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 การศึกษาสภาวะสบายของวิทยานิพนธนี้    ใชวิธีการศึกษาภาคสนาม  เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องสภาวะ
สบายที่มีความเหมาะสมกับผูคนในบริบทของพื้นที่ศึกษา    โดยใหความสําคัญกับรูปแบบการปรับตัวของคนเปนหลัก   
พื้นที่ศึกษาเปนหมูบานชาวประมง 3 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนบานปากบาง-สะกอม  ชุมชนบานตลิ่งชัน  และชุมชน
บานทาคลอง  ซึ่งมีอาณาเขตติดกัน  เรียงตามแนวชายฝงทะเลตะวันออกอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ประชากรกวารอยละ 
90  ของพื้นที่  นับถือศาสนาอิสลาม  ดังนั้น ลักษณะการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  จึงสะทอนออกมาเปนรูปแบบ
วัฒนธรรมทางศาสนา  ซึ่งการศึกษานี้  จะทําใหสามารถเขาใจถึงการอยูแบบสบาย  ของชาวบานที่มีความสัมพันธกับ
ภูมิศาสตรและบริบทตางๆในทองถิ่นได

       การสํารวจในภาคสนาม  ไดขอมูลทั้งหมด 300 ชุด   จากการลงพื้นที่ทั้งสิ้น 4 วัน ในเดือน มกราคม พ.ศ. 
2553โดยผูตอบแบบสอบถามเปนชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่  และนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด  สภาพอากาศที่ตรวจวัดได  
มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิที่ 28.2 องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธที่รอยละ 58.7  และความเร็วลมที่ 0.2 เมตรตอวินาที  
สําหรับปจจัยสวนบุคคลโดยเฉลี่ยมีคาระดับของกิจกรรมที่ทํา 1.10 met-value   และคาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใส
0.36 clo-value  

       ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา   คนในทองถิ่นสวนใหญรูสึกสภาพอากาศ “ปานกลาง” คอนไปทางความรูสึก 
“รอนเล็กนอย” และความรูสึกสบายในลักษณะ“ รูสึกสบายแบบอุนๆ” รวมทั้งคําตอบสวนใหญ “ยอมรับ” สภาพอากาศที่
เปนอยูซึ่งมีความสอดคลองกับคําตอบ “ไมเปลี่ยนแปลง” สภาพอากาศ   คนที่มีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งเลือก เพราะมีความ
พึงพอใจกับสภาพอากาศที่เปนอยูในขณะนั้น      เมื่อพิจารณาการปรับตัวของคน  การปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อใหเกิด
ความรูสึกสบาย   พบวา ในชวงเวลากลางวัน คนสวนใหญจะนิยมอยูอาศัยบริเวณรอบๆ ภายนอกบานมากกวาภายในบาน  
เชน เฉลียงหนาบาน ใตตนไม  ศาลา หรือใตถุนบาน  ซึ่งมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามสูงสุดถึงกวารอยละ 84   ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  นอกจากนี้  การปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย  ก็มีจํานวนมากเชนกัน

       วิทยานิพนธนี้ไดเสนอแผนภูมิขอบเขตสภาวะสบายขึ้นใหม  โดยใชขอมูลจากการวิเคราะหทางสถิติ  ซึ่งมี
คาอุณหภูมิสบายอยูที่ 26.45 - 31.94  องศาเซลเซียส และคาความชื้นสัมพัทธอยูที่รอยละ 48.5 – 75.0  คาสภาวะสบายที่ได
นี้มีความแตกตางกับขอบเขตสภาวะสบายสากล  แตสอดคลองกับขอบเขตสภาวะสบายในภูมิภาคนี้หลายงานวิจัย  ซึ่งคน
สวนใหญจะรูสึกสบายและยอมรับสภาพอากาศในขอบเขตสภาวะสบายที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธคอนขางสูง  นั่น
แสดงวาในสภาพอากาศที่เปนจริงของพื้นที่ศึกษาก็ทําใหคนสวนใหญมีความรูสึกสบาย  และยอมรับสภาพอากาศไดแลว  
และหากรูสึกไมสบายหรือไมพึงพอใจในสภาพอากาศก็จะมีวิธีการปรับตัว  การปรับสภาพแวดลอม การเปลี่ยนเครื่องแตง
กาย หรือการเปลี่ยนสถานที่  เปนตน
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This thesis uses a methodology of Field Study : the field study of thermal comfort and 

adaptive theory; aiming to understand a comfort condition which is suitable for people who 

living in the coast areas. The studying areas consist of 3 fisherman communities : Ban 

Pakbang-Sakom, Ban Talingchan, and Ban Taklong. All of these communities are located 

along the east coast of Jana district, Songkhla province. More than 90% of the population are 

Muslim, therefore reflecting their lifestyles through their culture and religious beliefs. The 

study anticipates an understanding in thermal comfort and adaptability to living of people 

adjusting themselves for having the comfort condition harmoniously among their habitats and 

their vernacular contexts.

There were 300 samples from the survey during 4 days in January 2010. All 

respondents live in the studying areas and are Muslim. The average temperature calculated 

28.2 degree C, relative humidity 58.7%, and wind speed 0.2 meter/sec. Personal factors 

included on average of activity level and clothing insulation at 1.1 met-value and 0.36 clo-

value, respectively.

The results found that majority of local people felt “neutral” and “warm” to their 

environments. and they felt “comfortably warm” in a sense of comfortableness. They 

“accepted” their thermal environments they have. More than half of the people prefer “no 

change” to their environmental conditions due to the reason that they were satisfied from what 

they were having. Focusing on adaptability, people in the areas adjusted themselves to living 

in this temperature by staying outside their houses such as terrace, under the shade of trees,

pavilion or sala. Moreover, local people tended to change their places of being from time to 

time for their comfort, which were answered by more than 84% of the samples.

The findings also presented a new chart of comfort zone and by using statistical 

analysis. This new thermal comfort zone ranged between 26.45 – 31.94 degree C and relative 

humidity between 48.5 – 75.0 %. This proposed zone is different from the international 

thermal comfort standard*. Majority in the survey felt comfortable and accepted to a condition 

slightly higher of both temperature and humidity. That is to say, the existing weather in the 

studying areas is accepted by people. Finally, if they felt uncomfortable or unsatisfied their 

thermal environments, they were able to adjust themselves to their environments, their 

clothes and their places.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได   ขาพเจาขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช    ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เปนอยางสูง   ทานไดให
คําปรึกษาแนะนําการทํางาน  ใหมุมมองและแงคิดตางๆตลอดจนการสอนใหขาพเจารูจักการคิด 
วิเคราะหและสรางสรรคการทํางานอยางเปนระบบมาโดยตลอด   และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พันธุดา พุติไพโรจน อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานในการสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.โสภา วิศิษฏศักดิ์   อาจารย
ประจําภาควิชาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ    อีกทั้งการไดรับความเอื้ออาทร ความมีน้ําใจ และความรวมมือจาก
ชาวบานในชุมชนสะกอม  ตลิ่งชัน  นาทัพ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เปนอยางดีมาก ขาพเจา
ขอขอบคุณจากใจจริง

ขาพเจายังไดรับความชวยเหลือทั้งแรงกายในการรวมกันทําการสํารวจขอมูลภาคสนาม
และกําลังใจจากบุคคลเหลานี้ไดแก  นายสมศักดิ์  ศรีสมโภชน, นายปรวุฒิ นุประสิทธิ์, นางสาว 
นัฐนันท  พิสุทธิชาติ, นางนิสารัตน  ระสิตานนท, นางวรารัตน  วุฒิพิทักษสถาพร, นายอรุณศักดิ์  
ดอนดี, นายจิโรจ กาญจนาภรณ, นายอภินันท เกียรติวาทีรัตนะ  นอกจากนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณ
นักศึกษารุนพี่ที่คอยดูแล  ใหคําปรึกษาแนวทางในการทําวิทยานิพนธ   ตลอดจนการเปนแบบอยาง
ที่ดีในการศึกษา   ซึ่งไดแก  นายศรีเดช ใจสูง , นายสุตินัย ยามศรีสุข, นายสุกรี  เส็นคง,  และที่ขาด
ไมไดคือ อาและนาของขาพเจา ไดแก นายอนันทศักดิ์  ระสิตานนท และนางสาวพรปวีณ อุไรสวัสดิ์   
ซึ่งทานทั้งสองเปนเสมือนแรงบันดาลใจและแบบอยางที่ดีในดานความมานะพยายามและมุงมั่นใน
การทํางาน  อีกทั้งยังคอยชวยเหลือใหกําลังใจทุกอยาง   ซึ่งชวยใหการทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงดวยดี

และสุดทายนี้ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ  นายสมทัศน และนางศุลีพร ระสิตานนท
ซึ่งเปนพอและแมของขาพเจา  สําหรับทุกอยางที่ทานไดใหแกขาพเจา ทั้งความรัก  ความเขาใจ  
ความหวงใย   ตลอดจนกําลังใจที่มีใหขาพเจาเสมอมา  และขอยกความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ใหแกพอและแมของขาพเจา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


