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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสนอแนวทางลดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ โดยมีการเสนอแนะสัดสวน   
ที่เหมาะสมของลักษณะกายภาพเมืองไดแก ความหนาแนนของอาคาร สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน และสัดสวนพื้นที ่
สีเ ขียว  โดยศึกษาการสะสมตัวของกาซโอโซน บริเวณพื้นที่ โดยรอบของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 11 สถานี ซึ่งผูศึกษาไดแบงการวิเคราะหออกเปนสามสวน โดยสวนแรกเปนการหา
ความสัมพันธของลักษณะกายภาพเมืองกับปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา สวนที่สองเปนการหาความสัมพันธของปจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยากับการสะสมมลพิษทางอากาศ และสวนที่สามเปนการอธิบายความสัมพันธของลักษณะกายภาพเมือง
กับการสะสมมลพิษอากาศ โดยอาศัยการวิเคราะหทางสถิติดวยการสรางสมการเสนถดถอยระหวางตัวแปร เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธของตัวแปร โดยการนําเสนอในรูปของแบบจําลอง 

ผลจากการศึกษาพบวาลักษณะกายภาพเมืองไดแก ความหนาแนนของอาคาร สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 
และสัดสวนพื้นที่สีเขียว มีความสัมพันธกับปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ไดแกความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ และอุณหภูมิ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (R2 = 0.944, 0.968 และ 0.968 ตามลําดับ) และปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา
ดังกลาว มีความสัมพันธกับการสะสมกาซโอโซน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (R2 = 0.995) ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวาลักษณะกายภาพเมืองมีผลตอการสะสมมลพิษทางอากาศ โดยที่ลักษณะกายภาพเมืองที่ตางกันจะสงผล
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาที่ตางกัน และการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาที่เปนผลมาจากลักษณะ
กายภาพเมืองจะสงผลใหกาซโอโซนสามารถแพรกระจายหรือสะสมตัวได 

 

คําสําคัญ :  ลักษณะกายภาพเมือง  อุตุนิยมวิทยา  กาซโอโซน 
 

Abstract 
 The objectives of the research were to recommend appropriate proportions of urban physical 
characteristics, i.e. Floor Area Ratio (FAR), Building Coverage Ratio (BCR) and Green Coverage Ratio 
(GCR) in order to decrease intensity of air pollution. Ozone (O3) was selected as a pollutant of this research. 
Ozone data from eleven monitoring stations around Bangkok gathered by Pollution Control Department 
were applied as case study. There are three major parts for this study, which are (1) relation of urban 
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physical characteristics and meteorological factors, (2) relation of meteorological factors and intensity of 
ozone, and (3) the explanation of urban physical characteristics and intensity of air pollution. The analytical 
method used in this study is regression method for describing relation of the factors. 

As results of this study, urban physical characteristics, i.e. FAR, BCR and GCR are relation to 
meteorological factors, i.e. wind speed, relative humidity and temperature at the significant level 0.05                
(R2 = 0.944, 0.968 and 0.968 respectively). Furthermore, there are the relationship between meteorological 
factors and intensity of ozone at the significant level 0.05 (R2= 0.995). The results lead to the conclusion that 
urban physical characteristics relate to intensity of ozone because the variation of meteorology is a result of the 
differentiation of urban physical characteristics, which further leads to accumulation or dispersion of ozone. 
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คํานํา 

การเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองกิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย 
สงผลใหการใชที่ดินมีความเขมขนสูงข้ึน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ เนื่องจาก
ความหนาแนนของการใชที่ดินที่สูงข้ึนจะทําใหความสามารถในการระบายอากาศลดลง (M. Rohinton Emmanuel, 
2005) สารมลพิษในอากาศจึงสะสมตัวเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสงผลตอสุขภาวะของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว 
ดังนั้นในการจัดสภาพแวดลอมของเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศนั้น ควรคํานึงถึง
ลักษณะกายภาพเมืองตางๆ เพื่อใหสารมลพิษสามารถแพรกระจายและเจือจางลงได จากความตระหนักดังกลาว 
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงหวังที่จะสรางองคความรู โดยพิจารณาลักษณะกายภาพเมืองที่สัมพันธกับการกระจายตัวของมลพิษ
ทางอากาศ เพื่อเสนอแนะองคประกอบเมืองทางดาน ความหนาแนนของอาคาร สัดสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินและ
สัดสวนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม ที่จะใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศตอไป  
 

อุปกรณและวิธีการ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะสัดสวนที่เหมาะสมของลักษณะกายภาพเมืองไดแก ความหนาแนนของ

อาคาร สัดสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน และสัดสวนพื้นที่สีเขียว เพื่อเปนแนวทางลดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ 
โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาบริเวณกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพของเมืองหนาแนน และมีการ
สะสมของสารมลพิษอากาศคอนขางมาก ในการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะกายภาพเมือง ประกอบดวย ขอมูลความ
หนาแนนของอาคาร (FAR), สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (BCR) และสัดสวนพื้นที่สีเขียว (GCR) ซึ่งเปนขอมูลที่ได
จากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดพื้นที่ศึกษาเปนวงกลมรัศมีโดยรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
อัตโนมัติ 1 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่ขนาดดังกลาวสามารถสรางลักษณะภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่ ข้ึนมาได 
(Eliasson, 1996) ดังรูปที่ 1 สําหรับขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยา ประกอบดวย ความเร็วลม(WS), ความชื้นสัมพัทธ 
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(RH) และอุณหภูมิ (T) และขอมูลมลพิษทางอากาศที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กาซโอโซน (O3) เนื่องจากกาซโอโซนเปน
ปญหามลพิษในพื้นที่ชุมชนเมืองในปจจุบัน โดยมีปริมาณเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนดไว (100 ppb) 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2551) ซึ่งไดจากสถิติการตรวจวัดโดยกรมควบคุม
มลพิษจํานวน 11 สถาน ีในกรุงเทพมหานคร  

โดยในการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพเมืองกับปจจัย
ทางอุตุนิยมวิทยา ใชขอมูลลักษณะทางกายภาพเมืองบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ ดังแสดงในตารางที่ 1 และขอมูล
อุตุนิยมวิทยาจํานวน 792 ขอมูล ที่ไดจากการคํานวณคาเฉล่ียรายชั่วโมง ในชวงปพ.ศ.2544-2546 ของแตละสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ สําหรับขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสวนที่ 2 ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยากับการสะสมกาซโอโซน ประกอบดวยคาเฉล่ียรายชั่วโมงของปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา และปริมาณกาซ
โอโซน ในชวงปพ.ศ.2544-2546 ของทุกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยไมไดแยกเปนรายสถานี เพื่อใหได
แบบจําลองที่เปนตัวแทนของทุกพื้นที ่ทําใหไดขอมูลทั้งหมด 72 ขอมูล  

 

 

รูปท่ี 1 พื้นทีศ่ึกษาบริเวณโดยรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัต ิ11 สถานี 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะกายภาพเมืองจากพื้นที่ศึกษา 11 พื้นที ่ปพ.ศ. 2545 

สถาน ี สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความหนาแนนของ
อาคาร (FAR) 

สัดสวนพ้ืนที่อาคาร 
ปกคลุมดิน (BCR) 

สัดสวน 
พ้ืนที่สีเขียว (GCR) 

1 ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1.013 0.443 4.596 
2 ไปรษณียราษฎรบูรณะ 0.606 0.324 7.319 
3 กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา 0.435 0.211 25.787 
4 ราชภัฏจันทรเกษม 0.656 0.205 12.126 
5 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 0.628 0.262 10.468 
6 สนามกีฬาเคหะชุมชนหวยขวาง 1.626 0.439 0.000 
7 โรงเรียนนนทรีวิทยา 0.749 0.326 4.717 
8 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 0.538 0.242 11.187 
9 สถานีไฟฟายอยธนบุร ี 0.939 0.428 6.068 

10 สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย 0.802 0.317 6.490 
11 เคหะชุมชนดินแดง 1.162 0.336 3.574 

ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัย โดยใชขอมลูฐานจากขอมูลเชิงพื้นที่ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ปพ.ศ. 2545 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
การเสนอแนวทางลดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ โดยการเสนอแนะสัดสวนที่เหมาะสมของลักษณะ

กายภาพเมือง โดยอาศัยการวิเคราะหทางสถิติดวยการสรางสมการเสนถดถอยระหวางตัวแปร เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธของตัวแปร โดยการนําเสนอในรูปของแบบจําลองสามารถแบงการวิเคราะหออกเปนสามสวน ดังนี ้

 
สวนท่ี1 การวิเคราะหความสัมพันธของลักษณะกายภาพเมืองกับปจจัยดานอุตุนิยมวิทยา พบวาลักษณะกายภาพเมือง
ไดแก ความหนาแนนของอาคาร สัดสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน และสัดสวนพื้นที่สีเขียว มีผลตอปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา
ไดแก ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ และอุณหภูมิ โดยสามารถแสดงในรูปแบบจําลองไดดังนี ้

WS = 0.584 – 0.964(FAR) + 4.785(BCR) + 0.021(GCR)                                                                 (1)    
แบบจําลองที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพเมืองกับความเร็วลม โดยผลการวิเคราะหพบวา

ความหนาแนนของอาคาร สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน และสัดสวนพ้ืนที่สีเขียว มีความสัมพันธกับความเร็วลมที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยลักษณะกายภาพเมืองสามารถพยากรณความเร็วลมไดรอยละ 94.4 (R2 = 0.944) และเมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ พบวาสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน สามารถพยากรณความเร็วลม
ไดมากที่สุด ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 4.785 รองลงมาคือความหนาแนนของอาคาร และสัดสวนพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์การถดถอย 0.964 และ 0.021 ตามลําดับ โดยเมื่อความหนาแนนของอาคารต่ําลง ในขณะที่สัดสวนพื้นที่อาคาร
ปกคลุมดิน และสัดสวนพื้นที่สีเขียวสูงข้ึน มีผลทําใหความเร็วลมสูงขึ้น  
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จากการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง 
พบวา ความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการพยากรณ มีคาเฉล่ียเทากับ 0 และความคลาดเคล่ือนมีการกระจายตัวใกล
เสนตรง ซึ่งมีความใกลเคียงกับการแจกแจงปกติ สวนคาความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงที่ และความ 
คลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน โดยคา Durbin-Watson stat. เทากับ 2.105 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แบบจําลอง (1) มีความนาเชื่อถือในการพยากรณความเร็วลม 

RH = 83.865 – 15.467(FAR)                                                                                                               (2) 
แบบจําลองที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพเมืองกับความชื้นสัมพัทธ โดยผลการวิเคราะห

พบวาความหนาแนนของอาคาร มีความสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยลักษณะ
กายภาพเมืองสามารถพยากรณความชื้นสัมพัทธไดรอยละ 96.8 (R2 = 0.968) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวพยากรณ พบวาความหนาแนนของอาคาร สามารถพยากรณความชื้นสัมพัทธ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 15.467 โดยเมื่อความหนาแนนของอาคารต่ําลง มีผลทําใหความชื้นสัมพัทธสูงข้ึน    

จากการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง 
พบวาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ มีคาเฉล่ียเทากับ 0 และความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวใกล
เสนตรง ซึ่งมีความใกลเคียงกับการแจกแจงปกติ สวนคาความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงที่ และความ  
คลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน โดยคา Durbin-Watson stat. เทากับ 2.334 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แบบจําลอง (2) มีความนาเชื่อถือในการพยากรณความชื้นสัมพัทธ 

T = 28.152 + 1.385(FAR)                                                                                                                   (3) 
แบบจําลองที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะกายภาพเมืองกับอุณหภูมิ โดยผลการวิเคราะหพบวา

ความหนาแนนของอาคาร มีความสัมพันธกับอุณหภูมิ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 โดยลักษณะทางกายภาพเมือง
สามารถพยากรณอุณหภูมิไดรอยละ 96.8 (R2 = 0.968) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ 
พบวาความหนาแนนของอาคาร สามารถพยากรณอุณหภูมิ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 1.385 โดยเมื่อความ
หนาแนนของอาคารสูงข้ึน มีผลทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน  

จากการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง 
พบวาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ มีคาเฉล่ียเทากับ 0 และความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวใกล
เสนตรง ซึ่งมีความใกลเคียงกับการแจกแจงปกติ สวนคาความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงที่ และความ 
คลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน โดยคา Durbin-Watson stat. เทากับ 2.375 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แบบจําลอง (3) มีความนาเชื่อถือในการพยากรณอุณหภูม ิ
 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอุตุนิยมวิทยากับการสะสมมลพิษทางอากาศ พบวาปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา
สัมพันธกับการสะสมกาซโอโซนโดยสามารถเขียนแบบจําลองไดดังนี ้

O3 = 52.376 - 0.817(RH) + 1.077(T) – 6.699(WS)                                                                              (4) 
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แบบจําลองที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางอุตุนิยมวิทยากับการสะสมกาซโอโซน โดยผลการ
วิเคราะหพบวาความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิ และความเร็วลม มีความสัมพันธกับการสะสมกาซโอโซน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ0.05 โดยปจจัยทางอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณการสะสมกาซโอโซนไดรอยละ 99.5 (R2 = 0.995) และเมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ พบวาความเร็วลม สามารถพยากรณการสะสมกาซโอโซนไดมาก
ที่สุด ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 6.699 รองลงมาคืออุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 
1.077 และ 0.817 ตามลําดับ โดยเมื่อความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลมต่ําลง ในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้น มีผลทําใหการ
สะสมกาซโอโซนสูงข้ึน  

จากการตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง พบวา
ความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากการพยากรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 0 และความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัวใกลเสนตรง ซึ่งมีความ
ใกลเคียงกับการแจกแจงปกต ิสวนคาความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงที ่และความคลาดเคล่ือนไมเปนอิสระตอกันโดย
คา Durbin-Watson stat. เทากับ 1.282 ซึ่งไมเขาใกล 2 ในขณะที่หลักเกณฑอื่นๆ เปนไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงเสน ซึ่งอาจสงผลใหแบบจําลอง (4) อาจมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณการสะสมกาซโอโซน 

 
สวนท่ี 3 การอธิบายความสัมพันธของลักษณะกายภาพเมืองกับการสะสมมลพิษอากาศ 

จากการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธของลักษณะกายภาพเมืองกับอุตุนิยมวิทยา และความสัมพันธของ
อุตุนิยมวิทยากับการสะสมกาซโอโซน พบวาวาลักษณะกายภาพเมืองมีผลตอปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา และปจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยามีผลตอการสะสมกาซโอโซน จึงอธิบายไดวาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะกายภาพเมืองมีผลตอการสะสม
กาซโอโซน สอดคลองกับการศึกษาความสัมพันธของรูปแบบมลพิษอากาศกับพ้ืนที่เมือง และความรอน (Qihao  Weng 
และ Shihong Yang, 2005) ซึ่งพบวาเมื่อส่ิงกอสรางมีความหนาแนนขึ้น และพื้นผิวดินมีความรอนสูงขึ้น ความเขมขน
ของมลพิษอากาศบริเวณนั้นจะสูงข้ึนดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทดสอบแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะกายภาพเมืองที่มีผล
ตอการสะสมกาซโอโซน โดยเลือกพื้นที่ตัวอยางบริเวณที่เปนแหลงชุมชนอยูอาศัย จํานวน 3 พ้ืนที่ ไดแก 1) บริเวณรอบ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เคหะชุมชนคลองจั่น 2) บริเวณรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สนามกีฬาเคหะชุมชน
หวยขวาง และ 3) บริเวณรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เคหะชุมชนดินแดง  

ผลการทดสอบแบบจําลอง ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนหวยขวางมีความหนาแนนของอาคาร 
และสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินสูงที่สุด คือ 1.626 และ 0.439 และมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวนอยที่สุด คือรอยละ 0.000 มีปริมาณ
กาซโอโซนสูงที่สุดคือ 26.667 (ppb) รองลงมาคือพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนดินแดง มีความหนาแนนของอาคาร และสัดสวนพื้นที่
อาคารปกคลุมดินคือ 1.162 และ 0.336 และมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวรอยละ 3.574 มีปริมาณกาซโอโซน 22.914 (ppb) สวนพื้นที่
บริเวณเคหะชุมชนคลองจั่น เปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนของอาคาร และมีสัดสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินต่ําที่สุด คือ 0.628 และ 
0.262 แตมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวมากที่สุด คือรอยละ 10.468 มีปริมาณกาซโอโซนนอยที่สุดคือ 13.323 (ppb)  
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สรุปผลและเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะหพบวา พื้นที่ที่มีความหนาแนนของอาคาร และสัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินสูง และมีพื้นที่สี

เขียวนอย ปริมาณกาซโอโซนจะสะสมตัวมากกวาในบริเวณพื้นที่ที่มีความหนาแนนของอาคาร และสัดสวนพื้นทีอ่าคารปกคลุม
ดินต่ํา และมีสัดสวนพ้ืนที่สีเขียวสูง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเมือง สงผลตอปจจัยทางอุตุนิยมวิทยา กลาวคือความเร็วลม 
และความชื้นสัมพัทธต่ํา ในขณะที่อุณหภูมิสูง จะสงผลใหเกิดการสะสมกาซโอโซนสูง ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะลดการสะสมกาซ
โอโซนได คือการปรับลดความหนาแนนของอาคาร และสัดสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินลง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน ซึ่งวิธีการ
ดังกลาวเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีแนวโนมในการพัฒนาสูงข้ึน เพื่อปองกันการสะสมมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นได สวนในพื้นที่
เมืองที่มีการพัฒนาอยูแลว วิธีการที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ใหมากขึ้น 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะกายภาพเมือง อุตุนิยมวิทยา และปริมาณกาซโอโซนเฉล่ียที่ไดจากแบบจําลองบริเวณพ้ืนที่ตัวอยาง 
พ้ืนที่ศึกษา ลักษณะกายภาพ FAR BCR GCR WS RH T O3 

เคหะชุมชนหวยขวาง 

 

1.626 0.439 0.000 1.117 58.716 30.414 26.667 

เคหะชุมชนดินแดง 

 

1.162 0.336 3.574 1.147 65.892 29.761 22.914 

เคหะชุมชนคลองจั่น 

 

0.628 0.262 10.468 1.452 74.152 29.022 13.323 

หมายเหต:ุ FAR หมายถึง ความหนาแนนของอาคาร, BCR หมายถึง สัดสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน, GCR หมายถึง สัดสวนพื้นที่สีเขียว (รอยละ) 
                   WS หมายถึง ความเร็วลม (เมตร/วินาท)ี, RH หมายถึง ความชื้นสัมพัทธ (รอยละ), T หมายถึง อุณหภูมิ (๐เซลเซียส), O3หมายถึง กาซโอโซน (ppb; สวนในพันลานสวน)
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