52058304 : สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต
คําสําคัญ : ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง / การพัฒนาเมือง / พื้นทีอ่ าคาร / ปริมาตรอาคาร /
เมืองกระชับ / ชุมชนชานเมือง
อนุศาสน สิทธิเวช : การศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ของปญหา และปจจัยสําคัญของการเกิด
เกาะความรอนในพื้นที่เมืองเชียงใหม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.ธนะ จีระพิวัฒน. 143
หนา.
การวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบ และองคประกอบทางกายภาพของเมืองที่มีผลกับการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมือง ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง (Urban Heat
Island) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวเมือง และความสัมพันธกับ
องคประกอบทางกายภาพของเมือง ไดแกลักษณะพื้นที่สีเขียว, รูปแบบอาคาร, พื้นที่ถนน และพื้นที่
แหลงน้ํา ซึ่งเปนปจจัยในการพัฒนาเมือง และสงผลใหเกิดปรากฏการณเกาะความรอนเมือง
การศึกษาเบื้องตนภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT-5 ของพื้นที่เมืองเชียงใหมระหวาง
ป พ.ศ.2544 และปพ.ศ.2553 ทําใหพบวาพื้นที่เกาะความรอนเมืองมีขนาด และระดับของอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางกายภาพของเมือง และการ
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยในการพัฒนาเมืองดวยวิธี Multiple Regression โดยปจจัยที่ศึกษา
สะทอนรูปแบบการพัฒนาออกเปน 2 รูปแบบคือรูปแบบการพัฒนาเมืองในแนวราบ (2มิติ) รูปแบบ
การพัฒนาเมืองในแนวดิ่ง (3มิติ) เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ
สิ่งที่คนพบจากการวิจัยนี้สามารถเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมือง
ทั้ง 2 รูปแบบไดแก รูปแบบการพัฒนาเมืองแบบแนวราบ หรือ Suburbanization กับการพัฒนา
แนวดิ่ ง ตามแนวคิ ด Compact
City ได ใ นเชิง ปริม าณอย างชั ด เจน ซึ่ ง สิ่ งที่ คน พบนี้นํ า ไปสู
ขอเสนอแนะสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบ Compact City ของเชียงใหมที่มีผลในการ
บรรเทาการเกิดปรากฎการณเกาะความรอนเมือง โดยเนนการพัฒนาแนวดิ่ง เพื่อลดการใชพื้นที่
แนวราบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทไมยืนตนที่มีความอุดมสมบูรณ และสนับสนุนรูปแบบอาคาร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชนการมีสวนบนหลังคาและสวนแนวตั้ง เปนตน
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ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา …………………………………………
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ปการศึกษา 2554

51058314 : MAJOR : URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING
KEY WORD : URBAN HEAT ISLAND / SUBURBANIZATION / BUILDING AREA / BUILDING
VOLUME / COMPACT CITY / SUBURBS COMMUNITY
ANUSAT SITTIWED : A STUDY OF URBAN HEAT ISLAND PROBLEM, PATTERN
AND KEY FACTORS OF CHIANG MAI URBAN AREA. THESIS ADVISOR : THANA
CHIRAPIWAT, Ph.D. 143 pp.

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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กิตติกรรมประกาศ
การทําวิทยานิพนธครั้งนี้ เปนรายวิชาสุดทายของการศึกษาในสาขาวิชาการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ตองใชเวลาในการดําเนินการหลายเดือนและตองอาศัย
การคนควาขอมูลจากหนวยงาน และองคกรตางๆ มากมาย กอนที่จะสามารถดําเนินการวิจัยมาจน
สําเร็จลุลวง ในหลายๆ ครั้งที่ไดรับการชวยเหลือจากหลายๆ ดาน จากหลายๆ ทานซึ่งทําใหผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้ง และมีกําลังใจในการทํางานโดยตลอดมา และตองขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ ไดแก
ครอบครัวสิทธิเวช สําหรับกําลังใจที่ไมเคยขาดหายตลอดมา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สําหรับขอมูลภาพถายดาวเทียม และขอเสนอแนะในการใชขอมูล
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมสําหรับขอมูลภูมิสารสนเทศ ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม สําหรับขอมูลอุณหภูมิ เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่คอยเปนกําลังใจ และให
ความชวยเหลือตลอดมา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มอบทุนสนับสนุนในการวิจัย
ครั้งนี้
อยางไรก็ตามในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้สามารถสําเร็จไดตามวัตถุประสงคของผูวิจัย
ตองขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สิทธิพร ภิรมยรื่น ผูชวยศาสตราจารย วิชัย บุญวาศ
ผูชวยศาสตราจารย พรพจน สุขเกษม อ.ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี อ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ
และอ.ดร.ธนะ จีรพิ วั ฒน ที่ค อยใหคําปรึกษาจนสามารถดํ าเนินการวิจั ย จนสําเร็ จ ลุลวง อี ก ทั้ง
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคตไดตอไป
สุดทายนี้ หากมิไดกลาวขอบคุณไดครบถวน หรือขาดตกบกพรองประการใด ผูวิจัย
ตองขออภัยไว ณ โอกาสนี้ดวย
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