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The purpose of this research is to observe the changing of temperature focusing on the
relationship between the changing of temperature and the physical components of areas in the
city. All know1edge that we got fiOm the research will be used to make the impact & efficiency of
city/village outlining in the future.
During the research, the observer had observed 5 areas that were different in physicai
components and the temperature. After that the observer used the" Landzat TM Thermal band"
to ClnCliyze Clnd coiiect <:Iii inforrn<:ltion and then u::;ed the sifTIpie iineCir regressiofl ClflCliysis method

to find the relationship between the physical components of the areas and the temperature
changed.
The observer has found out that the city that has the density up to 50 percent of built-up
o

0

coverage area will get 0.19 C and 6.5 C warmer than the areas covered by the green areas or
.

0

trees. The research had shown that the green areas up to 50 percent will get 3.5 C colder.
Therefore;-the point of view is that the observer get from this research is to iower down the
city's temperature by increasing the green areas and reducing buildings.

~t . . ,~.

t

f)lS')''W)

Department: ltr:QQ[LQJld.B~giQGQ.lJ?i~nniflg

~ uaem s 0tgna ure .---------------::-----------T---.

Field of Study: .Um_
QnPJ9DDiOO __ .______________.

Advisor's Signature .______ ~_____ ___~ ____.

Academic Year

:.20JiL ____ .______________________.

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
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หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มากมาย ก่อนที่จะสามารถดําเนินการจนสําเร็ จลุลว่ งได้ ในหลายๆ ครัง้ ที่
ได้ รับความช่วยเหลือ ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และความมีนํ ้าใจจากหลายๆ ท่าน ซึง่ ทําให้ ผ้ วู ิจยั มี
ความซาบซึ ้งและต้ องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี ้ ได้ แก่ ผู้วิจยั ต้ องขอกราบขอบพระคุณเป็ น
พิเศษสําหรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ ซึ่งได้ ให้ คําปรึ กษาอย่างดีเยี่ยม
ตลอดจนคําแนะนําที่มีประโยชน์ในการทํางานจนกระทัง่ สามารถดําเนินการวิจยั จนลุล่วงได้ อย่าง
ถูกต้ องสมบูรณ์ อีกทังสามารถนํ
้
าความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ ตอ่ ไป ขอขอบพระคุณ
สําหรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจาก ผศ. จิตติศกั ดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจยั รายบุคคลครัง้ นี ้ จะไม่สามารถสําเร็ จได้ หากไม่มีกําลังใจใน
การทํางานจากครอบครัว เพื่อนพี่ๆ น้ องๆ สุดท้ ายนี ้ หากมิได้ กล่าวขอบคุณได้ ครบถ้ วน หรื อขาด
ตกบกพร่องประการใด ผู้วิจยั ต้ องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี ้ด้ วย
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกับ โลกร้ อนกํ า ลัง เป็ นเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจอย่ า งกว้ า งขวาง
โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ทวั่ โลก เนื่องจากมีประชากรอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ประกอบกับ
กิ จกรรมต่า งๆ ที่ เ กิ ดขึน้ เช่ น การจราจรที่ ห นาแน่น ควัน พิ ษ จากการเผาไหม้ แ ละจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ก็เป็ นปั จจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิดความร้ อนได้ ง่ายยิ่งขึ ้น ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
การดํารงชีวิตของผู้คนในเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปั ญหาโลกร้ อนก่ อให้ เกิ ดปรากฏการณ์ ที่ เ รี ย กว่า “เกาะความร้ อนเมื อง” หรื อ
“Urban heat island” ลักษณะสําคัญของปรากฏการณ์นี ้คือความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ
ระหว่างบริ เวณในเมืองกับบริ เวณรอบนอกเมือง โดยที่อุณหภูมิอากาศบริ เวณในเมืองจะสูงกว่า
บริเวณรอบนอก

ภาพที่ 1.1 แสดงการผันแปรของอุณหภูมิของปรากฏการณ์เกาะความร้ อนเมือง
ที่มา : Hemut E,landberg, The Urban Climate (New York : Acadmic Press, 1981),
30.

2
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ ดงั กล่าวนัน้ เป็ นผลมาจาการขยายตัวของเมือง
โดยเฉพาะการเพิ่มขึ ้นของอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง การเพิ่มขึ ้นของอาคารเหล่านี ้โดยไม่มีแบบแผน
ก่อให้ เกิดอุณหภูมิสะสมอยู่ในเมืองเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากอาคารต่างๆ บดบังทิศทางการไหล
ของอากาศทําให้ อากาศไม่ถ่ายเท อีกทังพื
้ ้นผิวของสิ่งปลูกสร้ างเหล่านี ้จะเป็ นตัวดูดซับพลังงาน
ความร้ อนจากดวงอาทิตย์ และคายพลังงานความร้ อนเหล่านันออกสู
้
บ่ รรยากาศอีกทีหนึง่ ปั ญหาที่
กล่าวมาเป็ นสภาวะที่เมืองขนาดใหญ่ทวั่ โลกกําลังประสบอยู่ รวมถึงกรุ งเทพมหานครซึง่ เป็ นเมือง
หลวงของประเทศไทยก็กําลังประสบปั ญหานี ้เช่นเดียวกัน
กรุ งเทพมหานครถูกจัดเป็ นเมืองที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงที่สดุ ในประเทศไทย
มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10 ล้ านคน และมีอตั ราการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันการวางผังเมืองให้ เมืองพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผนกลับไม่ประสบความสําเร็ จ
ซึ่งปั ญหาดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในพื น้ ที่ เมือง และเริ่ มกลายเป็ น
ปั ญหาสะสมที่ทวีความรุนแรงมากขึ ้นตลอดเวลา โดยทัว่ ไปแล้ วลักษณะทางกายภาพของเมืองนัน้
จะเป็ นตัวกําหนดอุณหภูมิที่เกิดขึ ้นในเมือง ลักษณะทางกายภาพของเมืองที่ตา่ งกันนัน้ เป็ นปั จจัย
ที่ทําให้ เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิในเมือง ดังในภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 แสดงความสั
แ
ม นธ์ระหว่างลั
มพั
ง กษณะของงสิง่ ปกคลุมดินและอุณหภูภูมิพื ้นผิว
ที่มา : สํานักงานพัฒนาเททคโนโลยีอวกกาศและภูมิสารสนเทศ (องงค์การมหาขน)
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จากการศึกษาวิจยั ในต่างประเทศ งานวิจยั หลายฉบับพบว่า พื ้นที่สีเขียว ซึ่งได้ แก่ พื ้นที่ที่มีกลุ่ม
ของต้ นไม้ ขนาดใหญ่และพื ้นที่ที่มีพืชปกคลุมดิน ล้ วนแต่มีส่วนช่วยลดอุณหภูมิในอากาศ แต่ใน
ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ ้นของสิ่งปลูกสร้ างและความหนาแน่นของอาคารต่างๆ ก็ทําให้ อณ
ุ หภูมิใน
เมืองเพิ่มขึ ้นด้ วย แต่ในประเทศไทยงานวิจยั ที่เกี่ยวกับด้ านนี ้ยังได้ รับความสนใจน้ อยมาก ทําให้
ขาดข้ อมูลพื ้นฐานที่จะใช้ ในการวางแผนเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว จึงควรที่จะเริ่ มต้ นศึกษาอย่าง
จริ งจังเพื่อเป็ นประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในอนาคต
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะทําการศึกษาถึงปั จจัยทางด้ านกายภาพของเมือง
ที่ส่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเมือง ซึ่งประกอบด้ วยหลายปั จจัย อาทิ ความ
หนาแน่นของเมือง พื ้นที่ที่มีสงิ่ ปลูกสร้ าง พื ้นที่สีเขียว เป็ นต้ น ซึง่ ในแต่ละปั จจัยนันต่
้ างส่งผลให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเมืองไม่เท่ากัน
ผลจากการศึก ษาในครั ง้ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ใ นเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกับ การศึก ษา
อุณหภูมิภายในเมืองเพื่อจะเป็ นประโยชน์ในการนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาใช้ เป็ นแนวทางใน
ทัศน์ การวางผังเมือง และแก้ ไขสภาพแวดล้ อมในเมือง เพื่อช่วยลดความร้ อนในเมือง และนําไป
ปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
อีกทังยั
้ งสามารถนําไปใช้ เป็ นกรณีศกึ ษาสําหรับเมืองอื่นๆต่อไปในอนาคต
2. ความมุ่งหมาย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของลักษณะ
พื ้นที่ประเภทต่างๆกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในพื ้นที่เมือง และเสนอแนะลักษณะพื ้นที่ที่
สามารถลดความร้ อนในเขตชุมชนเมือง
3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
3.1

ศึกษาสํารวจองค์ ประกอบทางกายภาพและสภาพความแตกต่างของ

อุณหภูมิที่เกิดในพื ้นที่เมือง
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3.2 ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพกับความแตกต่างของ
อุณหภูมิที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง
3.3 เสนอแนะแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ กับการกําหนดองค์ประกอบทาง
กายภาพเพื่อผลต่อการลดลงของอุณหภูมิเมือง
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1ขอบเขตทางด้ านเนือ้ หา
ศึกษาและรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพกับ
อุณหภูมิ จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่ตีพิมพ์และในอินเทอร์ เน็ต โดยมีขอบเขต
การศึกษาดังนี ้
4.1.2 ศึกษาถึงนิยามและความหมายของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ ้นใน
เขตเมือง
4.1.3 ศึกษาถึงสาเหตุ ปั จจัยและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ ้น
ในเขตเมือง
4.1.4 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพด้ านต่างๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในเขตเมือง
4.1.5 ศึกษาวิธีการในการเก็บข้ อมูลวิธีตา่ งๆ
4.1.6 ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ได้ จากการทดลอง
4.1.7 ศึกษาถึงการนําผลที่ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการวางผังเมือง
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4.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
เพื่อให้ การศึกษาครัง้ นีเ้ หมาะสมกับระยะเวลาและเกิดประโยชน์ ต่อการวางผัง
เมือง ผู้วิจัยจะทําการศึกษาโดยการเลือกตัวอย่างพืน้ ที่มาใช้ ในการศึกษา ซึ่งในการเลือกพืน้ ที่
ศึกษาโดยมีข้อกําหนดดังนี ้
4.2.1

เป็ นพื ้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยการใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการ

วิเคราะห์อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท ช่วงคลื่นความร้ อน (Landzat TM Thermal
Band)
4.2.2 เป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะทางกายภาพแตกต่างกัน โดยเป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะ
ทางกายภาพที่หลากหลาย เพื่อให้ ได้ ผลการศึกษาที่มีความชัดเจน และเป็ นการง่ายในการเก็บ
ข้ อมูล
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลดาวเทียม ข้ อมูลอุณหภูมิภาคพื ้นดิน ข้ อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับอุณหภูมิในเขตเมือง
2. ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพที่มีผล
ต่ออุณหภูมิภายในเขตเมือง
3. วิเคราะห์หาอุณหภูมิพื ้นผิวจากภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท ช่วงคลื่นความ
ร้ อน (Landzat TM Thermal Band)
4. เลือกพื ้นที่ศกึ ษา
5. เก็บรวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่ศกึ ษา โดยทําการสํารวจภาคสนาม
6. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้ อมูลอุณหภูมิพื ้นผิวและปั จจัยทางกายภาพที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ได้ จากการสํารวจ โดยใช้ เทคนิคการหาความสัมพันธ์ทางสถิติ
7.

สรุ ปผลและเสนอแนะ โดยแสดงผลการศึกษาในรู ปแบบของการบรรยาย

ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ และแผนที่
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้ านวิชาการเพื่อเข้ าใจถึงปรากฏการณ์อณ
ุ หภูมิในเขต
เมือง
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไขสภาพแวดล้ อมของเมือง อันจะเป็ นเครื่ องชี ้นําใน
การแก้ ไขปรากฏการณ์เกาะความร้ อนเมือง
3. เพื่อนําผลที่ได้ จากการศึกษามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการออกแบบและวางผังเมือง
และสามารถใช้ เป็ นกรณีศกึ ษาสําหรับพื ้นที่อื่นๆ ต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 ปั จจัยที่กาํ หนดภูมิอากาศโลก
ระบบภูมิอากาศเป็ นระบบที่มีความซับซ้ อน อันประกอบด้ วย ชันบรรยากาศ
้
พื ้นผิวโลก หรื อสิ่งปกคลุมดิน หิมะและนํ ้าแข็ง มหาสมุทร และขนาดต่าง ๆ กันของแผ่นนํ ้า
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ องค์ประกอบของชันบรรยากาศแสดงถึ
้
งลักษณะภูมิอากาศ ที่ใช้
จํากัดความได้ ว่าเป็ นลักษณะอากาศเฉลี่ย(average weather) ซึง่ เป็ นค่าเฉลี่ย (mean) ที่มีความ
ผันแปร (variability) ของอุณหภูมิ ปริ มาณฝน และลมในคาบเวลาหนึ่ง ๆ ตังแต่
้ หลายเดือนไป
จนถึงหลายล้ านปี (ส่วนใหญ่ใช้ คาบ 30 ปี ) ระบบภูมิอากาศขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหรื อพลวัตภายใน
(internal dynamics) และการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหรื อแรงภายนอกที่เรี ยกว่า “forcings” แรง
ภายนอกนันรวมไปถึ
้
งปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การผันแปรของรังสีดวง
อาทิตย์ กิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในบรรยากาศรังสีจากดวง
อาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานให้ กบั ระบบภูมิอากาศ โดยมี 3 ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
สมดุลของรังสีดวงอาทิตย์บนโลก นัน่ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงของรังสีที่สอ่ งมายังพื ้นผิวโลก ( Income solar radiation)
เนื่องจากวงโคจรของโลกหรื อเนื่องจากดวงอาทิตย์เอง
2)

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของรั งสีดวงอาทิตย์ ที่ถูกสะท้ อนกลับที่ เรี ยกว่า

“albedo” เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเมฆที่ปกคลุมท้ องฟ้า อนุภาคในบรรยากาศ
หรื อพืชที่ปกคลุมดิน
3) การผันแปรของรังสีคลื่นยาวที่สะท้ อนจากพื ้นผิวโลกสูอ่ วกาศ อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณก๊ าซเรื อนกระจก
ปริ มาณของพลังงานที่สง่ ผ่านชันบรรยากาศมายั
้
งพื ้นผิวโลกในช่วงเวลากลางวัน
ประมาณ 1,370 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร และเมื่อเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อวินาทีคิดเป็ นหนึ่งในสี่เท่าของ
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ปริ มาณของพลังงานทังหมดประมาณ
้
30% ของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชนบรรยากาศได้
ั้
รับถูก
สะท้ อนกลับสูอ่ วกาศ สองในสามเท่าของพลังงานถูกสะท้ อนกลับโดยเมฆและอนุภาคเล็ก ๆ ในชัน้
บรรยากาศที่เรี ยกว่า “aerosols” บริ เวณพื ้นผิวโลกที่มีความสว่าง เช่น มีหิมะหรื อนํ ้าแข็งปกคลุม
หรื อเป็ นทะเลทราย จะสะท้ อนแสงอาทิตย์ได้ หนึง่ ส่วนสามของที่เหลือหากมีการระเบิดของภูเขาไฟ
เศษเถ้ าถ่านจะถูกปลดปล่อยไปยังชันบรรยากาศระดั
้
บสูง ๆ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณพลัง งานแสงอาทิ ตย์ ที่ ถูก สะท้ อ นกลับ โดยอนุภ าคในชัน้ บรรยากาศเป็ น
ปริ มาณมากด้ วย นํ ้าฝนสามารถชะล้ างอนุภาคต่าง ๆ ออกจากชันบรรยากาศภายในหนึ
้
่งถึงสอง
สัปดาห์ แต่ฝนละอองจากภู
ุ่
เขาไฟที่ระเบิดอย่างรุ นแรงนันสามารถปลิ
้
วไปได้ สงู กว่าชันของเมฆ
้
ทํา
ให้ อนุภาคดังกล่าวเหล่านี ้ส่งผลต่อภูมิอากาศได้ หนึง่ ถึงสองปี ก่อนจะตกลงมาในบรรยากาศชันโทร
้
โพรสเฟี ย (troposphere) แล้ วถูกชะล้ างลงสูพ่ ื ้นโลกโดยฝนหรื อหยาดนํ ้าฟ้า อนุภาคจากการระเบิด
ของภูเขาไฟขนาดใหญ่ซงึ่ จะคงอยู่ได้ อีกหลายเดือนหรื อหลายปี เป็ นสาเหตุให้ อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยของ
โลกลดลงประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส และอนุภาคที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ก็เป็ นส่วนสําคัญ
ที่สะท้ อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน
พลั ง งานที่ ไ ม่ ถู ก สะท้ อนกลั บ สู่ อ วกาศจะถู ก ดู ด ซั บ โดยพื น้ ผิ ว โลกและชั น้
บรรยากาศ ประมาณ 240 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร (Wm-2) เพื่อให้ เกิดสมดุลพลังงาน โลกจะแผ่รังสี
ออกไปสู่อวกาศด้ วยปริ มาณเท่ากับที่ได้ รับ

โดยการปล่อยรังสีคลื่นยาวออกไปอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับพลังงานความร้ อนรอบ ๆ กองไฟที่เรารู้สกึ ได้ การปลดปล่อยพลังงานความร้ อนจํานวน
240 Wm-2 จะทําให้ พื ้นผิวโลกมีอณ
ุ หภูมิราว -19 °C ซึง่ เป็ นสภาวะที่เย็นมากกว่าที่เป็ นอยู่จริ งนัน่
คือ 14 °C โดยแท้ ที่จริ งแล้ ว ณ อุณหภูมิ -19 °C จะอยู่ที่ความสูง5 กิโลเมตรเหนือพื ้นโลกเหตุผลที่
พื ้นผิวโลกยังคงมีความอบอุ่นคือ การมีอยู่ของก๊ าซเรื อนกระจก ซึง่ ทําหน้ าที่กกั เก็บรังสีคลื่นยาว
บางส่วนไว้ การกักเก็บรังสีคลื่นยาวนี ้เรี ยกว่า “greenhouse effect” ก๊ าซเรื อนกระจกที่สําคัญที่สดุ
ได้ แก่ ไอนํ ้า คาร์ บอนไดออกไซด์ ส่วนก๊ าซไนโตรเจนและออกซิเจนซึง่ เป็ นส่วนประกอบที่มีปริ มาณ
มากที่สดุ ในบรรยากาศกลับไม่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว ในทางกลับกันเมฆกักเก็บรังสีคลื่นยาวได้
เช่นเดียวกับก๊ าซเรื อนกระจก จะเห็นว่าในคืนที่มีเมฆมากจะรู้ สกึ อุ่นกว่าในคืนที่ไม่มีเมฆ เนื่องจาก
เมฆแผ่รังสีคลื่นยาวกลับสู่พื ้นผิวโลกนัน่ เอง กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้ ผลกระทบของก๊ าซเรื อน
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กระจกเพิ่มมากขึ ้น เช่น ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ ้นประมาณ 35% ใน
ยุคอุตสาหกรรม โดยสาเหตุหลัก ๆ คือการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงและการตัดไม้ ทําลายป่ า
เนื่องจากโลกมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม บริ เวณเขตศูนย์สตู ร (Tropic) จึงได้ รับ
พลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าเขตละติจดู สูง ๆ ซึง่ แสงอาทิตย์สอ่ งลงมาทํามุมแคบกว่า พลังงานถูก
เคลื่อ นย้ ายจากเขตศูน ย์ สูตรไปยังเขตละติจูดที่ สูงกว่าโดยการหมุนเวี ยนของบรรยากาศและ
มหาสมุทรรวมถึงระบบพายุพลังงานความร้ อนที่ถกู นํามาใช้ ในการระเหยของนํ ้าที่อยู่ในทะเลหรื อ
พื ้นดินซึง่ เรี ยกว่า ความร้ อนแฝงเกิดขึ ้นเมื่อไอนํ ้ากลัน่ ตัวในเมฆ การหมุนเวียนของบรรยากาศเป็ น
ตัวหลักที่ถกู ขับเคลื่อนโดยการปลดปล่อยความร้ อนแฝงนี ้ และการหมุนเวียนของบรรยากาศแต่ละ
ครัง้ ก็ทําให้ เกิดการการหมุนเวียนของนํ ้าในมหาสมุทร โดยการกระทําของลมที่พดั ไปบนพื ้นผิวนํ ้า
และโดยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวนํ ้าทะเล และการเปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ นของความเค็ม
เนื่องจากการตกของหยาดนํ ้าฟ้าและการระเหยของนํ ้า

ภาพที่ 2.1 วัฏจักรของนํ ้า
ที่มา: ศูนย์ภมู ิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุ ิยมวิทยา
เนื่องจากการหมุนของโลก ทําให้ รูปแบบการหมุนเวียนของบรรยากาศมีทิศทาง
จากตะวันออกไปตะวันตกมากกว่าจากเหนือไปใต้ กระแสลมตะวันตกในเขตอบอุ่น (mid-latitude)
เป็ นระบบอากาศที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเคลื่อนย้ ายความร้ อนไปสู่บริ เวณขัวโลก
้
ระบบอากาศนี ้ก็คือ
ระบบความกดอากาศตํ่าและความกดอากาศสูงนัน่ เอง และมีความสัมพันธ์กบั แนวปะทะอากาศ
เย็นและแนวปะทะอากาศอุ่น (cold and warm fronts) เนื่องจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
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พื ้นดินและพื ้นนํ ้า ความขรุ ขระของแผ่นดิน เช่นลักษณะของภูเขาและแผ่นนํ ้าแข็ง ทําให้ เกิด
ลักษณะของคลื่นในบรรยากาศในระดับ planetary-scale ความกว้ างของคลื่น (amplitude) จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากรูปแบบของคลื่นทําให้ มีอากาศหนาวเย็นในฤดู
หนาวบริ เวณอเมริ กาเหนือ แต่อาจจะทําให้ มีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวบริ เวณอื่น ๆ การ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ แง่มมุ ของระบบภูมิอากาศ เช่น ขนาดของแผ่นนํ ้าแข็ง ชนิดและการ
กระจายของพืช อุณหภูมิของบรรยากาศหรื อมหาสมุทร จะส่งผลต่อลักษณะการหมุนเวียนของ
บรรยากาศและมหาสมุทรเป็ นบริเวณกว้ าง
2.1.2 ความหมายของภาวะโลกร้ อน
ภาวะโลกร้ อน (Global Warming) หมายถึง การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของ
อากาศใกล้ พื ้นผิวโลกและนํ ้าในมหาสมุทรในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change) หรื อ
UNFCCC ใช้ คําว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ หรื ออาจขยายความได้ ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ ้น
ของความเข้ มข้ นของก๊ าซเรื อนกระจก

(greenhouse

gas)

ที่ประกอบด้ วยก๊ าซหลักคือ

คาร์ บอนไดออกไซด์ มีเทนและไนตรัสออกไซด์ โดยเมื่อก๊ าซเหล่านี ้สะสมมากขึ ้นในชันบรรยากาศ
้
รอบผิวโลก จะทําหน้ าที่คล้ ายเรื อนกระจก คือยอมให้ รังสีดวงอาทิตย์คลื่นสันผ่
้ านได้ แต่เมื่อรังสี
ดังกล่าวตกกระทบกับพื ้นโลกแล้ วสะท้ อนเป็ นรังสีดวงอาทิตย์คลื่นยาว (long-wave radiation) ไม่
สามารถแผ่กระจายออกนอกชันบรรยากาศได้
้
ทําให้ เกิดการสะสมของความร้ อนบริ เวณผิวโลก ทํา
ให้ อณ
ุ หภูมิของโลกสูงขึ ้น (นิพนธ์ ตังธรรม
้
2549 : 3)
ภาวะโลกร้ อน ยังหมายถึง การที่อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นอากาศบริเวณใกล้ ผิวโลก และนํ ้าในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา อุณหภูมิของโลกสูงขึ ้น
ถึง 0.74 - 0.18 องศาเซลเซียส และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกจะสูงขึ ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส นอกจากนี ้ ภาวะที่พื ้นผิวโลกมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นเนื่องจาก
การที่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และก๊ าซอื่นๆ เก็บความร้ อนจากแสงอาทิตย์ เอาไว้ ในชันบรรยากาศ
้
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และไม่สามารถระบายความร้ อนออกไปได้ เพราะถูกปกคลุมด้ วยก๊ าซเรื อนกระจกที่มากเกินสมดุล
ของธรรมชาติ ก็ถือเป็ นลักษณะของภาวะโลกร้ อนเช่นเดียวกัน
2.1.3 ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากภาวะโลกร้ อน
1. ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการระเหยและการกลัน่ ตัวเร็ วขึ ้น
หมายถึงฝนอาจจะตกบ่อยขึ ้น นํ ้าจะมีการระเหยเร็ วขึ ้น ทําให้ ดินแห้ งเร็ วกว่าปกติ ทําให้
พืชขาดนํ ้าในฤดูกาลเพาะปลูก บางประเทศอาจประสบสภาวะแห้ งแล้ งแบบไม่เคยปรากฏ
มาก่อน
2. ผลผลิตด้ านการเกษตรบริ เวณเขตร้ อนลดลงประมาณ 10-30% ต่อไร่
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสันลง
้ ผลไม้ สกุ เร็ วขึ ้นและระยะในการเก็บรักษาสันลงซึ
้ ง่ เกิดผล
กระทบโดยตรงจาก อุณหภูมิ ฝน ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก นอกจากนี ้ยังมีผลกระทบ
ทางอ้ อม เช่น การระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช พันธุ์พืชในเขตละติจดู ต่างๆ จะ
เปลี่ยนไป
3. สัตว์นํ ้าจะอพยพจากแหล่งที่อยูอ่ าศัยเดิมไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
นํ ้าทะเล แหล่งประมงของโลกจะเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้ ก็ยงั คงมี
ชีวิตอยูต่ อ่ ไป ส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะถูกทําลายหรื อสูญพันธุ์ไป
4. มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้ อนมากขึ ้น ตัวนําเชื ้อโรคในเขตร้ อนเพิ่มมาก
ขึ ้น ปั ญหามลพิษทางอากาศภายในเมืองจะรุ นแรงมากขึ ้น ภูมิภาคที่ได้ รับผลกระทบ
มากกว่าภูมิภาคอื่นคือ ประเทศกําลังพัฒนาในเขตร้ อนและกึ่งเขตร้ อน
5. ระดับนํ ้าทะเลจะสูงขึ ้น เนื่องจากภูเขานํ ้าแข็งละลายและนํ ้าทะเลขยายตัว
เนื่องจากความร้ อน ซึง่ จะทําให้ ระดับนํ ้าทะเลสูงขึ ้นเป็ นสาเหตุทําให้ เกิดอันตรายแก่พื ้นที่
ชายฝั่ งและเกาะเล็กๆ ถ้ าหากยังมีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกต่อไปอีกโดยไม่มีการควบคุม
ระดับนํ ้าทะเลจะสูงขึ ้นประมาณ 65 ซม. ภายในปี ค.ศ.2100 พื ้นที่ลอ่ แหลมมากที่สดุ
ได้ แก่พื ้นที่ประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นบริ เวณชายฝั่ งประเทศที่ยากจน
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2.1.4 วิธีการลดภาวะโลกร้ อน
การลดภาวะโลกร้ อนในปั จจุบนั มีหน่วยงานในระดับโลกและระดับประเทศ ต่าง
ให้ ความสนใจและพยายามหาแนวทางในการร่วมมือและประสานงานเพื่อลดภาวะโลกร้ อน โดย
ปั จจุบนั มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญได้ แก่
2.1.4.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
อนุสญ
ั ญาฯ ได้ กําหนดเป้าหมายสําคัญไว้ ว่า “เพื่อให้ บรรลุถึงการรักษาระดับ
ความเข้ มข้ นของก๊ าซเรื อนกระจกในบรรยากาศให้ คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซง
ของมนุษย์ที่เป็ นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกล่าวต้ องดําเนินการในระยะเวลา
เพียงพอที่จะให้ ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คกุ คามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์” ซึง่ ประเทศไทยลง
นามในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change หรื อ UNFCCC) เมื่อมีการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้ อมโลกครัง้ ที่
26 (Earth summit) ที่กรุงริ โอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2535 และให้
สัตยาบันเมื่อ28 ธันวาคม 2537 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อครบ 90 วัน คือวันที่ 28 มีนาคม 2538
ประกอบด้ วยหลักการที่สําคัญคือ
1. การทําให้ ปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกคงที่ (Stabilization of greenhouse gases)
2. เพื่อทําให้ ระบบนิเวศสามารถปรับตัว (Ecosystem adaptation)
3. การผลิตอาหารมัน่ คง (Food security)
4. มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน (Sustainable economic development)
พร้ อมทังแบ่
้ งกลุ่มของประเทศภาคีสมาชิกภายใต้ อนุสญ
ั ญา จํานวน 190
ประเทศ ออกเป็ นกลุ่มประเทศที่มีพนั ธกรณีในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก จํานวน 41
ประเทศ ซึง่ ประกอบด้ วย (1) ประเทศพัฒนาแล้ ว (Annex I) (2) ประเทศอุตสาหกรรม (Annex II)
และกลุม่ ประเทศที่ไม่มีพนั ธกรณี จํานวน 149 ประเทศ หรื อประเทศกําลังพัฒนา (Non-Annex I)
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2.1.4.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
พิธีสารเกียวโตกําหนดเป้าหมายสําคัญไว้ ว่า “ให้ ประเทศพัฒนาแล้ ว (Annex I) ที่
เป็ นภาคีสมาชิกดําเนินการลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกลง อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของปริ มาณการ
ปลดปล่อยในปี 2533 โดยดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย ในปี 2555” ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมลงนาม
ในพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542 และให้ สตั ยาบันเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ให้ มีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีหลักการสําคัญเกี่ยวกับการลดปริ มาณก๊ าซเรื อน
กระจก หรื อที่เรี ยกว่า คาร์ บอนเครดิต และมีลกั ษณะสําคัญดังนี ้
1. ผู้ที่ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกต้ องรับผิดชอบในการลดก๊ าซเรื อนกระจก
2. ผู้ที่ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมากกว่าดูดซับ สามารถซื ้อคาร์ บอนเครดิตจากผู้ที่
ดูดซับมากกว่าปริ มาณก๊ าซที่ปล่อยได้
3. การลดปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกสามารถดําเนินการที่ใดก็ได้ ในโลก
4. ประเทศพัฒนาแล้ วมีต้นทุนการดูดซับก๊ าซเรื อนกระจกมากกว่าประเทศกําลัง
พัฒนา
5. การซื ้อขายคาร์ บอนเครดิต เรี ยกว่า คาร์ บอนเทรด
การดํ า เนิ น งานของประเทศไทยเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพั น ธกรณี ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ วยกิจกรรมตามพันธกรณีได้ แก่ การจัดทํารายงานแห่งชาติเพื่อเสนอต่อประเทศภาคี
สมาชิก กิจกรรมและนโยบายที่สนับสนุนและให้ ความร่วมมือต่ออนุสญ
ั ญา ได้ แก่ นโยบายด้ าน
การปรับตัว นโยบายเพื่อลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก นโยบายด้ านการวิจยั และพัฒนา ตลอดจน
การให้ การศึกษาเสริ มสร้ างความตระหนักและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร นโยบายเพื่อลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่สําคัญได้ แก่
1. การเพิ่มแหล่งดูดซับคาร์ บอน (Carbon sink) ประกอบด้ วย
-การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในเมืองและการปลูกต้ นไม้
-การจัดสร้ างสวนสาธารณะ
-การลดการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
-สนับสนุนเกษตรกรรมแบบยัง่ ยืน เช่น เกษตรผสมผสาน
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2. การลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากแหล่งกําเนิด (Carbon sources)
- การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในสาขา
คมนาคมขนส่ง
- การจัดการของเสียให้ กลับมาใช้ ประโยชน์หมุนเวียน การลดและบําบัด
ของเสีย
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ เพิ่มพื ้นที่ป่า ป้องกันการตัดไม้
ทําลายป่ า อนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ นํ ้า อุทยานแห่งชาติ
- ด้ านการเกษตรกรรม ลดการใช้ ป๋ ยและสารเคมี
ุ
ใช้ การฝั งกลบแทนการ
เผา โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ น
หน่วยงานประสานงานกลางของประเทศไทย ด้ านกฎหมายได้ มีระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการดํา เนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ
พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 กําหนดให้ มีคณะกรรมการองค์การบริ หารจัดการ
ก๊ าซเรื อนกระจก โดยมีวตั ถุประสงค์และหน้ าที่ดงั นี ้
- วิเคราะห์ และทําความเห็นเกี่ยวกับการรับรองโครงการ และติดตาม
ประเมินผล
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และตลาดซื ้อขายก๊ าซเรื อนกระจก
- เป็ นศูนย์กลางข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ก๊าซเรื อนกระจก
- จัดทําฐานข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้ คํารับรองและการขายปริ มาณ
ก๊ าซเรื อนกระจก
- พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริ หารจัดการก๊ าซ
เรื อนกระจก
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก๊ าซเรื อนกระจก
ภูมิอากาศ

ส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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นอกจากวิธีการลดภาวะโลกร้ อนตามอนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว วิธีการลดภาวะโลก
ร้ อนซึง่ เกิดจากปรากฏการณ์เรื อนกระจก สามารถจําแนกได้ 5 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ านการพัฒนาพลังงาน กําหนดให้ มีการวางแผนการใช้ พลังงานในระดับชาติ
เพื่อให้ การพัฒนาทางด้ านพลังงานไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หรื อที่เรี ยกว่า
พลังงานสะอาด
2. ด้ านการคมนาคมขนส่ง ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ พลังงานในการ
คมนาคมและขนส่ง

เพื่อลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและใช้ พลังงานอย่าง

ประหยัด ลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัวหันไปพึง่ พาระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริ มระบบทางเท้ า
และทางจักรยานในชุมชนให้ เกิดเป็ นโครงข่าย
3. ด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริ มการใช้ พลังงานอย่างประหยัดและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
4. ด้ านการเกษตรและการใช้ ที่ดนิ ควรอนุรักษ์ พื ้นที่ป่าไม้ ที่มีความสําคัญและยังมี
ความสมบูรณ์ลดการเผาทําลายป่ าและควรมีการปลูกป่ าไม้ เพิ่มขึ ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ เป็ น
แหล่งกักเก็บก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
5. ด้ านการบริ โภค ภาครัฐควรกําหนดนโยบายเพื่อยับยังการบริ
้
โภคที่มากเกินไป
และควรมีการกําหนดให้ รวมค่าใช้ จ่ายในการทําลายสภาพแวดล้ อมจากการผลิตสินค้ าไว้
ในราคาสินค้ าด้ วย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อมก็ควรส่งเสริ มให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มาก
ขึ ้นเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการบริโภคของประชาชนให้ ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
2.1.5 ความหมายของปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน
คําว่า Urban Heat Island เกิดขึ ้นครัง้ แรกในภาษาอังกฤษ ในการเขียนรายงาน
ของ Gordon Monley ในปี 1953 ลงตีพิมพ์ใน Quarterly Jour of The Royal Meteotological
Society เกาะความร้ อน (Urban Heat Island) เป็ นชื่อเรี ยกลักษณะภูมิอากาศ ซึง่ แสดงความ
แตกต่างของอุณหภูมิ (Helmut E. Landberg 1981:83) มีลกั ษณะเป็ นเส้ นโค้ งใช้ แสดงความ
แตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ มีความคล้ ายคลึงกันกับรูป “เกาะ” เป็ นความเกี่ยวพันของอุณหภูมิที่มี
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ความอบอุน่ กับอุณหภูมิที่มีความเย็นที่อยู่โดยรอบเมืองในบริ เวณเขตชนบท จากภาพตัดขวางของ
เมือง (ภาพ 2.1) แสดงให้ เห็นเส้ นอุณหภูมิเป็ นรูปหน้ าผา (Cliff) แสดงให้ เห็นถึงความอบอุ่นของ
อากาศซึง่ มีแนวโน้ มที่อณ
ุ หภูมิอากาศจะเพิ่มมากขึ ้นในบริ เวณพื ้นที่เมือง รูปแบบของเส้ นอุณหภูมิ
(Isotherm) ของเส้ นโค้ งแบบที่ราบสูง(Plateau) เป็ นรู ปแบบของสิ่งที่รบกวนโดยอิทธิพลของความ
แตกต่างของอุณหภูมิที่ถูกปล่อยจากสิ่งปลูกสร้ างและการใช้ ที่ดินบริ เวณตัวเมือง ในบริ เวณใจ
กลางเมืองเส้ นอุณหภูมิได้ แสดงเส้ นเป็ นยอดของภูเขา (Peak) เป็ นจุดสุดยอดของเส้ นโค้ งที่แสดง
ให้ เห็นการก่อตัวของพลังงานความร้ อน

ภาพที่ 2.2 แสดงภาพตัดขวางของเมืองการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อน
ที่มา: T.R.OKE, อ้ างถึงใน Helmut E. Landberg, The Urban Climate (New York: Acadmic
Press, 1981),30.
2.1.6 สาเหตุการเกิดปรากฎการณ์ เกาะความร้ อน
พลังงานแสงอาทิตย์ที่สอ่ งเข้ ามาสูช่ นบรรยากาศของโลกเรานั
ั้
น้ อยู่ในรู ปของการ
แผ่รังสี(Radiant Energy) รังสีจากดวงอาทิตย์มีขนาดความถี่ หรื อความยาวช่วงคลื่นต่างกัน เมื่อ
พลังงานเข้ าสูบ่ รรยากาศของโลกจะชนกับอะตอมของสสารที่มีขนาดต่างๆ กัน ความยาวช่วงคลื่น
ของแต่ละโฟตอนจะมีความสัมพันธ์ กับขนาดของวัตถุที่สามารถดูดกลืนไว้ ได้ พลังงานจากดวง
อาทิตย์ที่เข้ ามาสูโ่ ลกไม่ใช่ทงหมดที
ั้
่โลกดูดกลืนเอาไว้ บางส่วนสะท้ อนกลับเมื่อกระทบกับเมฆหรื อ
ฝุ่ นละอองในอากาศและผิวโลกที่ทําหน้ าที่คล้ ายกระจกสะท้ อนแสง ปริ มาณการสะท้ อนจะมาก
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หรื อ น้ อ ยขึน้ อยู่กับ ชนิ ด ของพื น้ ผิ ว โดยเฉลี่ ย เกื อ บ 40% ของรั ง สี จ ะสะท้ อ นกลับ (ภาพที่ 2.2)
พลังงานที่ถกู ดูดกลืนเอาไว้ ในบรรยากาศอาจจะกลายเป็ นพลังงานใหม่หรื อสูญเสียไปเป็ นความ
ร้ อน พื ้นดินที่ดดู กลืนความร้ อนเอาไว้ แล้ ว ทําให้ พื ้นที่ส่วนล่างร้ อนขึ ้น พลังงานแสงอาทิตย์ทําให้
เกิดพลังงานจลย์เป็ นกระแสลมต่างๆ แต่เนื่องจากผิวโลกได้ รับความร้ อนไม่เท่ากันทุกแห่งจึงเป็ น
เหตุให้ เกิดการเคลื่อนที่ของบรรยากาศเป็ นการถ่ายเทความร้ อนระหว่างพื ้นที่ตา่ งๆ เช่น มหาสมุทร
กับทวีปกลไกนี ้เป็ นหลักอย่างหนึง่ ที่ควบคุมภูมิอากาศของโลก

ภาพที่ 2.3 การสะท้ อนกลับพลังงานจากดวงอาทิตย์ เมื่อกระทบกับเมฆและชันบรรยากาศของโลก
้
ที่มา:วงศ์พนั ธ์ ลิมปเสนีย์, มลภาวะทางอากาศ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2543),23.
เนื่ อ งจากการหมุน ของโลกทํ า ให้ แ รงคอริ โ อริ ส หรื อ แรงเฉื่ อ ย ที่ เ กิ ด กับ วัต ถุที่
เคลื่อนที่เหนือโลกในบรรยากาศชันบนจะมี
้
แต่แรงกดและแรงคอริ โอริ ส ระหว่างแรงทังสองนี
้
้ทําให้
เกิดลมที่เรี ยกว่า ลมเกรเดียนท์(Gradient Wind) ส่วนในบรรยากาศชันล่
้ างจะมีแรงเสียดทานเข้ า
มาเกี่ยวข้ องทําให้ ความเร็ วลมลดลงเรื่ อยๆ จนมีค่าเป็ นศูนย์ที่ผิวโลก การเกิดปรากฎการณ์เกาะ
ความร้ อนเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจากผลกระทบของภูมิประเทศ เนื่องจากสภาพอากาศบริ เวณ
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พื ้นที่เหนือเมืองมีความอบอุน่ มากกว่าบริ เวณพื ้นที่ชนบท เมื่ออากาศร้ อนลอยสูงขึ ้นก็จะนําฝุ่ นและ
พลูมขึน้ ด้ วย เมื่ ออากาศร้ อนลอยขึน้ ไปปะทะกับชัน้ บรรยากาศ อากาศที่ เย็นกว่าก็ จะสะท้ อน
กลับมาด้ านล่างทําให้ มีลกั ษณะเป็ นรู ปโดม และเนื่องจากสิ่งปลูกสร้ างในตัวเมืองมีความสูงไม่
สมํ่าเสมอกัน ความขรุ ขระหรื อสิ่งกีดขวางทําให้ เกิดการแปรปรวนทางกล การกระจายตัวของฝุ่ น
และมลภาวะจะถูก กระจายไปในวงกว้ างประกอบกับที่ อยู่อาศัยของคนที่ ปล่อยพลังงานสู่ชัน้
บรรยากาศในรูปของความร้ อน ไอเสียที่ถกู พ่นออกมาจากยานพาหนะ จากเหตุผลข้ างต้ นอุณหภูมิ
อากาศที่สงู และมลภาวะจะถูกพัดวนและสะสมอยู่ในเมืองเนื่องจากอากาศที่เย็นกว่าบริ เวณพื ้นที่
ชนบทไม่สามารถไหลเข้ ามาแทนที่ได้ อย่างรวดเร็ ว ทําให้ เมืองกลายเป็ นแหล่งสะสมความร้ อน
ขนาดใหญ่ อุณหภูมิสงู สุดของอากาศมักจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้ างบริ เวณใจกลางเมือง ซึง่ ก็
มักจะเป็ นศูนย์กลางของปรากฏการณ์เกาะความร้ อน ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดของอากาศมักจะเกิดขึ ้น
ในพื ้นที่สวนสาธารณะและพื ้นที่เปิ ดโล่งอื่นๆ อุณหภูมิของอากาศระหว่างพื ้นที่เหนือเมือง(Built up
area) กับพื น้ ที่ เ ปิ ดโล่งในเมื องขนาดใหญ่ จะมี ความแตกต่า งกันตามขนาดของเมื องที่ ต่างกัน
(Fukui and Wada, อ้ างถึงใน ณัฏฐ พิชกรรม 1995:2) ผลกระทบที่ตอ่ เนื่องทําให้ มีความต้ องการ
ใช้ พลังงานเพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะเครื่ องปรับอากาศ ทําให้ เกิดการถ่ายเทความร้ อนเป็ นวัฎจักรที่ไม่
มีวนั สิ ้นสุด
เกาะความร้ อน(Urban Heat Island) ที่เกิดขึ ้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะทางอุตนุ ิยมวิทยา ลักษณะเมืองและช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวัน โดยเฉพาะใน
วันที่มีอากาศปลอดโปร่ งปราศจากเมฆปกคลุม การเปลี่ยนแปลงของลักษณะของเกาะความร้ อน
ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
2.1.6.1 ลักษะทางกายภาพของเมือง
โครงสร้ างทางกายภาพของเมื อง ที่ มีลักษณะไม่ราบเรี ยบเหมื อนในเขตพื น้ ที่
ชนบท ซึ่งโดยทั่วไปเมื องมักจะมีความเร็ วลมตํ่าระดับพืน้ ดิน ดังนัน้ อากาศที่ร้อนมักจะไม่ไหล
ออกไปอย่างรวดเร็ วเหมือนพื ้นที่ชนบท รวมถึงอาคารส่วนใหญ่ที่ใช้ วสั ดุประเภทอิฐและคอนกรี ตที่
อยูร่ วมกันอย่างหนาแน่น พื ้นถนนที่เป็ นยางมะตอย(Asphalt) จะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้ ได้
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ในแต่ละวัน และถ่ายเทสู่บรรยากาศในเมืองซึง่ เก็บความร้ อนไว้ มาก เพราะว่ามีส่วนประกอบของ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่สงู กว่าเขตชนบท เป็ นเหตุผลที่ทําให้ ภมู ิประเทศในเมืองสามารถรับและ
เก็บความร้ อนไว้ ได้ มาก ลักษณะของพื ้นผิวของเมืองมีความสามารถในการดูดซับความร้ อนไว้ ใน
ตัวอาคารหรื อผิวถนน ดังนันในเวลากลางวั
้
นเมืองจะดูดซับความร้ อนเก็บเอาไว้ และปล่อยความ
ร้ อนออกมาในเวลากลางคืน เมื่ออุณหภูมิตํ่าลงอาคารซึง่ สูงตํ่าต่างกันจะมีความสามารถในการดูด
ซับความร้ อนแตกต่างกัน จึงส่งผลกระทบต่อลักษณะของเกาะความร้ อนเหนือเมือง
2.6.1.2 พืน้ ที่สีเขียวและแหล่ งนํา้ ผิวดิน
มีสว่ นช่วยในการลดความร้ อนที่ถกู กักขังไว้ ในเมือง ในเวลากลางวันความร้ อนจะ
ถูกนํามาใช้ ในการระเหยนํ ้าผิวดินและในดินไปเป็ นความชื ้นในบรรยากาศ รวมทังใช้
้ แสงแดดไปใน
การสังเคราะห์แสงและการหายใจของพืชแทนที่จะเปลี่ยนเป็ นความร้ อน ดังนันการลดลงของพื
้
้นที่
สีเขียวภายในเมืองย่อมส่งผลให้ เมืองร้ อนขึ ้น นอกจากนันในพื
้
้นที่เมืองยังไม่มีต้นไม้ หรื อพื ้นดินที่ชมุ่
ชื ้นที่จะดูดซับความร้ อนจากแสงอาทิตย์โดยการระเหยของนํ ้าอย่างในพื ้นที่ชนบท ซึ่งการระเหย
ของนํ ้าในพื ้นที่ศนู ย์กลางเมือง มีผลทําให้ พื ้นที่สว่ นนี ้มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าพื ้นที่โดยรอบ (Myrup 1963,
Oke 1979, อ้ างถึงใน ณัฏฐ พิชยกรรม 1995:2) ในกรณีของความชื ้นสัมพัทธ์ในเมืองแต่ละขนาด
รูปแบบของการแพร่กระจายของอุณหภูมิอากาศ คือ ในพื ้นที่เมืองจะมีความชื ้นสัมพัทธ์ตํ่ากว่าชาน
เมืองและพื ้นที่เปิ ดโล่งทังกลางวั
้
นและกลางคืน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศ
ความชื ้นสัมพัทธ์และการระเหยของนํ ้า พบว่าคลื่นความร้ อนและการแผ่รังสีความร้ อนสุทธิจะมีคา่
สูงในตอนเที่ยง ในขณะที่อณ
ุ หภูมิอากาศและการระเหยของนํ ้าจะมีค่าสูงสุดในช่วงบ่ายต้ นๆ เมื่อ
อัตราการระเหยของนํ ้ามีปริ มาณมากที่สดุ ในช่วงบ่ายต้ นๆ เช่นนี ้ ก็จะเป็ นเหตุให้ ปากใบพืชปิ ดซึ่ง
จะส่งผลถึงการลดอัตราการแพร่ ของความชื ้นไปด้ วย (Waggoner and Reifsnyder 1968,
Seginer 1969, Linacre 1972, Monteith 1981, Rosenberg et al 1983, Knapp 1985, อ้ างถึง
ใน ณัฏฐ พิชยกรรม 1995:2-3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้ างที่มีพืชพันธุ์น้อยกว่า
บริเวณโดยรอบหรื อพื ้นที่เปิ ดโล่ง นอกจากนันความแตกต่
้
างของสภาพพื ้นผิวสําหรับการระเหยของ
นํ ้าควรจะถูกพิจารณาด้ วยในพื ้นที่เมืองซึง่ เต็มไปด้ วยถนน หลังคาที่มีการระบายนํ ้าดีมากและการ
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ที่มีระบบบําบัดนํ ้าเสียที่ดี สิง่ เหล่านี ้ทําให้ ฝนที่ตกลงมาไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ ว โดยไม่ได้ ถกู หน่วง
เอาไว้ ที่พื ้นผิวในระดับพื ้นดินของเมืองเลย สิ่งนี ้ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลของนํ ้าทังเข้
้ า
และออกจากเมือง ดังนันความชื
้
้นสัมพัทธ์ ในพื ้นที่เมืองจึงมีน้อยกว่าพื ้นที่ชนบท (Yoshino 1995,
Carisonand Bolad 1978, อ้ างถึงใน ณัฏฐ พิชยกรรม 1995:12)
2.1.6.3 การใช้ พลังงาน
กิ จกรรมต่า งๆ ที่ เ กิ ดขึน้ ในเมื อ งจํ า เป็ นต้ อ งใช้ พ ลัง งานปริ ม าณมาก พลัง งาน
เหล่านี ้ไม่สามารถนําไปใช้ ได้ อย่างสมบูรณ์ โดยพลังงานส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็ นความสามารถ ทําให้
เมืองร้ อนขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นพลังงานไฟฟ้า พลังงานจากเชื ้อเพลิงต่างๆ เช่น การใช้ นํ ้ามันรถยนต์ ใช้
พลังงานในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ เครื่ องปรับอากาศ พลังงานที่เปลี่ยนรูป
ภายหลังจากการใช้ พลังงานนี ้จะเปลี่ยนกลับมาเป็ นพลังงานความร้ อน และเข้ ามาสะสมอยู่ภายใน
เมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน จะมีการใช้ พลังงานจํานวนมากเพื่อทําความเย็นให้ กบั
ที่พกั อาศัยและอาคารสํานักงาน
2.1.6.4 มลภาวะและปรากฏการณ์ เรือนกระจก
มลภาวะจากรถยนต์ การก่ อ สร้ างโรงงานอุ ต สาหกรรม ทํ า ให้ ปริ ม าณก๊ าซ
แอมโมเนี ย ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มขึน้ เกิดเป็ นปรากฏการณ์ เรื อนกระจก
ความร้ อนที่อยูใ่ นเมืองจึงไม่สามารถสะท้ อนออกไปได้ ได้ แต่สะท้ อนกลับไปมาอยูภ่ ายในเมือง
2.1.6.5 กระแสลม
ลักษณะผังเมืองที่ซบั ซ้ อนไม่เป็ นระเบียบ ทําให้ ความสามารถในการถ่ายเทความ
ร้ อนด้ วยลมที่พดั ผ่านมีน้อย เมื่อเทียบกับรอบนอกเมืองซึ่งกระแสลมพัดพาความร้ อนออกไปได้
มากกว่า การสร้ างบ้ านแปลงเมืองได้ เปลี่ยนสภาพแวดล้ อมมากมาย พื ้นที่เดิมที่เคยเป็ นพื ้นที่สี
เขียวและพื ้นที่เพาะปลูกถูกเปลี่ยนเป็ นอาคารบ้ านเรื อน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมต่างๆ
ที่ตามมา เช่น การเดินทาง แหล่งงาน ที่อยู่อาศัย เป็ นแหล่งที่ใช้ พลังงานที่จะส่งผลต่อการสะสม
ความร้ อนทําให้ ไม่สามารระบายความร้ อนออกจากเมืองได้
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2.1.7 วิธีการแก้ ไขปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในเมือง
จากสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อนในเมือง พบว่าเกิดจากปั จจัย
หลายประการ ซึง่ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับของเมือง ดังนันวิ
้ ธีการแก้ ไขปรากฏการณ์ดงั กล่าวจึง
ควรเป็ นการร่ วมมือกันของผู้ที่อยู่ในเมือง เนื่องจากเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง การแก้ ไข
ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวไม่สามารถแก้ ไขได้ ทัง้ หมด

แต่เป็ นการช่วยบรรเทาความรุ นแรงและ

ผลกระทบที่เกิดขึ ้นให้ น้อยลง สามารถสรุปแนวทางได้ ดงั นี ้
1. การลดการดูดรังสีความร้ อนจากดวงอาทิตย์ เช่น การเลือกวัสดุผิวถนนหรื อ
อาคารให้ เป็ นสีอ่อน สามารถช่วยลดการดูดรังสีความร้ อนเข้ าสู่อาคาร และลดการใช้
พลังงานจากเครื่ องปรับอากาศ
2. การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในเมือง นอกจากการปลูกต้ นไม้ จะเป็ นการลดปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ สําหรับในเมืองต้ นไม้ ยงั ช่วยทําให้ เมืองเย็นลงโดย
วิธีการคายนํ ้าจากใบ ซึง่ ก็จะมีผลทําให้ ปริ มาณการใช้ เครื่ องปรับอากาศลดลง ต้ นไม้
ใหญ่ๆ ต้ นหนึ่งที่มีขนาดของพุ่มใบกว้ าง 30 ฟุต สามารถคายนํ ้าได้ ถึง 150 ลิตรต่อวัน ซึง่
เพียงพอที่ จะระบายความร้ อนได้ เท่ากับปริ มาณความร้ อนที่เกิ ดจากการเปิ ดหลอดไฟ
ขนาด 100 วัตต์ จํานวน 100 ดวง ในเวลา 8 ชัว่ โมง ส่วนการเลือกพื ้นที่และทิศทางปลูก
ต้ นไม้ ก็มีความสําคัญ หากปลูกให้ ใกล้ กบั อาคารพอที่จะสามารถบังแสงแดดให้ กบั อาคาร
ได้ และอยูใ่ นทิศทางที่จะบังกระแสลมร้ อนไม่ให้ เข้ ามาสูอ่ าคาร
นอกจากนี ้การบรรเทาผลกระทบของปรากฏการณ์เกาะความร้ อนยังรวมถึงการ
ใช้ วสั ดุที่มีผิวพื ้นสีขาวหรื อที่เป็ นวัสดุสะท้ อนความร้ อน

ซึ่งเป็ นการเพิ่มอัตราส่วนรังสีสะท้ อน

โดยรวมของเมืองส่วนการเพิ่มจํานวนของพืชพรรณที่คายนํา้ มาก

โดยมีการประยุกต์วิธีการ

ดังกล่าวในรู ปของหลังคาเขียว หรื อสวนหลังคา ซึง่ ในด้ านของงบประมาณค่าดําเนินการ พบว่า
การใช้ พื ้นผิวสีออ่ น หลังคาสีออ่ นและการปลูกต้ นไม้ ริมถนนมีคา่ ใช้ จ่ายตํ่าสุด
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2.1.8 การขยายตัวของเมืองกับปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน
ธนกฤต เทียนมณี (2545) กล่าวว่า ความก้ าวหน้ าที่รวดเร็ วของอุตสาหกรรมและ
ความเป็ นเมือง ได้ ก่อให้ เกิดการรวมศูนย์ของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรวมกิจกรรม
ทางสังคมไว้ ในพื ้นที่เมือง การขยายตัวของเมืองสมัยใหม่ที่ไม่ได้ มีการวางแผน ได้ ส่งผลกระทบต่อ
ชุม ชนเมื อ งอย่ า งมากมาย เช่ น ของเสี ย ที่ ป ล่อ ยจากโรงงานต่า งๆ และจากแหล่ง ที่ อ ยู่อ าศัย
มลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วจากยานพาหนะ พื ้นผิวของสิง่ ก่อสร้ างที่ดดู ซับความร้ อน
จากดวงอาทิตย์ ความร้ อนจากการเผาไหม้ ตา่ งๆ ความร้ อนจากเครื่ องปรับอากาศ ส่งผลกระทบต่อ
การดํารงชีวิตประจําวันและสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง และส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ
เหนือเมืองเป็ นอย่างมาก ผลที่ตามมาก็คือ ในเขตเมืองอุณหภูมิในอากาศสูงขึ ้นต่อเนื่องเกือบทังปี
้
และอุณหภูมิจะยิ่งสูงขึ ้นในอนาคต อุณหภูมิที่สูงขึ ้นเหล่านีม้ กั มีศูนย์กลางร่ วมกันบริ เวณรอบๆ
ศูนย์กลางเมือง
สุจิตรา เจริ ญหิรัญยิ่งยศ (2545) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิพื ้นผิวภายในเมืองเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ปกคลุมดิน อันมีผลมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นภายในเมืองซึง่ ได้ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับกับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งความเจริ ญเติบโตดังกล่าว ได้ ส่งผลทําให้ อุณหภูมิภายในเมือง สภาพแวดล้ อม และคุณภาพ
ชีวิตของคนที่อยูอ่ าศัยภายในเมืองเปลี่ยนแปลงไป
2.1.9 การตรวจหาความแตกต่ างของอุณหภูมิในเมือง
Henry et al., (1989) กล่าวถึงใน สุจิตรา เจริ ญหิรัญยิ่งยศ, (2545) ได้ กล่าวถึง
เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ ในการวัดหรื อวิเคราะห์ความแตกต่างของอุณหภูมิอนั ได้ แก่ วิธีการเปรี ยบเทียบ
อุณหภูมิในเมืองกับชนบท ซึง่ จะเกิดปั ญหาในการเลือกสถานีเพราะต้ องเลือกสถานีที่เป็ นตัวแทนที่
ดีของเมืองและชนบท และที่สําคัญการศึกษาความร้ อนในเมืองนันจะต้
้
องมีสถานีวดั หลายๆจุด
เพื่ อนํ ามาหามาตรฐานความถูกต้ องของวิธี ก ารทํ างาน วิธี ก ารใช้ รถยนต์ วิ่ง รอบเมือ งเพื่อเก็ บ
อุณหภูมิก็เป็ นวิธีที่มีความสะดวกในการเก็บข้ อมูล แต่ปัญหาที่สําคัญของวิธีนีค้ ือ การเก็บโดย
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รถยนต์นัน้ ถูกจํากัดโดยถนน และต้ องใช้ เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะวิ่งวนเก็ บจนครอบคลุมทั่วทัง้
เมือง ทําให้ เกิดข้ อจํากัดด้ านเวลาที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลอุณหภูมิที่จะนํามาวิเคราะห์ ส่วนวิธีการใช้
คอมพิวเตอร์ โมเดลที่ใช้ ในการศึกษาโครงสร้ างความร้ อนในเมืองนันมี
้ ปัญหาสําคัญคือ ตัวแปร ซึง่
จะต้ องพยายามทําให้ ใกล้ เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งมากที่สดุ และปั ญหาข้ อจํากัดบางอย่างของ
คอมพิวเตอร์ หรื อการขาดข้ อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่จะนํามาใส่ในโมเดล
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 สภาวะของภูมิอากาศกับสภาพแวดล้ อมในตัวเมือง
การเป็ นชุมชนเมืองได้ เปลี่ยนแปลงรู ปแบบภูมิประเทศให้ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่
ซับซ้ อนที่ถกู กําหนดโดยรู ปแบบ วัตถุ ปั จจัยและกิจกรรม ซึง่ แตกต่างกันอย่างมากกับภูมิประเทศ
ในชนบท ขณะที่พื ้นที่ที่รับความร้ อนจะมีปริ มาณมากเมื่อเทียบกับเขตชนบทที่อยู่ใกล้ เคียง ยิ่งไป
กว่านันอั
้ ตราความร้ อนที่สญ
ู เสียมาจากบรรยากาศในเมือง รวมทังความร้
้
อนที่ไหลเวียนอยูน่ นน้
ั ้ อย
มาก การเพิ่มขึ ้นของความร้ อนที่ร้ ู สึกได้ ประกอบกับอัตราความร้ อนตํ่าที่ถ่ายเทออกมาต้ องมาก
พอที่จะทดแทนปฏิกริยาที่เกิดจากความร้ อนของแสงอาทิตย์ที่ลดลง ผลที่ตามมาก็คือในเขตเมืองมี
อุณ หภูมิ ใ นอากาศสูง ขึน้ ค่อ นข้ า งต่อ เนื่ อ งตลอดทัง้ ปี และอุณ หภูมิ จ ะยิ่ ง สูง ขึน้ ในวัน ข้ า งหน้ า
อุณหภูมิเหล่านี ้มักจะมีศนู ย์กลางร่ วมกันรอบๆ ศูนย์กลางเมืองและได้ สร้ างเกาะความร้ อนขึ ้นใน
ภูมิประเทศ และการเพิ่มขึ ้นของเกาะความร้ อนนัน้ ก็ผนั แปรไปตามขนาดของเมือง(ขึ ้นอยู่กบั ขนาด
ของประชากร)และสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคนันๆ
้ โดยทัว่ ไปเมืองขนาดใหญ่ที่มีอากาศปลอด
โปร่งจะสร้ างปรากฏการณ์เกาะความร้ อนอย่างรุนแรง
บรรยากาศในเมื อ งที่ มี ลัก ษณะค่ อ นข้ า งซับ ซ้ อ น เกิ ด จากวัส ดุที่ เ ป็ นของภูมิ
ประเทศในเมืองมีคุณสมบัติที่ดูดซับความร้ อนที่ แตกต่างกันมากกว่าวัสดุที่เป็ นของภูมิประเทศ
แบบชนบท การถ่ายเทของปริ มาณความร้ อนของถนนและสิ่งก่อสร้ าง สามารถถ่ายเทความร้ อนได้
ตํ่ากว่าการถ่ายเทความร้ อนในภูมิประเทศในชนบท นั่นหมายความว่าโดยทั่วไปแล้ วอุณหภูมิที่
สูงขึ ้นพร้ อมกับการดูดซับปริ มาณแสงอาทิตย์ได้ ส่งผ่านไปถึงพื ้นผิวของเมืองสลับกับความร้ อนที่
ขึ ้นไปซ้ อนทับบนอากาศอย่างรวดเร็ วทําให้ คา่ อุณหภูมิในอากาศเพิ่มสูงขึ ้น ประกอบกับความร้ อน
ที่จะได้ รับเพิ่มจากการปล่อยออกมาจากสิง่ ที่ได้ ประดิษฐ์ ขึ ้นมา เช่น รถยนต์ เครื่ องจักร อาคาร ฯลฯ
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สิ่งเหล่านี ้เป็ นตัวที่สร้ างพลังงานความร้ อนให้ แก่เมือง นอกจากนี ้ความสามารถการถ่ายเทความ
ร้ อนของเมืองอีกสาเหตุที่ควรจะพิจารณาคือ ความเร็ วลม โดยทัว่ ไปเมืองมักจะมีความเร็ วลมตํ่าที่
ระดับ พื น้ ดิ น ดัง นัน้ อากาศที่ ร้ อนมัก จะไม่ ไ หลออกไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เหมื อ นในพื น้ ที่ ช นบท
บรรยากาศในเมืองจะเก็บความร้ อนไว้ มาก เพราะว่ามีสว่ นประกอบของคาร์ บอนไดออกไซด์สงู กว่า
2.2.2 การศึกษาเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับอิทธิพลของพืน้ ที่สีเขียวที่มีผลต่ อสภาพในเมือง
ณัฏฐ พิชกรรม และคณะ (2541)ได้ ทําการศึกษาเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับอิทธิ พลของ
พื ้นที่สีเขียวที่มีต่อสภาพในเขตเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าพื ้นที่สีเขียวในเขตเมืองจะมี
อิทธิพลต่อสภาพอากาศในเมืองจริ งหรื อไม่โดยเฉพาะในเรื่ องของการช่วยลดอุณหภูมิอากาศใน
เมือง ดังที่มีการรายงานผลการศึกษาในหลายประเทศเพื่อดูว่าสําหรับประเทศไทยนันจะเป็
้
นไปใน
ทํานองเดียวกันหรื อไม่ และนอกจากนัน้ จะมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้ องด้ วยหรื อไม่อย่างไร หากมี
แนวโน้ มว่าพื ้นที่สีเขียวอาจมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิอากาศได้ ขนาดและองค์ประกอบของ
พื ้นที่สีเขียวจะมีความแตกต่างกันหรื อไม่อีกทังหากมี
้
องค์ประกอบที่ต่างกันเหล่านี ้ จะมีผลในการ
ลดอุณหภูมิอากาศที่แตกต่างกันหรื อไม่
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ เลือกพื ้นที่ศกึ ษาไว้ 3 แห่ง เพื่อเป็ นตัวแทน ซึง่ ประกอบด้ วย
1. เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
3. เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดยที่ พิ จ ารณาจากภาพถ่ า ยทางอากาศของแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ง สามารถจํ า แนก
ลักษณะการกระจายตัวของพื ้นที่สีเขียวและพื ้นที่ที่มีสงิ่ ก่อสร้ างได้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
1. เทอร์ โมมิเตอร์ (Thermometer) แบบดิจิตอลรุ่ น DMB-100 เพื่อวัดอุณหภูมิ
อากาศ
2. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) แบบดิจิตอล รุ่น CH-50 เพื่อวัดความชื ้นสัมพัทธ์
ในอากาศ
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3. Area-curvimeter เพื่อวัดปริ มาณของสิ่งปกคลุมพื ้นที่ในแต่ละพื ้นที่ที่ศกึ ษา
จากภาพถ่ายทางอากาศ
4.ภาพถ่ายทางอากาศของพื ้นที่ที่ศกึ ษาทัง้ 3 แห่ง จากกรมแผนที่ทหารถ่ายเมื่อปี
พ.ศ. 2538 เพื่อใช้ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิธีการเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ทงั ้ 3 แห่ง จะใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลแบบเดียวกัน ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลเกี่ยวกับการกระจายตัวของอุณหภูมิอากาศและความชื ้นสัมพัทธ์ ในอากาศ โดยการติดตัง้
เทอร์ โมมิเตอร์ และไฮโกรมิเตอร์ ที่รถยนต์ ซึ่งเครื่ องมือนี ้มีความสูงสามารถวัดข้ อมูลที่ต้องการได้
ภายใน 1 วินาที ส่วนที่เป็ นเซนเซอร์ วดั ข้ อมูลจะถูกแยกมาจากส่วนที่ใช้ แสดงผล และติดตังใน
้
กระบอกพลาสติกซึง่ ห่อหุ้มด้ วยอลูมินมั่ เพื่อป้องกันความร้ อนและแสงจากดวงอาทิตย์
กระบอกพลาสติกนี ้จะถูกติดตังบนหลั
้
งคารถยนต์ ในขณะที่ส่วนที่ใช้ แสดงผลจะ
ติดตังภายในรถยนต์
้
เพื่อความสะดวกในการอ่านข้ อมูลเมื่อรถยนต์แล่นผ่านจุดวัดข้ อมูลที่กําหนด
ไว้ ในเส้ นทางการเก็บข้ อมูล ตังแต่
้ จุดเริ่ มต้ นจนถึงจุดสิ ้นสุดโดยพิจารณาจากสภาพพื ้นที่โดยรวม
ของแต่ละเขต เพื่อให้ เส้ นทางและจุดที่เก็บข้ อมูลมีการกระจายตัวไปในพื ้นที่อย่างทัว่ ถึงจะบันทึก
จุดที่รถยนต์วิ่งได้ ระยะทางทุกๆ 500 เมตร นอกจากนี ้ความเร็วของรถยนต์ที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล จะ
ใช้ ความเร็วคงที่ประมาณ 40-60 กม. / ชม. ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของการจราจรในแต่ละช่วงเวลา เพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลจากการเปลี่ยนแปลงความเร็ วของรถยนต์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทําแผนที่การกระจายตัวของสิ่งปกคลุมพื ้นที่ตา่ งๆ ของแต่ละเขตจากภาพถ่าย
ทางอากาศ
2. นําข้ อมูลของอุณหภูมิอากาศที่วดั ได้ ในพื ้นที่ มาเขียนเป็ นเส้ นการกระจายของ
อุณหภูมิ ( Isotherm ) ลงบนแผนที่การกระจายตัวของอุณหภูมิอากาศของเขตนันๆ
้
3. นําข้ อมูลของความชื ้นสัมพัทธ์ อากาศที่วดั ได้ ในพื ้นที่ มาเขียนเป็ นเส้ นการ
กระจายของความชื ้นสัมพัทธ์ ( Isoline of Relative Humidity ) ลงบนแผนที่การกระจาย
้
ตัวของความชื ้นสัมพัทธ์อากาศของเขตนันๆ
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4. จําแนกสิ่งปกคลุมพื ้นที่ต่างๆ ซึง่ อยู่ภายในพื ้นที่วงกลมที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ยาว 500 เมตรโดยมีจุดศูนย์กลางจากภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งประกอบด้ วยสิ่งปกคลุม
พื ้นที่จํานวน 6 ชนิด ดังนี ้
- พื ้นที่ที่มีสงิ่ ก่อสร้ าง
- พื ้นที่ที่มีต้นไม้ ใหญ่ปกคลุม
- พื ้นที่ที่มีหญ้ าปกคลุม
- พื ้นที่นํ ้า
- พื ้นที่นา
- พื ้นที่ที่ไม่มีสงิ่ ใดปกคลุมผิวดิน
5. การคํานวณหาความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่สีเขียวกับอุณหภูมิอากาศในพื ้นที่
วงกลมที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 500 เมตร โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Simple
Regression

โดยที่พื ้นที่สีเขียวและอุณหภูมิอากาศเป็ นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ตามลําดับ
6. การคํานวณหาความสัมพันธ์ ระหว่างชนิดของสิ่งปกคลุมพื ้นที่กบั อุณหภูมิ
อากาศในพื น้ ที่ ว งกลมที่ มี เ ส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางยาว 500 เมตร โดยใช้ วิ ธี แ บบ Mutiple
Regression โดยที่ชนิดของสิ่งปกคลุมพื ้นดินและอุณหภูมิอากาศเป็ นตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามตามลําดับ
สรุ ปผลการศึกษา หลังจากที่ได้ ข้อมูลและทําการวิเคราะห์แล้ วสามารถทําการ
สรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้ ในช่วงเวลาบ่ายของวันซึง่ เวลาที่ร้อนที่สดุ (ช่วงเวลา 15.00 น.) อุณหภูมิ
อากาศที่สงู และลักษณะรู ปแบบปรากฏการณ์เกาะความร้ อน จะปรากฏในบริ เวณที่มีสิ่งก่อสร้ าง
อยู่ร วมกัน อย่า งหนาแน่ น เป็ นบริ เ วณกว้ า ง ในทางตรงกัน ข้ า มอุณ หภูมิอากาศที่ ตํ่า จะปรากฏ
บริ เ วณที่ มี พื น้ ที่ สีเ ขี ย วเป็ นองค์ ป ระกอบหลัก หรื อ เป็ นสวนสาธารณะที่ มี พื น้ ที่ ใหญ่ พ อสมควร
รู ปแบบเส้ นการกระจายตัวมีลกั ษณะค่อนข้ างยุ่งเหยิงและระยะห่างของแต่ละเส้ นของอุณหภูมิ
อากาศจะค่อนข้ างห่างเท่ากัน แสดงว่าอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงน้ อย ค่าความต่างของอุณหภูมิ
อากาศสูงกับตํ่าพบว่ามีค่าต่างกันค่อนข้ างน้ อย การกระจายตัวของความชืน้ สัมพัทธ์ มีแนวโน้ ม
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คล้ ายการกระจายตัวของอุณหภูมิอากาศทังในช่
้ วงบ่ายและเช้ าตรู่ แต่ค่าสูงและตํ่าจะแตกต่างกัน
กล่าวคือ ความชื ้นสัมพัทธ์ ตํ่าจะปรากฏบริ เวณที่มีสิ่งก่อสร้ างอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ในทางตรง
ข้ ามความชื ้นสัมพัทธ์ สงู จะปรากฏบริ เวณที่มีพื ้นที่สีเขียวเป็ นองค์ประกอบหลักหรื อเป็ นพื ้นที่ที่เป็ น
สวนสาธารณะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่สีเขียวกับอุณหภูมิอากาศมีแนวโน้ มว่า ภายในพื ้นที่
วงกลมที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 500 เมตร โดยมีจดุ ที่วดั อุณหภูมิเป็ นจุดศูนย์กลาง การเพิ่มพื ้นที่
สีเขียวช่วยลดอุณหภูมิลงได้ และพบว่าในช่วงเวลาบ่ายการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวจะช่วยลดอุณหภูมิ
อากาศลงได้ มากกว่าช่วงเช้ าตรู่
ความสัมพันธ์ ระหว่างชนิดของสิ่งปกคลุมพื ้นที่กบั อุณหภูมิอากาศ มีแนวโน้ มว่า
ในพื ้นที่วงกลมซึง่ มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 500 เมตร โดยมีจดุ วัดอุณหภูมิเป็ นจุดศูนย์กลางสิ่งปก
คลุมพื ้นที่ที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศมี 3 ชนิด คือ
1. พื ้นที่ที่มีต้นไม้ ปกคลุม
2. พื ้นที่ที่มีหญ้ าปกคลุม
3. พื ้นที่นา
การเพิ่มพื ้นที่ของสิ่งปกคลุมเหล่านี ้จะช่วยลดอุณหภูมิอากาศลงได้ เช่นเดียวกับ
อิทธิพลของพื ้นที่สีเขียว เพียงแต่มีความแตกต่างกันที่ปริ มาณองศาที่ลดลงและมีคา่ แตกต่างกันไป
ในแต่ละวัน แต่จะพบว่าในช่วงเวลาบ่าย การเพิ่มของสิ่งปกคลุมพื ้นที่ที่เหลืออีก 2 ชนิด คือ พื ้นที่
นํ ้า และพื ้นที่ที่ไม่มีสงิ่ ใดปกคลุมผิวดินนันไม่
้ ได้ แสดงต่ออุณหภูมิอากาศทัง้ 3 แห่ง
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2.2.3 เกาะความร้ อนเหนือมหานคร
จริ ยา บุญญวัฒน์ และคณะ (2542) ทําการศึกษาโดยเป็ นการศึกษาถึงเกาะ
ความร้ อนเหนือกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบวิธีการตรวจวัดและควบคุม
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนเหนือมหานคร โดยใช้ เครื่ องมือและวิธีการศึกษาดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านภูมิอากาศและการขยายตัวของกรุ งเทพมหานครใน
อดีต
2. การติดตังระบบตรวจวั
้
ดภาคพื ้นดิน เพื่อวัดอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในเขตเมืองเทียบกับชานเมือง โดยมีสถานีหลัก 7 แห่ง คือ ที่สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย(AIT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุณ ทหารลาดกระบัง มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์ศาลายา) และศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพื่อวัดอุณหภูมิ ความชื ้น ลักษณะต่างๆ ทางอุตนุ ิยมวิทยา ซึ่งได้ แก่ ปริ มาณรังสีจาก
ดวงอาทิตย์ ทิศทางความเร็ วลม ปริ มาณฝน และความดันบรรยากาศ โดยข้ อมูลจะถูก
บันทึก ทุกๆ 30

นาที ตลอด 24

ชั่วโมง และสถานี ย่อย 3 แห่ง ที่ ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิป้องกันควันพิษ
3. ตรวจอุณหภูมิที่ระดับสูงจากพื ้นดินในแนวดิง่ โดยการใช้ บอลลูนใน 4 พื ้นที่ คือ
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ศูนย์
กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด (KMUTT) และบริ เวณพื ้นที่สีเขียวบางกระเจ้ า (BKC) บันทึก
อุณหภูมิเวลาประมาณ 12.00น. ถึง 24.00 น.
4. เครื่ องวัดพลังงานความร้ อน (Thermography) ติดตังบนชั
้ น้ 20 ของตึกคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อวัดอุณหภูมิพื น้ ผิวของหลังคาอาคาร
สิง่ ก่อสร้ าง ถนน สนามพื ้นที่สีเขียว
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5. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินและอุณหภูมิของสิ่งปกคลุมดิน ในภาพ
กว้ า งจากการวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ GIS

(Geographic

Information System)
6.

นําข้ อมูลเหล่านีม้ าพัฒนาแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ เชิง

ปริมาณและสร้ างภาพจําลองของโดมความร้ อนจากมหานคร ที่เป็ นผลลัพธ์ ของเหตุปัจจัย
ต่างๆ รวมกัน
ซึง่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ นสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
1. ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนเหนือกรุ งเทพมหานคร ที่ตรวจได้ มีคา่ ความเข้ ม
ของมลภาวะทางความร้ อน 3-5 องศาเซลเซียส บริ เวณกลางกรุ งสูงกว่าอุณหภูมิบริ เวณ
ชานเมืองในช่วงเวลากลางคืนในฤดูหนาวสูงกว่าฤดูฝนและฤดูร้อน ซึ่งมีอิทธิพลจากรังสี
ความร้ อนดวงอาทิตย์
2. ต้ นไม้ ใหญ่ในพื ้นที่สีเขียว เป็ นปั จจัยที่ช่วยผ่อนคลายความรุ นแรงของโดม
ความร้ อนเหนือมหานคร โดยเฉพาะเวลากลางวันที่ต้นไม้ ใช้ คาร์ บอนไดออกไซด์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และคายนํ ้ากับออกซิเจนสู่บรรยากาศ ทําให้ อณ
ุ หภูมิของอากาศและมลพิษ
ลดลง
3. แหล่งนํ ้าผิวดิน เช่น แม่นํ ้า ลําคลอง บ่อ สระ นํ ้าฝน นํ ้าท่วมขัง และความชื ้นใน
อากาศช่วยบรรเทามลภาวะความร้ อนของกรุงเทพมหานครได้
4. ลมทะเลที่พดั จากใต้ ขึ ้นเหนือ ช่วยให้ บริ เวณกรุงเทพมหานครตอนใต้ เย็นลงได้
เล็กน้ อย
5. กิจกรรมของมนุษย์ที่ลดลงในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการช่วยลดการใช้
พลังงานในกรุงเทพมหานคร และช่วยให้ เมืองเย็นลงได้
6. เมื่อทําการเปรี ยบเทียบโดมความร้ อนเหนือกรุ งเทพมหานคร กับมหานคร
โตเกี ยว พบว่าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิของกรุ งเทพมหานครเร็ วกว่าในช่วงเวลาเพียงครึ่ ง
ศตวรรษ คือ มีแนวโน้ มการเพิ่มอุณหภูมิที่ตํ่าสุด (Lowest Temperature) ประมาณ 1.2
องศาเซลเซียส
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2.2.4 ผลของสิ่ งปกคลุ ม ดิ น ต่ อการเกิ ด ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนของเมื อ งใน
กรุ งเทพมหานคร
กนกวรรณ โกมลวีระเกตุ (2541) ทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพขอเมือง ได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรที่อยู่ในเมืองและลักษณะภูมิทศั น์
ของเมือง มีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความซับซ้ อนทังจากรู
้
ปทรง วัสดุก่อสร้ างและกิจกรรมที่มนุษย์
ได้ กระทํ า ในการศึกษาได้ เลือกพืน้ ที่ศึกษาเป็ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเป็ นพืน้ ที่ศึกษา
เนื่องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นมหานครขนาดใหญ่มีการขยายตัวอย่างไม่เป็ นทิศทาง การเพิ่มขึ ้น
ของสิ่งปลูกสร้ างได้ ส่งผลให้ พื ้นที่สีเขียวลดลง ทําให้ กรุ งเทพมหานครต้ องเผชิญต่อผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนเป็ นอย่างมาก
จากรายละเอียดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึง่ อยู่กบั การใช้ ที่ดินและชนิดของ
สิ่งปกคลุมพื ้นดิน การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อนําข้ อมูลที่สํารวจได้ จากดาวเทียม Landzat มาหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าอุณหภูมิกับสิ่งปกคลุมพื ้นผิวและการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 9 ประเภท คือ
1. พื ้นที่ที่อยูอ่ าศัย
2. พื ้นที่อตุ สาหกรรม
3. พื ้นที่ที่อยูอ่ าศัยปะปนกับพื ้นที่อตุ สาหกรรม
4. พื ้นที่ที่มีพืชปกคลุม
5. นาข้ าวที่เก็บเกี่ยวแล้ ว
6. พื ้นดินเปิ ดโล่ง
7. นาข้ าวที่กําลังเจริ ญเติบโตหรื อพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
8. บ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
9. แหล่งนํ ้า
2.2.4.1 วิธีการศึกษาและการเก็บข้ อมูล
1. ศึกษาข้ อมูลจากกรมอุตนุ ิยมวิทยา ของกรุ งเทพมหานคร ในปี ค.ศ.1988 –
1997
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2. ข้ อมูลเกี่ยวกับพื ้นที่ในกรุงเทพมหานคร และบริ เวณปริ มณฑล ในปี ค.ศ. 1993
ข้ อมูลนี ้จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึง่ ประกอบด้ วย ขอบเขตทางการปกครอง การขนส่ง แม่นํ ้า
และการใช้ ที่ดิน แผนที่ทางภูมิศาสตร์ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แล้ วทําการ
ตรวจสอบข้ อมูลในบริ เวณที่ทําการศึกษา และตรวจสอบข้ อมูลจากดาวเทียม โดยใช้ เครื่ องมือ
ตรวจสอบรังสีและการใช้ สญ
ั ลักษณ์ทางด้ านธรณีวิทยาของดาวเทียม Landsat 5 เนื ้อหาที่เขียนลง
ในแผนที่ทําขึ ้นจาก National Research Council Of Thailand ( NRCT ) ที่ถกู บันทึกไว้ ในวันที่
30 มีนาคม 1988 และ 24 เมษายน 1997 ตามลําดับ
2.2.4.2 วิธีการดําเนินการ
ในการดําเนินการศึกษาเริ่ มจากการกําหนดพื ้นที่ ขอบเขตในการวิจยั คือ ในบริ เวณเขต
กรุ งเทพมหานคร และในเขตปริ มณฑล หลังจากนันมี
้ การใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาวะ
อากาศ จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา ในช่วงปี ค.ศ. 1988-1997 รวมไปถึงการใช้ ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้
จากดาวเทียมนําไปประมวลผลข้ อมูลทังหมดในเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ โดยทังนี
้ ้สามารถอ่านข้ อมูล
สําคัญที่ได้ แยกเป็ นประเด็นหลักได้ 2 ประเด็น คือ
ภาพถ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ ที่ ดิ น รวมถึ ง สิ่ง แวดล้ อ มที่ มี สิ่ ง ปลูก สร้ างบน
พื ้นดิน เช่น บริ เวณเขตที่พกั อาศัย บริ เวณย่านอุตสาหกรรม บริ เวณที่เป็ นย่านพักอาศัยและแหล่ง
อุต สาหกรรมภาพที่ ป รากฏได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาสํ า คัญ คื อ การเจริ ญ เติบ โตของ
เมืองกรุ งเทพมาหานครและปริ มณฑล กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ วโดยกําลังรุ กรานพื ้นที่สีเขียวและ
พื ้นที่เกษตรกรรม
ภาพถ่ายที่ได้ โดยผ่านเครื่ องมือตรวจสอบจากดาวเทียม นอกเหนือจากการทราบ
ถึงการใช้ ที่ดนิ แล้ ว ยังมีการวิเคราะห์ถึงแถบสีที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงรังสี
ความร้ อนและการเพิ่มอุณหภูมิในบริ เวณนันๆ
้ ผลที่ได้ จากการตรวจสอบครัง้ นี ้ทําให้ ทราบถึงการ
กระจายรังสีของอุณหภูมิความร้ อนในบรรยากาศของพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดย
ทังนี
้ ้รังสีของอุณหภูมิความร้ อนนี ้มีความเกี่ยวพันกับชนิดของสิง่ ปลูกสร้ างที่ปกคลุมบนผิวดิน
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2.2.4.3 ผลการวิจัย
ซึ่งจากการวิจัยในครัง้ นี ้ ทําให้ มีการจัดกลุ่มการใช้ ที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานคร
และเขตปริ มณฑล ออกมาเป็ น 7 กลุม่ คือ
1. บริเวณพื ้นที่ที่มีสงิ่ ปลูกสร้ าง
2. บริ เวณพื ้นที่สีเขียว
3. บริเวณพื ้นดินโล่ง ไม่มีสงิ่ ปกคลุม
4. บริ เวณนาข้ าว
5. บริ เวณที่ราบนํ ้าท่วมถึง
6. บริเวณหนองนํ ้า แหล่งนํ ้าที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
7. บริเวณแหล่งนํ ้าทัว่ ไปตามธรรมชาติ
บริ เ วณที่ พ บนี ้ มี ก ารสั ง เคราะห์ ข้ อมู ล จากภาพถ่ า ยดาวเที ย วโดยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ออกมาเป็ นแถบสี ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงเขตที่มีอุณหภูมิสงู คือ บริ เวณที่มีสิ่งปลูกสร้ าง
แสดงให้ เห็นเป็ นแถบสีแดงซึง่ แสดงค่าอุณหภูมิที่สงู กว่าบริ เวณที่สงู กว่าบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่โล่งหรื อ
พื ้นที่สีเขียว รวมถึงแหล่งนํ ้า ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้ ได้ แสดงให้ เห็นถึงการใช้ ประโยชน์ที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ างบนดิน สิ่งเหล่านี ้เป็ นสาเหตุสําคัญในการก่อให้ เกิดเกาะความร้ อน การเพิ่มขึ ้นของค่า
อุณหภูมิความร้ อนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
2.2.5 ปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนกับสภาพทางกายภาพของเมือง
ธนกฤต เทียนมณี (2545) ทําการวิจยั โดยงานวิจยั นี ้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษา
ปรากฏการณ์เกาะความร้ อน (The Urban Heat Island Phenomena) โดยมุ่งเน้ นการศึกษาปั จจัย
ที่ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ ดงั กล่าว ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้จะนําไปสู่ความเข้ าใจถึง
สาเหตุของปั ญหา

และเป็ นแนวทางในการออกแบบชุมชนเมืองต่อไปในอนาคตได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากพื ้นที่กรุงเทพมหานคร 5 บริ เวณ ในระหว่างฤดูฝนและฤดู
หนาวปี พ.ศ. 2544 ซึง่ ได้ แก่พื ้นที่บริ เวณ
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1. เขตรัตนโกสินทร์
2. เขตเยาวราช
3. เขตสามย่าน
4. เขตสีลม
5. เขตบางกะปิ
โดยแต่ละพื ้นที่จะมีขนาดเนื ้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากมีข้อจํากัด
ในเรื่ องของเวลาที่ จะใช้ วัดอุณหภูมิในช่วงเวลาที่อุณหภูมิมีค่าคงที่มากที่สุด การเก็ บข้ อมูลจะ
ทดลองเก็บข้ อมูลในเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของเมืองกับอุณหภูมิและได้ จดั กลุม่
พื ้นที่เป็ น 3 กลุม่ ตามความหนาแน่นของพื ้นที่โดยใช้ คา่ พื ้นที่อาคารต่อพื ้นที่ดินF.A.R.(Floor Area
Ratio) เป็ นตัวกําหนดค่าความแตกต่างของความหนาแน่นของเมือง และอุณหภูมิของอากาศ คือ
1. พื ้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง ได้ แก่ พื ้นที่สีลมและพื ้นที่เยาราช
2. พื ้นที่ที่มีความหนาแน่นปานกลาง ได้ แก่ พื ้นที่รัตนโกสินทร์ และพื ้นที่สามย่าน
3 .พื ้นที่ที่มีความหนาแน่นตํ่า ได้ แก่ พื ้นที่บางกะปิ
2.2.5.1 วิธีดาํ เนินการวิจัย
1.

ศึกษาถึงการเกิดปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนในเขตพื ้นที่เมือง โดยเป็ น

การศึกษาข้ อมูลจากหนังสือ เอกสารต่างๆ และงานวิจยั ที่เคยตีพิมพ์
2. รวบรวมข้ อมูลอุณหภูมิจากการสํารวจภาคสนามโดยการติดตังเทอร์
้
โมมิเตอร์ ที่
รถยนต์ ซึง่ เครื่ องมือนี ้มีความสูงสามารถวัดข้ อมูลที่ต้องการได้ ภายใน 1 วินาที ส่วนที่เป็ น
เซนเซอร์ วดั ข้ อมูลจะถูกแยกมาจากส่วนที่ใช้ แสดงผล และติดตังในกระบอกพลาสติ
้
กซึ่ง
ห่อหุ้มด้ วยอลูมินมั่ เพื่อป้องกันความร้ อนและแสงจากดวงอาทิตย์กระบอกพลาสติกนี ้จะ
ถูกติดตังบนหลั
้
งคารถยนต์ ในขณะที่ส่วนที่ใช้ แสดงผลจะติดตังภายในรถยนต์
้
เพื่อความ
สะดวกในการอ่านข้ อมูลเมื่อรถยนต์แล่นผ่านจุดวัดข้ อมูลที่กําหนดไว้ ในเส้ นทางการเก็บ
ข้ อมูล
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3. วิเคราะห์ถึงลักษณะการกระจายตัวของเส้ นอุณหภูมิในพื ้นที่ศึกษา โดยนํา
ข้ อมูลที่ ได้ จากการสํา รวจมาสร้ างเป็ นแผนที่ แสดงแผนที่ การกระจายตัวของอุณหภูมิ
อากาศ
2.2.5.2 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิอากาศที่สงู และปรากฏการณ์เกาะความร้ อนจะ
ปรากฏในบริ เวณที่มีสิ่งก่อสร้ างอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ซึง่ ได้ แก่บริ เวณที่พกั อาศัย บริ เวณธุรกิจ
การค้ า และบริ เวณที่มีการจราจรหนาแน่น อุณหภูมิอากาศที่ตํ่าจะปรากฏในบริ เวณพืน้ ที่ซึ่งมีค่า
ความหนาแน่นของอาคารตํ่า และบริ เวณพื ้นที่ที่มีสวนสาธารณะซึง่ มีพื ้นที่สีเขียวเป็ นองค์ประกอบ
หลัก
2.2.6 การใช้ ประโยชน์ จากภาพถ่ ายดาวเทียมแลนด์ เซท ทีเอ็ม ช่ วงคลื่นความร้ อนในการ
ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพืน้ ผิว : ผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของ
อาคารสูงในกรุ งเทพมหานคร
สุจิตรา เจริ ญหิรัญยิ่งยศ (2545) ทําการศึกษาปั ญหาการขยายตัวของเมืองเป็ น
ซึ่งปั ญหาที่สําคัญของกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของประชากรทําให้ มีความต้ องการ
ด้ านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ ้น แต่เนื่องจากข้ อจํากัดด้ านพื ้นที่ทําให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของอาคารสูงเพื่อ
ตอบสนองกับความต้ องการที่มีมากขึ ้น ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อน ที่สง่ ผล
ให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุณหภูมิพื ้นผิว
ด้ วยข้ อมูลที่ได้ จากดาวเทียมแลนด์เซท ทีเอ็ม ช่วงคลื่นความร้ อนสามารถบ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ ที่ดนิ กับอุณหภูมิพื ้นผิว เมื่อมีการเพิ่มขึ ้นของอาคารสิ่งปลูกสร้ างจะ
ส่งผลทํ าให้ อุณหภูมิพืน้ ผิวในกรุ งเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีอาคาร
หนาแน่นจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น ซึ่งจากการศึกษาโดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทาง
อากาศได้ แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาแน่นอาคารกับอุณหภูมิพื ้นผิวในระดับ
กลุม่ อาคาร
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2.2.6.1 วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ทําเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยเป็ นข้ อมูลจากดาวเทียม แลนด์แซททีเอ็ม 5 ข้ อมูล
แผนที่ ภูมิประเทศ แผนที่ขอบเขตการปกครองและภาพถ่ายทางอากาศกรุ งเทพ ข้ อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนจากกรมอุตนุ ิยมวิทยา
2. ทําการสร้ างแผนที่การใช้ ที่ดนิ และหาอุณหภูมิจากข้ อมูลดาวเทียม โดยทําการ
ปรับแก้ ไขภาพและความสว่างของข้ อมูลจากดาวเทียมเพื่ อลดความคลาดเคลื่อนของ
ข้ อมูล
3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าอุณหภูมิพื ้นผิวกับการใช้ ที่ดิน โดยแบ่งการใช้
ที่ดนิ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือพื ้นที่เปิ ดโล่ง และพื ้นที่ที่มีสงิ่ ปลูกสร้ าง
2.2.6.2 สรุ ปผลการวิจัย
ในบริ เวณที่มีประเภทการใช้ ที่ดินแบบพื ้นที่เปิ ดโล่ง จะมีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวเฉลี่ยตํ่า
กว่าบริ เวณที่มีสิ่งปลูกสร้ างปกคลุมดิน เนื่องจากบริ เวณพื ้นที่เปิ ดโล่งนันจะประกอบด้
้
วยแหล่งนํ ้า
และพื ้นที่สีเขียว ที่สามารถช่วยลดความรุ นแรงของความร้ อนได้ เนื่องจากแหล่งนํ ้าและต้ นไม้ ช่วย
คายนํ ้ากลับสูช่ นบรรยากาศ
ั้
จึงทําให้ อณ
ุ หภูมิพื ้นผิวเฉลี่ยในบริ เวณนี ้มีคา่ ไม่สงู นัก ดังนันในบริ
้
เวณ
ปริมณฑลที่มีพื ้นที่เปิ ดโล่งมากกว่าในกรุงเทพฯ จึงมีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวเฉลี่ยตํ่ากว่า ในขณะที่กรุงเทพ
ที่มีประเภทการใช้ ที่ดินแบบสิ่งปลูกสร้ าง เช่น อาคาพาณิชย์ คลังสินค้ า โรงงาน และบ้ าน ที่มีอยู่
เป็ นจํานวนมาก ซึ่งวัสดุที่นํามาใช้ ปลูกสร้ างอาคารเหล่านี ้มักจะประกอบไปด้ วย เหล็ก คอนกรี ต
สังกะสี นันเป็
้ นตัวดูดซับและกักความร้ อนเอาไว้ ทําให้ เป็ นบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวเฉลี่ยสูงกว่า
บริ เวณอื่น อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ บริ เวณที่มีกลุ่มอาคารที่อยู่ชิดกันเป็ นกลุ่มก้ อน มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิว
เฉลี่ยสูงกว่าบริ เวณอื่ น อาจเป็ นเพราะขนาดความกว้ าง ความยาว และความสูงของอาคารที่
เท่ากัน และอยู่ชิดติดกันเป็ นแนวเดียว ทําให้ เกิดการบังลมกันเอง และทําให้ ไม่มีช่องว่างให้ ลมพัด
ผ่านเข้ าออกเพื่อถ่ายเทความร้ อนออกไปจากอาคาร
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2.2.7 การศึกษาผลของพืน้ ที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุ งเทพมหานคร
ณัฏฐ พิชกรรม และเกษม จันแก้ ว (2540) ทําการศึกษาถึงผลของพื ้นที่สีเขียวที่มี
ต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางเบื ้องต้ นในการแก้ ไข
ปั ญหาสภาพอากาศร้ อนในกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆ ของประเทศไทย
2.2.7.1 วิธีดาํ เนินการ
วัดอุณหภูมิอากาศสูงสุดและตํ่าสุดในแต่ละวัน โดยทําการบันทึกข้ อมูลทุกเดือน
เดือนละ 4 วัน และคํานวณเป็ นข้ อมูลอุณหภูมิสงู สุดและตํ่าสุดเฉลี่ยของฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดู
ฝน ตังแต่
้ พฤศจิกายน 2540 ถึงตุลาคม 2542 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร
จากนันนํ
้ าข้ อมูลไปเขียนเส้ น Isotherm บนแผนที่แสดงการกระจายตัวของพื ้นที่ประเภทต่างๆ ที่ปก
คลุมพื ้นที่ซงึ่ ประกอบด้ วย
- พื ้นที่ที่มีสงิ่ ก่อสร้ าง
- พื ้นที่ที่มีต้นไม้ ใหญ่ปกคลุม
- พื ้นที่สนามหญ้ า
- พื ้นที่นํ ้า
- พื ้นที่ที่ไม่มีสงิ่ ใดปกคลุมผิวดิน
จากนันทํ
้ าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ปริ มาณพื ้นที่ประเภทต่างๆ กับอุณหภูมิ
ในแต่ละฤดูโดยใช้ วิธี Simple linear regression และ Multiple linear regression ซึง่ จากการ
วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติระหว่างพื ้นที่ประเภทต่างๆ ที่ปกคลุมพื ้นที่กับอุณหภูมิอากาศ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ประเภทต่างๆ ที่ปกคลุมพื ้นที่กบั อุณหภูมิอากาศแบบผกผันเช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่สีเขียวกับอุณหภูมิอากาศ โดยพบว่า พื ้นที่ที่มีต้นไม้ ใหญ่ปกคลุมและ
พื ้นที่สนามหญ้ า มีผลต่อการลดลงของอุณหภูมิเช่นเดียวกับอิทธิพลของพื ้นที่สีเขียว
สําหรับพื ้นที่ประเภทต่างๆ ที่เหลืออยู่อีก 2 ชนิด คือพื ้นที่นํ ้าและพื ้นที่ที่ไม่มีสิ่งใด
ปกคลุมผิวดินนัน้ ไม่ได้ แสดงผลต่ออุณหภูมิอากาศทังสามฤดู
้
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2.3 สรุ ป
2.3.1 ตัวแปรที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
จากการศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะโลกร้ อน
และปรากฏการณ์ เกาะความร้ อน พบว่ามีตวั แปรหลายตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในพื ้นที่เมือง แต่ตวั แปรทางกายภาพที่มีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใน
พื ้นที่เมืองและมีความเหมาะสมในการทําการศึกษาคือ ความหนาแน่นของเมือง พื ้นที่สีเขียว และ
พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ าง
2.3.2 วิธีวัดอุณหภูมิ
จากการศึก ษาทฤษฎี และวรรณกรรมทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ พบว่า มี
หลายวิธีที่ใช้ ในการตรวจวัดอุณหภูมิภายในเมือง ซึง่ สามารถแบ่งเป็ นประเภทของการทดลองเก็บ
ข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูลดังนี ้
1. วิธีการใช้ รถยนต์เดินทางและวัดอุณหภูมิ เป็ นวิธีการที่สะดวกและสามารถ
สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับพื ้นที่ในตัวเมืองที่จะทําการศึกษา อย่างไรก็ตามปั ญหาเกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารนี ค้ ื อ รถยนต์ มี ข อบเขตการเดิ น ทางที่ ถูก จํ า กัด อยู่บ นถนน รถยนต์ ข าดความ
คล่องตัวในการเดินทางมากหากต้ องการเดินทางซํ ้าๆ ภายในตัวเมือง ซึ่งจะต้ องกําหนด
เป็ นเวลามาตรฐานเดียวกันเมื่อต้ องการที่จะนําข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อดี
- ใช้ เวลาในการเก็บข้ อมูลน้ อย
- สามารถเข้ าใจสภาพปั ญหาในพื ้นที่ศกึ ษาได้ ดี เนื่องจากเป็ นการศึกษาใน
ระยะใกล้
- ใช้ งบประมาณในการเก็บข้ อมูลน้ อย
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ข้ อเสีย
- ไม่สามารถทําการทดลองในพื ้นที่ที่มีขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากจะทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจากการใช้ เวลาในการเดินทาง
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing) เป็ น
ทางเลือกใหม่ของโครงการตรวจวัดอุณหภูมิในเมือง เป็ นวิธีการที่ ได้ รับการยอมรั บว่า
สามารถตรวจวัดบริ เวณพื ้นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็ นช่วงเวลาเดียวกัน การใช้ ความสามารถ
ของจานรับข้ อมูลดาวเทียมเพื่อเตรี ยม Sun

Synchonous

ทําให้ มองเห็นภาพการ

เปรี ยบเทียบอุณหภูมิจากมุมที่สงู โดยการจําแนกรายละเอียดและตีความอุณหภูมิระหว่าง
ลัก ษณะทางกายภาพของเมื อง อย่า งไรก็ ต ามวิธี นี ก้ ็ ยัง มี ข้อ จํ า กัด ในทางเทคนิ ค เช่ น
การศึกษาในพื ้นที่เดียวกันเนื่องจากวงโคจรของดาวเทียม มีระยะเวลาประมาณ 15 วัน
และถ้ าในช่วงนันมี
้ เมฆมาก จะทําให้ การตีความหมายของข้ อมูลผิดพลาดได้
ข้ อดี
- สามารถทําการทดลองในพื ้นที่ที่มีขนาดใหญ่
- ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ สามารถนํ า มาใช้ ประมวลผลในโปรแกรมประยุ ก ต์ โ ดย
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้ างการจําลองแบบเคลื่อนไหวและทําการทับซ้ อนเพื่อ
เปรี ยบเทียบกับชันข้
้ อมูลอื่นๆ ได้ ทนั ทีลดขันตอนในการทํ
้
างานได้ มาก
- ใช้ งบประมาณในการเก็บข้ อมูลน้ อย
ข้ อเสีย
- ต้ องใช้ เทคนิคในการทํางานค่อนข้ างสูง
- การทดลองซํ ้าในพื ้นที่เดิมต้ องใช้ เวลานาน เพราะต้ องรอรอบการโคจร
ของดาวเทียม
- ขาดความเข้ าใจในพื น้ ที่ ศึ ก ษา เนื่ อ งจากเป็ นการศึ ก ษาข้ อ มูล จาก
ระยะไกล
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3. การใช้ เครื่ องมือตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ติดตังตามสถานี
้
ตรวจวัดอากาศ โดย
ใช้ ศึกษาความแตกต่างของอุณหภูมิ ความชื น้ ทิ ศทางความเร็ วลม ปริ มาณฝนระดับ
พื ้นดินในพื ้นที่ที่ได้ กําหนดไว้ วิธีนี ้สามารถเก็บข้ อมูลได้ ในบริ เวณกว้ าง แต่ก็มีข้อเสียคือ
การขาดความเข้ าใจในพื ้นที่ศกึ ษา และข้ อมูลที่ได้ มีความหยาบเกินไป สามาสรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อดี
- สามารถทําการเก็บข้ อมูลได้ ตลอดเวลา
- ไม่ต้องใช้ เทคนิคขันสู
้ งในการเก็บข้ อมูล
- สามาทําการทดลองในพื ้นที่ขนาดใหญ่ได้
ข้ อเสีย
- จุดในการวัดข้ อมูลค่อนข้ างน้ อย ทําให้ เกิดความผิดพลาดในการสรุ ปผล
ได้ ง่าย
- ขาดความเข้ าใจในพื ้นที่ศกึ ษา
จากการศึกษาถึงวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั ที่ต้องการศึกษา ในการศึกษาข้ อดีและข้ อเสียในการเก็บข้ อมูล พบว่าวิธีที่เหมาะสมในการ
ทดลองเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ครัง้ นี ้ เป็ นการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมผสมผสานกับ
การสํารวจโดยการใช้ เครื่ องมือวัดอุณหภูมิเข้ าไปวัดในพื ้นที่ ทังนี
้ ้เพื่อความรวดเร็ วในการเก็บข้ อมูล
และเพื่อลดความผิดพลาดของข้ อมูลที่จะนําไปใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
สรุปจากแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้ องตามที่ผ้ วู ิจยั ได้
ทําการศึกษาค้ นคว้ า พบว่า ภาวะโลกร้ อนและปรากฏการณ์เกาะความร้ อนกําลังเป็ นปั ญหาสําคัญ
ในระดับนานาชาติ หน่วยงานระดับโลกและระดับประเทศกํ าลังให้ ความสนใจและพยายามหา
แนวทางในการรั บ มื อ ป้ องกั น และประสานงานเพื่ อ ลดภาวะดัง กล่ า ว โดยทํ า การศึก ษาถึ ง
องค์ ประกอบต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องทัง้ หมด เช่น การเปลี่ย นแปลงอุณ หภูมิ การใช้ พื น้ ที่ ตลอดจน
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ที่ทําให้ เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้ อน ดังที่ผ้ วู ิจยั กําลังดําเนินการ
ศึกษาวิจยั ในขณะนี ้
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การออกแบบการวิจยั เป็ นการกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการวิจยั ซึง่
จะประกอบด้ วยการกําหนดกรอบทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้ อน การเลือกพื ้นที่
ศึกษาการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั การเลือกเครื่ องมือที่จะนํามาใช้ ในการ
วิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูลกระบวนการวิเคราะห์ โดยมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการ 6 ขันตอนได้
้
แก่การ
กําหนดตัวแปร สมมติฐานและสมการความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร การ
สรุ ปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสถิติ การอภิปรายผลและเสนอแนะลักษณะทางกายภาพ
ของเมือง และขันตอนสุ
้
ดท้ ายเป็ นการสรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาถึงวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในบทที่ผ่านมา พบว่าวิธีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการศึกษาครัง้ นี ้ คือการใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท ที
เอ็ม ช่วงคลื่นความร้ อน (Landzat TM Thermal Band) ควบคูก่ บั การใช้ เครื่ องมือวัดอุณหภูมิเข้ า
ไปเก็บข้ อมูลอุณหภูมิในพื ้นที่ศึกษา โดยการเลือกตัวแทนพื ้นที่ที่มีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ
พื ้นผิวเป็ นพื ้นที่ศกึ ษา
3.1 กรอบแนวคิด
โดยสรุปแล้ วการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ให้ ความสําคัญและ
มุ่ง ศึก ษาลัก ษณะของความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งลัก ษณะทางกายภาพของเมื องที่ มี ผ ลต่อ การลด
อุณหภูมิ เพื่อให้ สามารถนําไปสรุ ปเป็ นข้ อเสนอแนะรู ปแบบของเมืองที่เหมาะสมในการช่วยลด
ปั ญหาภาวะโลกร้ อนต่อไป โดยสรุปกรอบแนวคิดได้ ดงั นี ้
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึ
ใ
กษา
ห วแปรทที่จะทําการศึศึกษา
3.2 การกําหนดตั
จากการรศึกษาถึงวรรรณกรรมและะทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในบททีที่ผ่านมาพบวว่า ปั จจัย
ทางกายภา พที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงของอ
น
อุณ หภูมิ ใ นเ มื อ งนัน้ ยัง มี ห ลากหลายยปั จ จัย ที่
ก่อให้ เกิดผลลกระทบ เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ ้นในพื ้นทีที่ การใช้ พลังงาน
ง ทิศทางขของลม การเกิดร่ มเงา
เป็ นต้ น ซึง่ ในนการศึกษาวิจัจยครัง้ นี ้จะเลืลือกศึกษาเฉพพาะประเด็นต่ตางๆ ทางกายยภาพที่มีผลกก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภู
ห มิในเมือง ดังนี ้ ความหนาแน่นของเมืมือง พื ้นที่ปกกคลุมด้ วยสิง่ ปลู
ป กสร้ าง
พื ้นที่สีเขียว และแหล่
แ
งนํ ้า ซึง่ ตัวแปรเหล่านี ้สามารถถทําการตรวจวัดได้ ในทางสสถิติ ทําให้ สามารถลด
า
ข้ อผิดพลาดใในการศึกษาลลงไปได้
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การกําหนดตัวแปรที่จะทําการศึกษาในครัง้ นี ้ ใช้ เกณฑ์ในการจําแนกตัวแปรโดย
พิจารณาถึงลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในเชิงเหตุผล ซึง่ จําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซึง่ กําหนดจาก
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ตัวแปรหลักที่เกี่ยวข้ องกับการ
ศึกษาวิจยั ได้ แก่
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่ ความหนาแน่นของเมือง พื ้นที่
ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ าง พื ้นที่สีเขียว และแหล่งนํ ้า
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ อุณหภูมิอากาศภายในเมือง
3.3 การนิยามตัวแปร
การนิ ย ามตัว แปรสํ า หรั บ การศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ นการนิ ย ามตัว แปรในระดับ
ปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ เกิดความเข้ าในการศึกษาวิจยั ตรงกัน โดยมีรายละเอียดการนิยามคือ
ความหนาแน่ นของเมือง หมายถึง ความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้ างที่ถาวรซึง่
เป็ นพื ้นที่ที่ใช้ ประโยชน์ของอาคารทุกชันรวมกั
้
นต่อพื ้นที่ดนิ
พืน้ ที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ าง หมายถึง พื ้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้ างปกคลุม เช่น
อาคารสิง่ ปลูกสร้ าง บ้ านเรื อนโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้ า เป็ นต้ น
พืน้ ที่สีเขียว หมายถึง บริ เวณที่มีต้นไม้ ขนาดใหญ่ เช่น สวน ไร่ สวนสาธารณะ
นาข้ าว สนามหญ้ า
แหล่ งนํา้ หมายถึง แหล่งนํ ้าตามธรรมชาติ บ่อนํ ้า บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คลอง
ชลประทาน พื ้นที่ที่เป็ นแอ่งนํ ้า หรื อ พื ้นที่ที่ช่มุ ไปด้ วยนํ ้า
อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความร้ อนหนาวในอากาศ วัดได้ โดยเครื่ องมื อ เช่น
เทอร์ โมมิเตอร์
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3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เทอร์ โมมิเตอร์ (Thermometer) แบบดิจิตอลของ Testo รุ่ น Testo 350-XL
เพื่อใช้ วดั อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ในอากาศ

ภาพที่ 3.2 เทอร์ โมมิเตอร์ (Thermometer) แบบดิจิตอลของTesto รุ่น Testo 350-XL
2. กล้ องถ่ายรู ป ใช้ สําหรับการสํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้ อมูลทางด้ านกายภาพ
ในปั จจุบนั ลักษณะพื ้นที่สีเขียว การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ อาคารสิง่ ก่อสร้ าง สภาพการจราจร
3.

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรั บการ

แสดงผลผ่านทางจอภาพ และใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ สําหรับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่นํามาใช้ ในการวิเคราะห์ ประกอบด้ วยโปรแกรมต่าง ๆ คือ
- โปรแกรม ERDAS IMAGINE 8.5 สําหรับการแปลงข้ อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมเป็ นชนิดไฟล์ในการวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ ของพื ้นที่สีเขียว อุณหภูมิ
โดยแสดงข้ อมูลเป็ นไฟล์ภาพ ข้ อมูลแผนภูมิและค่าตัวเลข
- โปรแกรม ArcView GIS 3.3 และโปรแกรม ArchGIS 9.2 สําหรับการ
กรอกค่าข้ อมูลต่างๆ การสร้ างภาพแผนที่เพื่อนําเข้ าสูก่ ารวิเคราะห์ตอ่ ไป
4. ระบบ GPS (Global positioning system) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รุ่น B7300
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3.5 การเลือกพืน้ ที่ศึกษา
การเลือกพื ้นที่ศกึ ษาสําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้ พิจารณาจากลักษณะขอบเขตด้ าน
เนื ้อหาและระยะเวลาในการวิจยั และลักษณะที่เหมาะสมต่อการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณา
ดังนี ้
1. เป็ นพื ้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยการใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์
อุณหภูมิพื ้นผิวภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท ช่วงคลื่นความร้ อน (Landzat TM Thermal
Band)
2. เป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะทางกายภาพแตกต่างกัน โดยเป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะทาง
กายภาพที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ ผลการศึกษาที่มีความชัดเจน และเป็ นการง่ายใน
การเก็บข้ อมูล
3.มีลกั ษณะการกระจายตัวในพื ้นที่บริ เวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อ
เป็ นตัวแทนของลักษณะพื ้นที่และอุณหภูมิของพื ้นที่ศกึ ษา
ซึ่ง ในการเลื อ กพื น้ ที่ ศึ ก ษาในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ เ ลื อ กโดยการนํ า ข้ อ มูล ภาพถ่ า ย
ดาวเทียมแลนด์แซท ช่วงคลื่นความร้ อน (Landzat TM Thermal Band) พื ้นที่บริ เวณ
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มาใช้ ในการศึกษาถึงอุณหภูมิพื ้นผิว ดังในภาพที่ 3.2 จากนันจึ
้ ง
ทําการแบ่งกลุ่มข้ อมูลอุณหภูมิพื ้นผิวออกเป็ น 5 กลุ่ม และทําการเลือกพื ้นที่ซงึ่ เป็ นตัวแทนของแต่
ละกลุม่ อุณหภูมิกลุม่ ละ 1 พื ้นที่ แต่ละพื ้นที่มีขนาดประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร เพื่อใช้ เป็ นตัวแทน
ในการเก็บข้ อมูลภาคสนามและการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของเมือง ซึ่งประกอบด้ วย 5
พื ้นที่ ดังในภาพที่3.3 ดังนี ้
1. กลุม่ พื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวระหว่าง 13-22 องศาเซลเซียส พื ้นที่ศกึ ษาบริเวณ
แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
2. กลุม่ พื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวระหว่าง 23–24 องศาเซลเซียส พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณ
แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
3. กลุม่ พื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวระหว่าง 25–26 องศาเซลเซียส พื ้นที่บริ เวณแขวง
ท่าแร้ ง เขตบางเขน
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4. กลุม่ พื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวระหว่าง 27–28 องศาเซลเซียส พื ้นที่บริ เวณแขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
5. กลุม่ พื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวระหว่าง 29–31 องศาเซลเซียส พื ้นที่บริ เวณแขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม
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ภาพที่3.3 แผนที่แสดงที่ตงของพื
ั้
้นที่ศกึ ษา
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3.6 สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา
3.6.1 พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
3.6.1.1 ที่ตงั ้ และการเข้ าถึง
พื ้นที่ศกึ ษาตังอยู
้ บ่ ริ เวณทิศตะวันออกของเขตหนองจอก ตังอยู
้ ่ห่างจากถนนคลองสิบสาม
ประมาณ 1 กิโลเมตร สามรถเข้ าถึงได้ โดยใช้ ถนนยังพัฒนาซึง่ อยูท่ างด้ านทิศตะวันออกของพื ้นที่

ภาพที่ 3.4 พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
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ภาพที่ 3.5 สภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
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3.6.1.2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
ตารางที่ 3.1 ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่

พื ้นที่(ตร.ม.)

ร้ อยละ

สิง่ ก่อสร้ าง

1,473.78

0.17

พื ้นที่สีเขียว

840,600

94.73

นํ ้า

14,579.41

1.64

ถนน

30,695.46

3.46

ที่มา: จากการคํานวณ
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก มี
พื ้นที่ประเภทพื ้นที่สีเขียวมากที่สดุ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่นา และพื ้นที่ปกคลุมด้ วยวัชพืช โดยมี
พื ้นที่ 840,600 ตร.ม. โดยคิดเป็ น ร้ อยละ 94.73 ของพื ้นที่ศกึ ษา รองลงมาคือพื ้นที่ถนน ซึง่ ถนน
สําคัญในพื ้นที่คือ ถนนวัดใหม่เจริญราษฎร์ ซึง่ วางตัวในแนวตะวันออก – ตะวันตก มีพื ้นที่
30,695.46 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.46 ของพื ้นที่ศกึ ษา พื ้นที่ประเภทต่อมาคือแหล่งนํ ้า ซึง่ เป็ น
คลองชลประทาน มีพื ้นที่ 14,579.41 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.64 ของพื ้นที่ศกึ ษา ลักษณะทาง
กายภาพประเภทที่น้อยที่สดุ ในพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก คือ พื ้นที่ปกคลุม
ด้ วยสิง่ ปลูกสร้ าง ซึง่ มีเนื ้อที่ 1,473.78 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.17 ของพื ้นที่ศกึ ษา
3.6.1.3 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
ตารางที่ 3.2 การใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
การใช้ ประโยชน์อาคาร พื ้นที่อาคาร(ตร.ม.) ร้ อยละ
ที่พกั อาศัย

2,398.76

88.43

อุตสาหกรรม

20.51

0.76

อื่นๆ

293.37

10.81

ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.6 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
ในพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก มีการใช้ ประโยชน์อาคาร 3
ประเภทคือ การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัย ซึง่ อาคารประเภทนี ้ส่วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัย
ที่มีความสูง 1-2 ชัน้ มีลกั ษณะจะกระจุกตัวอยูใ่ นบริเวณริมคลองชลประทาน ซึง่ มีพื ้นที่อาคาร
2,398.76 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 88.43 ของพื ้นที่อาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา รองลงมาการใช้
ประโยชน์อาคารประเภทอื่นๆ คือที่จอดรถ ซึง่ มีพื ้นที่อาคาร 393.37 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.81 ของ
พื ้นที่อาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา สุดท้ ายคือการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรม ที่ใช้ เป็ น
โกดังเก็บสินค้ า มีพื ้นที่อาคาร 20.51 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.76 ของพื ้นที่อาคารทังหมดใน
้
พื ้นที่ศกึ ษา
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3.6.1.4 ความสูงอาคาร
ตารางที่ 3.3 ความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
ความสูงอาคาร

จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

10

100

1-2 ชัน้
ที่มา: จากการคํานวณ

ภาพที่ 3.7 แสดงความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชันเป็
้ นกลุม่ อาคารรูปแบบเดียวที่ปรากฏในพื ้นที่ศกึ ษา
บริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก โดยสามารถแบ่งออกเป็ น อาคารสูง 1 ชัน้ จํานวน 5 อาคาร
และ อาคารสูง 5 ชัน้ จํานวน 21 อาคาร
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3.6.1.5 วัสดุพนื ้ ผิวอาคาร
ตารางที่ 3.4 ประเภทวัสดุผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
ประเภทวัสดุผวิ อาคาร

จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

คอนกรี ต

5

50

ไม้

5

50

ที่มา: จากการคํานวณ

ภาพที่ 3.8 แสดงประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
อาคารในพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก ใช้ วสั ดุพื ้นผิวอาคาร
เป็ นไม้ และเป็ นคอนกรี ตอย่างละเท่าๆ กัน คือเป็ นจํานวน 5 อาคารทัง้ 2 ประเภท
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3.6.2 พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
3.6.2.1 ที่ตงั ้ และการเข้ าถึง
พื ้นที่ศกึ ษาตังในแขวงคลองสามวาตะวั
้
นออก เขตคลองสามวาอยูห่ า่ งจากถนน
นิมิตใหม่ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ โดยใช้ ถนนวัดสุขใจ15 และถนนนิมิตใหม่
36

ภาพที่ 3.9 พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

55

ภาพที่ 3.10 สภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
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3.6.2.2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
ตารางที่ 3.5 ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา
ลักษณะการใช้ พื ้นที่

พื ้นที่(ตร.ม.)

ร้ อยละ

สิง่ ก่อสร้ าง

4,237.81

0.54

พื ้นที่สีเขียว

730,800

93.20

นํ ้า

23,792.42

3.03

ถนน

25,331.09

3.23

ที่มา: จากการคํานวณ
ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ศึกษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา มีพื ้นที่ประเภทพื ้นที่สีเขียวมากที่สดุ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่นา และพื ้นที่ปกคลุมด้ วย
วัชพืช โดยมีพื ้นที่ 730,800 ตร.ม. โดยคิดเป็ นร้ อยละ 93.20 ของพื ้นที่ศกึ ษา รองลงมาคือแหล่งนํ ้า
ซึง่ ถนนสําคัญในพื ้นที่คือ ถนนวัดสุขใจ 15 และถนนนิมิตใหม่ 36 มีพื ้นที่ 25,331.09 ตร.ม. หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 3.23 ของพื ้นที่ศกึ ษา พื ้นที่ประเภทต่อมาคือแหล่งนํ ้า ซึง่ เป็ นคลองชลประทาน มีพื ้นที่
23,792.42 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.03ของพื ้นที่ศกึ ษา ลักษณะทางกายภาพประเภทที่น้อย
ที่สดุ ในพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา คือ พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่ง
ปลูกสร้ าง ซึง่ มีเนื ้อที่ 4,237.81 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.54 ของพื ้นที่ศกึ ษา
3.6.2.3 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
ตารางที่ 3.6 การใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา
การใช้ ประโยชน์อาคาร

พื ้นที่อาคาร(ตร.ม.)

ร้ อยละ

ที่พกั อาศัย

6,277.35

90.97

อื่นๆ

622.94

9.03

ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.11 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารตารางที่ การใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณ
แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
ในพื น้ ที่ ศึก ษาบริ เ วณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวามี การใช้
ประโยชน์อาคารเพียง 2 ประเภทเท่านันคื
้ อ การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งอาคาร
ประเภทนี ้ส่วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัย ความสูง 1-2 ชัน้ มีลกั ษณะจะกระจุกตัวอยู่ในบริ เวณริ มคลอง
ชลประทาน ซึง่ มีพื ้นที่อาคาร 6,277.35 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 90.97 ของพื ้นที่อาคารทังหมดในพื
้
้นที่
ศึกษา และการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทอื่นๆ คือ วัด และศาลาริ มนํ ้า ซึ่งมีพื ้นที่อาคาร 622.94
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.03 ของพื ้นที่อาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา
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3.6.2.4 ความสูงอาคาร
ตารางที่ 3.7 ความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
ความสูงอาคาร

จํานวน(อาคาร)

1-2 ชัน้

40

ร้ อยละ
100

ที่มา: จากการคํานวณ

ภาพที่ 3.12 แสดงความสูงอาคารของพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชันเป็
้ นกลุ่มอาคารรู ปแบบเดียวที่ปรากฏในพื ้นที่ศกึ ษา
บริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา โดยสามารถแบ่งออกเป็ น อาคารสูง 1 ชัน้
จํานวน 19 อาคารและ อาคารสูง 2 ชัน้ จํานวน 21 อาคาร
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3.6.2.5 วัสดุพนื ้ ผิวอาคาร
ตารางที่ 3.8 ประเภทวัสดุผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา
ประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคาร

จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

คอนกรี ต

1

2.5

ไม้

34

85

คอนกรี ตและไม้

5

12.5

ที่มา: จากการคํานวณ

ภาพที่ 3.13 แสดงประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา

60
ประเภทของวัสดุพื ้นผิวอาคารที่มีการใช้ งานมาที่สดุ ในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวง
คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา คือ วัสดุพื ้นผิวอาคารประเภทไม้ ซึง่ มีจํานวน 34 อาคาร
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85 ของจํานวนอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา รองลงมาคือ อาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิว
อาคารทังคอนกรี
้
ตและไม้ มีจํานวน 5 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.5 ของจํานวนอาคารทังหมด
้
ในพื ้นที่ศกึ ษา และอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นคอนกรี ตที่มีเพียงอาคารเดียว หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 2.5 ของจํานวนอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา
3.6.3 พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน
3.6.3.1 ที่ตงั ้ และการเข้ าถึง
พื น้ ที่ ศึ ก ษาบริ เ วณแขวงท่ า แร้ ง เขตบางเขนตัง้ อยู่ห่ า งจากถนนรามอิ น ทรา
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สามารถเข้ าถึงได้ โดยใช้ ถนนปลายนา ซึง่ เชื่อมต่อกับซอยรามอินทรา 39
หรื อเข้ าทางซอยรามอิทรา 47

ภาพที่ 3.14 พื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
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ภาพที่ 3.15 สภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
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3.6.3.2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
ตารางที่ 3.9 ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
ลักษณะการใช้ พื ้นที่

พื ้นที่(ตร.ม.)

ร้ อยละ

สิง่ ก่อสร้ าง

114,843.83

17.11

พื ้นที่สีเขียว

459,000

68.38

นํ ้า

18,592.24

2.77

ถนน

78,835.56

11.74

ที่มา: จากการคํานวณ
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง

เขตบางเขน

ประกอบด้ วยลักษณะทางกายภาพที่มีอยูม่ ากที่สดุ คือ พื ้นที่สีเขียว ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่รกร้ างปก
คลุมด้ วยวัชพืชและต้ นไม้ มีพื ้นที่ 459,000 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.38 ของพื ้นที่ศกึ ษา
รองลงมาคือพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ก่อสร้ าง ซึง่ ส่วญใหญ่มีความสูง 1-2 ชัน้ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นที่
พักอาศัย มีพื ้นที่ 114,843.83 ตร.ม. หรือคิดเป็ นร้ อยละ 17.11 ของพื ้นที่ศกึ ษา ถัดมาเป็ นพื ้นที่
ถนน มีพื ้นที่ 78,835.56 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.74 ของพื ้นที่ศกึ ษา โดยถนนสายสําคัญใน
พื ้นที่ศกึ ษาได้ แก่ ถนนสุขาภิบาล 5 และถนนปลายนา ซึง่ ทัง้ 2 ถนน มีการแตกเป็ นถนนซอยต่างๆ
กระจายอยูท่ วั่ พื ้นที่ ลักษณะทางกายภาพที่มีพื ้นที่น้อยที่สดุ ของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขต
บางเขน คือ แหล่งนํ ้าซึง่ มีพื ้นที่ 18,592.24 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.77 ของพื ้นที่

63
3.6.3.3 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
ตารางที่ 3.10.การใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
การใช้ ประโยชน์อาคาร
ที่พกั อาศัย

พื ้นที่อาคาร(ตร.ม.) ร้ อยละ
179,332.07

93.61

พาณิชยกรรม

570.55

0.30

อุตสาหกรรม

2,046.60

1.07

การใช้ ประโยชน์ผสม

2,537.13

1.32

สาธารณูปโภค

97.80

0.05

สาธารณูปการ

110.96

0.06

นันทนาการ

211.82

0.11

การเกษตร

275.87

0.14

อื่นๆ

6,382.79

3.33

ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.16 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
ในพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน อาคารส่วนใหญ่มีการใช้ ประโยชน์
เป็ นที่พกั อาศัย ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นบ้ านเดี่ยวสูง 1-2 ชัน้ มีพื ้นที่อาคาร 179,332.07 ตร.ม หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ93.61 การใช้ ประโยชน์อาคารที่มีมากเป็ นอันดับสองในพื ้นที่ศึกษาคือ การใช้ ประโยชน์
อาคารประเภทอื่นๆ เช่น ใช้ เป็ นโรงจอดรถ อาคารร้ าง โรงเก็บของ มีพื ้นที่อาคาร 6,382.79 ตร.ม.
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.33 ถัดมาเป็ นการใช้ ประโยชน์แบบผสม คือใช้ ประโยชน์แบบเป็ นที่อยู่อาศัย
กึ่งพาณิชยกรรม มีพื ้นที่อาคาร 2,537.13 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.32 อาคารประเภทนี ้โดยมากจะมี
ความสูง 1-2 ชัน้ การใช้ ประโยชน์อาคารชันล่
้ างจะเป็ นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น ขายอาหาร ขาย
ของชํา ส่วนชันบนจะถู
้
กใช้ เป็ นที่พกั อาศัย การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งมีทงั ้
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมเกษตร มีพื ้นที่อาคาร 2,046.60 ตร.ม. หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.07 การใช้ ประโยชน์อาคารในเชิงพาณิชยกรรมในพื ้นที่ศกึ ษามีพื ้นที่เพียง 570.55 ตร.ม.
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หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.30 ทังนี
้ ้เพราะกิจกรรมเชิงพาณิชกรรมบางส่วนได้ ใช้ อาคารร่วมกับที่พกั อาศัย
ซึง่ อาคารที่ใช้ ในกิจกรรมเชิงพาณิชกรรมได้ แก่ มินิมาร์ ท
3.6.3.4 ความสูงอาคาร
ตารางที่ 3.11 ความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
ความสูงอาคาร

จํานวน(อาคาร) ร้ อยละ

1-2 ชัน้

1,276

98.91

3-4 ชัน้

13

1.01

5 ชันขึ
้ ้นไป

1

0.08

ที่มา: จากการคํานวณ

ภาพที่ 3.17 แสดงความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
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อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้ ถือเป็ นกลุม่ อาคารที่มีจํานวนมากที่สดุ ในพื ้นที่ซงึ่ มี
จํานวน 1276 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98.91 ของอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ ซึง่ กลุม่ อาคารนี ้ถือเป็ น
กลุ่มอาคารที่มีความสูงตํ่าที่สดุ ในพื ้นที่ศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ใช้ ประโยชน์เป็ นที่พกั อาศัย มีลกั ษณะ
กระจายตัวอยูท่ วั่ ไปในพื ้นที่ศกึ ษา
อาคารที่มีความสูง 3-4 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 3-4 ชัน้ เป็ นอาคารที่มีกิจกรรมการใช้ อาคารเป็ นที่พกั อาศัย
ประเภทอพาร์ ทเมนต์ หรื อห้ องเช่า ซึง่ มีจํานวน 13 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.01 ของอาคาร
ทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา
อาคารที่มีความสูง 5 ชัน้ ขึน้ ไป
สําหรับอาคารที่มีความสูง 5 ชัน้ ขึ ้นไปนัน้ ในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา มีเพียงอาคารเดียว หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.08 ของอาคารทัง้ หมดในพื ้นที่ศึกษา
โดยอาคารนันคื
้ อ อาคารอัมพรแมนชัน่ มีการใช้ ประโยชน์อาคารเป็ นที่พกั อาศัยประเภทห้ องเช่า
3.6.3.5 วัสดุพนื ้ ผิวอาคาร
ตารางที่ 3.12 ประเภทวัสดุผวิ อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
ประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคาร

จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

คอนกรี ต

831

64.42

ไม้

384

29.77

คอนกรี ตและไม้

48

3.72

อื่นๆ

27

2.09

ที่มา:จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.18 แสดงประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
ประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคารที่ถกู ใช้ งานมากที่สดุ ในพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง
เขตบางเขน คือ วัสดุประเภทคอนกรี ต โดยมีการใช้ คอนกรี ตเป็ นวัสดุพื ้นผิวอาคาร 831 อาคาร
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.42 ของอาคารในพืน้ ที่ศึกษาทัง้ หมด รองลงมาคือ วัสดุประเภทไม้ โดย
อาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นไม้ มีจํานวน 384 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29.77 อาคารที่มีวสั ดุ
พื ้นผิวอาคารเป็ นไม้ มีลกั ษณะกระจุกตัวอยู่ในบริ เวณทังสองฝั
้
่ งของถนนสุขาภิบาล 5 บริ เวณ ซอย
7 ถึง ซอย 15 โดยอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นไม้ สว่ นใหญ่ถกู ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยความสูง 1-2
ชัน้ อาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นแบบผสมทังคอนกรี
้
ตและไม้ มีจํานวน 48 อาคาร หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 3.72 ซึง่ มีการกระจายตัวอยูท่ วั่ บริเวณพื ้นที่ศกึ ษา และอาคารที่มีประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคาร
เป็ นประเภทอื่นๆ มีจํานวน 27 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.09 ของอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา
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3.6.4 พืน้ ที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
3.6.4.1 ที่ตงั ้ และการเข้ าถึง
พืน้ ที่ ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนาตัง้ อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท
ประมาณ 800 เมตร สามารถเข้ าถึงได้ โดยใช้ ถนนปรี ดีพนมยงค์ 14 ซึ่งเชื่อมกับถนนสุขมุ วิท 71
ทางทิศตะวันตกของพืน้ ที่ ศึกษา หรื อเข้ าทางถนนหมู่บ้านผกามาศทางทิ ศตะวันออกของพืน้ ที่
ศึกษา

ภาพที่ 3.19 พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
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ภาพที่ 3.20 สภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
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3.6.4.2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
ตารางที่ 3.13 ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ลักษณะการใช้ พื ้นที่

พื ้นที่(ตร.ม.)

ร้ อยละ

สิง่ ก่อสร้ าง

254,423.04

25.28

พื ้นที่สีเขียว

188,100

18.69

นํ ้า

452,826.11

45.00

ถนน

110,946.25

11.03

ที่มา: จากการคํานวณ
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศึกษาบริ เวณพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ประกอบด้ วย แหล่งนํ ้าซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีจํานวนมากที่สดุ ในพื ้นที่ศึกษา มีพื ้นที่ 452,826.11 ตร.ม.
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45.00 ของพื ้นที่ศกึ ษา โดยแหล่งนํ ้าดังกล่าวคือ คลองพระโขนง รองลงมาเป็ น
ลักษณะทางกายภาพประเภทพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ าง ซึ่งมีพื ้นที่ 254,423.04 ตร.ม. หรื อ
คิดเป็ ฯร้ อยละ 25.28 ของพื ้นที่ศกึ ษา โดยพื ้นที่ประเภทนี ้ส่วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัยที่มีความสูง 1-2
ชัน้ ลักษณะพื ้นที่ประเภทต่อมาคือ พื ้นที่สีเขียวมีพื ้นที่ 188,100 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.69
ของพื ้นที่ศกึ ษา และพื ้นที่ที่มีจํานวนพื ้นที่น้อยที่สดุ ได้ แก่ พื ้นที่ถนนโดยมีพื ้นที่ 110,946.25 ตร.ม.
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.03 ของพื ้นที่ศึกษา โดยถนนที่มีความสําคัญภายในพื ้นที่ศกึ ษาได้ แก่ ถนน
ปรี ดีพนมยงค์ 14 และถนนมีสวุ รรณ
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3.6.4.3 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
ตารางที่ 3.14 การใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
การใช้ ประโยชน์อาคาร

พื ้นที่อาคาร(ตร.ม.) ร้ อยละ

ที่พกั อาศัย

540,733.39

62.02

พาณิชยกรรม

78,885.13

9.05

อุตสาหกรรม

75,454.87

8.66

การใช้ ประโยชน์ผสม

70,364.43

8.07

สาธารณูปการ

41,385.50

4.75

นันทนาการ

32,532.50

3.73

อื่นๆ

32,448.83

3.72

ที่มา: จากการคํานวณ

ภาพที่ 3.21 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
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การใช้ ประโยชน์ อาคารในพืน้ ที่ ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒ นา
อาคารส่วนใหญ่ในพื ้นที่ถกู ใช้ ประโยชน์เป็ นที่พกั อาศัย อาคารส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นบ้ านเดี่ยว
ซึ่งมีพื ้นที่ถึง 540,733.39 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 62.02 รองลงมาเป็ นอาคารที่ใช้ เป็ นพื ้นที่
พาณิชยกรรม มีพื ้นที่ 78,885.13 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.05 อาคารที่ถกู ใช้ เป็ นพื ้นที่พาณิชยก
รรมส่วนใหญ่มีความสูง 3-4 ชัน้ อาคารที่ใช้ ประโยชน์เป็ นอุตสาหกรรมซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นอู่ซอ่ มรถ มี
พื ้นที 75,454.87 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.66 และการใช้ อาคารแบบการใช้ ประโยชน์ผสมคือ
การใช้ ประโยชน์อาคารแบบที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม มีพื ้นที่ 70,364.43 ตร.ม. หรื อคิดเป็ น 8.07
ส่วนการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่เหลือคือ ประโยชน์อาคารประเภทสาธารณูปการ ประโยชน์
อาคารประเภทนันทนาการ ประโยชน์อาคารประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ นนัน้ มีพื ้นที่คิด
เป็ นร้ อยละ 4.75 3.73 และ 3.72 ของพื ้นที่อาคารในพื ้นที่ศกึ ษา
3.6.4.4 ความสูงอาคาร
ตารางที่ 3.15 ความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ความสูงอาคาร

จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

1-2 ชัน้

1,810

88.90

3-4 ชัน้

207

10.17

5 ชันขึ
้ ้นไป

19

0.93

ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.22 แสดงความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้ ถือเป็ นกลุม่ อาคารที่มีจํานวนมากที่สดุ ในพื ้นที่ซงึ่ มี
จํานวน 1,810 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 88.90 ของอาคารทัง้ หมดในพื ้นที่ ซึ่งกลุ่มอาคารนีถ้ ือ
เป็ นกลุ่ม อาคารที่ มี ค วามสูง ตํ่ า ที่ สุด ในพื น้ ที่ ศึก ษาซึ่ง ส่ว นใหญ่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นที่ พัก อาศัย มี
ลักษณะกระจายตัวอยูท่ วั่ ไปในพื ้นที่ศกึ ษา
อาคารที่มีความสูง 3-4 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 3-4 ชัน้ เป็ นอาคารที่มีกิจกรรมการใช้ อาคารเป็ นที่พกั อาศัย
และมีบางส่วนที่ถกู ใช้ เป็ นพื ้นที่พาณิชยกรรม ซึง่ อาคารที่มีความสูง 3 - 4 ชันนั
้ นมี
้ การกระจุกตัวอยู่
บริ เวณถนนพานิชกูล แยก 2 มีจํานวน 207 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.17 ของอาคารทังหมด
้
ในพื ้นที่ศกึ ษา
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อาคารที่มีความสูง 5 ชัน้ ขึน้ ไป
อาคารที่มีความสูง 5 ชันขึ
้ ้นไป ถือเป็ นประเภทอาคารที่มีอยู่น้อยที่สดุ ในพื ้นที่
ศึกษา มีจํานวน 19 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.93 ของอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา ที่ตงอาคาร
ั้
ที่มีความสูง 5 ชันขึ
้ ้นไปมีลกั ษณะกระจายอยู่ทวั่ ไปในพื ้นที่ศกึ ษา มีอาคารที่มีความสูงที่สดุ อยู่ที่
10 ชัน้ มีการใช้ ประโยชน์เป็ นที่พกั อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ส่วนอาคารอื่นๆ ในกลุม่ นี ้ ส่วน
ใหญ่ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
3.6.4.5 วัสดุพืน้ ผิวอาคาร
ตารางที่ 3.16 ประเภทวัสดุผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคาร

จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

คอนกรี ต

1,287

68.64

ไม้

498

26.56

คอนกรี ตและไม้

69

3.68

อื่นๆ

21

1.12

ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.23 แสดงประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ประเภทวัสดุพืน้ ผิวอาคารที่ถูกใช้ งานมากที่สุดในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงพระ
โขนงเหนือ เขตวัฒนา คือ วัสดุประเภทคอนกรี ต โดยมีการใช้ คอนกรี ตเป็ นวัสดุพื ้นผิวอาคาร 1,287
อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.64 ของอาคารในพื ้นที่ศึกษาทังหมด
้
รองลงมาคือ วัสดุประเภทไม้
โดยอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นไม้ มีจํานวน 498 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26.56 อาคารที่มี
วัสดุพื ้นผิวอาคารเป็ นไม้ มีลกั ษณะกระจุกตัวอยู่ในบริ เวณซอยมีสวุ รรณ 3 แยก 2 และซอยมี
สุวรรณ 3 แยก 4 โดยอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นไม้ ส่วนใหญ่ถกู ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยความสูง 12 ชัน้ อาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นแบบผสมทังคอนกรี
้
ตและไม้ มีจํานวน 69 อาคาร หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 3.68 และอาคารที่มีประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคารเป็ นประเภทอื่นๆ มีจํานวน 21 อาคาร
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.12 ของอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา
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3.6.5 พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
3.6.5.1 ที่ตงั ้ และการเข้ าถึง
พืน้ ที่ ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ตัง้ อยู่ห่างจากถนนจัน ทร์
ประมาณ 300 เมตร สามารถเข้ าถึงได้ โดยใช้ ถนนสุดประเสริ ฐซึ่งเชื่อมต่อกับถนนจันทร์ ทางด้ าน
ทิศเหนือ หรื อสามารถเข้ าสู้พื ้นที่ศกึ ษาได้ โดยใช้ ถนนสาทรเหนือ – ใต้

ภาพที่ 3.24 พื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
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ภาพที่ 3.25 สภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
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3.6.5.2 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
ตารางที่ 3.17 ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
ลักษณะการใช้ พื ้นที่

พื ้นที่(ตร.ม.)

ร้ อยละ

สิง่ ก่อสร้ าง

397,847.49

71.27

พื ้นที่สีเขียว

45,900

8.22

นํ ้า

11,230.33

2.01

ถนน

103,235.10

18.49

ที่มาจากการคํานวณ
ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
ประกอบด้ วย พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ าง ซึง่ เมื่อพิจารณาข้ อมูล พบว่าเป็ นพื ้นที่ที่มีจํานวนมาก
ที่สดุ ในพื ้นที่ศกึ ษา มีพื ้นที่ 397,847.49 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 71.27 การใช้ ที่ดินประเภทนี ้ส่วน
ใหญ่เป็ นอาคารซึง่ ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยความสูง 1-2 ชัน้ พื ้นที่ที่มีจํานวนพื ้นที่รองลงมาคือพื ้นที่ถนนมี
พืน้ ที่ 103,235.10 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.49 ของพืน้ ที่ ศึกษา ซึ่งถนนสายสําคัญในพืน้ ที่
ศึกษา คือถนนสาทรเหนือ-ใต้ และถนนสุดประเสริ ฐ พื ้นที่ประเภทต่อมาคือพื ้นที่สีเขียว มีพื ้นที่
45,900 ตร.ม. หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.22 ของพื ้นที่ศกึ ษา และประเภทของลักษณะทางกายภาพที่มี
จํานวนน้ อยที่สดุ ในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ได้ แก่ แหล่งนํ ้าซึ่งมีพื ้นที่
103,235.10 ตร.ม.หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.01 ของพื ้นที่ศกึ ษา
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3.6.5.3 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
ตารางที่ 3.18 การใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
ประเภทการใช้ ประโยชน์อาคาร

พื ้นที่อาคาร(ตร.ม.) ร้ อยละ

ที่พกั อาศัย

585,855.98

25.54

พาณิชยกรรม

952,408.88

41.52

อุตสาหกรรม

332,743.12

14.50

การใช้ ประโยชน์ผสม

287,726.89

12.54

สาธารณูปโภค

52,803.98

2.30

สาธารณูปการ

52,165.08

2.27

นันทนาการ

1333.97

0.06

อื่นๆ

29,059.12

1.27

ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.26 แสดงการใช้ ประโยชน์อาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
การใช้ ประโยชน์อาคารเป็ นส่วนหนึง่ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิด
ภายในพื ้นที่ จากตาราง ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์พื ้นที่ของการใช้ ประโยชน์อาคารแต่ละประเภทเห็นได้
ว่าในพื ้นที่ศกึ ษามีการใช้ ประโยชน์อาคารเพื่อการพาณิชยกรรมที่มีพื ้นที่ถึง 952,408.88 ตร.ม.
หรื อร้ อยละ 41.52 ใช้ ประโยชน์รองลงมาคือการใช้ อาคารเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยถึง 585,855.98 ตร.ม.
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.54 ส่วนประโยชน์พื ้นที่แบบอุตสาหกรรมซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโกดังเก็บสินค้ านัน้
มีพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 14.50 หรื อ 332,743.12 ตร.ม. ประกอบกับยังมีการใช้ ประโยชน์อาคารแบบ
ผสม ที่มีกิจกรรมทางด้ านพาณิชยกรรมอยู่ด้วยพร้ อมกับการใช้ ประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยมีขนาดเนื ้อ
ที่ 287,726.89 ตร.ม. หรื อร้ อยละ 12.54 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
อาคารที่มีการใช้ ประโยชน์เพื่อการ
พาณิชย์ หรื อพาณิชย์พกั อาศัย เป็ นลักษณะของอาคารพาณิชย์ที่เป็ นทังที
้ ่อยูอ่ าศัยและร้ านค้ าด้ วย
ในอาคารเดียวกัน มักใช้ พื ้นที่อาคารชันล่
้ างเป็ นร้ านค้ าโดยที่ชนบนเป็
ั้
นที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบ
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อาคารเป็ นตึกแถวที่มีความสูงไม่มากนักประเภทกิจการที่เกิดขึ ้นภายในอาคารจะอยู่ในลักษณะ
ของกิจการร้ านค้ า และบริ การขนาดเล็ก เช่น ร้ านค้ าปลีก ร้ านอาหาร ร้ านขายยา และร้ านขาย
เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น
3.6.5.4 ความสูงอาคาร
ตารางที่ 3.19 ความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
ความสูงอาคาร

จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

1-2 ชัน้

2,725

65.13

3-4 ชัน้

1,423

34.01

36

0.86

5 ชันขึ
้ ้นไป
ที่มา: จากการคํานวณ

ภาพที่ 3.27 แสดงความสูงอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
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อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้ ถือเป็ นอาคารที่มีความสูงตํ่าที่สดุ ภายในพื ้นที่ศกึ ษา
ประเภทอาคารดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นตึกแถวขนาดเล็ก เป็ นอาคารที่มีกิจกรรมการใช้ แบบอาคาร
พาณิชย์กึ่งที่พกั อาศัย หรื อใช้ เพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะ มีลกั ษณะกระจายตัวอยู่ทวั่ ไปในพื ้นที่
ศึกษาโดยเฉพาะในด้ านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของพืน้ ที่ อาคารที่มีความสูง 1-2 ชัน้ มีทัง้ หมด
2,725 อาคารหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.13 ของอาคารในพื ้นที่ศกึ ษา
อาคารที่มีความสูง 3-4 ชัน้
อาคารที่มีความสูง 3-4 ชัน้ ส่วนใหญ่เป็ นอาคารที่มีกิจกรรมการใช้ อาคารแบบ
พาณิชย์กระจายตัวทัว่ ไปในบริ เวณริ มถนนสําคัญในพื ้นที่ศึกษา โดยเฉพาะในบริ เวณทังสองฝั
้
่ง
ถนนสุดประเสริ ฐ และถนนแฉล้ มนิมิต อาคารที่มีความสูง 3-4 ชัน้ มีจํานวนทังหมด
้
1,423 อาคาร
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.01 ของอาคารในพื ้นที่ศกึ ษา
อาคารที่มีความสูง 5 ชัน้ ขึน้ ไป
เป็ นประเภทความสูงอาคารที่พบอยู่เป็ นจํานวนไม่มากนัก มีลกั ษณะการกระจาย
ตัว อยู่ทั่ว พื น้ ที่

โดยมากจะเป็ นอาคารที่ มี ก ารใช้ ง านเป็ นที่ พัก เช่น หอพัก อพาร์ ท เมนท์

คอนโดมิ เนี ยม และบางส่วนอยู่ในรู ปแบบอาคารสํานักงาน อาคารที่ มีความสูง 5 ชัน้ ขึน้ ไป มี
จํานวนทังหมด
้
36 อาคารหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.86 ของอาคารในพื ้นที่ศกึ ษา
3.6.5.5 วัสดุพนื ้ ผิวอาคาร
ตารางที่ 3.20 ประเภทวัสดุผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
ประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคาร จํานวน(อาคาร)

ร้ อยละ

คอนกรี ต

2,418

57.79

ไม้

1,083

25.88

คอนกรี ตและไม้

570

13.62

อื่นๆ

113

2.70

ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาพที่ 3.28 แสดงประเภทวัสดุพื ้นผิวอาคารของพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จากการศึกษาข้ อมูลพบว่าประเภทของวัสดุพื ้นผิวอาคารที่มีการใช้ งานมากที่สดุ
เป็ นอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นคอนกรี ตซึง่ นับเป็ นจํานวนถึง 2,418 อาคารหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
57.79 ของอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศึกษา ซึ่งอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นคอนกรี ตนันส่
้ วนใหญ่
จะเป็ นอาคารที่มีความสูงมากกว่า 2 ชัน้ มีการกระจายตัวอยู่ทวั่ พื ้นที่ศกึ ษา วัสดุพื ้นผิวอาคารที่มี
การใช้ งานรองลงมานันคื
้ ออาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นไม้ ซงึ่ มีจํานวนถึง 1,083 อาคารหรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 25.88 ของอาคารทัง้ หมด ซึ่ง อาคารที่ มี วัสดุพื น้ ผิวอาคารเป็ นไม้ นัน้ ส่วนใหญ่ เ ป็ น
อาคารที่มีการใช้ งานเป็ นที่อยู่อาศัยที่มีความสูง 1 - 2 ชัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่มีการกระจายตัวอยู่ใน
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื ้นที่ศกึ ษา ถัดมาเป็ นอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นแบบผสม
ทังคอนกรี
้
ตและไม้ มีจํานวน 570 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.62 ของอาคารทังหมดในพื
้
้นที่
ศึกษา ส่วนประเภทของวัสดุพื ้นผิวอาคารที่มีการใช้ งานน้ อยที่สดุ คือ อาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคาร
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เป็ นวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้ างต้ นซึง่ มีจํานวนเพียง 113 อาคาร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
2.70 ของอาคารทังหมดในพื
้
้นที่ศกึ ษา
3.7 ความแตกต่ างของลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา
3.7.1 ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่
3.7.1.1 พืน้ ที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ าง

พืน้ ที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ าง(ตร.ม.)
450,000.00
397,847.49

400,000.00
350,000.00
300,000.00
254,423.04
250,000.00
200,000.00
150,000.00

114,843.83

100,000.00
50,000.00
1,473.78

4,237.81

หนองจอก

คลองสามวา

‐
ท่าแร้ ง

พระโขนงเหนือ

บางโคล่

ภาพที่ 3.29 แสดงปริมาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ าง
เมื่ อ นํ า ข้ อ มูล พื น้ ที่ ป กคลุม ด้ ว ยสิ่ ง ปลูก สร้ างของทัง้ 5 พื น้ ที่ ศึ ก ษามาทํ า การ
เปรี ยบเทียบกันด้ วยวิธีการทางสถิติ พบว่า พื ้นที่ศึกษาที่มีพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างอยู่มาก
ที่สดุ คือ พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โดยมีพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ าง
อยู่ 397,847.49 ตร.ม. รองลงมาคือพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา ซึง่ มีพื ้นที่ปกคลุม
ด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างอยู่ 254,423.04 ตร.ม. ถัดมาเป็ นพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน ซึง่ มี
พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างอยู่ 114,843.83 ตร.ม. ส่วนพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูก
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สร้ างอยู่น้อยที่สดุ คือพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา และพื ้นที่
ศึกษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก ซึง่ มีพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ าง 4,237.81 ตร.ม.
และ 1,473.78 ตร.ม. ตามลําดับ ซึง่ เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่ปกคลุม
ด้ วยสิ่งปลูกสร้ างมากที่สดุ หรื อพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กับพื ้นที่ศกึ ษาที่
มีพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างน้ อยที่สดุ หรื อพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
พบว่ามีความแตกต่างกันถึง 396,373.76 ตร.ม.
3.7.1.2 พืน้ ที่สีเขียว
พืน้ ที่สีเขียว(ตร.ม.)
900,000.00

840,600.00

800,000.00

730,800.00

700,000.00
600,000.00
459,000.00

500,000.00
400,000.00
300,000.00

188,100.00

200,000.00

45,900.00

100,000.00
‐

หนองจอก

คลองสามวา

ท่าแร้ ง

พระโขนงเหนือ

บางโคล่

ภาพที่ 3.30 แสดงปริ มาณพื ้นที่สีเขียว
พื ้นที่สีเขียวที่พบในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษาส่วนมากจะเป็ นพื ้นที่นาหรื อพื ้นที่รกร้ างปก
คลุมด้ วยหญ้ า โดยพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่สเี ขียวมากที่สดุ คือพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขต
หนองจอก ซึง่ มีพื ้นที่สีเขียว 840,600 ตร.ม. รองลงมาคือพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงคลองสามวา
ตะวันออก เขตคลองสามวา มีพื ้นที่สเี ขียว 730,800 ตร.ม. และพื ้นที่ศกึ ษาที่มีปริมาณพื ้นที่สีเขียว
มากเป็ นอันดับต่อมาได้ แก่ พื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน ซึง่ มีพื ้นที่สีเขียว 459,000
ตร.ม. ส่วนพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา และพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่
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เขตบางคอแหลม มีพื ้นที่สีเขียว188,100 ตร.ม.และ 45,900 ตร.ม. ตามลําดับ และเมื่อนําข้ อมูล
ข้ างต้ นมาคํานวณหาความแตกต่างของพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่สีเขียวมากที่สดุ กับพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที
สีเขียวน้ อยที่สดุ ซึง่ ก็คือ พื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอกและพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณ
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม พบว่ามีปริมาณพื ้นที่ตา่ งกันถึง 794,700 ตร.ม.
3.7.1.3 แหล่ งนํา้
แหล่งนํ ้า(ตร.ม.)
500,000.00

452,826.11

450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00

14,579.41

23,792.42

18,592.24

หนองจอก

คลองสามวา

ท่าแร้ ง

11,230.33

‐

พระโขนงเหนือ

บางโคล่

ภาพที่ 3.31 แสดงปริ มาณแหล่งนํ ้า
จากการศึกษาข้ อมูลพบว่าพืน้ ที่แหล่งนํา้ ขนาดใหญ่ที่พบในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณ
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา คือ คลองพระโขนง ซึง่ พื ้นที่ศกึ ษาบริเวณนี ้เป็ นพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่
แหล่งนํ ้ามากที่สดุ โดยมีพื ้นที่แหล่งนํา้ 452,826.11 ตร.ม. รองลงมาคือพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวง
คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา มีพื ้นที่แหล่งนํ ้า 23,792.42 ตร.ม. แหล่งนํ ้าสําคัญที่พบ
ในพื ้นที่บริ เวณนี ้คือ คลองชลประทาน ต่อมาเป็ นเป็ นที่ศึกษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน มี
พื ้นที่แหล่งนํา้ 18,592.24 ตร.ม. ส่วนพื ้นที่ศึกษาอีก 2 พื ้นที่ที่เหลือคือ พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวน
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หนองจอก เขตหนองจอก และพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม มีพื ้นที่แหล่งนํ ้า
14,579.41 ตร.ม.และ 11,230.33 ตร.ม. ตามลําดับ
3.7.1.4 พืน้ ที่ถนน
พืน้ ที่ถนน (ตร.ม.)
120,000.00

110,946.25
103,236.00

100,000.00
78,835.56

80,000.00

60,000.00

40,000.00

30,695.46

25,331.09

20,000.00

‐
หนองจอก

คลองสามวา

ท่าแร้ ง

พระโขนงเหนือ

บางโคล่

ภาพที่ 3.32 แสดงปริมาณพื ้นที่ถนน
ถนนส่วนใหญ่ ที่พบในพืน้ ที่ศึกษาทัง้ 5 พืน้ ที่ศึกษาเป็ นถนนพืน้ แข็ง โดยมีวัสดุ
พื ้นผิวถนนเป็ นคอนกรี ตหรื อเป็ นถนนลาดยาง พื ้นที่ศึกษาที่มีพื ้นที่ถนนมากที่สดุ คือพื ้นที่ศึกษา
บริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา มีพื ้นที่ถนน 110,946.25 ตร.ม. โดยถนนที่มีความสําคัญ
ภายในพื ้นที่ศกึ ษาได้ แก่ ถนนปรี ดีพนมยงค์ 14 และถนนมีสวุ รรณ รองลงมาเป็ นพื ้นศึกษาบริ เวณ
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม มีพืน้ ที่ ถนน 103,236.00 ตร.ม. โดยถนนสําคัญในพืน้ ที่ศึกษา
บริเวณนี ้คือ ถนนสาทรเหนือ-ใต้ และถนนสุดประเสริ ฐ พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
เป็ นพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่ถนนมากเป็ นอันดับ 3 มีพื ้นที่ถนน 78,835.56 ตร.ม. ซึง่ ถนนสําคัญในพื ้นที่
ศึกษาบริ เวณนี ้คือ ถนนสุขาภิบาล 5 และถนนปลายนา ส่วนพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงหนองจอก
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เขตหนองจอก และพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา มีพื ้นที่ถนน
30,695.46 ตร.ม. และ 25,331.09 ตร.ม. ตามลําดับ ซึง่ ถนนในพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 2 พื ้นที่นี ้มีลกั ษณะ
เป็ นถนนเลียบคลองชลประทาน
3.7.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
3.7.2.1 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
พืน้ ที่การใช้ ประโยชน์ อาคาร (ตร.ม.)

952,408.88

1,200,000.00

1,000,000.00

540,733.39
585,855.98

800,000.00

หนองจอก
คลองสามวา
287,726.89

ท่าแร้ ง

‐

ภาพที่ 3.33 แสดงปริ มาณการใช้ ประโยชน์อาคาร

พระโขนงเหนือ

293.37
622.94
6,382.79
32,448.83

275.87

211.82
32,532.50
1,333.97

110.96
41,385.50
52,165.08

บางโคล่

97.80
52,803.98

2,537.13
70,364.43

570.55
78,885.13

2,398.76
6,277.35

200,000.00

179,332.07

400,000.00

20.51
2,046.60
75,454.87

332,743.12

600,000.00
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ที่พักอาศัย
การใช้ ประโยชน์อาคารเพื่อใช้ เป็ นที่พกั อาศัยนันพบในพื
้
้นที่ศึกษาทุกพื ้นที่ แต่มี
ความแตกต่างกันในด้ านรู ปแบบและจํานวนของอาคารที่ใช้ เป็ นที่พักอาศัย โดยในพื น้ ที่ศึกษา
บริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา และพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน การใช้ อาคารเป็ นพักอาศัยนันส่
้ วนมากจะ
เป็ นในลักษณะบ้ านเดี่ยวที่มีความสูง 1-2 ชัน้ ส่วนในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา และพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ในส่วนของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา และพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม อาคารที่ใช้ เป็ นที่
พักอาศัยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นลักษณะของอาคารที่มีความสูง 1 – 2 ชัน้
พาณิชยกรรม
การใช้ ประโยชน์ อาคารประเภทพาณิชยกรรมนัน้ พบในพืน้ ที่ศึกษา 3 พื ้นที่ คือ
พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน พืน้ ที่ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
และพื น้ ที่ ศึก ษาบริ เ วณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โดยกิ จกรรมส่ว นใหญ่ ที่ พ บในการใช้
ประโยชน์ อาคารประเภทพาณิ ชยกรรมที่ พบคือ ร้ านขายอาหาร ร้ านขายของชํ า และร้ านขาย
เสื ้อผ้ า ลักษณะที่ตงของอาคารที
ั้
่ถกู ใช้ ประโยชน์เชิงพานิชยกรรมนัน้ ส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ติดกับถนน
ที่มีความสําคัญในพื ้นที่ศกึ ษา เช่น ถนนสุดประเสริฐในพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม หรื อถนนมีสวุ รรณ ในพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
อุตสาหกรรม
การใช้ ประโยชน์ อาคารประเภทอุตสาหกรรมนัน้ พบในพืน้ ที่ศึกษาบริ เวณพืน้ ที่
ศึกษาบริ เวณแขวงหจองจอก เขตหนองจอก พืน้ ที่ศึกษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน พื ้นที่
ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา และพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม โดยส่วนมากจะเป็ นการใช้ ประโยชน์เป็ น คลังสินค้ า โรงซ่อมรถยนต์ และโรงงานขนาดเล็ก
เช่น โรงงานเย็บผ้ าและโรงพิมพ์
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การใช้ ประโยชน์ แบบผสม
การใช้ ประโยชน์อาคารแบบผสมนันมั
้ กใช้ พื ้นที่อาคารชันล่
้ างเป็ นร้ านค้ าโดยที่ชนั ้
บนเป็ นที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบอาคารเป็ นตึกแถวที่มีความสูงไม่มากนักประเภทกิจการที่เกิดขึ ้น
ภายในอาคารจะอยู่ในลักษณะของกิจการร้ านค้ า และบริ การขนาดเล็ก เช่น ร้ านขายของชํา
ร้ านอาหาร ร้ านขายยา และร้ านขายเสื ้อผ้ า เป็ นต้ น โดยพื ้นที่ศกึ ษาที่พบการใช้ ประโยชน์อาคาร
แบบผสมคือ พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา และพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
สาธารณูปโภค
อาคารเพื่อการสาธารณูปโภค เป็ นที่ตงขององค์
ั้
กรและหน่วยงานของทางราชการ
ซึ่ง พื น้ ที่ ศึก ษาที่ พ บการใช้ ป ระโยชน์ อ าคารประเภทนี ค้ ื อ พื น้ ที่ ศึก ษาบริ เ วณแขวงท่ า แร้ ง เขต
บางเขน โดยเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มสายโทรศัพท์เขตบางเขน
สาธารณูปการ
ที่ตงของอาคารที
ั้
่ใช้ ประโยชน์เพื่อการสาธารณูปการนันส่
้ วนใหญ่กระจายอยู่ตาม
เส้ นทางคมนาคมสายหลักที่มีการเข้ าถึงสะดวกเพื่อให้ เกิดความสะดวกในการบริ การประชาชน
โดยพื ้นที่ศึกษาที่มีอาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการสาธารณูปการ ได้ แก่ พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงท่า
แร้ ง เขตบางเขน พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา และพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม โดยเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา
สถานีตํารวจ
นันทนาการ
การใช้ ประโยชน์อาคารเพื่อการนันทนาการ เป็ นการใช้ ประโยชน์ อาคารเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา โดยพื ้นที่ศึกษาที่พบการใช้ ประโยชน์
อาคารในลักษณะนี ้คือ พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงพระ
โขนงเหนือ เขตวัฒนา และพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ซึ่งส่วนใหญ่ถกู ใช้
เป็ นสนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล สนามแบตมินตัน
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การเกษตร
การใช้ ประโยชน์ อาคารเพื่อการเกษตรนัน้ พบในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง
เขตบางเขน พื ้นที่เดียวเท่านัน้ ซึง่ อาคารดังกล่าวใช้ ประโยชน์เป็ น เรื อนเพาะชําและคอกปศุสตั ว์
อื่นๆ
เป็ นการใช้ ประโยชน์อาคารในลักษณะอื่นๆ เช่น โรงจอดรถ โรงเก็บของ หรื อเป็ น
อาคารร้ าง โดยเป็ นประเภทการใช้ ประโยชน์อาคารที่พบในทุกพื ้นที่ศกึ ษา
3.7.2.2 ความสูงอาคาร

ความสูงอาคาร
3,000.00
2,725.00
2,500.00

2,000.00

1,810.00
1,423.00

1,500.00

1,276.00

1-2 ชั ้น
3-4 ชั ้น
5 ชั ้นขึ ้นไป

1,000.00

500.00
10.00

40.00

207.00

13.00
1.00

19.00

36.00

‐
หนองจอก

คลองสามวา

ท่าแร้ ง

พระโขนงเหนือ

บางโคล่

ภาพที่ 3.34 แสดงข้ อมูลความสูงอาคาร
เมื่อพิจารณาโดยรวมจากข้ อมูล พบว่าอาคารส่วนใหญ่ภายในพื ้นที่ศกึ ษาจะมี
ความสูง 1-2 ชัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านเดี่ยวและตึกแถวขนาดเล็ก เป็ นอาคารที่มีกิจกรรมการใช้
แบบอาคารพาณิชย์พาณิชย์-พักอาศัย หรื อเพื่อการอยูอ่ าศัยโดยเฉพาะ ลักษณะอาคารดังกล่าว
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กระจายตัวอยูท่ วั่ ไปในพื ้นที่สว่ นต่าง ๆ ของพื ้นที่ศกึ ษา รองลงมาเป็ นกลุม่ อาคารที่มีความสูง 3-4
ชัน้ เป็ นอาคารที่มีกิจกรรมการใช้ อาคารแบบพาณิชย์ ซึง่ พบในพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขต
บางเขน พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา และพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม อาคารที่มีความสูง 5 ชันขึ
้ ้นไปเป็ นประเภทความสูงอาคารที่พบอยูเ่ ป็ นจํานวน
น้ อยที่สดุ โดยมากจะเป็ นอาคารประเภทที่พกั อาศัย ซึง่ จะอยูใ่ นรูปแบบของหอพัก ห้ องเช่า และ
คอนโดมิเนียม
3.7.2.3 วัสดุผิวอาคาร

วัสดุผิวอาคาร
3,000.00
2,418.00

2,500.00

2,000.00
คอนกรี ต
1,500.00

ไม้

1,287.00
1,083.00

1,000.00

อื่นๆ

831.00
384.00

500.00
5.00
5.00

34.00
1.00 5.00

‐

หนองจอก

คลองสามวา

48.00
27.00

ท่าแร้ ง

คอนกรี ตและไม้

498.00
69.00
21.00

พระโขนงเหนือ

570.00
113.00

บางโคล่

ภาพที่ 3.35 แสดงข้ อมูลวัสดุผิวอาคาร
เมื่อทําการศึกษาถึงประเภทของวัสดุผิวอาคารพบว่า ประเภทของวัสดุผิวอาคารที่
ถูกใช้ มากที่สดุ ในพื ้นที่ศึกษาทัง้ 5 พื ้นที่คือ คอนกรี ต ซึ่งอาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นคอนกรี ต
นันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นอาคารที่มีความสูงมากกว่า 2 ชัน้ วัสดุพื ้นผิวอาคารที่มีการใช้ งานรองลงมานัน้
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คืออาคารที่ มีวัสดุพื น้ ผิวอาคารเป็ นไม้ ซึ่งอาคารที่ มีวัสดุพืน้ ผิวอาคารเป็ นไม้ นัน้ ส่วนใหญ่ เป็ น
อาคารที่มีการใช้ งานเป็ นที่อยู่อาศัยที่มีความสูง 1 - 2 ชัน้ ส่วนใหญ่เป็ นอาคารที่ใช้ งานมานาน ถัด
มาเป็ นอาคารที่ มีวัสดุพืน้ ผิวอาคารเป็ นแบบผสมทัง้ คอนกรี ตและไม้ และประเภทของวัสดุผิว
อาคารที่มีการใช้ น้อยที่สดุ คืออาคารที่มีวสั ดุพื ้นผิวอาคารเป็ นวัสดุอื่นๆ เช่น กระจก กระเบื ้อง
3.8 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั แบ่งออกเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคเอกสาร
และการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม โดยได้ จําแนกออกดังนี ้
3.8.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคเอกสาร
1. ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม แลนด์แซท ทีเอ็ม ช่วงคลื่นความร้ อน (Landzat TM
Thermal Band) บริเวณพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ผลิตจากสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งทําการบันทึกข้ อมูลวันที่ 30
มกราคม 2550 ซึง่ ภาพดังกล่าวประกอบด้ วยช่วงคลื่นแตกต่างกันจํานวน 7 ช่วงคลื่น ดัง
ตารางที่ 3.21
ตารางที่ 3.21 ช่วงคลื่น ความยาวคลื่นและขนาดของข้ อมูล
BAND ช่ วงคลื่น

ความยาวคลื่น

ขนาดของข้ อมูล

(ไมครอน)

(เมตร)

1

สีนํ ้าเงิน-เขียว

0.45-0.53

30

2

สีเขียว

0.52-0.60

30

3

สีแดง

0.63-0.69

30

4

อินฟราเรดใกล้

0.76-0.90

30

5

อินฟราเรดคลื่นสัน้

1.55-1.75

30

6

อินฟราเรดคลื่นยาว (ความร้ อน)

10.40-12.50

120

7

อินฟราเรดคลื่นสัน้

2.08-2.35

-

ที่มา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
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2. แผนที่ภมู ิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ที่จดั พิมพ์โดยกรมแผนที่ทหาร ซึง่ มี
หมายเลขระวาง 5136 I – IV, 5036 I-IV
3. แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:20,000
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. ข้ อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของกรุงเทพมหานคร จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา
5. ข้ อมูลเชิงพื ้นที่แสดงในรูปแบบดิจิตอลบริ เวณกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึง่ ได้ ทําการแบ่งหมวดหมู่ของข้ อมูลและการจัดเรี ยงไฟล์
ดังนี ้
ตารางที่ 3.22 หมวดหมูข่ ้ อมูลและการจัดเรี ยงไฟล์
ลําดับที่ ชื่อ Coverage

รายละเอียด

1

ADMIN

เขตการปกครอง

2

BLDG

อาคาร

3

HYDRO

แหล่งนํ ้า

4

MUNISAN

เขตเทศบาลและสุขาภิบาล

5

RAIL

ทางรถไฟ

6

RAILEDGE

เส้ นขอบทางรถไฟ

7

ROADCL

แนวกลางถนน

8

ROADEDGE

เส้ นขอบถนน

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3.8.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
ข้ อมูลภาคสนามของพื ้นที่ศกึ ษาจะเก็บรวบรวมในลักษณะของภาพถ่าย แผนที่
การสังเกตและการจดบันทึก โดยการเก็บข้ อมูลแยกออกเป็ นข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ และการ
วัดอุณหภูมิในพื ้นที่ศกึ ษา โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามจะดําเนินการในระหว่างวันที่ 25 29 มกราคม 2553 ช่วงเวลาที่ทําการเก็บข้ อมูลระหว่างเวลา 13.00 – 15.15 น. การดําเนินการจะ
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ประกอบด้ วยการเดินสํารวจและวัดอุณหภูมิ โดยในการสํารวจนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทําการกําหนดจุดในการ
เก็บข้ อมูลในพื ้นที่ศกึ ษาทุกๆ 200 เมตร จากนันใช้
้ เทอร์ โมมิเตอร์ ซึ่งเครื่ องมือนี ้เป็ นแบบเซนเซอร์
ความไวสูง สามารถวัดข้ อมูลที่ ต้องการได้ ภายใน 1 วินาที โดยเครื่ องวัดนีจ้ ะอยู่สูงจากพืน้ ดิน
ประมาณ 1.5 เมตร ตามหลักการวัดอุณหภูมิสากล (ดวงพร, 2536) เพื่อทําการวัดอุณหภูมิ ซึง่ ทัง้
5 พื ้นที่จะใช้ วิธีวดั อุณหภูมิรูปแบบเดียวกัน จากนันจึ
้ งทําการเปรี ยบเทียบและปรับแก้ คา่ ที่วดั ได้ กบั
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในบริ เวณกรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ได้ จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่มีความที่ถกู ต้ องและเป็ นที่ยอมรับได้
3.8.2.1 พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก

ภาพที่ 3.36 การสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
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ตารางที่ 3.23 ผลที่ได้ จากการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
จุดวัดอุณหภูมิ

1

2

3

4

5

6

7

8

อุณหภูมิ(°c)

32.1

32.3

32.2

32.4

31.2

31.5

31.6

31.4

จุดวัดอุณหภูมิ

9

10

11

12

13

14

15

16

อุณหภูมิ(°c)

32.8

32.4

32.6

33.1

32.1

31.7

31.7

31.7

จากการสํารวจในวันที่ 29 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 13.00 - 14.30 น. พบว่า
พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด 33.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ตํ่าสุด 31.2 องศาเซลเซียส และมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 32.1 องศาเซลเซียส
3.8.2.2 พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

ภาพที่ 3.37 การสํารวจพื ้นที่บริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
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ตารางที่ 3.24 ผลที่ได้ จากการสํารวจพื ้นที่บริเวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
จุดวัดอุณหภูมิ

1

2

3

4

5

6

7

8

อุณหภูมิ(°c)

32.6

32.7

32.7

32.9

33.4

33.3

33.2

32.9

จุดวัดอุณหภูมิ

9

10

11

12

13

14

15

16

อุณหภูมิ(°c)

33

32.9

33.2

32.7

33.3

32.4

33.2

33.3

จากการสํารวจในวันที่ 28 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 13.30 - 15.30 น. พบว่า
พื ้นที่ศกึ ษาพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด 33.4
องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 32.4 องศาเซลเซียส และมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส
3.8.2.3 พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน

ภาพที่ 3.38 การสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
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ตารางที่ 3.25 ผลที่ได้ จากการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
จุดวัดอุณหภูมิ

1

2

3

4

5

6

7

8

อุณหภูมิ(°c)

35.5

34.7

35.1

35.7

33.9

35.5

35

36.3

จุดวัดอุณหภูมิ

9

10

11

12

13

14

15

16

อุณหภูมิ(°c)

35.2

36.3

34.9

36.8

36.4

35.6

36.4

36.4

จากการสํารวจในวันที่ 27 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. พบว่า
พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด 36.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด
33.9 องศาเซลเซียส และมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 35.6 องศาเซลเซียส
3.8.2.4 พืน้ ที่บริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

ภาพที่ 3.39 การสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
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ตารางที่ 3.26 ผลที่ได้ จากการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
จุดวัดอุณหภูมิ 1
อุณหภูมิ(°c)

3

4

5

6

7

8

38.3 37.2 36.3 36.4 36.1 36.2 37.6 37.4

จุดวัดอุณหภูมิ 9
อุณหภูมิ(°c)

2
10

11

12

13

14

15

16

36.5 37.2 37.3 36.7 37.2 36.1 36.2 38.4

จากการสํารวจในวันที่ 25 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 13.00 - 14.30 น. พบว่า
พื ้นที่บริ เวณพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด 38.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 36.1
องศาเซลเซียส และมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 36.9 องศาเซลเซียส
3.8.2.5 พืน้ ที่บริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

ภาพที่ 3.40 การสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
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ตารางที่ 3.27 ผลที่ได้ จากการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จุดวัดอุณหภูมิ

1

2

3

4

5

6

7

8

อุณหภูมิ(°c)

37.8

37.7

37.7

37.2

37.9

37.4

37

36.8

จุดวัดอุณหภูมิ

9

10

11

12

13

14

15

16

อุณหภูมิ(°c)

37.3

37.4

37

37.2

38

37.6

37.2

38.4

จากการสํารวจในวันที่ 26 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 13.00 – 15.15 น. พบว่า พื ้นที่ศกึ ษา
บริ เวณแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด 38.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 36.8
องศาเซลเซียส และมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 37.5 องศาเซลเซียส
3.9 สรุ ปผลที่ได้ จากการสํารวจภาคสนาม
จากการทดลองเก็ บข้ อมูลอุณหภูมิในพืน้ ที่ศึกษาพบว่าพืน้ ที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดได้ แก่ พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ซึง่ มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 37.5 องศา
เซลเซียส และพื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดได้ แก่ พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 32.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุดที่วดั ได้ จากการทดลองเก็บข้ อมูลคือ
38.4 องศาเซลเซียส วัดได้ จากพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม และพื ้นที่ศกึ ษา
บริ เวณแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนา อุณหภูมิตํ่าสุดที่วดั ได้ จากการทดลองเก็บข้ อมูลคือ 31.2
องศาเซลเซียส วัดได้ จากพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
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ตารางที่ 3.28 ตารางสรุปผลที่ได้ จากการสํารวจภาคสนาม
พื ้นที่ศกึ ษา
(1)หนองจอก
(2)คลองสามวา
(3)ท่าแร้ ง
(4)พระโขนงเหนือ
(5)บางโคล่

ช่วงเวลาในการเก็บข้ อมูล
29 มกราคม 2553
13.00 - 14.30 น
23 มกราคม 2553
13.30 - 15.30 น.
27 มกราคม 2553
13.00 – 15.00 น.
25 มกราคม 2553
13.00 - 14.30 น.
26 มกราคม 2553
13.00 – 15.15 น.

อุณหภูมิสงู สุด อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย
33.1

31.2

32.1

33.4

32.4

33.0

36.8

33.9

35.6

38.4

36.1

36.9

38.4

36.8

37.5
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการรวบรวมข้ อมูลสภาพพื ้นที่ศึกษาซึ่งทําให้ เข้ าใจถึงความสําคัญ ลักษณะ
ทางกายภาพ ตลอดจนลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่ศกึ ษา ทังที
้ ่เป็ นข้ อมูลในภาคเอกสาร
และข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจในภาคสนาม ในบทนี ้จึงเป็ นการนําเอาข้ อมูลดังกล่าวมาดําเนินการ
วิเคราะห์ โดยจะแบ่งหัวข้ อในการวิเคราะห์ ในด้ านลักษณะทางกายภาพของพื น้ ที่ ศึกษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของพื ้นที่ศกึ ษาและตัวแปรต่างๆ
ซึ่งผลจากการทดลองเก็บข้ อมูลอุณหภูมิที่ได้ จะนํามาหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ในพื ้นที่ศกึ ษา กับอุณหภูมิอากาศ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้ นอย่าง
ง่าย (Simple linear regression) ซึง่ สามารถแบ่งการพิจารณาผลการศึกษาที่ได้ ดังนี ้
4.1 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ าความหนาแน่ นของเมืองกับอุณหภูมิอากาศ
จากการรวบรวมข้ อมูลพบว่าค่าความหนาแน่นของเมือง (F.A.R.) ในพื ้นที่ศกึ ษาที่
มีค่าสูงสุดอยู่ในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม มีค่าความหนาแน่นของเมือง
(F.A.R.) อยู่ที่ 1: 0.952 และพื ้นที่มีค่าความหนาแน่นของเมือง (F.A.R.) ตํ่าที่สดุ ยู่ในพื ้นที่ศกึ ษา
บริ เวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก มีคา่ ความหนาแน่นของเมือง (F.A.R.) อยูท่ ี่ 1: 0.003
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความหนาแน่นของเมืองในพื ้นที่ศกึ ษา
พื ้นที่ศกึ ษา

พื ้นที่อาคารรวม

FAR(1:x)

หนองจอก

2,712.64

0.003

คลองสามวา

6,900.29

0.007

ท่าแร้ ง

191,565.59

0.192

พระโขนงเหนือ

540,733.39

0.541

บางโคล่

952,408.88

0.952

ที่มา : จากการคํานวณ

ความหนาแน่ นของเมือง
1.200
0.952

1.000
0.800
0.541

0.600
0.400
0.192

0.200
0.003

0.007

หนองจอก

คลองสามวา

0.000

ท่าแร้ ง

พระโขนงเหนือ

ภาพที่ 4.1 แสดงค่าความหนาแน่นของเมืองของพื ้นที่ศกึ ษา

บางโคล่
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39
38

อุณหภูมิ

37
y = 5.237x + 33.24
R² = 0.802
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ความหนาแน่นของเมือง
ภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นของอาคารกับอุณหภูมิอากาศ
ตาราง 4.2 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความหนาแน่นของอาคารกับอุณหภูมิอากาศ โดย
วิเคราะห์แบบ Simple regression
สมการ Regression

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

y = 5.237x + 33.24

R² = 0.802

ตารางที่ 4.3 คาดการณ์อณ
ุ หภูมิที่เพิ่มขึ ้นเมื่อความหนาแน่นของเมืองเพิ่มขึ ้น
F.A.R.เพิ่มขึ ้น 0.25
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น

1.3

F.A.R.เพิ่มขึ ้น 0.5
2.6

F.A.R.เพิ่มขึ ้น 0.75
3.9

ซึ่ง เมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่า งค่า ความหนาแน่ น ของเมื อ งกับ
อุณหภูมิอากาศ ด้ วยวิธี Simple linear regression จากสมการ y = bx + a โดยให้ b แสดงถึง
สัดส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างค่าอุณหภูมิอากาศ และ x คือค่าความหนาแน่นของเมือง ซึ่งจาก
สมการ regression ในภาพที่ 4.2 ได้ คา่ b ที่แสดงผลเป็ นบวก หมายถึงตัวแปรทังสอง
้
(x และ y) มี
ความสัมพันธ์แปบผันแปรตามกันหรื อมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน คือเมื่อค่าความหนาแน่นของ
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เมืองเพิ่มขึ ้น อุณหภูมิอากาศก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย และเมื่อนําค่าความหนาแน่นของเมืองในพื ้นที่ศกึ ษา
มาวิเคราะห์หาแนวโน้ มของความสัมพันธ์ ที่เกิดกับอุณหภูมิอากาศ พบว่า เมื่อค่าความหนาแน่น
ของอาคาร (F.A.R.) เพิ่มขึ ้น 1:0.5 อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้น 0.19 องศาเซลเซียส
4.2 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างพืน้ ที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างกับอุณหภูมิอากาศ
พื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างสุดอยูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม มีพื ้นที่ 397,847.49 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.78 ของพื ้นที่ และ
พื ้นที่ศึกษาที่มีพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างตํ่าที่สดุ ยู่ในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงหนองจอก เขต
หนองจอก มีพื ้นที่ 1,473.78 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.15 ของพื ้นที่
ตารางที่ 4.4 แสดงปริมาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ าง
พื ้นที่ศกึ ษา

พื ้นที่(ตร.ม.)

%

หนองจอก

1,473.78

0.15

คลองสามวา

4,237.81

0.42

ท่าแร้ ง

114,843.83

11.48

พระโขนงเหนือ

254,423.04

25.44

บางโคล่

397,847.49

39.78

ที่มา : จากการคํานวณ
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พืน้ ที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ าง(ตร.ม.)
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300,000.00

254,423.04
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114,843.83
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1,473.78

4,237.81

หนองจอก

คลองสามวา

‐
ท่าแร้ ง

พระโขนงเหนือ

ภาพที่ 4.3 แสดงปริ มาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างของพื ้นที่ศกึ ษา
39
38
37

อุณหภูมิ

36
y = 0.130x + 33.01
R² = 0.872
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พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ าง(%)
ภาพที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างกับอุณหภูมิอากาศ

บางโคล่
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ตารางที่ 4.5

แสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งพื น้ ที่ ป กคลุม ด้ ว ยสิ่ง ปลูก สร้ างมาวิ เ คราะห์ ห า

ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิอากาศ โดยวิเคราะห์แบบ Simple regression
สมการ Regression

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

y = 0.130x + 33.01

R² = 0.872

ตารางที่ 4.6 คาดการณ์อณ
ุ หภูมิที่เพิ่มขึ ้นเมื่อปริมาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างเพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น 25%
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น

3.3

เพิ่มขึ ้น 50% เพิ่มขึ ้น 75%
6.5

9.8

ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูก
สร้ างกับอุณหภูมิอากาศ ด้ วยวิธี Simple linear regression จากสมการ y = bx + a โดยให้ b
แสดงถึงสัดส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างค่าอุณหภูมิอากาศ และ x คือปริ มาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่ง
ปลูกสร้ าง ซึง่ จากสมการ regression ในภาพที่ 4.4 ได้ คา่ b ที่แสดงผลเป็ นบวก หมายถึงตัวแปร
ทังสอง
้
(x และ y) มีความสัมพันธ์ แปบผันแปรตามกันหรื อมีความสัมพันธ์ ในทางเดียวกัน คือเมื่อ
ปริมาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างเพิ่มขึ ้น อุณหภูมิอากาศก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย และเมื่อนําปริ มาณ
พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างในพื ้นที่ศึกษามาวิเคราะห์ หาแนวโน้ มของความสัมพันธ์ ที่เกิดกับ
อุณหภูมิอากาศ พบว่า เมื่อปริ มาณพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างเพิ่มขึ ้น 50%อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้น
6.5 องศาเซลเซียส
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4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างพืน้ ที่สีเขียวกับอุณหภูมิอากาศ
พื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่สีเขียวมากสุดอยูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนองจอก
มีพื ้นที่ 840600 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 84.06 ของพื ้นที่ และพื ้นที่ศกึ ษาที่มีพื ้นที่สีเขียวตํ่า
ที่สดุ อยูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม มีพื ้นที่ 45,900 ตารางเมตร หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 4.59 ของพื ้นที่
ตารางที่ 4.7 แสดงพื ้นที่สีเขียวในพื ้นที่ศกึ ษา
พื ้นที่ศีกษา

พื ้นที่สีเขียว(ตร.ม.)

ร้ อยละ

(1)หนองจอก

840,600

84.06

(2)คลองสามวา

730,800

73.08

(3)ท่าแร้ ง

459,000

45.90

(4)พระโขนงเหนือ

188,100

18.81

(5)บางโคล่

45,900

4.59

ที่มา : จากการคํานวณ
พืน้ ที่สีเขียว(ตร.ม.)
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
‐

840,600.00
730,800.00
459,000.00

ภาพที่ 4.5 แสดงปริมาณพื ้นที่สีเขียวในพื ้นที่ศกึ ษา

188,100.00
45,900.00
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39
y = ‐0.069x + 38.14
R² = 0.974

อุณหภูม(ิ องศาสเซลเซียส)
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พื ้นที่สีเขียว(ร้ อยละ)

ภาพที่ 4.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่สีเขียวกับอุณหภูมิอากาศ
ตารางที่ 4.8 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่สีเขียวมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ กบั อุณหภูมิ
อากาศ โดยวิเคราะห์แบบ Simple regression
สมการ Regression

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

y = -0.069x + 38.14

R² = 0.974

ตารางที่ 4.9 คาดการณ์อณ
ุ หภูมิที่ลดลงเมื่อพื ้นที่สีเขียวเพิ่มขึ ้น
เพิ่มขึ ้น 25% เพิ่มขึ ้น 50% เพิ่มขึ ้น 75%
อุณหภูมิที่ลดลง

1.7

3.5

5.2

ซึง่ เมื่อทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่สีเขียวกับอุณหภูมิอากาศ ด้ วย
วิธี Simple linear regression จากสมการ y = bx + a โดยให้ b แสดงถึงสัดส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างค่าอุณหภูมิอากาศ และ x คือพื ้นที่สีเขียว ซึง่ จากสมการ regression ในภาพที่ 4.6 ได้ คา่
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b ที่ แ สดงผลเป็ นลบ หมายถึ ง ตัว แปรทัง้ สอง (x และ y) มี ค วามสัม พัน ธ์ แ บบผกผัน กัน หรื อ มี
ความสัมพันธ์ในคนละทางกัน คือเมื่อพื ้นที่สีเขียวเพิ่มขึ ้น อุณหภูมิอากาศก็จะลดลงด้ วย และเมื่อ
นําพื ้นที่สีเขียวในพื ้นที่ศึกษามาวิเคราะห์หาแนวโน้ มของความสัมพันธ์ ที่เกิดกับอุณหภูมิอากาศ
พบว่า เมื่อพื ้นที่สีเขียวเพิ่มขึ ้น 50%อุณหภูมิจะลดลง 3.5 องศาเซลเซียส
4.4 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณพืน้ ที่แหล่ งนํา้ กับอุณหภูมิอากาศ
จากการรวบรวมข้ อมูลพบว่าพื ้นที่แหล่งนํ ้า ในพื ้นที่ศึกษาที่มีปริ มาณพื ้นที่สงู สุด
อยูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา มีปริมาณพื ้นที่แหล่งนํ ้า อยู่ที่ 452,826.11
ตร.ม. และพื ้นที่มีปริ มาณพื ้นที่แหล่งนํ ้า ตํ่าที่สดุ ยู่ในพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม ซึง่ มีปริมาณพื ้นที่แหล่งนํ ้าอยูท่ ี่ 11,230.33 ตร.ม.
ตารางที่ 4.10 แสดงปริมาณพื ้นที่แหล่งนํ ้าในพื ้นที่ศกึ ษา
พื ้นที่ศกึ ษา

พื ้นที่แหล่งนํ ้า(ตร.ม.)

ร้ อยละ

หนองจอก

14,579.41

0.15

คลองสามวา

23,792.42

0.24

ท่าแร้ ง

18,592.24

0.19

พระโขนงเหนือ

452,826.11

4.53

บางโคล่

11,230.33

0.11

ที่มา : จากการคํานวณ
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แหล่งนํ ้า(ตร.ม.)
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‐

พระโขนงเหนือ

บางโคล่

ภาพที่ 4.7 แสดงปริ มาณพื ้นที่แหล่งนํ ้าในพื ้นที่ศกึ ษา

38
y = 0.052x + 34.47
R² = 0.185
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ภาพที่ 4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่แหล่งนํ ้ากับอุณหภูมิอากาศ
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ตาราง 4.11 แสดงความสัมพันธ์พื ้นที่แหล่งนํ ้ากับอุณหภูมิอากาศ โดยวิเคราะห์แบบ Simple
regression
สมการ Regression

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

y = 0.052x + 34.47

R² = 0.185

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่แหล่งนํ ้ากับอุณหภูมิอากาศ ด้ วยวิธี Simple
linear regression จากสมการ y = bx + a โดย b แสดงถึงสัดส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างค่า
อุณหภูมิอากาศ และ x คือปริ มาณพื ้นที่แหล่งนํ ้า ซึง่ จากสมการที่ได้ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ คือ
R² = 0.185 โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีคา่ ไม่ใกล้ เคียง 1 ซึง่ แสดงว่าปริ มาณพื ้นที่แหล่งนํ ้ากับ
อุณหภูมิอากาศไม่มีความสัมพันธ์ กนั หรื ออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อปริ มาณพื ้นที่แหล่งนํ ้ามีคา่ เพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลง อุณหภูมิอากาศก็จะไม่มีการผันแปรตามอย่างมีนยั ยะสําคัญ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในบทที่ผ่านมา ที่มาของแนวความคิด ข้ อมูลที่ได้
จากการสํารวจ ข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ต่างๆ ในบทนี ้จะเป็ นการสรุ ปและอภิปรายเนื ้อหาใน
ส่วนต่างๆ ข้ างต้ นที่สําคัญ พร้ อมเพิ่มเติมข้ อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุ งสําหรับการวิจยั ขัน้
ต่อไป ดังนี ้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
ในหัวข้ อนี ้เป็ นการเลือกเอาผลการวิจยั ที่มีความสําคัญมาสรบรวมสรุปเป็ นเนื ้อหา
โดยกล่าวตามลําดับขันตอนการดํ
้
าเนินงาน ซึง่ เริ่มตังแต่
้ การเก็บรวบรวมข้ อทูล การนําข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1.1 ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในพืน้ ที่ศึกษา
การทํ า การศึ ก ษาเบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพของเมื อ งที่ มี
ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิอากาศที่มีในพื ้นที่ศกึ ษา 5 พื ้นที่ ซึง่ ข้ อมูลที่ศกึ ษาสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
5.1.1.1ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงหนองจอก เขตหนอง
จอก
จากการทําการเก็บข้ อมูลในวันที่เป็ นตัวแทนในการเก็ บข้ อมูลพบว่า อุณหภูมิ
อากาศที่สงู จะปรากฏในบริเวณใกล้ เส้ นทางคมนาคม ซึง่ มีการปล่อยพลังงานความร้ อนจากไอเสีย
รถยนต์ ประกอบกับวัสดุผิวถนนเป็ นพื ้นแข็ง ทําให้ เกิดการสะสมความร้ อนในบริ เวณนี ้ค่อนข้ างสูง
ในส่วนของอุณหภูมิอากาศที่ตํ่ามีการกระจุกตัวอยู่ในบริ เวณที่เป็ นพืน้ ที่นา และพืน้ ที่รกร้ างที่มี
วัชพืชปกคลุมดินซึง่ เป็ นบริ เวณที่มีการสะสมความร้ อนตํ่าและสามารถถ่ายเทความร้ อนได้ ดีทําให้
มีอณ
ุ หภูมิตํ่ากว่าพื ้นที่โดยรอบอย่างชัดเจน
5.1.1.2ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงคลองสามวา
ตะวันออก เขตคลองสามวา
จากการทําการเก็บข้ อมูลในวันที่เป็ นตัวแทนในการเก็บข้ อมูลซึง่ ในการทําการวัด
อุณหภูมิพบว่า อุณหภูมิอากาศที่สงู ปรากฏปรากฏในบริ เวณใกล้ เส้ นทางคมนาคมและมีสิ่งปลูก
สร้ างกระจุกตัวอยู่ โดยจุดที่มีอุณหภูมิสงู ที่สดุ ที่วดั ได้ มีลกั ษณะดังกล่าวชัดเจน พื ้นที่บริ เวณใกล้
เส้ นทางคมนาคมและมีสิ่งปลูกสร้ างกระจุกตัวนันมี
้ การสะสมความร้ อนสูงเนื่องจากมีการปล่อย
พลังงานความร้ อนจากไอเสียรถยนต์ การสะสมความร้ อนจากวัสดุผิวถนน อีกทังการใช้
้
พลังงาน
จากกลุ่มอาคาร เช่น การใช้ เครื่ องปรับอากาศ ก็สามารถทําให้ เกิดการสะสมความร้ อนได้ เช่นกัน
ในส่วนของพื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิอากาศที่ตํ่า มีลกั ษณะอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลจากกลุม่ อาคารและเส้ นทาง
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คมนาคม อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่บริ เวณที่เป็ นพื ้นที่นา และพื ้นที่รกร้ างที่มีวชั พืชปกคลุมดิน ซึ่งมี
การสะสมความร้ อนตํ่า
5.1.1.3ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน
จากการทําการเก็บข้ อมูลในวันที่เป็ นตัวแทนในการเก็บข้ อมูลซึง่ ในการทําการวัด
อุณหภูมิพบว่า พื ้นที่สิ่งปลูกสร้ างปกคลุมอย่างหนาแน่นและมีการวางตัวไม่เป็ นระเบียบจะมี
อุณหภูมิสูง เนื่องจากเกิดการถ่ ายเทของอากาศน้ อย อี กทัง้ การใช้ พลังงานในอาคารยังมี ผลที่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอีกด้ วย พื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู ยังพบได้ อีกในบริ เวณเส้ นทาง
คมนาคมที่มีการสัญจรสูงตลอดเวลา เช่น ในบริ เวณถนนปลายนา ในส่วนของพื ้นที่ที่มีอุณหภูมิ
อากาศที่ตํ่า มีลกั ษณะอยู่ในพื ้นที่ที่มีการถ่ายเทความร้ อนได้ ดี เช่น อยู่ในพื ้นที่ห่างไกลจากกลุ่ม
อาคาร อยูใ่ นพื ้นที่ที่ต้นไม้ และวัชพืชปกคลุมดิน และตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่ไกลจากเส้ นทางคมนาคม
5.1.1.4ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา
จากการทํ าการเก็ บข้ อมูลในวันที่ เป็ นตัวแทนในการเก็ บข้ อมูลพบว่า พืน้ ที่ ที่ มี
อุณหภูมิสูงจะมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มอาคารที่มีความหนาแน่นสูง และมีลกั ษณะอยู่ชิดกันเป็ นกลุ่ม
ก้ อนไม่มีความเป็ นระเบียบ เนื่องจากการถ่ายเทความร้ อนทําได้ ยาก อีกทังวั
้ สดุผิวอาคารส่วนใหญ่
ุ หภูมิสงู กว่าใน
ในพื ้นที่ศกึ ษาเป็ นคอนกรี ตทําให้ เกิดการสะสมความร้ อน ทําให้ เป็ นบริ เวณที่มีอณ
บริ เวณอื่นๆ ในส่วนของพื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิอากาศที่ตํ่า มีลกั ษณะอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลจากกลุม่ อาคาร
และเส้ นทางคมนาคม ประกอบกับพื ้นที่ใกล้ เคียงเป็ นที่ตงของพื
ั้
้นที่เปิ ดโล่งและเป็ นพื ้นที่ที่มีต้นไม้
ปกคลุมทําให้ มีการถ่ายเทความร้ อนได้ ดีกว่าในพื ้นทีบริเวณอื่นๆ
5.1.1.5 ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ พืน้ ที่ศึกษาบริเวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม
จากการทํ าการเก็ บข้ อมูลในวันที่ เป็ นตัวแทนในการเก็ บข้ อมูลพบว่า พืน้ ที่ ที่ มี
อุณหภูมิสงู มีลกั ษณะเป็ นเป็ นกลุ่มอาคารที่มีความหนาแน่นสูง และมีลกั ษณะอยู่ชิดกันเป็ นกลุ่ม
ก้ อน การวางตัวของอาคารมีลกั ษณะเป็ นแนวกําแพงเป็ นกลุ่มอาคารที่มีความสูงไล่เลียกัน พื ้นที่
อี ก ลัก ษณะที่ มี อุณหภูมิ สูง เช่น กัน คือพื น้ ที่ ที่ ตัง้ อยู่ใกล้ กับเส้ น ทางคมนาคมที่ มี การสัญ จรมาก
ตลอดเวลา เช่น ในบริ เวณถนนสุดประเสริ ฐ อีกทังยั
้ งเป็ นบริ เวณที่เป็ นศูนย์รวมของกิจกรรมทาง
พานิชยกรรม เช่น การขายอาหาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผลให้ เกิดความร้ อน ในส่วนของพื ้นที่ที่มี
อุณหภูมิอากาศที่ ตํ่าจะอยู่ในบริ เวณที่มีความหนาแน่นของอาคารตํ่าประกอบกับเป็ นที่โล่งที่มี
วัชพืชและต้ นไม้ ปกคลุมทําให้ เกิดการถ่ายเทความร้ อนได้ ง่าย
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5.1.1.6 สรุ ปลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิพนื ้ ที่ศึกษา
การกระจายตัว ของอุณ หภูมิ อ ากาศทัง้ 5 พื น้ ที่ ศึก ษามี ลักษณะคล้ ายคลึง กัน
กล่าวคือ อุณหภูมิอากาศที่สงู จะปรากฏในบริ เวณที่มีสิ่งปลูกสร้ างรวมกลุม่ กันอยู่ เช่น ในบริ เวณที่
ุ หภูมิอากาศตํ่าจะปรากฏในบริ เวณที่มีพื ้นที่สี
มีความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้ างสูง ในขณะที่อณ
เขียวเป็ นองค์ประกอบ เช่น ในพื ้นที่นา หรื อ พื ้นที่รกร้ างที่ปกคลุมด้ วยวัชพืชและต้ นไม้ นอกจากนี ้
อุณหภูมิที่ได้ จากการวัดตามจุดต่างๆ มีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะพื ้นที่โดยรอบ ซึ่งค่า
ของอุณหภูมิสงู สุดและตํ่าสุดที่วดั ได้ มีความแตกต่างกันถึง 5.3 องศาเซลเซียส
5.1.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างสภาพทางกายภาพของอาคารกับอุณหภูมิอากาศ
5.1.2.1 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
เมื่อทําการเปรี ยบเทียบการใช้ ประโยชน์อาคารในรู ปแบบต่างๆ กับอุณหภูมิพบว่า
พื ้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ที่มีการใช้ ประโยชน์อาคารเป็ นที่พกั อาศัย เช่น ในจุดวัด
อุณ หภูมิ ที่ 12 ของพื น้ ที่ ศึก ษาบริ เ วณแขวงท่า แร้ ง เขตบางเขน ซึ่ง วัด อุณ หภูมิ ไ ด้ 36.8 องศา
เซลเซียส และ ในจุดวัดอุณหภูมิที่ 16 บริ เวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา ซึ่งวัดอุณหภูมิได้
38.4 องศาเซลเซีย ส ซึ่ง การใช้ ป ระโยชน์ อาคารเป็ นที่ พัก อาศัย นัน้ มี ก ารใช้ พ ลัง งานในการทํ า
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้ งานเครื่ องปรับอากาศ การใช้ ความร้ อนในการทําอาหาร เป็ น
ต้ น ซึ่งเมื่อการใช้ ประโยชน์อาคารเป็ นที่พกั อาศัยมีการกระจุกตัวอยู่ในบริ เวณเดียวกัน ก็ทําให้ มี
การใช้ พลังงานในบริ เวณนันสู
้ งขึ ้นด้ วย อีกทังอาคารที
้
่พกั อาศัยมีการเรี ยงตัวกันไม่เป็ นระเบียบอีก
ทังยั
้ งมีการกัน้ รัว้ ซึ่งรัว้ ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นตัวกันกระแสลม
้
ทําให้ เกิดการถ่ายเทความร้ อนได้
ยาก ในขณะที่การใช้ งานอาคารในลักษณะอื่น เช่น พาณิชยกรรมซึง่ มีการวางตัวของอาคารที่เป็ น
ระเบียบและมี ก ารเปิ ดพื น้ ที่ ด้า นหน้ า ในการวางสิน ค้ า ทํ า ให้ มีก ารไหลเวี ยนของกระแสลมซึ่ง
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทความร้ อนได้ ง่าย ในส่วนของการใช้ งานอาคารในลักษณะ สนามกีฬา อาคาร
จอดรถ คอกสัตว์ ตัวอาคารมีลกั ษณะเรี ยบง่าย ไม่มีผนังซึง่ ทําให้ เกิดการถ่ายเทความร้ อนได้ ดีกว่า
อาคารในลักษณะอื่นๆ
5.1.2.2 ความสูงอาคาร
เมื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ศึกษามาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์
กับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์อาคาร ซึง่ ผลลัพธ์แสดงให้ เห็นว่าในบริ เวณที่เป็ นอาคารสูงนันมี
้ อณ
ุ หภูมิ
ุ หภูมิที่สดุ ซึง่ กลับพบว่า
ที่แตกต่างกัน และอาคารที่มีความสูงมากที่สดุ ก็ไม่ได้ เป็ นบริ เวณที่มีอณ
บริเวณที่มีอณ
ุ หภูมิสงู ที่สดุ ในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษานันมั
้ กจะอยู่ในบริ เวณที่เป็ นที่ตงของกลุ
ั้
ม่ อาคารที่มี
ความสูงใกล้ เคียงกัน เช่น ในบริ เวณจุดวัดอุณหภูมิที่ 16 ของพื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงพระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา และจุดวัดข้ อมูลที่ 13 ของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม ซึง่
วัดอุณหภูมิได้ 38.4 และ 38 องศาเซลเซียสตามลําดับ ซึง่ กลุม่ อาคารดังกล่าวมีความสูง 1-2 ชัน้
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และ 3-4 ชันตามลํ
้
าดับ ที่เป็ นเช่นนันเพราะ
้
กลุม่ ของอาคารที่มีความสูงใกล้ เคียงกัน และอยู่ชิดกัน
เป็ นกลุ่มก้ อน เช่น ตึกแถว อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร ทําให้ มีพื ้นผิวด้ านบนที่มีความ
ต่อเนื่องกันเป็ นผืนใหญ่ นอกจากนี ้ในบริเวณที่มีบ้านเรื อนขนาดเล็กที่ปลูกชิดกันอย่างหนาแน่นจน
หลังคาเกยกัน ทําให้ บงั ลมกันเอง และทําให้ ไม่มีช่องว่าง ให้ ลมพัดผ่านเข้ าออกเพื่อถ่ายเทความ
ร้ อนออกไปจากอาคาร เนื่องจากการถ่ายเทความร้ อนทําได้ ยากจึงทําให้ เป็ นบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิสงู
ุ หภูมิพื ้นผิวสูงที่สดุ
กว่าบริ เวณอื่น ในขณะที่บริ เวณที่เป็ นอาคารสูงพบว่าไม่ใช่เป็ นบริ เวณที่มีอณ
คือมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยประมาณ เนื่องจากความสูงๆตํ่าๆที่แตกต่างกันของอาคารโดยรอบทําให้ ไม่มี
พื น้ ผิ ว ด้ า นบนที่ ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ นผื น ขนาดใหญ่ ม ากพอที่ จ ะทํ า ให้ เ ป็ นบริ เ วณที่ มี อุณ หภูมิ สูง
ประกอบกับอาคารที่มีความสูงมากจะมีการกันพื ้นที่เปิ ดโล่งไว้ ทําให้ มีการถ่ายเทความร้ อนที่ดีกว่า
5.1.2.3 วัสดุผิวอาคาร
กลุม่ อาคารที่มีความอุณหภูมิสงู ที่วดั ได้ ในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นอาคารที่มีวสั ดุ
ผิวอาคารเป็ นคอนกรี ต เช่น ในบริ เวณจุดวัดข้ อมูลที่ 1 ของพื ้นที่ศึกษาพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ซึง่ วัดอุณหภูมิได้ 38.3 องศาเซลเซียส จุดวัดข้ อมูลที่ 16 ของพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม ซึ่งวัดอุณหภูมิได้ 38.4 องศาเซลเซียส ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ กลุ่มอาคารดังกล่าวมี
อุณหภูมิสูงกว่าในบริ เวณอื่น เพราะวัสดุประเภทคอนกรี ตมีคุณสมบัติในการกักเก็บและสะสม
ความร้ อน ส่วนในบริ เวณกลุ่มอาคารที่มีวัสดุผิวอาคารเป็ นไม้ เช่น ในวัดข้ อมูลที่ 12 ของพืน้ ที่
ศึกษาพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา ซึ่งวัดอุณหภูมิได้ 36.7 องศาเซลเซียส ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ากว่า
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื ้นที่ศกึ ษา เพราะวัสดุผิวอาคารประเภทไม้ มีการกักเก็บและสะสมความร้ อนตํ่า
ทําให้ มีการถ่ายเทความร้ อนระหว่างผิวอาคารได้ ดีกว่า
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรกับอุณหภูมิ
ในหัวข้ อนี ้เป็ นการสรุ ปผลการวิเคราะห์ที่ใช้ วิธีการทางสถิติคือ simple linaer
regression ซึง่ ในการวิเคราะห์มีตวั แปรต่างๆ ดังนี ้ ความหนาแน่นของเมือง ปริมาณพื ้นที่มีสิ่งปลูก
สร้ างปกคลุม พื ้นที่สีเขียว ปริ มาณแหล่งนํ ้า โดยกําหนดให้ ตวั แปรดังกล่าวเป็ นตัวแปรต้ นและการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็ นตัวแปรตาม ซึง่ จากการวิเคราะห์พบว่า
ความหนาแน่ น ของเมื อ ง ปริ ม าณพื น้ ที่ มี สิ่ ง ปลู ก สร้ างปกคลุ ม ปริ ม าณมี
ความสัม พัน ธ์ แ บบผัน แปรตามกัน กับ อุณ หภูมิ ใ นพื น้ ที่ ศึก ษา ส่ว นปริ ม าณของพื น้ ที่ สี เ ขี ย วมี
ความสัมพันธ์ แบบผกผันกับอุณหภูมิในพื ้นที่ศึกษา พื ้นที่แหล่งนํ ้านันไม่
้ พบว่ามีความสัมพันธ์ กบั
อุณหภูมิ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ วิธี Simple Linear Regression สามารถ
สร้ างความสัมพันธ์ของลักษณะพื ้นที่ประเภทต่างๆ เป็ นสมการ ได้ ดงั นี ้
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สมการความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความหนาแน่นของเมืองกับอุณหภูมิอากาศ คือ y = 5.237x +
33.24
สมการความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งปลูกสร้ างกับอุณหภูมิอากาศ คือ y = 0.130x +
33.01
สมการความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่สีเขียวกับอุณหภูมิอากาศ คือ y = -0.069x + 38.14
ซึง่ สามารถสรุปได้ วา่ เมื่อความหนาแน่นของเมือง ปริ มาณพื ้นที่มีสิ่งปลูกสร้ างปก
คลุมเพิ่มขึ ้น 50 เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ ้น 0.19 และ6.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และเมื่อ
ปริมาณของพื ้นที่สีเขียวเพิ่มขึ ้น 50 เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมิจะลดลง 3.5 องศาเซลเซียส
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อนําผลที่ได้ จากการวิจยั รวมถึงการศึกษาถึงปรากฏการณ์เกาะความร้ อนพบว่า
ในบริ เ วณที่ มี ป ระเภทการใช้ ที่ ดิ น เป็ นพื น้ ที่ สี เ ขี ย วจะมี อุณหภูมิพื น้ ผิ ว เฉลี่ย ตํ่ า กว่ า บริ เ วณที่ มี
ประเภทการใช้ ที่ดนิ แบบสิง่ ปลูกสร้ างเนื่องจากบริเวณพื ้นที่สีเขียว สามารถช่วยลดความรุนแรงของ
ั้
จึงทําให้ อุณหภูมิพื ้นผิวเฉลี่ยใน
ความร้ อนได้ เนื่องจากต้ นไม้ ช่วยคายนํ ้ากลับสู่ชนบรรยากาศ
บริ เวณนี ม้ ี ค่าไม่สูงมากนัก ดังนัน้ ในบริ เวณชานเมืองที่ มี พืน้ ที่ สีเขี ยวมากกว่าในเขตเมื องจึง มี
อุณหภูมิพื ้นผิวเฉลี่ยตํ่ากว่าในขณะที่เขตเมืองที่มีประเภทการใช้ ที่แบบสิ่งปลูกสร้ าง เช่น อาคาร
พาณิ ชย์ คลังสินค้ า และที่ พักอาศัย ที่มีอยู่เป็ นจํานวนมาก ซึ่งวัสดุที่นํามาใช้ ปลูกสร้ างอาคาร
เหล่านี ้จะประกอบไปด้ วย เหล็ก คอนกรี ต สังกะสี นันเป็
้ นตัวที่ดดู ซับและเก็บกักความร้ อนเอาไว้
ทําให้ เป็ นบริ เวณมีอุณหภูมิพืน้ ผิวเฉลี่ยที่ สูงกว่าบริ เวณอื่นๆ ซึ่งเมื่อได้ ทําการศึกษาต่อก็พบว่า
บริ เวณที่มี กลุม่ ของอาคารอยู่ชิดติดกันเป็ นกลุม่ เป็ นก้ อน หรื อที่มีความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้ าง
สูง เป็ นบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิพื ้นผิวเฉลี่ยสูงกว่าบริเวณอื่นอาจเป็ นเพราะขนาดความกว้ าง ความยาว
และความสูงของอาคารที่เท่ากันและอยูช่ ิดติดกันเป็ นแนวเดียวกัน ทําให้ บงั ลมกันเอง และทําให้ ไม่
มีช่องว่าง ให้ ลมพัดผ่านเข้ าออกเพื่อถ่ายเทความร้ อนออกไปจากอาคาร อีกทัง้ การใช้ พลังงาน
ภายในอาคารต่างๆ เช่น อาคารพาณิชย์ คลังสินค้ าและที่พกั อาศัยยังมีสว่ นก่อให้ เกิดความร้ อนขึ ้น
ด้ วย ซึง่ สามารถสรุปถึงปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ ดงั นี ้
ลักษะทางกายภาพของเมือง
โครงสร้ างทางกายภาพของเมื อง ที่ มีลักษณะไม่ราบเรี ยบเหมื อนในเขตพื น้ ที่
ชนบท ซึ่งโดยทั่วไปเมืองมักจะมี ความเร็ วลมตํ่าระดับพื น้ ดิน ดังนัน้ อากาศที่ร้อนมักจะไม่ไหล
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ออกไปอย่างรวดเร็ วเหมือนพื ้นที่ชนบท รวมถึงอาคารส่วนใหญ่ที่ใช้ วสั ดุประเภทอิฐและคอนกรี ตที่
อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น พื ้นถนนที่เป็ นยางมะตอย จะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้ ได้ ในแต่ละ
วัน และถ่ายเทสู่บรรยากาศในเมื องซึ่งเก็ บความร้ อนไว้ มาก เพราะว่ามีส่วนประกอบของก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่สงู กว่าเขตชนบท เป็ นเหตุผลที่ทําให้ ภมู ิประเทศในเมืองสามารถรับและเก็บ
ความร้ อนไว้ ได้ มาก ลักษณะของพื ้นผิวของเมืองมีความสามารถในการดูดซับความร้ อนไว้ ในตัว
อาคารหรื อผิวถนน ดังนันในเวลากลางวั
้
นเมืองจะดูดซับความร้ อนเก็บเอาไว้ ทําให้ อณ
ุ หภูมิในเมือง
สูงขึ ้น
พืน้ ที่สีเขียว
พื น้ ที่ สีเขี ยวไม่ว่า จะเป็ นต้ น ไม้ ใหญ่ ห รื อพืชคลุมดิน ต่างๆ มี อิท ธิ พ ลต่อการลด
อุณหภูมิได้ ด้ วยลักษณะทางกายภาพของพืชแต่ละชนิด ต้ นไม้ ใหญ่มีลกั ษณะของใบที่หนาแน่น
สามารถทําความเย็นให้ กบั อากาศด้ วยคายนํ ้า อีกทังส่
้ วนของทรงพุ่มยังช่วยป้องกันแสงแดดที่จะ
ถูกดูดซึมไว้ ในพื ้น ส่วนพืชคลุมดิน เช่น หญ้ า นาข้ าว ที่ทําหน้ าที่คล้ ายพุม่ ใบของต้ นไม้ ช่วยปกป้อง
คลุมผิวดิน ช่วยลดการสะสมความร้ อนบนผิวดิน อี กทัง้ ใบทํ าหน้ าที่ คายนํ า้ สู่บรรยากาศ จึงมี
อิทธิพลต่อการลดลงของอุณหภูมิอากาศได้ มาก
การใช้ พลังงาน
กิ จกรรมต่า งๆ ที่ เ กิ ดขึน้ ในเมื อ งจํ า เป็ นต้ อ งใช้ พ ลัง งานปริ ม าณมาก พลัง งาน
เหล่านี ้ไม่สามารถนําไปใช้ ได้ อย่างสมบูรณ์ โดยพลังงานส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็ นความสามารถ ทําให้
เมืองร้ อนขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นพลังงานไฟฟ้า พลังงานจากเชื ้อเพลิงต่างๆ เช่น การใช้ นํ ้ามันรถยนต์ ใช้
พลังงานในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ เครื่ องปรับอากาศ พลังงานที่เปลี่ยนรูป
ภายหลังจากการใช้ พลังงานนี ้จะเปลี่ยนกลับมาเป็ นพลังงานความร้ อน และเข้ ามาสะสมอยู่ภายใน
เมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน จะมีการใช้ พลังงานจํานวนมากเพื่อทําความเย็นให้ กบั
ที่พกั อาศัยและอาคารสํานักงาน ซึง่ มีผลทําให้ อณ
ุ หภูมิในเมืองมีคา่ สูงขึ ้น
ซึ่งนอกจากปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบทางกายภาพที่ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ ว
สภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน วันท้ องฟ้าโปร่ งมีเมฆน้ อย หรื อเมฆปกคลุมเต็มท้ องฟ้า ก็ส่งผลต่อ
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การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศในแต่ละวันแตกต่างกันไป วันที่ท้องฟ้าโปร่ งผิวโลกจะสูญเสีย
ความร้ อนอย่างรวดเร็ ว แต่ในวันที่มีเมฆปกคลุมอากาศจะร้ อนอบอ้ าวกว่าปกติ ตลอดจนปริ มาณ
ลมและความเร็ วของลมที่สง่ ผลต่อการถ่ายเทความร้ อน หรื อการเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ใน
พื ้นที่ เช่น การจราจร กิจกรรมของมนุษย์ในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยเสริ มให้ อณ
ุ หภูมิอากาศมี
ค่าสูงขึ ้น
แม้ ว่าการวิจยั เพื่อให้ ได้ ข้อมูลมาใช้ ประโยชน์โดยตรงยังมีไม่มากนัก แต่สามารถ
ทําให้ มองเห็นแนวทางที่มีความเป็ นไปได้ ในการบรรเทาสภาพอากาศร้ อนที่เกิดกับเมืองขนาดใหญ่
ซึง่ ข้ อมูลพื ้นฐานที่ได้ จากการทําการศึกษาในครัง้ นี ้สามารถที่จะเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อยอด
หรื อนําเอาข้ อมูลเหล่านี ้ไปเป็ นประโยชน์ในการวางผังเมืองในอนาคต
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 การลดความหนาแน่ นของเมือง
1. ในพื ้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง ได้ แก่ พื ้นที่ศึกษาบริ เวณแขวงบางโคล่ เขตบาง
คอแหลม ควรพิ จ ารณาในการกํ า หนดค่า ความหนาแน่ น ของอาคาร (F.A.R.) และค่ า ความ
หนาแน่นระดับผิวดิน รู ปแบบ และความสูงอาคาร หลีกเลี่ยงการสร้ างอาคารเป็ นแนวกํ าแพง
พิจารณาความกว้ างของถนนและการวางแนวการสร้ างถนนที่จะมีการสร้ างขึ ้นใหม่ในอนาคต ให้ มี
ความสามารถในการรั บลมประจํ าถิ่น เพื่อเพิ่มการถ่ายเทของอากาศที่ระดับถนน เพื่อผลักดัน
ความร้ อนและมลพิษของอากาศให้ ออกไปจากเขตเมือง
2. ควรมีการกันพื ้นที่เปิ ดโล่งไว้ ในบริ เวณพื ้นที่ที่มีความแออัด ควบคุมการต่อเติม
และสร้ างอาคารไม่ให้ มีการรุกลํ ้าเข้ าไปในพื ้นที่เปิ ดโล่ง
3. พิจารณาในการปรับเปลี่ยนดัดแปลงอาคารให้ มีกระแสลมผ่านมากขึ ้น เพื่อให้
เกิดการไหลเวียนของอากาศ
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5.3.2 การเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว
1. การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในเชิงปริ มาณความสมบูรณ์ของพื ้นที่สีเขียวควรมี พืช
พรรณที่เป็ นไม้ ยืนต้ นเป็ นองค์ประกอบหลัก หรื อพืชพรรณที่มีสีเขียวในปริ มาณมาก อาจพิจารณา
จากทรงพุ่มของต้ นไม้ ที่หนาแน่น และมีรัศมีกว้ างเพื่อเพิ่มร่มเงาแก่พื ้นที่โดยรอบ โดยการเพิ่มพื ้นที่
สีเขียวควรให้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าไปใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ได้ เช่น เพื่อการนันทนาการ
พักผ่อนหย่อนใจ
2. การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในเชิงคุณภาพกรณีที่พื ้นที่สีเขียวเดิมมีพื ้นที่จํากัด หรื อ
กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหาพื ้นที่อื่นเพิ่มได้ ควรให้ ความสําคัญกับการดูแล บํารุ งรักษาให้ พืช
พรรณเจริ ญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์มากที่สดุ ทังในด้
้ านโครงสร้ างพืชและโภชนาการของพืช ซึง่
จะทําให้ เกิดความสมบูรณ์และ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยลดปั จจัยที่มีผลต่อความร้ อน
ได้
3. ลักษณะการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวแบบสวนหลังคาและสวนแนวตังสวนหลั
้
งคาและ
สวนแนวตัง้ เป็ นรู ปแบบที่ มีความเหมาะสมสําหรั บเขตชุมชนเมืองที่ มีความหนาแน่นของกลุ่ม
อาคารและสิง่ ก่อสร้ างสูง การพัฒนารูปแบบสวนหลังคาและสวนแนวตังไม่
้ จําเป็ นต้ องหาที่ดินใหม่
ซึง่ ต้ องกําหนดรู ปแบบที่ชดั เจน และคํานึงถึงการดูแลรักษา การรดนํ ้า การระบายนํ ้า หากจะ
ดําเนินการต้ องอาศัยความร่ วมมือจากเจ้ าของอาคารโดยอาจพิจารณาจากสถานที่ หน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา และขยายไปสูภ่ าคเอกชน
4. การกําหนดนโยบายและแผนงานควรดําเนินการกําหนดนโยบายการเพิ่มพื ้นที่
สีเขียวเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการสําหรับหน่วยงานที่ควบคุมดูแลและหน่วยงานที่ทําหน้ าที่
โดยตรงในการจัดการพื ้นที่สีเขียวในเมืองโดยแนวทางดังกล่าวควรเริ่ มจากการบริ หารจัดการของ
ภาครัฐ

ต้ องสนับสนุนการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการมีส่วนร่ วมของ

ประชาชน และสามารถดําเนินการตามแผนงานต่างๆ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การส่งเสริ มการใช้
พื ้นที่สาธารณะและที่ราชพัสดุเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อเป็ นพื ้นที่สีเขียวใน
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เมืองและให้ กระจายให้ ทวั่ ถึงทุกชุมชนขณะเดียวกันก็ควรพัฒนาและจัดทําระบบฐานข้ อมูลพื ้นที่สี
เขียวให้ มีมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงระบบข้ อมูลแต่ละเมืองให้ เป็ นเครื อข่าย
5. การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวโดยอาศัยมาตรการด้ านผังเมืองมาตรการด้ านผังเมือง
นอกจากกําหนดขอบเขตของเมืองและสัดส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน สามารถช่วยสนับสนุนให้ การ
เพิ่มพื ้นที่สีเขียวมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดเกณฑ์ด้านพื ้นที่และบทบาทหน้ าที่ เช่น การ
กําหนดพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นพื ้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง ไม่ว่าจะเป็ นพื ้นที่ว่างรก
ร้ าง พื ้นที่หน่วยงานราชการ พื ้นที่ศาสนสถาน พื ้นที่สถานศึกษาพื ้นที่ริมถนน ทางรถไฟ แม่นํ ้าลํา
คลอง สําหรับบทบาทหน้ าที่ของพื ้นที่สีเขียวเพื่อสร้ างความสมดุลแก่เมือง โดยเมืองขนาดใหญ่ควร
มีสดั ส่วนพื ้นที่สีเขียวต่อประชากรสูงกว่าชุมชนเมืองขนาดเล็ก
6. การสนับสนุนให้ ประชาชนในเมืองมีสว่ นร่ วมในการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวการมีสว่ น
ร่ วมสามารถเริ่ มจากการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของพื ้นที่สีเขียวให้ เข้ าใจถึงบทบาทและ
คุณค่าของพื ้นที่สีเขียวที่มีตอ่ ชุมชน การสร้ างจิตสํานึกให้ เห็นความสําคัญของพื ้นที่สีเขียวในเมือง
เช่น ส่งเสริ มให้ มีการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาพื ้นที่สีเขียว การยกย่องผู้ที่สนับสนุนการพัฒนา
พื ้นที่สีเขียวให้ แก่เมือง เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในเมืองสามารถเสนอโครงการและกําหนดแนวทาง
จัดการพื ้นที่สีเขียวภายในชุมชนของตน สร้ างให้ เกิดความหวงแหน และสามารถติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลให้ การดําเนินโครงการเป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่างๆ ของ
ภาครัฐได้ นอกจากนี ้แล้ ว การเพิ่มพื ้นที่สีเขียว ซึง่ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะสามารถลดภาวะโลกร้ อนได้
จะต้ องดําเนินการเป็ นโครงข่ายและระบบทัว่ ทังพื
้ ้นที่ชมุ ชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนเมืองขนาดใหญ่
และชุมชนเมืองขนาดกลาง รวมทังการขยายโครงข่
้
ายให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศและบริ เวณอื่นๆ ใน
้ ่นฐานเป็ นชุมชนเมืองที่หนาแน่น เพื่อจะนําไปสูก่ ารลดภาวะโลกร้ อนได้ จริ งและมี
โลกที่มีการตังถิ
ประสิทธิภาพ
5.4 ข้ อจํากัดที่เกิดขึน้ ในงานวิจัย
ในหัวข้ อนี ้มีลกั ษณะเป็ นการนําสิ่งที่เกิดขึ ้นในระหว่างการทําการวิจยั และคาดว่า
น่าจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ และการอภิปรายในการวิจัยครั ง้ นี ้ ทัง้ ในด้ านบวกและด้ านลบ มา
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ชี ้แจงให้ ทราบและใช้ เป็ นแง่คิดในการวางแผนป้องกันส่วนที่จะเป็ นข้ อจํากัดที่อาจจะเกิดขึ ้นในการ
นําเอาผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ไปประยุกต์ใช้
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับแผนที่ยงั มีบางส่วนมิได้ สอดคล้ องกับสภาพจริ งในปั จจุบนั ต้ อง
มีการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อให้ ใกล้ เคียงกับสภาพปั จจุบนั มากที่สดุ
2. เนื่องจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยงั มีสาเหตุและปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ดังนันจึ
้ งควรมีการศึกษาในปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติมอีก
3. ในการสรุ ปและการอภิปรายผลนี ้ เป็ นการศึกษาวิจยั ในสาขาการวางผังเมือง
ซึง่ เน้ นไปที่การวางแผนทางกายภาพเป็ นประเด็นสําคัญ ดังนันมุ
้ มมองและแนวความคิดบางด้ าน
อาจไม่สอดคล้ องกับสาขาวิชาอื่นๆ
5.5 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการทําการศึกษาวิจัยในครัง้ ต่ อไป
1.

การศึกษาเพิ่มเติมในพื ้นที่อื่นๆ เพื่อดูว่ามีผลการศึกษาอย่างไรเมื่อนํามา

เปรี ยบเทียบกับการศึกษาในครัง้ นี ้
2. การศึกษาถึงปั จจัยอื่นๆ ที่คาดว่ามีผลต่ออุณหภูมิอากาศ เช่น ความชื ้นใน
อากาศ ลม แสงแดด เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานร่ วมกับข้ อมูลเดิมที่มีอยู่เพื่อการศึกษาและ
การวาแผนต่อไปในอนาคต
3. การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจวัด โดยการเพิม่ เครื่ องมือและเพิ่มประเภท
ของเครื่ องมือ จะช่วยให้ การวิเคราะห์มีความถูกต้ องมากขึ ้น
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