
 

ง 
 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินความเขม้ของเกาะความร้อนในเมืองเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นายพิศุทธ์ แสงหนุ่ม 

ปริญญา วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมพลงังาน) 

อาจารย์ทีป่รึกษา ผศ.ดร. นิติ ค  าเมืองลือ 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินค่าความเข้มของเกาะความร้อน (Urban Heat Island 
Intensity, UHII) ในเมืองเชียงใหม่ ศึกษาลกัษณะการกระจายตวัของอุณหภูมิตามเส้นทางส ารวจ และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่า UHII กบัความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นครัวเรือน และความ
หนาแน่นการจราจร โดยการเก็บอุณหภูมิของอากาศท่ีระดบัความสูง 2 เมตร จากพื้นถนนด้วยวิธีการ
ส ารวจแบบเคล่ือนท่ีโดยใชร้ถยนต ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บอุณหภูมิคือ เทอร์โมคปัเปิล ส าหรับเส้นทางท่ี
ท าการส ารวจแบ่งเป็น 2  ส่วน คือเส้นทางท่ีเป็นตวัแทนของพื้นท่ีเขตเมือง และเส้นทางท่ีเป็นตวัแทนของ
พื้นท่ีนอกเขตเมือง เม่ือท าการส ารวจเก็บข้อมูลแล้วจึงน าผลการส ารวจท่ีได้มาหาค่า UHII ด้วยการหา
ผลต่างของอุณหภูมิเฉล่ียระหว่างเส้นทางในพื้นท่ีเขตเมืองกับเส้นทางพื้นท่ีนอกเขตเมือง การส ารวจ
แบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (มีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2556) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557) ช่วงเวลาท่ีท าการส ารวจแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางวนั (12.30-14.30 น.) และ
ช่วงกลางคืน (22.00-24.00 น.) โดยการส ารวจจะท าในวนัจนัทร์ พุธ และอาทิตย์ จากการส ารวจพบวา่ ค่า 
UHII ในเมืองเชียงใหม่มีค่าเป็นบวกทั้งหมด กล่าวคือ ในฤดูร้อนกลางวนั ฤดูร้อนกลางคืน ฤดูหนาว
กลางวนั และฤดูหนาวกลางคืน มีค่า UHII เป็น 1.07 °C 1.27 °C 0.58 °C และ 1.34 °C ตามล าดบั ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ อุณหภูมิในเมืองเชียงใหม่มีค่าสูงกวา่พื้นท่ีรอบนอก จากการส ารวจพบวา่ลกัษณะการกระจายตวั
ของอุณหภูมิจะข้ึนกบัลกัษณะของพื้นท่ี กล่าวคือ อุณหภูมิจะสูงในพื้นท่ีท่ีมีการจราจรคบัคัง่ และมีส่ิงปลูก
สร้างหนาแน่น ขณะท่ีอุณหภูมิจะต ่าในพื้นท่ีท่ีเป็นป่าไม้ และแหล่งธรรมชาติ เม่ือวิเคราะห์ค่า UHII 
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ร่วมกบัปัจจยัทางดา้น ความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นครัวเรือน และความหนาแน่นการจราจร 
พบวา่ปัจจยัทั้ง 3 มีความสัมพนัธ์ต่อค่า UHII แบบแปรผนัตรงกนั อีกทั้งปัจจยัทั้ง 3 น้ี มีผลท าให้ค่า UHII 
ในแต่ละฤดูกาล และแต่ละเวลามีค่าท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี ค่า UHII ในช่วงเวลากลางวนัฤดูร้อนมีค่ามากกวา่
กลางวนัฤดูหนาว เน่ืองจาก ในช่วงกลางวนัของฤดูร้อนอิทธิพลของปัจจยัดา้นการจราจรเท่ากบั 87.50% 
ขณะท่ีในช่วงเวลากลางวนัของฤดูหนาวมีค่าเป็น 72.72% จะเห็นว่าในช่วงเวลากลางวนัของฤดูหนาว
ปัจจยัดา้นความหนาแน่นการจราจรมีอิทธิพลลดลงดว้ยเหตุน้ีท าให้ UHII ของช่วงกลางวนัฤดูหนาวจึงมี
ค่าลดลงจากกลางวนัของฤดูร้อน ขณะท่ี ค่า UHII ในช่วงเวลากลางคืนฤดูร้อนมีค่าน้อยกว่ากลางคืนฤดู
หนาว เน่ืองจาก อิทธิพลของปัจจยัดา้นความหนาแน่นการจราจรท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก 28.57% ในช่วงกลางคืน
ฤดูร้อน เป็น 63.33% ในเวลากลางคืนฤดูหนาว ขณะท่ี ค่า UHII ในช่วงเวลากลางวนัฤดูร้อนมีค่าน้อยกวา่
กลางคืนฤดูร้อน เน่ืองจาก ในช่วงกลางคืนฤดูร้อนมีการเพิ่มข้ึนของอิทธิพลของปัจจยัดา้นครัวเรือนจาก
กลางวนัฤดูร้อน จาก 9.38 % ไปเป็น 50.00 % และอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรมีการเพิ่มข้ึนจาก 3.12 
% ไปเป็น 21.43 % และ ค่า UHII ในช่วงเวลากลางวนัฤดูหนาวมีค่าน้อยกว่ากลางคืนฤดูหนาว เน่ืองจาก  
ในช่วงกลางคืนฤดูหนาวมีการเพิ่มข้ึนของอิทธิพลของปัจจยัดา้นความหนาแน่นครัวเรือนจากกลางวนัฤดู
หนาว จาก 18.18 % ไปเป็น 26.67 % อนัเน่ืองมาจากความร้อนจากอาคารท่ีถูกปลดปล่อยออกมาในเวลา
กลางคืน 
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ABSTRACT 

This research aims to evaluate on Urban Heat Island Intensity in Chiang Mai city, to study the 
temperature distribution along surveyed routes and to study the relation between population density, 
building density and traffic density on UHII. The ambient air temperature was measured by 
thermocouples at a constant altitude of 2 m above the road by mobile surveying approach. The surveyed 
routes were divided to urban routes and rural routes. The Urban Heat Island Intensity (UHII) was 
calculated from an average ambient air temperature difference between urban and rural areas. 
Experimental investigations were carried out in 2 seasons consist of summer (March-May 2013) and 
winter (November 2013-February 2014). Experimental investigations were carried out in 2 periods 
which were a day time (12.30-02.30 pm) and a night time (10.00 pm-00.00 am) on Monday, 
Wednesday, and Sunday. The results show that the UHII in Chiang Mai city is positive all day and night 
through summer and winter as follows. The UHII of summer’s day, summer’s night,  winter’s day and 
winter’s night are  1.07 °C, 1.27 °C, 0.58 °C, and 1.34 °C, respectively. This means that temperature in 
Chiang Mai City is higher than rural area. The temperature distribution depend on characteristic in each 
places, the temperature is high in area with high traffic and building density while the temperature is 
low in natural area. The relation between population density, building density and traffic density on 
UHII, in the result show that the 3 factors have direct effect on UHII. And the difference of UHII in 
each time is resulted from population, building and traffic density. As below the UHII in summer’s day 
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is higher than winter’s day because in summer’s day,  influence of traffic density is 87.50% while in 
winter’s day is 72.72%. For UHII in summer’s night is lower than winter’s night because influence of 
traffic density increase from 28.57% in summer’s night to 63.33% in winter’s night. While UHII in 
summer’s day is lower than summer’s night because influence of building density increase from 9.38% 
in summer’s day to 50.00% in summer’s night and influence of population density increase from 3.12% 
in summer’s day to 21.43% in summer’s night. The last UHII in winter’s day is lower than winter’s 
night because influence of building density increase from 18.18% in winter’s day to 26.67% in winter’s 
night since heat is released from building in this time.     

 


