากพิจารณาจากหาความรอนสัมพัทธในอากาศจะมี
ให เห็นเดนชัดในชวงปพ .ศ .2553 ซ่ึงการศึกษาภาพถายดาวเทียมทําใหพบวาบริเวณที่ เกิด
ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองของในปพ.ศ.2553 มีการพัฒนาความรุนแรง และขนาดมาจากชวง
ปพ.ศ.2544 เมื่อนําภาพถายทางอากาศในแตละชวงปมาศึกษาสภาพเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เมืองเชียงใหม ในบริเวณ 4 จุดที่พบวามีการพัฒนาความรุนแรงและขนาดของเกาะความรอน
เมืองทําใหพบวาในบริเวณจุดที่ 1 (ในภาพที่ 21) บริเวณพื้นที่ในคูเมืองเชียงใหม และโดยรอบซึ่ง
เปนพื้นที่ศูนยกลางของเมืองเชียงใหมพบวามีการพัฒนาความรุนแรง และขนาดของเกาะความรอน
เมืองเพิ่มขึ้นจากปพ.ศ.2544 อันเนื่องมาจากการขยายตัวจากศูนยกลางเมืองออกไปตามถนนสาย
สําคัญ คือถนนหวยแกว ถนนชางเผือก ถนนเจริญเมือง ถนนระแกง และถนนทิพยเนตร ไปจนถึง
ถนนวงแหวนรอบใน(ทางหลวงหมายเลข 11) จึงกอใหเกิดกลุมอาคารอยูหนาแนนทําใหการ
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ไหลเวียนของอากาศ ที่ชวยพัดพาความรอนออกจากเมืองเปนไปไดยาก และวัสดุที่ใชสวนใหญมี
คุณสมบัติในการกักเก็บความรอนไดดีอีกดวย บริเวณจุดที่ 2 บริเวณสนามบินเชียงใหมซ่ึงเปนพื้นที่
ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในทั้ง 2 ชวงป พบวาขนาดของเกาะความรอนเมืองมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นจาก
ป พ.ศ.2544 โดยมีศูนยกลางที่มีความรอนสูงสุดอยูที่บริเวณสนามบินเชียงใหมซ่ึงเปน ลาน
คอนกรีตขนาดใหญ ซ่ึงสามารถกักเก็บความรอน และรวมไปถึงพื้นที่ตอเนื่องทางฝงตะวันตกของ
สนามบินที่มีการพัฒนาสิ่งปลูกสรางอยางตอเนื่องตั้งแตชวงป พ.ศ.2544 จนมาถึงปจจุบันทําให
พื้นที่เกาะความรอนเมืองมีการขยายตัวไปพรอมกับการพัฒนาสิ่งปลูกสรางอยางตอเนื่อง บริเวณจุด
ที่ 3 ศูนยกลางชุมชนสันกําแพงพบวามีเกาะความรอนเมืองเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2544 ซ่ึงภายในพื้นที่มี
อุณหภุมิสูงกระจายตัวอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาเมืองตามผังการใชประโยชน
ที่ดินในป พ.ศ. 2542 พบวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่อยูในแผนการพัฒนาการกระจายศูนยกลาง
เมืองโดยการพัฒนาดังกลาวทําใหพื้นที่เพาะปลูกบางสวนถูกใชเพื่อการพัฒนาเปนที่อยูอาศัย และ
ประกอบกับในชวงที่ไดทําการศึกษาพื้นที่ดังกลาวอยูในชวงเก็บเกี่ยวเสร็จทําใหสภาพพื้นที่สวน
ใหญเปนลานดินและไมมีตนไมที่มีความอุดมสมบูรณ ทําใหบริเวณพื้นที่ดังกลาวเกิดกลุมความรอน
ขนาดเล็กกระจายอยูทั่วทั้งพื้นที่ บริเวณจุดที่ 4 พบวามีจุดที่มีอุณหภุมิสูงเกาะกลุมแตยังมีขนาดเล็ก
จากการศึกษาภาพถายทางอากาศทําใหทราบวาพื้นที่ดังกลาวมีองคประกอบสวนใหญเปนลานดิน 
และมีพืชพรรณอยูในพื้นที่นอยมาก หากพิจารณาถึงสภาพที่เกิดขึ้น พบวา พื้นที่ที่เปนลานคอนกรีต
ขนาดใหญ และพื้นที่ที่มีอาคารปกคลุมหนาแนน สภาพพื้นพรรณในพื้นที่ไมสมบูรณสัมพันธกับ
ตําแหนงและลักษณะพื้นที่ของเกาะความรอนเมือง ซ่ึงจะวิเคราะหความสัมพันธเหลานี้ในเชิง
ปริมาณในขั้นตอนการวิจัยตอไป 
 

 

ภาพที่ 21  แสดงผังการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ.2542 และภาพถายทางอากาศบริเวณศูนยชุมชน
สันกําแพง (บริเวณจุดที่ 3)  

ที่มา : ขอมูลแผนที่ภูมิสารสนเทศจากสํานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม, 2553 
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1.2 ปจจัยพื้นท่ีสีเขียว 
 

 

ภาพที่ 22   แสดงคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) พื้นที่ประเภทไมคลุมดิน (ภาพดายซาย) พื้นที่ที่ปกคลุม
ดวยไมยืนตน (ภาพดานขวา) เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 

 

จากขอมูลดาวเทียมแสดงคา NDVI ในพื้นที่เมืองเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2544 มี
คาเฉลี่ยของ NDVI เทากับ 0.37 และในป พ.ศ.2553 พบวามีคาเฉลี่ยของ NDVI ลดลงเหลือเทากับ 
0.235 ซ่ึงลดลงถึง 36% จากการศึกษาภาพถายดาวเทียมชวงป พ.ศ.2544 พบวามีพื้นที่สีเขียวที่เปน
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ไมคลุมดิน สนามหญา และลานดิน (ที่มีคาดัชนีพืชพรรณอยูระหวาง 0.01- 0.249) กระจายตัวอยู
โดยรอบพื้นที่เมืองเชียงใหม ครอบคลุมพื้นที่ 30.62% ของพื้นที่ศึกษา และมีพืชพรรณที่มีความอุดม
สมบูรณตนไมใหญ (ที่มีคาดัชนีพืชพรรณอยูระหวาง 0.25- 0.74) ครอบคลุมพื้นที่ 69.38% ตอมาใน
ป พ.ศ.2553 พบวาคาดัชนีพืชพรรณลดลงและยังลดขนาดพื้นที่ลงอีกดวย ซ่ึงจากการตรวจสอบ
พบวาพื้นที่สีเขียวที่เปนไมคลุมดิน สนามหญา และลานดินมีพื้นที่ถึง 76.68% ของพื้นที่ศึกษา และ
พืชพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ ตนไมใหญลดลงเหลือเพียง 23.32% ของพื้นที่ศึกษา จากการ
เปรียบเทียบทําใหทราบวาการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นมีผลกับคาดัชนีพืชพรรณท่ีลดลง แตพื้นที่ที่มีคา
ดัชนีพืชพรรณที่สูงตั้งแตป พ.ศ.2544 ถึงป พ.ศ.2553 พบวายังอยูในบริเวณพื้นทางทิศเหนือออมทิศ
ตะวันออกจนมาถึงบริเวณทิศใต จากการสันนิษฐานพบวาพื้นที่ดังกลาวยังพัฒนาไปไมถึง เนื่องจาก
พื้นที่เมืองเชียงใหมมีการพัฒนาเริ่มจากศูนยกลางเมือง แลวจึงกระจายออกไปตามเสนถนนทางทิศ
เหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต สวนในบริเวณที่พบวาคาดัชนีพืชพรรณลดลงคือบริเวณศูนยกลาง
เมืองและกระจายไปไปในทิศตะวันตก เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถายทางอากาศพบวาพื้นที่ดังกลาว
ถูกใชในการพัฒนาสิ่งปลูกสรางและโครงสรางพื้นฐานของเมือง เชน อาคาร ถนน และลาน
คอนกรีต  
 

ตารางที่ 14  แสดงพื้นที่คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) พื้นที่ประเภทไมคลุมดิน (ภาพดายซาย) พื้นที่
ประเภทไมยืนตนที่อุดมสมบูรณ (ภาพดานขวา) จากขอมูล RASTER ของพื้นที่วิจัย ผัง
เมืองรวมเมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ.2553 

คาดัชนีพืช
พรรณ (NDVI) 

ประเภท 
พื้นที่

(PIXEL) 

พื้นที ่
(ตาราง

กิโลเมตร) 

สัดสวนตอ 
พื้นที่ศึกษา 

ป พ.ศ.2544 
0.01 ถึง 0.249 ไมคลุมดิน , สนามหญา, ที่

วางที่ยังไมมีการพัฒนา 
121,403 109.26 30.62% 

0.25 ถึง 0.74 ตนไมยืนตน, สวนปา 275,021 247.51 69.38% 
พื้นที่สีเขียว รวม 396,424 356.77 100% 

ป พ.ศ.2553 
0.01 ถึง 0.249 ไมคลุมดิน , สนามหญา, ที่

วางที่ยังไมมีการพัฒนา 
299,157 269.24 76.68% 

0.25 ถึง 0.475 ตนไมยืนตน, สวนปา 90,963 81.86 23.32% 
พื้นที่สีเขียว รวม 390,120 351.1 100% 
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4.3  ปจจัยรูปแบบอาคาร 
ในการศึกษารูปแบบอาคารจะทําการศึกษาโดยแยงรูปแบบอาคารออกเปน รูปแบบ 

2 มิติ คือ พื้นที่อาคารปกคลุมดินในแนวราบที่เปน กับรูปแบบ 3 มิติปริมาตรของพื้นที่อาคารรวมใน
แนวดิ่ง (พื้นที่อาคาร X ความสูง) โดยการเปรียบเทียบปริมาณอาคารโดยแบงตามขอบเขตการ
ปกครองชวงป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553  

4.3.1  ปจจัยพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 
พบวาพื้นที่ที่มีการพัฒนาอาคารปกคลุมดินสูงที่สุดอยูในพื้นที่เขต อ.เมืองที่

มีปริมาณอาคารปกคลุมดินเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2544 ถึง 0.504 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือพ้ืนที่ใน
บริเวณ อ.สันทรายเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.468 ตารางกิโลเมตร อ.สารภี 0.345 ตารางกิโลเมตร อ.หางดง 
0.268 ตารางกิโลเมตร อ.แมริม 0.122 ตารางกิโลเมตร อ.สันกําแพง 0.114 ตารางกิโลเมตร และต่ํา
ที่สุดที่ อ.ดอยสะเก็ด 0.086 รวมแลวมีการพัฒนาอาคารปกคลุมดินของเมืองเชียงใหมจากป พ.ศ.
2544 ถึงป พ.ศ.2553 เปนพื้นที่ 1.907 ตารางกิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 6.64 เมื่อทําการศึกษา
จากภาพถายทางอากาศของทั้งสองชวงปพบวา พื้นที่ในเขต อ.เมืองสวนใหญถูกใชไปในการพัฒนา
เปนพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมเปนสวนใหญ สวนในพื้นที่อ่ืนๆ สวนใหญถูกใชในการพัฒนาเพื่อ
การอยูอาศัย เชนหมูบานจักสรร หอพัก คอนโดมิเนียม และโรงแรม รองลงมาถูกใชเพื่อการพาณิชยกรร  

 

 

ภาพที่ 23  แสดงภาพความหนาแนนของอาคาร VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 
2544 
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ภาพที่ 24  แสดงภาพความหนาแนนของอาคาร VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 
2553 

 
ตารางที่  15  แสดงอาคารปกคลุมดินของเมืองเชียงใหมแยกตามของเขตการปกครองป พ.ศ. 2544 

และป พ.ศ.2553 

ขอบเขตการปกครอง 
ป พ.ศ.2544 

(ตร.กม.) 
ป พ.ศ.2553 

(ตร.กม.) 

เปรียบเทียบ 
+เพิ่ม/-ลด 
(ตร.กม.) 

อ.เมือง 14.044 14.548 +0.504 
อ.ดอยสะเก็ด 0.429 0.515 +0.086 
อ.แมริม 2.387 2.509 +0.122 
อ.สันกําแพง 1.267 1.381 +0.114 
อ.สันทราย 3.687 4.155 +0.468 
อ.หางดง 2.860 3.128 +0.268 
อ.สารภี 4.022 4.367 +0.345 
รวม 28.696 30.603 +1.907 
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4.3.2  ปจจัยปริมาตรอาคาร 
พบวาในพื้นที่เมืองเชียงใหมในป พ.ศ. 2544 มีกลุมอาคารสูงกระจายอยูตาม

บริเวณยานศูนยกลางการคาของเมือง เชนบริเวณประตูทาแพ นิมมานเหมินทร และตามแนวถนน
ซุปเปอรไฮเวย ซ่ึงเปนแนวถนนวงแหวนรอบใน โดยอาคารสวนใหญประกอบกิจการโรงแรม รอง
ลงพบวาในบริเวณ ตําบลสุเทพที่พบวามีอาคารสูงกระจายอยูภายในพื้นที่สวนใหญถูกใชเพื่อ
ประกอบกิจการหอพัก รองลงมาคือโรงแรม ตอมาในปพบวา พ.ศ. 2553 มีอาคารสูงเพิ่มขึ้นจากเดิม
สวนใหญเกิดขึ้นกระจุกตัวอยูฝงตะวันตกของศูนยกลางเมือง และบางสวนกระจายตัวอยูตาม
เสนทางถนนสายหลักเมือง และตามแนวถนนเลียบคลองชลประทาน สวนใหญตึกสูงที่พบในตัว
เมืองเชียงใหมจะเปน โรงแรม และหอพัก 
 

 

ภาพที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรอาคาร ในพื้นที่เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 
2544 

 
เมื่อเปรียบเทียบการเกาะกลุมของสิ่งปลูกสรางที่มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินจะ

เกาะกลุมบริเวณยานศูนยกลางเมืองเปนสวนใหญ และกระจายไปตามเสนทางถนนสายสําคัญตางๆ 
เชน ถนนหวยแกว ถนนโชตนา ถนนทิพยเนตร ถนนเจริญเมือง และถนนแกวนวรัฐ สวนปริมาตร
อาคารจะเกาะกลุมกันบริเวณฝงตะวันตก และฝงตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง บางสวนจะอยูบริเวณ
ถนนถนนเลียบคลองชลประทาน ซ่ึงการพัฒนาสวนใหญที่เกิดขึ้นใหมถูกใชเพื่อกิจการหอพัก 
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โรงแรม และคอนโดมิเนียม และเนื่องจากพื้นที่เมืองเชียงใหมมีกฏหมายจํากัดความสูงอาคารจึงทํา
ใหการพัฒนาอาคารสูงตั้งแตป พ.ศ.2544 ถึงป พ.ศ.2553 จึงมีไมมากนัก 
 

4.4 ปจจัยพื้นท่ีถนน 
เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการสรางถนนของเมืองเชียงใหม 

ป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 พบวามีการใชพื้นที่เพื่อการสรางถนนเพิ่มจากป พ.ศ.2544 ถึง 1.71 
ตารางกิโลเมตรซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 10.16 ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาเมืองที่เมื่อมีการ
พัฒนาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางก็จะตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานถนนเพื่อรองรับการพัฒนาที่
เกิดขึ้นไปดวย 
 

 

ภาพที่ 26  แสดงภาพพื้นที่ถนน VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 
 

ตารางที่ 16   แสดงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการสรางถนนของเมืองเชียงใหม ป พ.ศ.2544 
และป พ.ศ.2553 

ป พ.ศ.2544 
(ตร.กม.) 

ป พ.ศ.2553 
(ตร.กม.) 

เปรียบเทียบ +เพิ่ม/-ลด 
(ตร.กม.) 

16.82 18.53 +1.71 
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ภาพที่ 27  แสดงภาพพื้นที่ถนน VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2553 
 

4.5  ปจจัยพื้นท่ีแหลงน้ํา 
จากการศึกษาพื้นที่แหลงน้ําของทั้งสองชวงปการศึกษาพบวาในป พ.ศ.2553 มี

พื้นที่แหลงน้ําเพิ่มขึ้นจากเดิมในป พ.ศ.2544 ถึง 1.19 ตารางกิโลเมตรคิดเปนรอยละ 11.53 ของพื้นที่
แหลงน้ําในปพ.ศ.2544  
 

 

ภาพที่ 28 แสดงภาพพื้นที่แหลงน้ํา VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2544 
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ภาพที่ 29 แสดงภาพพื้นที่แหลงน้ํา VECTOR และ RASTER เมืองเชียงใหม ป พ.ศ. 2553 
 

ตารางที่ 17 แสดงการพื้นที่แหลงน้ําของเมืองเชียงใหม ป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 

ป พ.ศ.2544 
(ตร.กม.) 

ป พ.ศ.2553 
(ตร.กม.) 

เปรียบเทียบ +เพิ่ม/-ลด 
(ตร.กม.) 

10.32 11.51 +1.19 
 

 

4.6 สรุปปจจัยของเมืองเชียงใหม 
จากการศึกษาอุณหภูมิทําใหทราบวาอุณหภูมิในป พ.ศ. 2553 ที่ลดลงจากปพ.ศ.

2544 มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศในระดับภูมิภาคในขณะนั้นซึ่งสงผลตอ
คาเฉล่ียของอุณหภูมิในชวงเดือนที่ทําการศึกษาซึ่งเปนชวงเมษายนเหมือนกัน ทําใหการหาคาเฉลี่ย
ของอุณหภูมิตองมีการสรางมาตราฐานเดียวกันซึ่งจากการศึกษาทําโดยการหาคาหาความรอน
สัมพัทธของพื้นที่เพื่อทําใหทราบวาเมืองเชียงใหมมีการพัฒนาของปรากฏการณเกาะความรอน
เมืองขึ้นหรือไม ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาทําใหทราบถึงความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความ
รอนเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบการใชพื้นที่แยกตามปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เมืองในชวงป พ.ศ.2544 และ ป พ.ศ. 2553 พบวาในชวงปพ.ศ. 2553 พื้นที่สีเขียวลดลงจากป พ.ศ.
2544 เปนพื้นที่ 5.67 ตารางกิโลเมตร และคาดัชนีพืชพรรณเฉลี่ยลดลงจากเดิม 0.135 พื้นที่สีเขียว
สวนใหญของป พ.ศ. 2553 มีคาดัชนีพืชพรรณอยูต่ํามากเมื่อเทียบกับปพ.ศ.2544 ที่มีพื้นที่สีเขียวที่มี
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ความอุดมสมบูรณอยูในพื้นที่ถึง 60% แตในป พ.ศ. 2553เหลือเพียง 20% ซ่ึงลดลง 3 เทาจากเดิม 
โดยพื้นที่บางสวนถูกใชไปกับการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เพิ่มขึ้นจาก ปพ.ศ.2544 ถึง 3.617 
ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่สวนใหญถูกใชในการพัฒนาเพื่อที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม และโครงสราง
พื้นที่ฐานของเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง  

 

 

แผนภูมิที่ 7  แสดงการใชพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองระหวางป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 

 
2. การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

การวิเคราะหความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปรตางๆ เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูล
ลักษณะอุณหภูมิของเมืองเชียงใหม ลักษณะพื้นที่สีเขียว รูปแบบอาคาร ถนน และแหลงน้ํา ใน
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ จะประกอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของ
ลักษณะอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียว ลักษณะอุณหภูมิกับลักษณะอาคาร ลักษณะอุณหภูมิกับ
ถนน และลักษณะอุณหภูมิกับแหลงน้ําโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ลักษณะอุณหภูมิกับลักษณะพื้นท่ีสีเขียว 
ในการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่สีเขียวประเภทไมคลุม

ดิน สนามหญา ที่วางที่ยังไมมีการพัฒนา และพื้นที่สีเขียวประเภทไมยืนตน สวนปา โดยกาวิเคราะห
ทางสถิติ Linear Regression เพื่อหาความสัมพันธ 

จากการเปรียบเทียบแผนภูมิที่ 8 ซ่ึงแสดงความสัมพันธแบบแปรผกผันตอกัน
ระหวางอุณหภูมิกับคาดัชนีพืชพรรณในชวงป พ.ศ.2544ใหเห็นวาพื้นที่สีเขียวประเภทไมคลุมดิน
เมื่อมีคา NDVI ต่ํามีแนวโนมทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งความสัมพันธเขียนเปนสมการในชวงป พ.ศ.
2544 ไดดังนี้ T = 30.237306 + 7.527158 (NDVI) แตพื้นที่ที่มีตนไมใหญที่มีความอุดมสมบูรณ คา 
NDVI สูงขึ้นมีผลตอการทําใหอุณหภูมิลดลงซึ่งความสัมพันธเขียนเปนสมการไดดังนี้ T = 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92 

 

31.704728 – 4.718196 (NDVI) เชนเดียวกันในป พ.ศ.2553 ที่แสดงใหเห็นวาพื้นที่สีเขียวประเภท
ไมคลุมดินเมื่อมีคา NDVI ต่ํามีแนวโนมทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นซ่ึงความสัมพันธเขียนเปนสมการได
ดังนี้ T = 24.532798 + 1.707834 (NDVI) สวนในพื้นที่ที่มีตนไมใหญที่มีความอุดมสมบูรณ คา 
NDVI สูงมีผลตอการทําใหอุณหภูมิลดลงซึ่งความสัมพันธเขียนเปนสมการไดดังนี้ T = 25.149855 
– 7.662171 (NDVI) 
 

 
แผนภูมิที่ 8  แสดงความสัมพันธแบบแปรผกผันตอกันระหวางอุณหภูมิกับคาดัชนีพืชพรรณ 

(NDVI) โดยคาดัชนีพืชพรรณประเภทคลุมดิน (ภาพดายซาย) ประเภทไมยืนตนที่
อุดมสมบูรณ (ภาพดานขวา) ชวงป พ.ศ.2544  

 

 
แผนภูมิที่ 9  แสดงความสัมพันธแบบแปรผกผันตอกันระหวางอุณหภูมิกับคาดัชนีพืชพรรณ 

(NDVI) โดยคาดัชนีพืชพรรณประเภทคลุมดิน (ภาพดายซาย) ประเภทไมยืนตนที่
อุดมสมบูรณ (ภาพดานขวา) ชวงป พ.ศ.2553 

จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิกับพื้นที่สีเขียวป พ.ศ.2544 ถึงป พ.ศ.2553 ทําใหเห็นวา
ปริมาณพื้นที่สีเขียวลดลงจากเดิมในป พ.ศ.2544 ถึง 5.67 ตร.กม. และคาดัชนีพืชพรรณเฉลี่ยลงลง
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จากเดิม 0.138 ซ่ึงคาดัชนีพืชพรรณที่ลดลง แตความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในป 
พ.ศ. 2553 มีมากกวาในป พ.ศ. 2544 ซ่ึงแสดงใหเห็นเมื่อมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดม
สมบูรณของพืชในป ในป พ.ศ. 2553 จะสามารถชวยลดอุณหภูมิไดดีกวา  

 
2.2 ความสัมพันธของอุณหภูมิกับรูปแบบอาคารอาคาร 

การวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับรูปแบบอาคาร เปนการวิเคราะหวา
ขนาดอาคารที่คิดเปนพื้นที่ 2 มิติ และพื้นที่ 3 มิติมีผลอยางไรกับอุณหภูมิโดยในการศึกษาจะ
ทําการศึกษาพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน ที่เปน 2 มิติ และพื้นที่อาคารรวมที่เปน 3 มิติ 

2.2.1  อุณหภูมิกับพื้นที่อาคารพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 
ในการศึกษาอุณหภูมิกับพื้นที่อาคารพื้นที่อาคารปกคลุมดินเปนการ

ความสัมพันธของพื้นที่อาคารที่ปกคลุมดิน (2 มิติ) ที่มีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับคาอุณหภูมิ 
ซ่ึงจากแผนภูมิที่ 10 ที่แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินในชวงป พ.ศ.
2544 และชวงป พ.ศ.2553 แสดงใหเห็นวา เมื่อปริมาณพื้นที่อาคารปกคลุมดินเพิ่มขึ้นของทั้งสอง
ชวงปที่ทําการศึกษา อุณหภูมิก็จะมีแนวโนมสูงมากขึ้นไปดวย ซ่ึงมีสมการในชวงป พ.ศ.2544 ดังนี้ 
T = 30.573452 + 0.000089 (B) และสมการในชวงป พ.ศ.2553 ดังนี้ T = 24.677361 + 0.000150 (B)  

 

 

แผนภูมิที่ 10  แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินในชวงป พ.ศ.2544 และ
ชวงป พ.ศ.2553 

 

จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.
2553 พบวาปริมาณพื้นที่อาคารปกคลุมดินเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.907 ตร.กม. และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นพบวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณพื้นที่อาคารปกคลุมดินสงผลตอการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเชนเดียวกัน  
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2.2.2 อุณหภูมิกับปริมาตรอาคาร 
ในการศึกษาอุณหภูมิกับปริมาตรอาคาร เปนการหาความสัมพันธของพื้นที่

อาคารรวม (พื้นที่อาคาร X ความสูง) ที่มีกับคาอุณหภูมิ ซ่ึงจากแผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธ
อุณหภูมิกับปริมาตรอาคารทั้ง 2 ชวงป แสดงใหเห็นวาเมื่อปริมาตรอาคารเพิ่มขึ้น อุณหภูมิก็จะมี
แนวโนมสูงไปดวย ซ่ึงมีสมการในชวงป พ.ศ.2544 ดังนี้ T = 30.587730 + 0.000027 (BV) และ
สมการในชวงป พ.ศ.2553 ดังนี้ T = 24.676656 + 0.000031 (BV) 

 

 

แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธอุณหภูมิกับปริมาตรอาคารในชวงป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 
 

2.3  ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นท่ีถนน 
ในการศึกษาอุณหภูมิกับพื้นที่ถนน เปนการหาความสัมพันธของคาอุณหภูมิกับ

พื้นที่ถนน 
ซ่ึงจากแผนภูมิที่ 12 แสดงใหเห็นวาทั้งสองชวงปการศึกษา เมื่อปริมาณพื้นที่ถนน

เพิ่มขึ้น อุณหภูมิก็จะมีแนวโนมสูงไปดวย ซ่ึงมีสมการในชวงป พ.ศ.2544 ดังนี้ T = 30.597958 + 
0.000006 (R) และสมการในชวงป พ.ศ.2553 ดังนี้ T = 24.700160 + 0.000005 (R) 

จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิกับพื้นที่ถนนป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 พบวาปริมาณพื้นที่
ถนนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.71 ตร.กม. และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธที่เกิดขึ้นพบวาการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณพื้นที่ถนนนั้นสงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ แสดงใหเห็นวาเมื่อปริมาตรอาคารเพิ่มขึ้น 
อุณหภูมิก็จะมีแนวโนมสูงไปดวย ซ่ึงมีความสอดคลองกันทั้ง สองชวงปที่ทําการศึกษา ซ่ึงความ
ออนไหวในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของชวงป พ.ศ.2553 มีมากกวาในชวงป พ.ศ.2544 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการเพิ่มพื้นที่ถนนที่เทากันทั้งสองชวงป ในชวงป พ.ศ.2553 มีแนวโนมวา
อุณหภูมิจะเพิ่มสูงกวาเล็กนอย สอดคลองกับการวิเคราะหความสัมพันธที่ผานมา 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่ถนนในชวงป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 
 

2.4  ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นท่ีแหลงน้าํ 
ในการศึกษาอุณหภูมิกับพื้นที่แหลงน้ํา เปนการหาความสัมพันธของคาอุณหภูมิ

กับพื้นที่แหลงน้ําซ่ึงจากแผนภูมิที่ 13 ที่แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่แหลงน้ําแสดงของ
ทั้ง 2 ชวงปแสดงใหเห็นวา เมื่อปริมาณพื้นที่แหลงน้ําเพิ่มขึ้น อุณหภูมิก็จะมีแนวโนมลดลงไปดวย 
ซ่ึงมีสมการในชวงป พ.ศ.2544 ดังนี้ T = 30.612798 - 0.000009 (H) และสมการในชวงป พ.ศ.2553 
ดังนี้ T = 24.709958 - 0.000005 (H) 
 

 

แผนภูมิที่ 13  แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่แหลงน้ําในชวงป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.
2553 

 
จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิกับพื้นที่ถนนป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2553 พบวา

ปริมาณพื้นที่แหลงน้ําเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.19 ตร.กม. และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธที่เกิดขึ้นพบวา
การเพิ่มขึ้นของปริมาณพื้นที่แหลงน้ํานั้นสงผลตอการลดลงของอุณหภูมิ  
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2.5 สรุป 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับปจจัยในการพัฒนาเมืองพบวา

ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมืองเชียงใหม ไดแก รูปแบบของอาคาร(พื้นที่อาคารปก
คลุมดิน, ปริมาตรอาคาร) รองลงมาคือพื้นที่ถนน และปจจัยที่มีผลตอการลดลงของอุณหภูมิเมือง
ไดแก พื้นที่สีเขียว รองลงมาคือแหลงน้ํา ซ่ึงจากการศึกษาพบวาตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อ
ทําการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับปจจัยในการพัฒนาเมืองของทั้ง 2 ชวงปที่
ทําการศึกษาพบวามีความสอดคลองกันซึ่งสามารสรุปเปนสมการความสัมพันธไดดังแสดงใน
ตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18  แสดงการเปรียบเทียบปจจัยในการพัฒนาเมือง และสมการป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.

2553 

ปจจัย 2544 2553 
พ้ืนที่สีเขียว 
 1) ไมคลุมดิน , สนามหญา, ที่วาง 
 2) ตนไมยืนตน, สวนปา 

 
109.26 ตร.กม. 
247.51 ตร.กม. 

 
269.24 ตร.กม. 
81.86 ตร.กม. 

อาคาร 
 1) พ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 
 2) ปริมาตรอาคาร 

 
28.696 ตร.กม. 

 
30.603 ตร.กม. 

พ้ืนที่ถนน 16.82 ตร.กม. 18.53 ตร.กม. 

พ้ืนที่แหลงน้ํา 10.32 ตร.กม. 11.51 ตร.กม. 

เปรียบเทียบสมการ 
ลักษณะอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียว 
 1) ไมคลุมดิน , สนามหญา, ที่วาง 
 2) ตนไมยืนตน, สวนปา 

 
T = 30.237306 + 7.527158 
T = 31.704728 – 4.718196  

 
T = 24.532798 + 1.707834 
T = 25.149855 – 7.662171  

ความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะ
อาคาร 
 1) อุณหภูมิกับพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 
 2) อุณหภูมิกับปริมาตรอาคาร 

 
 
T = 30.573452 + 0.000089 
T = 30.587730 + 0.000027 

 
 
T = 24.677361 + 0.000150 
T = 24.676656 + 0.000031 

ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่ถนน T = 30.597958 + 0.000006 T = 24.700160 + 0.000005 
ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่แหลงน้ํา T = 30.612798 - 0.000009 T = 24.709958 - 0.000005 
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3. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในขั้นตอนนี้จะเปนการศึกษาโดยการศึกษาได

กําหนดปจจัยในการศึกษาโดยใชเกณฑในการจําแนกตัวแปรจากการพิจารณาถึงลักษณะ
ความสัมพันธ ซ่ึงจําแนกไดสองตัวแปร คือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  

T  =  อุณหภูมิพื้นผิว 
และตัวแปรตน ไดแก 

NDVI  = พื้นที่สีเขียว 
B = พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 
BV = ปริมาตรอาคาร 
R = พื้นที่ถนน 
H = พื้นที่แหลงน้ํา 

โดยในวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของอุณหภูมิกับตัวแปรตางๆ ที่คิดเปนพื้นที่ 2 มิติ 
และพื้นที่ 3 มิติมีผลอยางไรกับอุณหภูมิ สามารถเขียนไดเปนสมการดังนี้ 

สมการที่ 1 (อุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 2 มิติ ป พ.ศ.2544) 
T2544 = 31.692066 – 4.687092 *(NDVI) + 0.000037 *(B) + 0.000004 *(R) - 0.000014 *(H) 
จากสมการที่ 1 แสดงใหเห็นวามี 2 ตัวแปรที่มีผลตอการลดลงของอุณหภูมิคือตัวแปร

คา NDVI และตัวแปรพื้นที่แหลงน้ํา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเมื่อมีการเพิ่มคา NDVI 4.687092 อุณหภูมิ
จะลดลง ซ่ึงเมื่อเทียบกับตัวแปรที่เปนพื้นที่แหลงน้ําที่มีคา 0.000014 มีผลตอการลดลงของอุณหภูมิ
นอยมาก สวนตัวแปรที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไดแก พื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีคา 
0.000037 และพื้นที่ถนนที่มีคา 0.000004 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองตัวแปรแลวจะเห็นไดวา พื้นที่
อาคารปกคลุมดิน มีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภุมิมากกวาพื้นที่ถนน 

สมการที่ 2 (อุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 3 มิติ ป พ.ศ.2544) 
T2544 = 31.705056 – 4.719004*(NDVI) + 0.000012 *(BV) + 0.000004 *(R) - 

0.000014 *(H) 
จากสมการที่ 2 ที่เปนการหาความสัมพันธของอุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 3 มิติพบวามี

ความสอดคลองกันระหวางตัวแปรที่มีผลตอการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ แตเมื่อปริมาตรอาคารที่เปน
ตัวแปร 3 มิติเขามาหาความสัมพันธพบวาไดคาเฉลี่ย 0.000028 ซ่ึงสงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
นอยกวา ตัวแปรที่เปน 2 มิติซ่ึงก็คือพื้นที่อาคารปกคลุมดิน  

สมการที่ 3 (อุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 2 มิติ ป พ.ศ.2553) 
T2553 = 25.132093 - 7.602397 *(NDVI) + 0.000098*(B) + 0.000004*(R) - 

0.000006*(H) 
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จากสมการที่ 3 แสดงใหเห็นวาพบวามีความสอดคลองกันระหวางตัวแปรที่มีผลตอ
การลดหรือเพิ่มอุณหภูมิที่เปน 2 มิติ ในป พ.ศ.2544 แตตัวแปรคา คา NDVI ที่มีคา - 7.602397 และ
พื้นที่อาคารปกคลุมดินที่มีคา 0.000037 แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิในป พ.ศ.2553 ไวตอส่ิงกระตุน 
(Sensitive) มากกวาในปพ.ศ.2544 เนื่องมาจากอุณหภูมิอากาศในระดับภูมิภาค หรือภาวะโลกรอน 
(Global Warming) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในป พ.ศ.2553 ทําใหตัวแปรคา NDVI และพื้นที่อาคารปก
คลุมดิน มีผลตอการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิเมืองที่เร็วขึ้น 

สมการที่ 4 (อุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 3 มิติ ป พ.ศ.2553) 
T2553 = 25.130660 - 7.597576*(NDVI) + 0.000021*(BV) + 0.000004*(R) - 

0.000006*(H) 
จากสมการที่ 4 ที่เปนการหาความสัมพันธของอุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 3 มิติพบวามี

ความสอดคลองกันระหวางตัวแปรที่มีผลตอการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิเชนเดียวกับ ตัวแปรที่มีผลตอ
การลดหรือเพิ่มอุณหภูมิที่เปน 3 มิติ ในป พ.ศ.2544 และไวตอส่ิงกระตุนเชนเดียวกับการหา
ความสัมพันธอุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 2 มิติ ป พ.ศ.2553 แตปริมาตรอาคารที่เปนตัวแปร 3 มิติมีผลตอ
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินอยกวาตัวแปรที่เปน 2 มิติซ่ึงก็คือพื้นที่อาคารปกคลุมดินในป พ.ศ.2544 

สรุปการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ 
จากการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณทําใหทราบวาตัวแปรซึ่งเปนองคประกอบในการ

พัฒนาเมืองใดบางที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิเมืองซึ่งจากการวิเคราะหทําใหพบวา คา 
NDVI ที่สูงและมีพื้นที่มากสามารถชวยลดอุณหภูมิเมืองได เชนเดียวกับพื้นที่แหลงน้ําที่มีผลตอการ
ลดลงของอุณหภูมิของเมือง แตตัวแปรพื้นที่แหลงน้ํามีผลตอการลดลงของอุณหภูมินอยมาก
เนื่องมาจากพื้นที่ดังกลาวมีปริมาตรนอย ในตัวแปรที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมืองนั้นจากที่
ไดทําการศึกษาโดยแยงทําการศึกษาระหวางตัวแปรที่เปนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน และปริมาตร
อาคาร ทําใหทราบวาตัวแปรที่เปนพื้นที่อาคารปกคลุมดินนั้นมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมือง
ไดไวกวาตัวแปรที่เปนปริมาตรอาคารซึ่งในการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณของอุณหภูมิกับตัวแปร
ที่เปน 3 มิตินั้น สามารถทําใหเขาใจถึงปญหาตัวแปรที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมืองไดดีกวา
การศึกษาเฉพาะพื้นที่อาคารในแนวราบ เพราะเมืองไมไดมีรูปแบบการพัฒนาอาคารที่เปนแนวราบ
อยางเดียว และ เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสมการในปพ.ศ.2544 และสมการในปพ.ศ.
2553 และทําใหพบวาสมการในปพ.ศ.2553 มีความไวตอส่ิงกระตุนมากกวาในปพ.ศ.2544 ซ่ึงอาจ
เปนผลมาจากภาวะโลกรอนที่ทวีความรุนแรงขึ้นมากกวาปพ.ศ.2544 สงผลตออุณหภูมิในระดับ
ภูมิภาค  
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4. การสังเคราะหผลการวิเคราะหกับแนวคิดการพัฒนาเมือง 
ยกตัวอยางเปรียบเทียบการพัฒนาเมือง ที่เปนแนวราบ กับแนวดิ่งที่ตองใชพื้นที่ในการ

พัฒนา 6,000 ตารางเมตรในการสรางอาคาร (ดังแสดงในภาพที่ 30) 
 

 

ภาพที่ 30 แสดงภาพเปรียบเทียบการพัฒนาเมือง ที่เปนแนวราบ กับแนวดิ่ง 
 

4.1 การพัฒนาเมืองในป พ.ศ.2544 
1) การพัฒนาเมืองในแนวราบ 
เพื่อสังเคราะหผลกระทบของการพัฒนาเมืองในภาพรวม จึงทําการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวาง NDVI กับพื้นที่อาคารปกคลุมดิน ไดความสัมพันธดังนี้ NDVI = 0.237033 - 
0.000011 (B) 

 

 

แผนภูมิที่ 14  แสดงความสมัพันธระหวางพื้นที่อาคารปกคลุมดินกับคาดัชนีพืชพรรณ ป พ.ศ.2544 
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กอนการพัฒนา 
1.1) ความสัมพันธระหวางคาดัชนีพืชพรรณกับพื้นที่อาคารจากการพัฒนาเมืองใน

แนวราบ 
จากสมการ  NDVI  = 0.237033 - 0.000011 (B) 
เมื่อ    B = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

NDVI1  = 0.237033 
หลังการพัฒนา 
1.2)  เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวราบขนาด 6,000 m2  

จากสมการ   NDVI2  = 0.237033 - 0.000011 (6000) 
     NDVI2  = 0.171033 

ซ่ึงถาเมืองมีการพัฒนาในแนวราบโดยใชพื้นที่ 6,000 m2 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืช
พรรณเทากับ NDVI1 – NDVI2 = NDVIB เมื่อแทนคาในสมการ 

0.237033 - 0.171033 = 0.066 
จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบโดยใช

พื้นที่ 6,000 m2 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณถึง 0.066  
1.3) ความสัมพันธระหวางพื้นที่อาคารจากการพัฒนาเมืองในแนวราบ และตัวแปร

ที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมือง ซ่ึงในการศึกษาจะใชสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ของอุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 2 มิติ ป พ.ศ.2544 ที่แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่อาคาร
ปกคลุมดินและตัวแปรที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมืองทําใหไดสมการดังนี้ 

T2544 (B) = 31.692066 – 4.687092 *(NDVI) + 0.000037 *(B) + 0.000004 *(R) - 
0.000014 *(H) 

เมื่อ B  = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
NDVI = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
R = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
H = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

  T1  = 31.692066 
เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวราบขนาด 6,000 m2 มาหา

ความสัมพันธกับอุณหภูมิเมื่อแทนคาในสมการ 
T2544 (B) = 31.692066 – 4.687092 *(0.066) + 0.000037 *(6000) + 0.000004 *(0) - 

0.000014 *(0) 
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จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบโดยใช
พื้นที่ 6,000 m2 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณถึง 0.066 ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.309348072 

oC และจากการสรางอาคารในแนวราบโดยใชพื้นที่ 6,000 m2 จะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 
0.222 oC ซ่ึงเมื่อรวมผลกระทบจากการพัฒนาเมืองในแนวราบในป พ.ศ.2544 ที่เกิดขึ้นแลว 
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.531348072 oC 

2) การพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง 
เพื่อสังเคราะหผลกระทบของการพัฒนาเมืองในภาพรวม จึงทําการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวาง NDVI กับปริมาตรอาคาร ไดความสัมพันธดังนี้ NDVI = 0.235161 - 
0.000003 (BV) 

 

 

แผนภูมิที่ 15 แสดงความสมัพันธระหวางปริมาตรอาคารกับคาดัชนพีืชพรรณ ป พ.ศ.2544 
 
กอนการพัฒนา 
2.1) ความสัมพันธระหวางคาดัชนีพืชพรรณกับพื้นที่อาคารจากการพัฒนาเมืองใน

แนวดิ่ง 
จากสมการ  NDVI  = 0.235161 – 0.000003 (BV)  
เมื่อ    BV  = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

NDVI1   = 0.235161 
หลังการพัฒนา 
2.2) เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวดิ่งที่มีพื้นที่ใชสอยขนาด 6,000 

m2 โดยสรางอาคาร 10 ช้ัน มีพื้นที่ใชสอยช้ันละ 600 m2 สูงชั้นละ 3 เมตร ซ่ึงจะมีปริมาตรอาคาร
เทากับ 18000 m3 (พื้นที่อาคาร X ความสูง = คิวบิคเมตร) 
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จากสมการ   NDVI2  = 0.235161 – 0.000003 (18000) 
    NDVI2  = 0.181161 

2.3) ซ่ึงถาเมืองมีการพัฒนาในแนวดิ่ง เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณเทากับ 
NDVI1 – NDVI2 = NDVIBV เมื่อแทนคาในสมการ 

0.235161 - 0.181161 = 0.054 
จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวดิ่งทําให

สูญเสียคาดัชนีพืชพรรณ 0.054 
2.4)  ความสัมพันธระหวางปริมาตรอาคารจากการพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง และตัว

แปรที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมือง ซ่ึงในการศึกษาจะใชสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณของอุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 3 มิติ ป พ.ศ.2544 ที่แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับ
ปริมาตรอาคารและตัวแปรที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมืองทําใหไดสมการดังนี้ 

T2544 (BV) =  31.705056 – 4.719004*(NDVI) + 0.000012*(BV) + 0.000004 *(R) - 
0.000014 *(H) 

เมื่อ BV  = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
NDVI = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
R = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
H = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

  T1  = 31.705056 
เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวดิ่งปริมาตร 18,000 m3 มาหา

ความสัมพันธกับอุณหภูมิเมื่อแทนคาในสมการ 
T2544 (BV) =  31.705056 – 4.719004*(0.054) + 0.000012*(18000) + 0.000004 *(0) 

- 0.000014 *(0) 
จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวดิ่งโดยใช

ปริมาตร 18,000 m3 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณถึง 0.054 ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
0.254826216 oC และจากการสรางอาคารในแนวดิ่งโดยใชปริมาตร 18,000 m3 จะทําใหอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.216 oC ซ่ึงเมื่อรวมผลกระทบจากการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งในป พ.ศ.2544 ที่
เกิดขึ้นแลว อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.470826216 oC 

3) เมื่อนําการพัฒนาในป พ.ศ.2544 ทั้งสองรูปแบบมาเปรียบเทียบในสมการ  
จากสมการ T2544 (B) – T2544 (BV) =T2544 (B/BV) 
แทนคาในสมการ 0.531348072 - 0.470826216 = 0.060521856 
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  จากสมการนี้ทําใหเราทราบวาในการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบ อุณหภูมิจะเพิ่มสูง
กวาการพัฒนาพื้นที่ในแนวดิ่งถึง 0.060521856oC 

จากตัวอยางดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อมีการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งโดยใชพื้นที่ ใช
สอยเทากับการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบ เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณนอยกวาการพัฒนาพื้นที่ใน
แนวราบ และเมื่อรวมผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการสรางอาคารในแนวดิ่งอุณหภูมิจะสูงขึ้น 
0.470826216 oC  
 

4.2 การพัฒนาเมืองในป พ.ศ.2553 
1) การพัฒนาเมืองในแนวราบ 
เพื่อสังเคราะหผลกระทบของการพัฒนาเมอืงในภาพรวม จึงทําการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวาง NDVI กับพื้นที่อาคารปกคลุมดิน ไดความสัมพนัธดังนี้ NDVI = 0.059322 - 
0.000007 (B) 

 

 

แผนภูมิที่ 16 แสดงความสมัพันธระหวางพื้นที่อาคารปกคลุมดินกับคาดัชนีพืชพรรณ ป พ.ศ.2553 
 

กอนการพัฒนา 
1.1)  ความสัมพันธระหวางคาดัชนีพืชพรรณกับพื้นที่อาคารจากการพัฒนาเมืองใน

แนวดิ่ง 
จากสมการ  NDVI  = 0.059322 – 0.000007 (B)  
เมื่อ    B  = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

NDVI1   = 0.059322 
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หลังการพัฒนา 
1.2)  เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวราบขนาด 6,000 m2  
จากสมการ   NDVI2  = 0.059322 – 0.000007 (6000) 

    NDVI2  = 0.017322 
ซ่ึงถาเมืองมีการพัฒนาในแนวราบโดยใชพื้นที่ 6,000 m2 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืช

พรรณเทากับ NDVI1 – NDVI2 = NDVIB เมื่อแทนคาในสมการ 
0.059322 - 0.017322 = 0.042 

จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบโดยใช
พื้นที่ 6,000 m2 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณถึง 0.042 

1.3)  ความสัมพันธระหวางพื้นที่อาคารจากการพัฒนาเมืองในแนวราบ และตัว
แปรที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมือง ซ่ึงในการศึกษาจะใชสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณของอุณหภูมิกับตัวแปรที่เปน 2 มิติ ป พ.ศ.2553 ที่แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่
อาคารปกคลุมดินและตัวแปรที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมืองทําใหไดสมการดังนี้ 

T2553 (B) =  25.132093 – 7.602397 *(NDVI) + 0.000098 *(B) + 0.000004 *(R) - 
0.000006 *(H)  

เมื่อ B  = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
NDVI = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
R = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
H = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

  T1  = 25.132093 
เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวราบขนาด 6,000 m2 มาหา

ความสัมพันธกับอุณหภูมิเมื่อแทนคาในสมการ 
T2553 (B) =  25.132093 – 7.602397 *(0.042) + 0.000098 *(6000) + 0.000004 *(0) - 

0.000006 *(0)  
จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบโดยใช

พื้นที่ 6,000 m2 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณถึง 0.042 ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.319300674 

oC และจากการสรางอาคารในแนวราบโดยใชพื้นที่ 6,000 m2 จะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 
0.588 oC ซ่ึงเมื่อรวมผลกระทบจากการพัฒนาเมืองในแนวราบในป พ.ศ.2553 ที่เกิดขึ้นแลว 
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.907300674 oC 
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2) การพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง 
เพื่อสังเคราะหผลกระทบของการพัฒนาเมืองในภาพรวม จึงทําการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวาง NDVI กับปริมาตรอาคาร ไดความสัมพันธดังนี้ NDVI = 0.059267 - 
0.000001 (BV) 
 

 

แผนภูมิที่ 17  แสดงความสมัพันธระหวางปริมาตรอาคารกับคาดัชนพีืชพรรณ ป พ.ศ.2553 
 
กอนการพัฒนา 
2.1)  ความสัมพันธระหวางคาดัชนีพืชพรรณกับพื้นที่อาคารจากการพัฒนาเมืองใน

แนวดิ่ง 
จากสมการ  NDVI  = 0.059267 - 0.000001 (BV)  
เมื่อ    BV  = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

NDVI1   = 0.059267 
หลังการพัฒนา 
2.2)  เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวดิ่งที่มีพื้นที่ใชสอยขนาด 6,000 

m2 โดยสรางอาคาร 10 ช้ัน มีพื้นที่ใชสอยช้ันละ 600 m2 สูงชั้นละ 3 เมตร 
จากสมการ   NDVI2  = 0.059267 - 0.000001 (18000) 

    NDVI2  = 0.041267 
2.3) ซ่ึงถาเมืองมีการพัฒนาในแนวดิ่ง เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณเทากับ 

NDVI1 – NDVI2 = NDVIBV เมื่อแทนคาในสมการ 
0.059267 - 0.041267 = 0.018 
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จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวดิ่งทําให
สูญเสียคาดัชนีพืชพรรณ 0.018 

2.4)  ความสัมพันธระหวางปริมาตรอาคารจากการพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง และตัว
แปรที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมือง ซ่ึงในการศึกษาจะใชสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณของอณุหภูมิกับตวัแปรที่เปน 3 มิติ ป พ.ศ.2553 ที่แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับ
ปริมาตรอาคารและตัวแปรที่เปนปจจยัในการพัฒนาเมืองทําใหไดสมการดังนี ้

T2553 (BV) = 25.130660 – 7.597576*(NDVI) + 0.000021*(BV) + 0.000004*(R) - 
0.000006*(H) 

เมื่อ BV  = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
NDVI = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
R = 0 (ไมมีการพัฒนา) 
H = 0 (ไมมีการพัฒนา) 

  T1  = 25.130660 
เมื่อมีการพัฒนาโดยมีการสรางอาคารในแนวดิ่งปริมาตร 18,000 m3 มาหา

ความสัมพันธกับอุณหภูมิเมื่อแทนคาในสมการ 
T2553 (BV) = 25.130660 – 7.597576*(0.018) + 0.000021*(18000) + 0.000004*(0) - 

0.000006*(0) 
จากสมการดังกลาวทําใหทราบวาเมื่อเมืองมีการพัฒนาพื้นที่ในแนวดิ่งโดยใช

ปริมาตร 18,000 m3 เราจะสูญเสียคาดัชนีพืชพรรณถึง 0.018 ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
0.136756368 oC และจากการสรางอาคารในแนวดิ่งโดยใชปริมาตร 18,000 m3 จะทําใหอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.378 oC ซ่ึงเมื่อรวมผลกระทบจากการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งในป พ.ศ.2553 ที่
เกิดขึ้นแลว อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.514756368 oC 

3) เมื่อนําการพัฒนาในป พ.ศ.2553 ทั้งสองรูปแบบมาเปรียบเทียบในสมการ  
จากสมการ T 2553 (B) – T 2553 (BV) =T2553 (B/BV) 
แทนคาในสมการ 0.907300674 - 0.514756368 = 0.392544306 

  จากสมการนี้ทําใหเราทราบวาในการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบ อุณหภูมิจะเพิ่มสูง
กวาการพัฒนาพื้นที่ในแนวดิ่งถึง 0.392544306oC 

เมื่อนํารูปแบบการพัฒนาเมืองทั้งในแนวราบ และแนวดิ่งมาเปรียบเทียบกันทั้ง 2 
ชวงปการศึกษาพบวา ในป พ.ศ.2544 มีความแตกตางของอุณหภมิของทั้ง 2 รูปแบบการพัฒนาเมือง 
คือ T2544 (B/BV) = 0.060521856 oC สวนในป พ.ศ.2553 มีความแตกตางของอุณหภมิของทั้ง 2 รูปแบบ
การพัฒนาเมือง คือ T2553 (B/BV) = 0.392544306 oC ซ่ึงมีความสอดคลองกันของทั้ง 2 ชวงปที่
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ทําการศึกษา โดยการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่นอยกวาการพัฒนาใน
แนวราบ และการพัฒนาในแนวดิ่งยังสามารถลดคาอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการพัฒนาสิ่งปลูกสรางได
อีกทางหนึ่ง ดวยการใชพื้นที่แนวราบที่เหลือในการเพิ่มคา NDVI โดยการปลูกตนไมใหญที่มีความ
อุดมสมบูรณ ในพื้นที่ที่เหลือจากการพัฒนาเพื่อลดคาอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการพัฒนาสิ่งปลูกสราง
ไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

 
แผนภูมิที่ 18  แสดงสรุปขั้นตอนการสังเคราะหเปรียบเทยีบผลกระทบตอแนวคดิการพัฒนาเมือง

แนวราบและแนวดิ่ง 
 
5. สรุป 

จากการวิเคราะหปจจัยทําใหทราบวาพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองเกาะ
กลุมอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมซ่ึงเปนพื้นที่ศูนยกลางเมือง และในบริเวณสนามบินเชียงใหมซ่ึง
ตั้งอยูในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของอําเภอเมืองเชียงใหม เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของพื้นที่เกาะ
ความรอนระหวาง ป พ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 พบวามีขนาดและระดับของอุณหภูมิเพิ่มขึ้นซ่ึงใน
พื้นที่ดังกลาวมีการสรางอาคาร และสิ่งปลูกสรางอยางตอเนื่อง ซ่ึงในการสรางอาคาร และสิ่งปลูก
สรางนั้นมีองคประกอบสวนใหญที่มีคุณสมบัติในการกับเก็บความรอนไดเปนอยางดี และยังมีกลุม
อาคารที่กระจุกตัวอยูในพื้นที่ศูนยกลางเมืองและบริเวณโดยรอบในพื้นที่ดังกลาว และในบางพื้นที่
พบวามีการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองขึ้นมาใหม เนื่องจากการพัฒนาหมูบานจัดสรรที่
เกิดขึ้นในบริเวณอําเภอหางดง ซ่ึงมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววาการพัฒนาเมืองมีผลตอ
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ความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ซ่ึงในการพัฒนาเมืองจะประกอบดวยปจจัยทาง
กายภาพ ไดแกลักษณะอุณหภูมิ ลักษณะพื้นที่สีเขียว ลักษณะอาคารในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ลักษณะพื้นที่ถนน ลักษณะพื้นที่แหลงน้ํา และการหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว สรุปไดวาลักษณะอุณหภูมิ ลักษณะพื้นที่สีเขียว ลักษณะอาคาร ลักษณะพื้นที่
ถนน และลักษณะพื้นที่แหลงน้ํา ในพื้นที่เมืองเชียงใหมมีความสัมพันธสอดคลองกัน เปนขอมูลที่
สามารถนํามาใชในการวิเคราะหทางสถิติได 

เมื่อดําเนินการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ Multiple Regression ทําใหสามารถสราง
สมการความสัมพันธของปจจัยที่มีลักษณะเปนความสัมพันธแบบแปรผกผันตอกัน ซ่ึงเมื่อทําการ
เปรียบเทียบปจจัยของทั้ง 2 รูปแบบการพัฒนา และทั้ง 2 ปที่ทําการศึกษาดังแสดงใน ตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 แสดงการเทียบเทียบรูปแบบการพัฒนา ของป พ.ศ2544 และป พ.ศ.2553 

ป พ.ศ. อุณหภูม ิ รูปแบบการพฒันาเมืองในแนวราบ (2มิติ) 
2544 31.692066 -4.687092*(NDVI) +0.000037*(B) +0.000004*(R) -0.000014*(H) 
2553 25.132093 -7.602397*(NDVI) +0.000098*(B) +0.000004*(R) -0.000006*(H) 

ป พ.ศ. อุณหภูม ิ รูปแบบการพฒันาเมืองในแนวดิ่ง (3มิติ) 
2544 31.705056 –4.719004*(NDVI) +0.000012*(BV) +0.000004*(R) -0.000014*(H) 
2553 25.130660 –7.597576*(NDVI) +0.000021*(BV) +0.000004*(R) -0.000006*(H) 

หมายเหตุ คา + มีผลทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น คา – มีผลทําใหอุณหภูมิลดลง 
 

จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของทั้ง 2 
รูปแบบการพัฒนา มีความสอดคลอมกันทั้ง 2 ปที่ทําการศึกษา ดังตารางที่แสดงใหเห็นวา ปจจัย
เร่ืองพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แหลงน้ํามีผลทําใหอุณหภูมิเมืองลดลง เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 ปจจัยทําให
ทราบวา  

พื้นที่สีเขียวมีอิทธิพลตอการลดลงของอุณหภูมิที่มากกวาพื้นที่แหลงน้ํา สวนปจจัยที่มี
ผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือปจจัยรูปแบบอาคารและพื้นที่ถนนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 ปจจัย 
จะเห็นวาปจจัยรูปแบบอาคารมีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่มากกวา ซ่ึงเมื่อมองถึงปจจัย
รูปแบบอาคารที่ไดทําการศึกษาโดยแยกการวิเคราะหรูปแบบอาคารออกเปน 2 รูปแบบคือ การ
พัฒนาในแนวราบและการพัฒนาในแนวดิ่ง จะเห็นไดวาการพัฒนาเมืองในแนวราบมีผลตอการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงกวาการพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง ซ่ึงมีความสอดคลองกันของทั้ง 2 ปที่ได
ทําการศึกษา และเมื่อนําสมการที่ได จากการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ Multiple Regression มา
สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีผลตอการเพิ่มความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอน
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เมืองของทั้ง 2 ชวงปผลจากการสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาเมืองพบวา รูปแบบการพัฒนาเมืองใน
แนวราบสงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงกวาการพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง และรูปแบบพื้นที่สี
เขียวที่มีความเหมาะสมตอการบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง  

สําหรับในบทตอไปเปนการอภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย และขอเสนอแนะที่เกิดขึ้น
จากผลการวิจัย 
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บทท่ี 6 
การอภิปรายผล และเสนอแนะ 

 
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนปจจัยในการพัฒนาเมือง ที่มีผลตอการ

เกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองไดดําเนินการในขั้นตอนวิเคราะหในบทที่ 5 ซ่ึงในบทนี้จะเปน
การนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาทําการอภิปรายและสรุปเปนขอเสนอแนะ โดยจะเปนการ
อภิปรายผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียว ความสัมพันธของ
อุณหภูมิกับลักษณะอาคาร ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่ถนน และความสัมพันธของอุณหภูมิ
กับพื้นที่แหลงน้ํา รวมไปถึงการหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับปจจัยในการพัฒนาเมืองทั้งใน
รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อสรุปเปนขอเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม 

 
1. การอภิปรายผล 

1.1 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะพื้นท่ีสีเขียว 
ความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียวในการวิเคราะหจากภาพถาย

ดาวเทียม LANDSAT-5 ในพื้นที่เมืองเชียงใหม โดยการวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธแบบ
แปรผกผันตอกันของทั้งสองชวงปที่ไดทําการศึกษา ซ่ึงพบวาผลการวิเคราะหตรงตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

แผนภูมิที่ 19  แสดงสรุปความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ ป พ.ศ.
2544 และปพ.ศ.2553 
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1.1.1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ ในการ
วิเคราะหจากภาพถายดาวเทียม LANDSAT ในพื้นที่เมืองเชียงใหมโดยวิธีการทางสถิติ Linear 
Regression ทั้ง 2 ชวงปการศึกษา พบวามีความสัมพันธเชนเดียวกันคือ ความสัมพันธแบบ
แปรผกผันตอกัน จะเห็นไดจากแผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่สีเขียวที่
มีความอุดมสมบูรณ ปพ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่ลักษณะพื้นที่
สีเขียวที่มีคา NDVI สูงพื้นที่สีเขียวที่มีคา NDVI สูงสงผลตอการลดลงของอุณหภูมิไดอยางชัดเจน
ซ่ึงเมื่อพิจารณาพื้นที่สีเขียวทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพพบวาตางมีความสัมพันธตอการลดลงของ
อุณหภูมิ ดังนั้นไมวาคา NDVI หรือปริมาณของพื้นที่สีเขียวตางมีผลตอการลดลงของอุณหภูมิของ
เมืองไดเชนกัน แตเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการชวยลดอุณหภูมิของเมืองไดดีที่สุด  

ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพิ่มคา NDVI จะสงผลให
อุณหภูมิของเมืองลดลงไดดีที่สุด รองลงมาเมื่อไมสามารถเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ควรคํานึกถึงการ
เพิ่ม คา NDVI ของพืชพรรณที่มีอยูเดิมภายในพื้นที่ซ่ึงสงผลใหอุณหภูมิของเมืองลดลงไดเชนกัน 

1.1.2 เมื่อทําการเปรียบเทียบคาดัชนีพืชพรรณของทั้ง 2 ชวงปที่ทําการศึกษาทําให
ทราบวาในป พ.ศ.2544 มีคาดัชนีพรรณที่สูงกวาป พ.ศ.2553 และมีปริมาณพื้นที่มากกวา แตเมื่อนํา
สมการที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียวจะเห็นวาในในป 
พ.ศ.2544 คา NDVI ที่ต่ํา สงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไดไวกวาในป พ.ศ.2553ซ่ึงมีคา NDVI ที่
อยูในชวงต่ําเทากัน แตมีปริมาตรพื้นที่ที่มากกวา และเมื่อทําการเปรียบเทียบสมการของอุณหภูมิกับ
ลักษณะพื้นที่สีเขียวที่มีคา NDVI ที่สูงของทั้ง 2 ชวงป จะเห็นไดวา ในป พ.ศ.2544 มีปริมาณพื้นที่ที่
เปนตนไมยืนตนหรือสวนปา หรือประเภทของพื้นที่ที่มีคา NDVI ตั้งแต 0.25 ขึ้นไป มากกวาในป
พ.ศ.2553 ดังตารางที่ 20 

 

ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่ และสมการแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับ
ลักษณะพื้นที่สีเขียวจําแนกตามคา NDVI ในป พ.ศ.2544 และพ.ศ.2553 

คาดัชนีพืช
พรรณ (NDVI) 

ประเภท 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
สมการความสัมพันธของอุณหภูมิ

กับลักษณะพืน้ที่สีเขียว 
ป พ.ศ.2544 

0.01 ถึง 0.249 ไมคลุมดิน , สนามหญา, ที่วาง 109.26 T = 30.237306 + 7.527158 (NDVI) 
0.25 ถึง 0.74 ตนไมยืนตน, สวนปา 247.51 T = 31.704728 – 4.718196 (NDVI) 

ป พ.ศ.2553 
0.01 ถึง 0.249 ไมคลุมดิน , สนามหญา, ที่วาง 269.24 T = 24.532798 + 1.707834 (NDVI) 
0.25 ถึง 0.475 ตนไมยืนตน, สวนปา 81.86 T = 25.149855 – 7.662171 (NDVI) 
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แตเมื่อนําสมการของทั้ง 2 ชวงปที่ไดทําการศึกษาจะเปนไดวาความสัมพันธของ
อุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียวในป พ.ศ.2553 มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่
มากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2544 ซ่ึงสงผลให ปพ.ศ.2553 

1.1.3 พื้นที่สีเขียวท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพตางมีความสัมพันธตอการลด
อุณหภูมิ ซ่ึงสนับสนุนทฤษฏีที่ไดทําการศึกษาลักษณะพื้นที่สีเขียวที่ชวยลดอุณหภูมิเมือง ที่เกิดจาก
การคายน้ํา และใหรมเงาของตนไมที่ชวยทําใหอุณหภูมิโดยรอบลดลง ซึ่งจากการศึกษายังทําให
ทราบวาคา NDVI ที่สูงมีผลตอการลดลงของอุณหภูมิเมืองไดดีที่สุด ดังนั้นในการพัฒนาเมืองที่มี
พื้นที่สีเขียวจํากัดการเพิ่มคา NDVI เปนส่ิงที่สามารถชวยลดอุณหภูมิเมืองได อยางไรก็ตามปริมาณ
ของพื้นที่สีเขียวก็เปนสิ่งจําเปนตอการลดลงของอุณหภูมิของเมืองไดเชนกัน ดังนั้นในการพัฒนา
เมืองควรใหความสําคัญในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวควบคูกับการพัฒนาคุณภาพจึงเปนส่ิงที่
เหมาะสมกับการพัฒนาเมืองที่สามารถชวยบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอน
เมือง 

1.2 ผลจากการวิเคราะหความสมัพันธของอุณหภูมิกับลักษณะอาคาร 
1.2.1 ความสัมพันธของอุณหภูมกิบัพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 

 

 

แผนภูมิที่ 20  แสดงสรุปความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่อาคารปกคลุมดิน ปพ.ศ.2544 และ
ปพ.ศ.2553 

 

ความสัมพันธของของอุณหภูมิกับพื้นที่อาคารปกคลุมดินในการวิจัยคร้ังนี้
พบวาเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณอาคารที่ปกคลุมดิน จะมีผลทําใหอุณหภูมิเมืองสูงขึ้น ซ่ึงตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยท่ีพื้นที่อาคารปกคลุมดินสูงสงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไดอยางชัดเจน
จากแผนภูมิที่ 20 แสดงใหเห็นวาทั้งสองชวงปการศึกษา พื้นที่อาคารปกคลุมดินมีความสัมพันธกับ
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อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นซ่ึงตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยปริมาณของอาคารที่ปกคลุมดินยิ่งมาก ก็จะยิ่ง
สงผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอยางชัดเจน  
 
ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณพื้นที่ และสมการแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับ

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน ในป พ.ศ.2544 และพ.ศ.2553 

ป พ.ศ.2544 
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (ตร.กม.) สมการ 

28.696 T = 30.573452 + 0.000089 (B) 
ป พ.ศ.2553 

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (ตร.กม.) สมการ 
30.603 T = 24.677361 + 0.000150 (B) 

 
เมื่อทําการเปรียบเทียบแผนภูมิความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่

อาคารปกคลุมดิน ปพ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 และสมการความสัมพันธพบวา มีความไวตอการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในปพ.ศ.2553 มีมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะพื้นที่สีเขียว  

1.2.2  ความสัมพันธของอุณหภูมิกับปริมาตรของอาคาร 
ความสัมพันธของของอุณหภูมิกับปริมาตรของอาคารตามความสูงใน

แนวดิ่งพบวาปริมาตรของอาคารมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิที่ เพิ่มขึ้นเชนกัน ซ่ึงตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่พื้นที่ปริมาตรของอาคารสงผลตอการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิไดอยางชัดเจน จาก
แผนภูมิที่ 21 เมื่อทําการเปรียบเทียบแผนภูมิและสมการความสัมพันธของอุณหภูมิกับปริมาตรของ
อาคาร พบวาในป พ.ศ.2553 มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2544 
เชนเดียวกัน 

 

ตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบสมการแสดงความสัมพันธของอุณหภูมิกับปริมาตรอาคาร ในป 
พ.ศ.2544 และพ.ศ.2553 

ป พ.ศ.2544 
สมการ T = 30.587730 + 0.000027 (BV) 

ป พ.ศ.2553 
สมการ T = 24.676656 + 0.000031 (BV) 
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แผนภูมิที่ 21  แสดงสรุปความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับปริมาตรอาคาร ปพ.ศ.2544 และปพ.ศ.
2553 

 
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะอาคารที่เปนพื้นที่

อาคารปกคลุมดิน (2 มิติ) กับปริมาตรอาคาร (3 มิติ) ทําใหทราบวาการพัฒนาเมืองในแนวราบมีผล
ทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงกวาการพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง 0.342 องศาเซลเซียส หรือมีอุณหภูมิเพิ่มสูงกวา
การพัฒนาเมืองในแนวดิ่งถึง 36% เมื่อมีการพัฒนาเมืองโดยมีพื้นที่ใชสอยรวม 6000 m2 เทากัน และ
เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะอาคารของทั้ง 2 ชวงปที่ทําการศึกษาพบวา มีความสอดคลองกัน จาก
การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณ
เกาะความรอนซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองไดตอไปในอนาคต 

1.3 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นท่ีถนน 
ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่ถนนในการวิจัยคร้ังนี้พบวาเมื่อมีการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณพื้นที่ถนนจะมีผลทําใหอุณหภูมิเมืองสูงขึ้นไดอยางชัดเจนซึ่งตรงก็ตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว โดยที่พื้นที่ถนนสงผลตอการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิไดอยางชัดเจน 

เมื่อทําการเปรียบเทียบแผนภูมิ และสมการความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่
ถนน พบวามีความสอดคลองกันของทั้ง 2 ชวงป แตพบวาการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธของ
อุณหภูมิกับพื้นที่ถนน ในปพ.ศ.2544 มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นไดไวกวาในปพ.ศ.
2553 เล็กนอยซ่ึงอาจเปนผลมาจากปจจัยภายนอกซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในพื้นที่
ศึกษา 
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แผนภูมิที่ 22 แสดงสรุปความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่ถนน ปพ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 
 

1.4 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นท่ีแหลงน้ํา 
ความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่ถนนในการวิจัยคร้ังนี้พบวาเมื่อมีการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณพื้นที่แหลงน้ําจะมีผลทําใหอุณหภูมิเมืองลดลงไดอยางชัดเจนซึ่งตรงก็ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยที่พื้นที่ถนนสงผลตอการลดลงของอุณหภูมิไดอยางชัดเจน 

 

 

แผนภูมิที่ 23 แสดงสรุปความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพื้นที่แหลงน้ํา ปพ.ศ.2544 และปพ.ศ.
2553 

 
เมื่อทําการเปรียบเทียบแผนภูมิ และสมการความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่

แหลงน้ํา พบวามีความสอดคลองกันของทั้ง 2 ชวงป แตพบวาการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ
ของอุณหภูมิกับพื้นที่แหลงน้ําในป พ.ศ.2544 มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ลกลงไดไวกวาในป 
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พ.ศ.2553 เล็กนอยเชนเดียวกับความสัมพันธของอุณหภูมิกับพื้นที่ถนน ที่พบวา ในปพ.ศ.2544 มี
ความไวตอการเปลี่ยนของอุณหภูมิไมมากนัก 
 

1.5 ผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
ซ่ึงในการวิเคราะห Multiple Regression หรือการถดถอยพหุคูณนั้นทําใหทราบวา

ปจจัยใดบางที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิเมือง ซ่ึงจากการศึกษาพบวาผลจากการ
วิเคราะหโดยใช Linear Regression ซ่ึงเปนการวิเคราะหระหวางตัวแปรมีความสัมพันธกับการ
วิเคราะหโดย Multiple Regression ซ่ึงเปนการวิเคราะหโดยใชปจจัยซ่ึงเปนองคประกอบในการ
พัฒนาเมืองทั้งหมด โดยในการศึกษา Multiple Regression ไดแยกทําการศึกษาระหวางตัวแปรที่
เปนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน และปริมาตรอาคารของทั้ง 2ชวงปทําใหทราบวาตัวแปรที่เปนพื้นที่
อาคารปกคลุมดินนั้นมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมืองไดไวกวาตัวแปรที่เปนปริมาตรอาคาร ซ่ึง
ก็มีความสอดคลองกับการวิเคราะหหาความสัมพันธของอุณหภูมิกับลักษณะอาคาร ซ่ึงทําให
สามารถนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนรูปแบบการพัฒนาเมืองเพื่อบรรเทาปรากฏการณเกาะความ
รอน ของเมืองในอนาคตได  

 
2. รูปแบบการพัฒนาเมืองในปจจุบัน 

รูปแบบการพัฒนาเมืองในปจจุบันมีทั้งการพัฒนาเมืองในแนวสูง และแนวราบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ศูนยกลางเมืองซ่ึงมีการกระจุกตัวของประชากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแนน ลักษณะของอาคารจะเปนการขยายตัวในแนวสูง สวนในพื้นที่ชานเมืองรอบ
นอกซึ่งไดรับอิทธิพลจากการลงทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะขยายตัวในแนวราบ หากการ
ขยายตัวพื้นที่ยังอยูในลักษณะดังกลาวโดยไมมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ กลาวคือ เมืองขยายตัว
ดวยปจจัยการเพิ่มขึ้นของบานจัดสรร และที่อยูอาศัยที่เนนการกอสรางบานในพื้นที่แปลงใหญซ่ึง
เปนการใชที่ดินเกินกวาความจําเปน เชื่อวาในอนาคต เมืองจะตองสูญเสียพื้นที่ปาไม และพ้ืนที่
เกษตรกรรมไปเพื่อการอยูอาศัย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ 

2.1 รูปแบบการพัฒนาในแนวราบ (Sub urbanization)  
การเติบโตของเมืองในลักษณะการขยายตัวในแนวราบ ถือเปนลักษณะทาง

กายภาพของชุมชนที่ขยายเขาไปในพื้นที่หนาแนนนอยซ่ึงสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ปาไม โดยการเติบโตจะเปนไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาในแนวราบ 
ไดช้ีใหเห็นวา การขยายตัวของเมืองในรูปแบบนี้ถูกใชไปกับการกอสรางที่อยูอาศัย และอาคาร
ประเภทตางๆ รุกลํ้าพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สีเขียว อาคารบานเรือนสวนใหญจะกระจัดกระจาย
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ไมเกาะกลุมทําใหมีการใชพื้นที่มากเกินกวาความจําเปน เปนเหตุใหการสัญจรภายในพื้นที่ตองใช
เพียงแครถสวนตัวในการเขาถึง ซ่ึงผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ในแนวราบของเมืองมีดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 31 แสดงเมืองเชียงใหมที่มีการพัฒนาเมืองโดยมีความตองการการใชพื้นที่ในแนวราบเพื่อ
การพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น  

 

 

ภาพที่ 32  แสดงการใชพืน้ทีใ่นแนวราบ San Fernando Valley California  
ที่มา : Flickriver, Straight and curved lines San Fernando Valley California [online], accesssed 
8 April 2012. Available from http://www.flickriver.com/photos/38037974@N00/3513212750 
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2.1.1  การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี ซ่ึงการพัฒนาเมืองในทางราบจําเปนตอง
ใชพื้นที่คอนขางสูงทําใหพื้นที่การเกษตรถูกกลืนกิน ซ่ึงจะทําใหเมืองลดขีดความสามารถในการ
ผลิตอาหาร 

2.1.2 สูญเสียพื้นที่ปาธรรมชาติ ซ่ึงพื้นที่ที่ออนไหวตอการพัฒนาเหลานี้ลดจํานวน
ลงอยางรวดเร็วเพื่อนําไปใชประโยชนเปนพื้นที่เกษตรกรรม และการพัฒนาบานพักอศัย ซ่ึงก็คือ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการแผขยายตัวนั้นเอง ทําใหพื้นที่ปาไมที่เหลืออยูมีขนาดเล็ก 
เสื่อมคุณภาพ  

กลาวโดยสรุป รูปแบบการพัฒนาในแนวราบมีความตองการในการใชพื้นที่
คอนขางสูงเพื่อการพัฒนา อาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆของเมืองเชน ที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน 
ถนน ฯลฯ เมื่อมีความตองการใชพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปา ก็
จะถูกนํามาใชเพื่อการพัฒนาองคประกอบของเมืองเหลานี้ เพราะการเติบโตของเมือง จะตองโตและ
ขยายไปพรอมกับจํานวนประชากรซึ่งไมสามารถปฏิเสธได 

2.2  รูปแบบการพัฒนาแนวดิ่งที่สอดคลองกับแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City)  
การเติบโตของเมืองในลักษณะการขยายตัวในแนวดิ่ง ถือเปนลักษณะทางกายภาพ

ของชุมชนเมืองที่เนนการใชพื้นที่เพื่อประโยชนสูงสุด ลดการใชพื้นที่ในแนวราบเพื่อการพัฒนา ลด
การลงทุนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบขนสง ซ่ึงการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งนั้นมี
ความสอดคลอมกับ แนวคิดเมืองกระชับ ที่เปนแนวคิดหนึ่งในการออกแบบชุมชนเมืองที่มีความุง
หมายไปที่ความกระชับ ที่มุงเนนในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยคณะกรรมการของ
สหภาพยุโรปมีความเชื่อมั่นวา ลักษณะของชุมชนในแบบแนวคิดเมืองอัดแนนจะเปนรูปทรงของ
ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต โดยมีภาพรวมแนวคิดที่สําคัญคือ 

 

ภาพที่ 33  แสดงแนวคิดเมืองกระชับที่เนนพื้นที่สีเขียว 
ที่มา : MORI [online], accessed 8 April 2012.  Available from http://www.mori.co.jp/en/company 
urban_design 
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-  ความสัมพันธระหวาง รูปทรงของเมือง (Urban From) กับความยั่งยืนดวย
แนวคิดการสรางความกระชับของเมือง (Intensification) และลดการกระจายตัวของพื้นที่เมือง 

-  ลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ 
-  การประหยัดพลังงาน (Energy efficient) 
-  การใชที่ดินแบบผสมผเส (Mix of use) สรางความมีชีวิตชีวา (Diversity) 
-  การรักษาสภาพแวดลอม (Environment) 
-  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Quality of life) 
-  ชุมชนที่สมบูรณ (Self-Containment) 

 

 

ภาพที่ 34  แสดงแนวคิด Sino-Singapore Tianjin Eco City China 
ที่มา : Minphf [online], accessed 8 April 2012. Available from http://minphf.blogspot.com/2011/ 
04/eco-business-park-sino-singapore_2040.html 
 
3. รูปแบบการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมตอการลดปรากฏการณความรอนเมือง 

จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ เพื่อนํามา
สรุปรูปแบบการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม พบวารูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งมีผลกระทบตอ
ความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองนอยกวาการพัฒนาเมืองในแนวราบซึ่งการพัฒนา
เมืองในแนวราบนั้นสงผลกระทบตอการสูญเสียพื้นที่สีเขียวที่มากกวาการพัฒนาในแนวดิ่ง ทําให
การพัฒนาเมืองในแนวราบมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงกวา เพราะสูญเสียพื้นที่สีเขียว
มากกวา ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองแนวคิดเมืองกระชับที่ตองการจะใชพื้นที่
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ใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดการสูญเสียพื้นที่สีเขียวจากการพัฒนาเมือง ดังขอเสนอแนะรูปแบบ
การพัฒนาเมืองที่ชวยลดความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1  รูปแบบการพัฒนาอาคาร และส่ิงปลูกสรางในเมือง 
การพัฒนาเมืองควรใหความสําคัญในการใชพื้นที่ในแนวราบใหเกิดประโยชนอยา

สูงสุดเพราะพื้นที่ในแนวราบสวนใหญมีองคประกอบเปนพื้นที่สีเขียวเชน พื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่ปาไมซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการลดอุณหภูมิเมือง ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งจึง
เปนที่ควรเลือกนํามาใชในการพัฒนาเพราะสูญเสียพื้นที่ในแนวราบเพื่อการพัฒนานอยกวา การ
พัฒนาเมืองในแนวราบที่แผปกคลุมพื้นดินมากกวา จากสิ่งที่คนพบซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด
เมืองกระชับ (Compact City) ที่เนนรูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง ซ่ึงจากการศึกษาทําใหเห็น
ผลกระทบในเชิงปริมาณที่วัดได ตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมือง ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบ
กระชับจะสามารถชวยลดการเพิ่มขึ้นของถนน ซ่ึงเปนอีกปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เมือง เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกระชับจะเนนการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน ซ่ึง
จะชวยใหใหเขาถึงพื้นที่ไดงายขึ้น ดังนั้นรูปแบบเมืองกระชับจึงเปนรูปแบบที่เหมาะกับการพัฒนา
เมืองอยางยั่งยืนที่ชวยลดการใชทรัพยากรไดอยางดีที่สุด  

3.2  การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ควรมีการเพิ่มคุณภาพของพื้นที่สีเขียวที่มีอยูเดิมในเมืองใหสูงขึ้น และลดการใช

พื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีอยูเดิมเพื่อการพัฒนาเมือง จากการวิจัยที่ไดทําการจัดกลุมคาดัชนีพืชพรรณ
ออกเปน 2 ประเภททําใหทราบวาพืชพรรณที่มีคา NDVI อยูในระหวาง 0.25 ถึง 1 ชวยลดอุณหภูมิ
เมืองไดดีที่สุด ดังนั้นในการพัฒนาเมืองควรมีการเพิ่มคุณภาพของพื้นที่สีเขียวประเภทไมยืนตนและ
มีทรงพุมกวาง และมีใบหนาแนนเปนหลักโดยรอบพื้นที่ที่เหลือจากการพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสราง
ควบคูไปดวยเพื่อชวยลดอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้น 

3.3  การลดอุณหภูมิเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและสิ่งปลูกสราง 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวดิ่ง และสวนหลังคา ซ่ึงเปนรูปแบบที่เหมาะสมในการ

เพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองที่ตองการพัฒนาความหนาแนน และอาคารสูง โดยใชอาคาร
และสิ่งปลูกสรางเดิม ซ่ึงในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวไปพรอมกับการพัฒนาเมืองนั้นตองพิจารณรถึง
ส่ิงปลูกสรางที่มีความเหมาะสม ซ่ึงจากการศึกษาภาพถายดาวเทียมที่แสดงอุณหภูมิพื้นผิวที่ผานมา
ช้ีใหเห็นวา อุณหภูมิพื้นผิวบริเวณเขตชุมชนเมืองที่อาคารและสิ่งปลูกสรางอยูเปนจํานวนมาก จะมี
อุณหภูมิสูงกวาบริเวณสวนปาถึง 2-4 องศาเซลเซียส การเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวโดยการสรางสวน
แนวตั้ง และสวนหลังคาไปพรอมกับการพัฒนาอาคารจะสามารถชวยลดความรุนแรงของ
ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองโดยการปรับเปลี่ยนพื้นผิวอาคารที่มีความสามารถในการกักเก็บ
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และดูดซับความรอน เปนพืชพรรณที่ดูดซับและระบายความรอนไดดีกวา ซ่ึงยังชวยลดอุณหภูมิ
ใหแกอาคารและพื้นที่โดยรอบได  

 

 

ภาพที่ 35  แสดงตัวอยางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนหลังคาอาคาร 
ที่มา : Oknation [online], accessed 8 April 2012. Available from http://www.oknation.net/blog/ 
teetatfarm/2012/05/05/entry-2. 
 

 

ภาพที่ 36  แสดงตัวอยางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผนัง 
ที่มา : Gardenopolis [online], accessed 8 April 2012. Available from http://gardenopolis.word 
press.com/2008/06/30/growing-a-green-wall 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



122 

 

จากการเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีความสอดคลองกับแนวคิดเมือง
กระชับซ่ึงเปนการเปดโอกาศใหมีการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิต และเปนการผลักดันให
ความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นใหมไปทําใหชุมชนที่มีอยูแลวดีขึ้น การนํารูปแบบการพัฒนาเมืองตาม
แนวคิดเมืองกระชับไปใชจะสามารถชวยลดการใชพื้นที่สีเขียวซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติไดอีก
ดวย 
  
4. สรุป 

จากการอภิปรายผลการวิ เคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิกับปจจัย ซ่ึงเปน
องคประกอบในการพัฒนาเมืองมีขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระดับ
ภูมิภาคซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอความไวของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใน 2 ชวงป
การศึกษา ซ่ึงชี้ใหเห็นวาผลกระทบของความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ยังมี
ปจจัยของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เชนปรากฏการณโลกรอน 

เมื่อดําเนินการสรุปผลการวิเคราะหพรอมทั้งขอเสนอแนะลักษณะและรูปแบบการ
พัฒนาเมืองเพื่อลดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสามารถอธิบาย
รูปแบบในการพัฒนาเมืองแบบกระชับไดในเชิงปริมาณซ่ึงเปนการเปดโอกาศใหสามารถวาง
แผนการพัฒนาเมืองที่ชวยลดอุณหภูมิและความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองที่
เกิดขึ้นดวยนโยบายการพัฒนาเมืองควบคูกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยการพัฒนาความสมบูรณ
ของพืชพรรณในพื้นที่สีเขียวใหมากขึ้นรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในแนวดิ่ง เชนสวนหลังคา
และสวนผนัง ซ่ึงสิ่งที่คนพบจากการวิจัยนี้เปนสวนสนับสนุนแนวคิดเมืองกระชับที่เปนรูปธรรมที่
สามารถวัดเชิงปริมาณได และเปนองคความรูที่เสริมองคความรูจากงานวิจัยกอนหนานี้เร่ืองการ
ออกแบบเมืองกระชับที่ศึกษาเรื่องพื้นที่วางระหวางอาคาร เพื่อการไหลเวียนของอากาศ และการใช
วัสดุ และการเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติบนอาคาร ที่ชวยบรรเทาปรากฏการณเกาะความรอนเมืองที่มีผูวิจัย
ไวแลวดวยอยางชัดเจน  

จากการอภิปรายผลและขอเสนอแนะในบทที่ 6 นี้ ตอไปในบทสุดทายจะเปนการสรุป
สาระสําคัญของการวิจัยและสิ่งที่คนพบ ขอบกพรองในการวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ัง
ตอไป 
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บทท่ี 7 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบ และองคประกอบทางกายภาพของเมืองที่มีผลกับการ

เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมือง ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองจากบทที่ 1 ถึง
บทที่ 6 ไดดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัยที่ไดออกแบบไว ซ่ึงผลจากการวิเคราะห
ความสัมพันธของอุณหภูมิกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง หลังจากอภิปรายผล และสรุป
เปนขอเสนอแนะรูปแบบในการพัฒนาเมือง สําหรับในบทที่ 7 จะสรุปผลการวิจัยในสวนที่เปน
สาระสําคัญของการวิจัยและสิ่งที่คนพบ ขอบกพรองในการวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัยขั้นตอไป 
 
1. สรุปสาระสําคัญของการวจัิย 

การศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและปจจัยที่มีผล
ตอการเกิดเกาะความรอนเมืองมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธของลักษณะพื้นที่สีเขียวกับ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ชวยบรรเทาปญหา
เกาะความรอนเมือง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1)  เพื่อศึกษาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวเมืองของเมืองเชียงใหมดวย
วิธีการประยุกตใชเทคโนโลยีสํารวจระยะไกลจากขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT 

2)  เพื่อศึกษาปจจัยความสัมพันธระหวางความสัมพันธของอุณหภูมิกับองคประกอบ
ทางกายภาพของเมือง ไดแกพื้นที่สีเขียว (NDVI) รูปแบบอาคารซึ่งประกอบดวยพื้นที่อาคารปก
คลุมดิน (B) ปริมาตรอาคาร (BV) รวมไปถึงพื้นที่ถนน (R) และพื้นที่แหลงน้ํา (H) 

3) เพื่อนําส่ิงที่คนพบจากการวิเคราะหที่ไดจากการศึกษามาสังเคราะหเสนอแนะ
แนวทางในการออกแบบ และวางผังชุมชนเมืองที่สัมพันธกับปจจัยเชิงพื้นที่ และกายภาพของเมือง 

ผลสรุปจากการวิจัยพบวา ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองเปนปญหาซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงมีสอดคลองกับการศึกษา และงานวิจัยที่ผานมา ที่กลาววาสิ่งปก
คลุมดินมีผลตอระดับความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ซ่ึงการพัฒนาเมืองที่ผานมาได
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติซ่ึงเต็มไปดวยพรรณไมมาสูการพัฒนาเมือง ไดแก การเปลี่ยนแปลงจาก
ลักษณะที่เปนธรรมชาติของสภาพแวดลอมมาสูการพัฒนาเมืองที่ทําใหกายภาพของเมืองเปลี่ยนแปลง
ไป จากการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่มีลักษณะที่ซับซอนทางดานรูปทรง การเลือกใช  
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วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ สะสมความรอนเปนจํานวนมาก และมีการคายความรอนนั้นสู
บรรยากาศทําใหอุณหภูมิเมืองเพิ่มสูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้เปนตัวแปร
สําคัญที่ทําใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมืองขึ้น ซ่ึงสงผลผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคน
ในชุมชนเมือง  

ผลสรุปจากการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT-5 ของ
พื้นที่เมืองเชียงใหม ในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2553 วิเคราะหดวยวิธี Multiple Regression พบวา
องคประกอบสําคัญทางกายภาพของเมืองคือ ลักษณะพืชพรรณ (NDVI) พื้นที่อาคารและสิ่งปลูก
สรางคลุมดิน (B) ปริมาตรอาคาร (BV) พื้นที่ถนน (R) และพื้นที่แหลงน้ํา (H) สงผลตอการเพิ่มหรือ
ลดอุณหภูมิ (T) โดยพื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณและพื้นที่แหลงน้ํามีผลทําใหอุณหภูมิเมือง
ลดลง เมื่อเทียบทั้ง 2 ปจจัยทําใหทราบวาการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณชวยลด
อุณหภูมิเมืองไดดีกวาการพัฒนาพื้นที่แหลงน้ํา และเมื่อไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเมืองซึ่งไดแกปจจัยรูปแบบอาคารและพื้นที่ถนนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 ปจจัย จะเห็น
วาปจจัยรูปแบบอาคารมีอทธิผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่มากกวา ซ่ึงเมื่อมองถึงปจจัยรูปแบบ
อาคารที่ไดทําการศึกษาโดยแยงการวิเคราะหรูปแบบอาคารออกเปน 2 รูปแบบคือ การพัฒนาใน
แนวราบและการพัฒนาในแนวดิ่ง จะเห็นไดวาการพัฒนาเมืองในแนวราบมีผลตอการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิที่สูงกวาการพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง ซ่ึงมีความสอดคลองกันของทั้ง 2 ปที่ไดทําการศึกษา 

ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้สามารถคํานวนหาปริมาณผลกระทบจากความรุนแรงของ
ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองซึ่งมีผลมาจากพัฒนาเมืองทางกายภาพ ทั้ง 2 รูปแบบ ซ่ึงไดแก การ
พัฒนาในแนวราบและการพัฒนาในแนวดิ่ง จากสมการที่ไดจากการวิเคราะห Multiple Regression 
ซ่ึงจะสามารถชวยเปดโอกาศใหเมืองไดมีการวางแผนพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อชวยบรรเทาความ
รุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 

จากสิ่งที่คนพบจากการศึกษาครั้งนี้นําไปสูขอเสนอแนะไดดังนี้ 
1.  การศึกษาผลกระทบจากรูปแบบการพัฒนาเมือง 

ในการวางแผนพัฒนาเมืองควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมือง
เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในอนาคต ซ่ึง
จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสามารถคํานวนเชิงปริมาณเปรียบเทียบผลกระทบจากรูปแบบการพัฒนาที่
มีผลตอความรุนแรงของปรากฏการณดังกลาว ซ่ึงจะสามารถชวยใหนักวางแผนตัดสินใจเลือก
รูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนคาดการณผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการ
แกไขในอนาคต  
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2.  รูปแบบการพัฒนาอาคาร และส่ิงปลูกสรางในเมือง 
 รูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง

เพราะชวยลดการใชพื้นที่ในแนวราบเพื่อการพัฒนาซึ่งพื้นที่เหลานี้สวนใหญเปนพื้นที่สีเขียว เชน
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ปาไมซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) ที่
เนนรูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งโดยการใชพื้นที่เพื่อการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ลดการสูญเสียพื้นที่สีเขียว อีกทั้งแนวคิดนี้ยังสามารถชวยลดการเพิ่มขึ้นของถนน ซ่ึงเปนอีกปจจัยที่
มีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมือง ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกระชับนี้จะเนนการใช
ประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน ซึ่งจะชวยใหเขาถึงพื้นที่ไดงายขึ้น ดังนั้นรูปแบบเมืองกระชับจึง
เปนรูปแบบที่เหมาะกับการพัฒนาเมืองที่ชวยบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอน
เมือง อีกทั้งยังเปนรูปแบบการพัฒนาที่ชวยลดการใชทรัพยากร ซ่ึงนําไปสูรูปแบบการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนไดอีกดวย  

 

 

ภาพที่ 37 แสดงสรุปแนวทางพัฒนาเมืองเพือ่บรรเทาปรากฏการณเกาะความรอนเมือง 
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3. การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ควรมีการเพิ่มคุณภาพของพื้นที่สีเขียวที่มีอยูเดิมในเมืองใหมีความอุดมสมบูรณขึ้น 

และลดการใชพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีอยูเดิมเพื่อการพัฒนาเมือง จากการวิจัยที่ไดทําการจัดกลุมคา
ดัชนีพืชพรรณออกเปน 2 ประเภททําใหทราบวาพืชพรรณประเภทไมยืนตนที่มีทรงพุมขนาดใหญ
และมีความอุดมสมบูรณจะมีคาดัชนีพืชพรรณอยูในระหวาง 0.25 ถึง 1 จะชวยลดอุณหภูมิเมืองไดดี
ที่สุด ซ่ึงในการพัฒนาเมืองควรใหความสําคัญกับการดูแลรักษา เพื่อใหตนไมยืนตนเหลานี้มีความ
อุดมสมบูรณและแข็งแรง ซ่ึงจะทําใหไดคาดัชนีพืชพรรณที่สูงขึ้น ซ่ึงจะสามารถชวยลดอุณหภูมิ
เมืองไดดียิ่งขึ้น 

4.  การลดอุณหภูมิเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและสิ่งปลูกสราง 
ควรสนับสนุนใหมีการออกแบบสวนหลังคาและสวนแนวตั้งควบคูไปกับการ

ออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสรางในเมือง เนื่องจากการออกแบบสวนหลังคาและสวนแนวตั้งไม
จําเปนตองหาพื้นที่เพิ่ม ซ่ึงในการออกแบบตองคํานึงถึงการดูแลรักษา เพื่อใหพรรณไมเหลานี้มี
ความอุดมสมบูรณและแข็งแรงซึ่งจะชวยเพิ่มคาคาดัชนีพืชพรรณที่จะทําใหอุณหภูมิเมืองลดลงได
อีกดวย 

 
2. ขอจํากัดในการวิจัย 

การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ ผูวิจยัไดพบขอบกพรองในการวจิัยบางประการ ซ่ึงอาจสงผล
ใหการวิเคราะหไมสมบูรณไดแก 

2.1 ขอมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาตร ยังมีบางสวนที่ไมสอดคลองกับภาพถายดาวเทียม
ในชวงปที่ทําการศึกษา ประกอบกับการพัฒนาพื้นที่ทําใหบางพื้นที่เปล่ียนแปลงไปมาก ทําใหการ
วิเคราะหตองมีการสํารวจและคนควาขอมูลเพิ่มเติม ซ่ึงบางครั้งก็ไมสามารถหาขอมูลไดอยาง
ครบถวน แตมีความใกลเคียงกับภาพถายดาวเทียมมากที่สุด  

2.2 เนื่องจากเปนภาพถายดาวเทียมที่ไดมาในปที่แตกตางกัน และภายใตสภาพอากาศ
ที่แตกตางกันอุณหภูมิที่ไดจงึไมสามารถเปรียบเทียบไดโดยตรงดังนัน้จึงตองมีมาตรฐานในการหา
คาเฉลี่ยอุณหภมูิที่ใชในการศกึษา 

2.3 ในการศึกษาวจิัยนี้ จะใหความสําคัญในการศึกษาทฤษฎี และวรรณกรรมที่มีอยูใน
ประเทศและตางประเทศเปนแนวทางหลักโดยจะเนนการศึกษาในประเด็นหลักของสาเหตุและ
ปจจัยของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอน เทานั้น เนือ่งจากปรากฏการณเกาะความรอนเมืองยัง
มีปจจัยอ่ืนๆ อีก เชนกระแสลมและความชืน้สัมพันธภายในเมือง  
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2.4  ในการอภิปรายและสรุปผลนี้ เปนการวิจยัที่เกี่ยวของกับสาขาการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดลอม ซ่ึงเนนการวางแผนเปนหลัก ดังนั้นบทสรุปและแนวคิดบางอยางอาจไม
สอดคลองกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 
 
3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยขั้นตอไป 

ในการเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ที่อาจเปนทางเลือกใหมที่จะพิสูจนไดแมยํา
ยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการตรวจสอบผลการวิจัยวาไดผลจริงมากนอยเพียงใดรวมทั้งแนะนําประเด็จอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับงานงานวิจัยนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ในการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่ชุมชนเมืองตางๆ ที่เกิด
ปรากฏการณเกาะความรอนเมืองขึ้น ซ่ึงจะสามารถชวยบรรเทาความรุนแรงของปรากฏการณ
ดังกลาว และยังเปดโอกาศใหเมืองไดมีการวางแผนพัฒนาตอไปไดอีกดวย 

3.2  ในดานการสรุปผลการวิเคราะหตอบสมมุติฐาน ควรมีการศึกษาตัวแปรที่เปน
สาเหตุอ่ืนของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง และนําวิทยาการอื่นๆ มาชวยในการ
วิเคราะห เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความแมนยําในการวิเคราะหมากยิ่งขึ้น 

3.3  การวิเคราะหขอมูลโดยใชภาพถายดาวเทียม สามารถใชในการศึกษาครอบคลุม
พื้นที่ขนาดใหญ มีความชัดเจนของขอมูลทางดานกายภาพมีความเที่ยงตรง แตมีขอจํากัดในเรื่อง
ของ และฝนตามฤดูกาล รวมไปถึงผลกระทบจากสภาพอากาศในระดับภูมิภาค ทําใหไมสามารถ
ตอบสนองการศึกษาที่ตองการศึกษาอุณหภูมิพื้นผิวอยางตอเนื่อง 

3.4  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาที่แตกตางกันของวัน ฤดูกาล และลักษณะทางภูมิศาสตรที่เฉพาะของเมืองนั้นๆ 

3.5  เนื่องจากเมืองเชียงใหมมีศักยภาพในการพัฒนาเมืองคอนขางสูงแตมีขอจํากัดใน
เร่ืองการพัฒนาพื้นที่เชน กฏหมายควบคุมความสูงของอาคาร และพื้นที่อนุรักษ ซ่ึงการพัฒนาเมือง
ที่ผานมาทําใหเมืองแผขยายไปอยางไมมีที่ส้ินสุด ทําใหตองมีการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
การพัฒนาที่กระจัดกระจายเปนผลใหสูญเสียงบประมาณและพื้นที่สีเขียวเปนจํานวนมาก ซ่ึงควรมี
การศึกษาเรื่องของ ZONENING เพื่อเปนการเปดโอกาศใหเมืองไดมีการพัฒนา และลดการการใช
พื้นที่ในแนวราบเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวอันเปนพื้นที่ธรรมชาติของเมืองไว 

การศึกษาการศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ของปญหา และปจจัยสําคัญของการเกิดเกาะความ
รอนในพื้นที่เมืองเชียงใหม ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวแลว ตามแนวทางของ
ประบวนการและขั้นตอน จนกระทั่งงานวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปผลที่ไดจากการทําการวิเคราะห 
พรอมทั้งสังเคราะหขอมูลเพื่อเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาเมืองเพื่อเปนแนวทางในการวางแผน
ชุมชนเมืองเพื่อบรรเทาความรุนแรงปรากฏการณเกาะความรอนเมืองในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี
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ขอเสนอแนะที่ไดทําการเสนอแนะไวในการวิจัยคร้ังนี้เปนเพียงแนวทางหนึ่งซึ่งชวยบรรเทาความ
รุนแรงปรากฏการณเกาะความรอนเมือง ซ่ึงปรากฏการณเกาะความรอนเมืองยังประกอบดวยปจจัย
อีกมากมายจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาแนวทางเพื่อชวยลดความรุนแรงของปรากฏการณ
ดังกลาวใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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