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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  
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“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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ซึ่งทานทั้งสองเปนเสมือนแรงบันดาลใจและแบบอยางที่ดีในดานความมานะพยายามและมุงมั่นใน
การทํางาน  อีกทั้งยังคอยชวยเหลือใหกําลังใจทุกอยาง   ซึ่งชวยใหการทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
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บทที่ 1
บทนํา

1.  ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
  จากการศึกษาการวิจัยในเรื่องของสภาวะความสบายจากแผนภูมิสภาวะสบาย 

Bioclimetric Chart (Olgyay 1963)  กําหนดสภาวะสบายสําหรับเขตละติจูด 40 องศาเหนือ อยู
ในชวงอุณหภูมิระหวาง 21-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ30-65  ไมมีลมพัดและไมได
รับรังสีความรอนใดๆ ระดับกิจกรรมที่ทํา 1.2 Met-value และคาความเปนฉนวนเสื้อผา 1.0 clo-
value รวมถึงในมาตรฐานสากล ( ISO 7730  1994)  ไดแนะนําวาสภาวะสบายในชวงฤดูหนาว
สภาพอากาศควรมีอุณหภูมิมี  20-24 องศาเซลเซียส และชวงฤดูรอนมีอุณหภูมิ 23-26 องศา
เซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธที่รอยละ 30-70 ทั้งสองฤดู  

จังหวัดสงขลาซึ่งเปนจังหวัดที่อยูทางตอนใตของประเทศไทย  เปนศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจ คมนาคมของภาคใต มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรทางธรรมชาติ  มีอาณาเขต ติดกับ
ชายฝงทะเลดานตะวันออก เหตุน้ีจึงไดรับอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุม     ทําใหสภาพอากาศมี
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธสูงตลอดทั้งป   อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อยูที่ 27.8 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธอยูที่ รอยละ 78  ( จากคาเฉลี่ยสถิติภูมิอากาศจังหวัดสงขลา 2548-2552 ) คาที่ไดนั้น  คือคา
สภาพอากาศที่แทจริงของคนที่อาศัยอยูในชุมชน  ซึ่งอยูในเขตที่มีลักษณะภูมิอากาศที่แตกตาง  มิได
สอดคลองกับขอบเขตสภาวะสบายที่กําหนดไวเปนทฤษฎี  

พื้นที่ทําการศึกษาในจังหวัดสงขลา   ตั้งอยูแนวชายฝงทะเล  มีผูคนอาศัยรวมตัวกันเปน
หมูบาน โดยแบงแยกชุมชนกันอยางชัดเจนดวยทําเลที่ตั้ง   ซึ่งแตละชุมชนมีประชากรที่นับถือ
ศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ    มีรูปแบบในการดํารงชีวิตที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทางศาสนา ซึ่ง
สะทอนมาในรูปแบบตางๆ   เชน   การประกอบอาชีพ   เสื้อผาเครื่องแตงกาย   ที่อยูอาศัย   การตั้ง
ถิ่นฐาน    กิจกรรมทางความเชื่อ   ประเพณี   ภาษา ตลอดจน   การปฏิบัติศาสนากิจและแนวปรัชญา
ที่ใชในชีวิตประจําวันตามหลักคําสอนของศาสนา    จนเปนลักษณะเฉพาะคนในทองถิ่น   ดังนั้น
การศึกษาสภาวะสบายและปรับตัวเพื่อใหอยูอยางสบายของคนในชุมชนพื้นที่นี้    จึงมีความ
นาสนใจ   โดยเฉพาะการศึกษาถึงวิธีการปรับตัวใหอยูอยางสบายของคนในชุมชน
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การศึกษาในลักษณะภาคสนาม จะทําใหมีความเขาใจบริบทในสภาพแวดลอมของผูคนที่
ดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน  ที่สัมพันธอยางเหมาะสมและสมดุลกันซึ่งจะทําใหเกิดภาวะสบายรวมถึง
การปรับตัวเพื่อใหอยูอยางสบาย (กิจชัย จิตขจรวานิช 2544)

งานวิจัยนี้จึงตองการที่จะศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวของคนในทองถิ่นที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม   ซึ่งมีรูปแบบในการดําเนินวิถีชีวิตที่เปนลักษณะเฉพาะ   จึงมีเนื้อหาเรื่องราวของ
วัฒนธรรมการอยูอาศัยตามความเชื่อทางศาสนาของตน   ตลอดจนการปรับตัวของคนในทองถิ่น
เพื่ออยูแบบสบายที่อาศัยอยูในบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดสงขลา  เชนการเปลี่ยนเสื้อผาเครื่องแตง
กาย    การปรับเปลี่ยนกิจกรรม  สถานที่ตางๆ   หรือการปรับองคประกอบและรูปแบบทาง
สถาปตยกรรม  รวมถึงปจจัยอื่นๆ ซึ่งจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม  
และสถาปตยกรรมของชุมชนได    เพื่อนําไปสูความเขาใจในการใชพลังงานในระบบวิถีตาม
ธรรมชาติ     ซึ่งจะเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานตอไป

2.  ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1   เพื่อศึกษาองคประกอบ และปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลกับสภาวะสบายของคนในทองถิ่น
2.2   เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวเพื่ออยูอยางสบายของคนในทองถิ่น ที่ทําการศึกษา
2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาวะสบาย ลักษณะทางภูมิศาสตร และบริบท

ทองถิ่น
2.4   เพื่อเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะสบายในพื้นที่ที่ทําการศึกษา   กับทฤษฎีและงานวิจัย

อื่นๆรวมทั้งคนหาแนวทางในการประยุกตใชในการออกแบบสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น

3.    โครงสรางของการศึกษา
โครงสรางการศึกษาของวิทยานิพนธนี้ ประกอบดวย 3 สวนหลักๆคือ

3.1   การรวบรวมขอมูลและเนื้อหา   ซึ่งประกอบดวย การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  การศึกษาสภาพแวดลอม ภูมิศาสตรและบริบทของพื้นที่ศึกษา

3.2   การสํารวจภาคสนาม  แสดงวิธีการศึกษา  การเก็บขอมูลที่ไดจากการประมวลผลที่ได
จากการสํารวจ  

3.3   การวิเคราะหเปรียบเทียบผลที่ไดจากการศึกษาระหวางปจจัยตัวแปรตางๆ บริบทของ
สถานที่ตางๆ  และระหวางงานอื่นๆ รวมทั้งการนําเสนอขอมูลใหม  เพื่อนําไปประยุกตใชใน
การศึกษาสภาวะสบายและสถาปตยกรรม
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4.    ขอบเขตการศึกษา 
4.1  ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ทําการศึกษาเปนหมูบานที่ตั้งอยูชายฝงทะเลของจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบดวยหมูบาน
สะกอม    หมูบานตลิ่งชัน และ หมูบานทาคลอง ซึ่งทั้ง 3 หมูบานนี้ อยูในพื้นที่ของอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา
4.2.1   กลุมคนที่ทําการสํารวจ เฉพาะกลุมชาวบานใน 3 พื้นที่   ซึ่งทุกคนจะตองเปน

ชาวไทยมุสลิม  โดยเลือกเฉพาะกลุมที่อยูในชวงวัยทํางาน  ไมมีการควบคุมกิจกรรมและการแตง
กายที่เปนไปตามวิถีชีวิตประจําวัน

4.2.2 ปจจัยอื่นๆที่ใชในการตรวจวัดอยางนอยตองประกอบดวย
       ปจจัยทางอากาศ เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลม

    ปจจัยทางบุคคล   เชน คาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใส คาระดับการทํา
กิจกรรมหรือคาการเผาผลาญในรางกาย (เปนคาประมาณอยางเคราๆ  โดยเทียบกับคาที่กําหนดไว
ในคามาตรฐานสภาวะสบาย)

    ปจจัยอื่นๆ ทางสภาวะแวดลอมจะทําการศึกษาจากการสังเกต ซึ่งจะชวยในการ
อธิบายและทําความเขาใจประกอบกับผลที่ทําการวิเคราะหในเชิงปริมาณ เชน ลักษณะการอยูอาศัย 
ลักษณะกิจกรรมตางๆ   ความรูสึก ความตองการ ทัศนคติ เปนตน

4.3  ขอบเขตดานชวงเวลาที่ทําการศึกษา 
ชวงเวลาที่ทําการสํารวจขอมูลภาคสนาม   ตั้งแตวันที่ 11-13 มกราคม 2553  และวันที่ 15 มกราคม 
2553 โดยเริ่มตั้งแตเวลาประมาณ 10.00-17.30น. รวมทั้งสิ้น 4 วัน

5.   ขั้นตอนการศึกษา 
5.1  ศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของ จากงานวิจัยและสิ่งพิมพตางๆ เพื่อกําหนด

แนวทางในการศึกษาวิจัยขั้นตอนตอไป
5.2   จัดทําแบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมูลในงานภาคสนามเพื่อทําการวิเคราะห
5.3   จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในงานภาคสนาม ซึ่งไดแกอุปกรณ

ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศ  อุปกรณตรวจวัดความเร็วลม   เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผล   กลองถายรูป  และอุปกรณอื่นๆ

5.4   ทําการเก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยาง
ตรวจวัดสภาพอากาศ  และถายภาพประกอบตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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5.5  นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและประมวลผล และทําการสรุปผล
5.6  จัดทํารายงานการศึกษา
5.7   นําเสนอวิทยานิพนธ

6.  ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยของวิทยานิพนธนี้   มีแบบวิจัยเปนการสํารวจภาคสนาม เพื่อการศึกษา

ขอมูลของคนในทองถิ่นโดยใชแบบสอบถามเรื่องความรูสึกในสภาพอากาศ  ความรูสึกสบายและ
วิธีการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบาย  โดยแตละคนจะตอบคําถามเพียงชุดเดียว  ประกอบกับการ
ตรวจวัดและบันทึกสภาพอากาศในขณะนั้น   รวมทั้งยังมีการสังเกตพฤติกรรมและวิธีการอยูอาศัย
เพื่อรักษาระดับความสบายในระบบตามธรรมชาติ ซึ่งจะบันทึกเปนขอความไวหรือบันทึกเปนการ
ถายรูป  วิธีวิจัยแบบนี้จะไดกลุมตัวอยางในวงกวาง  ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะเปนคากลางของ
กลุมตัวอยางที่สามารถนําไปใชไดกับผูคนที่อยูในสภาพแวดลอมตามระบบธรรมชาติเชนเดียวกัน

การตรวจวัดสภาพอากาศและสภาวะสบายของงานวิจัยชิ้นนี้    จะใชวิธีการเก็บขอมูล 2 
แบบคือ

1. สภาพอากาศ  : การตรวจวัดจะใชเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศที่เหมาะสม  สามารถ
อานคาอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลม โดยระบุเปนตัวเลข  มีจุดทศนิยม 1-2 ตําแหนง
และจะทําการบันทึกลงบนหัวกระดาษแบบสอบถาม

2.  สภาวะสบายของคนในทองถิ่น: การเก็บขอมูลเปนลักษณะการใชแบบสอบถาม   ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามสากล  ใชทั่วไปสําหรับการศึกษาวิจัยสภาวะสบาย  แตคําถามทั้งหมดจะ
แปลงเปนภาษาไทยและเพิ่มเติมในหมวดของเสื้อผาเครื่องแตงกายที่เขากับบริบทของคนในพื้นที่
ศึกษา  ผูตอบคําถามจะตองเปนคนในทองถิ่นที่อยูในบริเวณที่มีการตรวจวัดสภาพอากาศและจะทํา
การบันทึกเวลาและบริเวณที่ตอบแบบสอบถามที่สอดคลองกับสภาพอากาศที่ไดทําการบันทึกไว

ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล  จะใชการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย
แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3  หัวขอดังนี้ 

1. การวิเคราะหตรวจสอบสภาพอากาศ   จากขอมูลที่เก็บบันทึกในภาคสนามจะเริ่มดวย
การกรอกลงในตาราง   และจัดทําเปนรูปกราฟสถิติ ผลของการวิเคราะหนี้จะเปนสภาพอากาศตาม
ธรรมชาติที่เปนปจจัยที่คนในทองถิ่นอยูอาศัย

2.  การวิเคราะหสภาวะสบายของคนในทองถิ่น   จากขอมูลแบบสอบถามจะเปนการ
วิเคราะหในเชิงสถิติ   โดยใชประกอบกับขอมูลทางดานสภาพอากาศ   ผลจากการวิเคราะหจะเปน
คาประมาณสภาวะสบายของคนในทองถิ่น   และสามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรมการปรับตัวของ
คนในทองถิ่นที่มีตอสภาพอากาศและสภาพแวดลอมได
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3.  การวิเคราะหวิธีการปรับตัวเพื่อใหอยูแบบสบายของคนในทองถิ่น   จะเปนการ
วิเคราะหขอมูลตอเนื่องจากการวิเคราะหสภาวะสบาย   เปนการทําความเขาใจพฤติกรรมในเชิงการ
ปรับตัว   หรือปรับสภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้น  และยังเปนการอธิบายเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพที่ชวย
สงเสริมขอมูลการวิเคราะหในเชิงสถิติ

การนําผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหเรื่องสภาวะสบายและวิธีการปรับตัวใหอยูแบบสบาย
ของคนในทองถิ่นมาประยุกตใช  สามารถทําใหเกิดความเขาใจในสภาพแวดลอมกับการอยูอาศัย
ของคนในพื้นที่ศึกษา  ลักษณะภูมิปญญาในวัฒนธรรมการอยูอาศัยและการใชพลังงานในระบบวิธี
ตามธรรมชาติและในการดําเนินชีวิตประจําวัน  เหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองสัมพันธกัน
ระหวางสภาพภูมิศาสตร  บริบททองถิ่นและสภาวะสบาย

7.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สามารถใชเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาและแนวทางในการวิเคราะห สภาวะสบายและ

ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลกับสภาวะสบายของคนในทองถิ่น วิธีการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบาย ตลอดจน
วัฒนธรรมการอยูอาศัย  ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางสภาวะสบาย กับลักษณะทางภูมิศาสตร และ
บริบททองถิ่น

7.2   สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษา ความสัมพันธระหวางสภาวะสบาย   ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร และบริบททองถิ่น ในภาคสนามอื่นๆที่แตกตางออกไปได  และสามารถประยุกตใช
เปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับทองถ่ิน

8.  ขอจํากัดของงานวิจัย
ในการทําการศึกษาวิจัยนี้  ผูศึกษามีขอจํากัดอยูบางประการไดแก

8.1 ระยะเวลาในการศึกษา
         เนื่องจากระยะเวลาในการทํางานที่จํากัด   ซึ่งสามารถทําการสํารวจขอมูลไดในชวง

เดือนมกราคมเทานั้น  โดยชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวงปลายฤดูฝนของทางภาคใต ( เปนชวงฤดู
หนาวของภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศไทย ) ฉะนั้นผลจากการวิเคราะหสภาพอากาศในงานวิจัยนี้     จึง
อาจไมชัดเจนและคลอบคลุมถึงสภาพอากาศในชวงฤดูรอนได

8.2   จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม
         ในชวงระยะเวลาที่ทําการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลภาคสนามนั้น   เปนชวงเวลาที่เกิด

ความขัดแยงกันระหวางคนในชุมชนกับเจาหนาที่ทางภาครัฐ   และหนวยงานตางๆของเอกชนที่จะ
เขามาทําการพัฒนาพื้นที่    จากเหตุการณดังกลาวจึงสงผลใหเกิดปญหาในการสํารวจขอมูล
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ภาคสนาม   เนื่องจากคนในชุมชนหลายคนไมยินยอมใหความรวมมือในการใหขอมูลตางๆ  จึงทํา
ใหสามารถสํารวจขอมูลไดเพียง 3 ชุมชน โดยแตละชุมชนไดจํานวนผูตอบแบบสอบถามเพียง 100 
ชุดเทานั้น
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.  การศึกษาสภาวะสบาย
“สภาวะสบาย” แปลมาจากภาษาอังกฤษวา “ thermal comfort” มีความหมายวา สภาวะ

จิตใจซึ่งแสดงความพอใจในสภาพแวดลอมที่มีอยู (ASHRAE Standard 55 2004) คําจํากัดความนี้
ทําใหเกิดขอถกเถียงกันขึ้น  เนื่องจากสภาวะทางจิตใจอาจพิจารณาวาเปนผลของกระบวนการรับรูก็
ได  เปนผลจากภูมิปญญาก็ได  เปนความรูสึกทั่วๆไปหรือทัศนคติก็ได     ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน
และสงผลในรูปแบบพฤติกรรมที่ตางกันดวย   นอกจากนี้คําวาสภาพแวดลอมก็เปนคําทั่วไปที่ไมรู
วาเกี่ยวของกับปจจัยตัวแปรใด  และการแสดงความพอใจในสภาพแวดลอมก็ไมสามารถพิจารณา
ในเชิงภววิสัยได  ฉะนั้นสภาวะสบายจึงไดผนวกความพอใจในสภาพแวดลอมความรูสึกในสภาพ
อากาศที่เปนกลาง   ความรูสึกสบายและการยอมรับสภาพอากาศวาสบายเขาดวยกันทั้งหมด   ซึ่งใน
ปจจุบันคําวา“สภาวะสบาย” ใชกันอยางกวางขวางโดยใชในความหมายของความรูสึกสบายในเรื่อง
อุณหภูมิและความชื้นของสภาพอากาศ ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ไมรอนและไมหนาวจนเกินไป และมี
ความชื้นที่พอเหมาะ ไมทําใหรูสึกแหงจนเกินไป หรือชื้นจนรูสึกอึดอัด  แตความรูสึกสบายในที่นี้ 
มีความหมายกวางกวานั้น ซึ่งรวมถึงการใชชีวิตประจําวันและกิจกรรมที่เกิดขึ้น เสื้อผาปกคลุม
รางกายและสภาพแวดลอมตางๆ (กิจชัย จิตขจรวานิช 2550)  

   การศึกษาสภาวะสบายมีผลดีอยูหลายประการทั้งนี้สภาพอากาศมีผลอยางยิ่งตอการ
ทํางานของมนุษย   พลังงานและสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ  มีขอสังเกตวาความสามารถของ
มนุษยจะมีมากที่สุดเมื่อตอนที่มนุษยรูสึกสบายมากที่สุด  การตอบสนองมนุษยที่มีความตองการอยู
ในสภาวะสบายจึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษยทั้งทางภูมิปญญาการทํางานและการรับรู  
นอกจากนี้ยังสามารถนําความรูจากการศึกษามาประกอบกับการออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมใหเกิดประโยชนในดานการประหยัดพลังงานการปรับปรุงคุณภาพอากาศและลด
อัตราการปวยที่มีสาเหตุจากอากาศในอาคาร (Oseland 1992)  
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2.  ทฤษฎีสภาวะสบาย
2.1. หลักการของสภาวะนาสบาย (Principles  Of Thermal Comfort)  รางกายมนุษย

เปรียบไดดั่งเครื่องจักร ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนวัตถุดิบใหเปนพลังงาน การผลิตพลังงานเราตองอาศัย
อาหารและออกซิเจนเปนวัตถุดิบ ในสภาวะที่รางกายปกติ การเผาผลาญอาหารเพื่อผลิตพลังงานใน
การดํารงชีวิต รางกายจะใชพลังงานรอยละ 20 เพื่อการใชงานทั่วไป และอีกรอยละ 80 จะเปนการ
ถายเทออกสูสภาพแวดลอม (Koenigsbergeretal 1973) ระบบของรางกายจะตองรักษาอุณหภูมิ
ภายในไวที่ 37 ºc  ± 0.5 ºc ในความพยายามที่จะรักษาสภาวะสมดุลของรางกาย    อัตราการผลิต
พลังงานของรางกายตองเทากับอัตราการระบายความรอนออกไปดวย การระบายความรอนของ
รางกาย มนุษยและสิ่งแวดลอมแบงไดออกเปน 4 ประเภทดังนี้ (วราภรณ  กาญจนวิโรจน 2542 : 9) 

2.1.1  การแผรังสีความรอน (Radiation) (Auliciems 1997 : 8)  เมื่อวัตถุที่มีอุณหภูมิ
สูงหรืออุณหภูมิต่ํา จะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา คลื่นที่อยูในชวงของอินฟราเรดเรียกวา คลื่น
ความรอน เนื่องจากคนเราสามารถสัมผัสไดถึงรูสึกรอน เชน คนนั่งผิงไฟ นั่งขางกองไฟ ก็เปนการ
ไดรับความรอนจากการแผรังสีความรอน หรือ การกางรมไวที่กลางแดด แมพื้นที่ใตรมจะอยูในที่
รมก็ยังรูสึกถึงความรอน เพราะความรอนมันแผออกมา ฉะนั้นการแผรังสีเปนการถายเทความรอน
ออกรอบตัวทุกทิศทุกทาง โดยมิตองอาศัยตัวกลางในการสงถายพลังงาน

2.1.2  การพาความรอน (Convection)       ลักษณะ ของการพาความรอนจะตองมี
ตัวพาความรอนทําหนาที่พาความรอนไปยังสวนตางๆ ของวัตถุ เชน การที่เรานั่งรอบกองไฟแลว
รูสึกรอน ก็เพราะอากาศไดพาเอาความรอนเคลื่อนที่มาถูกตัวเรา   หรือเมื่อเราอาบน้ําจะเปนการถาย
ความรอนออกจากรางกายโดยมีน้ําเปนสื่อ เมื่อรางกายเสียความรอนไป จึงทําใหตัวเราเย็นลง แตถา
เปนน้ําอุน (ที่มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิรางกายเรา) เราจะรูสึกอุนเพราะน้ําถายเทความรอนมาให
รางกายเรา

2.1.3   การระเหย (Evaporation)   การระเหยนั้นเปนการที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวกลายเปนไออยางชาๆ และเกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวหนาของของเหลวเทานั้น ถาเราตั้ง
ของเหลวชนิดหนึ่งอยูในภาชนะเปด เมื่อตั้งทิ้งไวจะพบวาปริมาณของของเหลวจะลดลง เนื่องจาก
ของเหลวบางสวนกลายเปนไอ ในกรณีเมื่อเรา อยูในที่ที่มีอากาศชื้นและรอน รางกายจะขับเหงื่อมา
เพื่อระบายความรอน แตเหงื่อจะระเหยไดยาก เราจะรูสึกรอนกวาปกติ ลมสามารถทําใหอุณหภูมิ
รางกายลดลงได ซึ่งเปนการพาความรอน และทําใหเหงื่อระเหยไดดีขึ้น  ถาเราทํางานกลางแดดที่มี
อากาศรอน แลวสวมใสเสื้อผาที่หนาเกินไป จะทําใหการระเหยของเหงื่อ และพาความรอนจากลม
เปนไปไดยาก เราจะรูสึกรอนกวาปกติ

2.1.4  การนําความรอน (Conduction) คือปรากฏการณที่พลังงานความรอนถายเท
ภายในวัตถุหนึ่งๆ หรือระหวางวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงาน
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ความรอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวา โดยที่ตัวกลางไมเคลื่อนที่ซึ่ง
เปนการแลกเปลี่ยนความรอนโดยการสัมผัสกับวัตถุนั้นโดยตรง เชน การสูญเสียความรอนดวยการ
ยืนเทาเปลาบนพื้นที่เย็น การรับความรอนจากการสัมผัสกับวัตถุที่รอน

2.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสภาวะนาสบาย (Auliciems and Szokolay 1997 : 8) ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอสภาวะสบายแบงเปน 2 กลุมใหญๆ 

2.2.1 ปจจัยทางภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Factors) 
ตัวแปรที่เกี่ยวของในเรื่องสภาพแวดลอมประกอบดวย 4 ตัวแปรไดแก                                                            

1.  อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) คือ อุณหภูมิของอากาศที่วัดได
จาก Thermometer ที่เกิดจากพลังงานแสงจากดวงอาทิตยถูกเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนอุณหภูมิ
อากาศแปรเปลี่ยนไปในแตละชวงเวลาของป ฤดูกาล เดือน วัน และแมกระทั่งรายชั่วโมง

 2.  ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity) หมายถึง คาเปรียบเทียบ
สัดสวนรอยละของความชื้นในอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความชื้นสูงสุดที่อากาศสามารถ
รับไดโดยปราศจากการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเรารูสึกรอนหรือ
เย็น เนื่องจากรางกายจะถายเทความรอนออกมากับเหงื่อ ถาความชื้นสูงเหงื่อจะระเหยไดชา การ
ถายเทความรอนทําไดยาก   เกิดความรูสึกรอนและเหนียวตัว แตถาความชื้นต่ําเกินไปน้ําที่ผิวหนัง
ระเหยเร็ว   อาจทําใหผิวหนังแหง จนรูสึกไมสบายได

3.  ความเร็วลม (Air Velocity)   เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการรักษา
สมดุลความรอนของรางกาย ทั้งในสวนของการพาความรอนระหวางผิวหนังกับอากาศ และการ
ระเหยของเหงื่อที่ผิวหนัง ซึ่งกระบวนการถายเทความรอนทั้งสองนี้มีผลตอสภาวะสบายโดยตรง 
เชนเมื่อกระแสลมมีความเร็วเพิ่มขึ้น เราจะรูสึกเย็นลงกวาอุณหภูมิที่วัดไดจริง ความรูสึกเชนนี้เปน
เพราะอัตราการระบายความรอนออกจากผิวหนัง

 ตารางที ่ 1 แสดงคาความเร็วลมกับความรูสึกของมนุษย

ความเร็วลม ความรูสึก
       < 0.25 m/s ไมรูสึกวามีลม
0.25 - 0.50 m/s พึงพอใจ
0.50 - 1.00 m/s รูสึกวามีลม
1.00 - 1.50 m/s รูสึกวาลมรบกวน
      > 1.50 m/s รูสึกวาลมรบกวนมาก

ที่มา : Andris Auliciems and Steven V. Szokolay, Thermal Comfort (Brisbane :The University 
of Queensland Printery, 1997).
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4.  อุณหภูมิการแผรังสีความรอนเฉลี่ย(Mean Radiation Temperature)  
คาเฉลี่ยของรังสีความรอนที่มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมนั้นๆซึ่งรวมถึงแสงแดดโดยตรงดวย MRT 
โดยใชมุมกระทํา (Angle factor) ที่เกิดขึ้นระหวางตําแหนงที่วัดและขอบเขตของแตละพื้นผิวโดยหา
คาเฉลี่ยออกมาเปน MRT(สุนทร บุญญธิการ และ ธนิต จินดาวณิก 2543:13) เปนสาเหตุสําคัญ
มากกวาอุณหภูมิอากาศ เนื่องจากการที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ แตกตางไปจากอุณหภูมิ
อากาศ 1 องศาของ MRT เทากับ 1.4 องศาของอุณหภูมิอากาศ (Dry bulb temperature) เชน อุณหภูมิ
เฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบเราต่ํากวาอุณหภูมิ 1°C เราจะรูสึกเย็นลงกวาเดิม 1.4°C

2.2.2 ปจจัยทางบุคคล (Personal factors)    ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของใน
เรื่องบุคคลประกอบดวย 2 ตัวแปร ไดแก

1.  การเผาผลาญของรางกาย (Metabolic Activities) เปนกระบวนการที่
สรางความรอนในรางกายคนเรา  มีหนวยเปน (met-value)  ซึ่งเกิดไดจาก 2 ทางคือ (ประวีวรรณ  
อมรพงษ  2544)

การเผาผลาญอาหาร เปนปฏิบัติการของรางกายนอกเหนือการ
ควบคุม อาหารที่เรารับประทานเขาไปจะใชพลังงานในการเผาผลาญที่แตกตางกัน   

การเผาผลาญของกลามเนื้อ  เกิดขึ้นเมื่อเรากระทํากิจกรรมตางๆนั้น
ไมมีเทากัน ดังนั้นกิจกรรมที่แตกตางกันของมนุษย มีผลทําใหคาของสภาวะสบายที่ตองการ
แตกตางกันดวย

2.  เสื้อผาที่สวมใส (Clothing)  คาความตานทานความรอนของเสื้อผาที่สวม
ใส มีหนวยเปน (clo-value) เนื่องจากเสื้อผาที่สวมใสเปนสวนกั้นระหวางรางกายกับสภาพแวดลอม 
ทําใหการถายเทความรอนระหวางรางกายกับสภาวะแวดลอมตองสงความรอนผานเสื้อผาดวยการ
นําความรอน กระบวนการนําความรอนผานเสื้อผาประกอบดวยสองสวน คือ การสงผานความรอน
ผานอากาศเขาไปตามรูพรุนของเนื้อผา และการนําความรอนผานเนื้อผา ความสามารถในการ
สงผานรอนของทั้งสองสวนขึ้นอยูกับตัวแปรหลายตัว เชน ความเร็วลม ความเปยกของเสื้อผา 
อัตราสวนของรูพรุน และความสามารถในการสงผานอากาศของเนื้อผา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11

ตารางที่ 2 คาความตานทานความรอนของชุดเครื่องแตงกายแบบตางๆ

3.  ขอบเขตสภาวะสบาย (Comfort Zone)    หรือโซนสบาย เปนขอบเขตของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกรอน-หนาว ของมนุษย โดยทั่วไปหมายถึงสภาวะที่มีอุณหภูมิ ความเร็วลม และความชื้น
ในอากาศที่พอเหมาะจนมนุษยไมรูสึกวารอนหรือหนาวเกินไป (สรรสุดา เจียมจิต 2548)  จาก
การศึกษาของ Victor Olgyay สภาวะสบายจะประกอบดวย 2 สวน คือ สภาวะสบายภายในรางกาย
และสภาวะสบายภายนอกรางกาย

3.1 สภาวะสบายภายในรางกาย  ไดแก สภาพรางกายของคนในแตละพื้นที่ เชน การขับ
เหงื่อของคนในเมืองรอนจะมากกวาคนในเมืองหนาว การทนตออุณหภูมิสูงของคนในเมืองรอนจะ
ทนไดมากกวาคนในเมืองหนาว เปนตน ซึ่งสรุปไดวาสภาวะสบายในรางกายของคนแตละพื้นที่
ตางกัน

3.2   สภาวะสบายภายนอกรางกาย ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ แสงแดด การแผรังสี 
ความเร็วลมและทิศทางลม รวมถึงวัสดุที่นํามาใชในสถาปตยกรรม ซึ่งองคประกอบทั้งหมดเปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษยประดิษฐขึ้น ทําใหเกิดความพยายามที่จะกําหนดขอบเขตสภาวะ
สบายเพื่อชวยใหผูที่ทํางานเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมหรือสถาปนิกเห็นถึงสภาพอากาศที่นาจะเปน
สภาวะสบายในสภาพแวดลอมนั้น   

รายละเอียดชุดเครื่องแตงกาย  Clo
กางเกงขาสั้น เสื้อเชิ้ตแขนสั้น
กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตแขนสั้น
กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตแขนยาว
กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตแขนยาวสวมเสื้อยืดขางใน และสวมเสื้อกันหนาวแขนยาว
กางเกงกีฬาขายาว เสื้อกีฬาแขนยาว
กางเกงทํางานหลวมๆ  สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นทับขางใน

0.36
0.57
0.61
1.14
0.74
0.89

ที่มา : American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineering .ASHRAE 
Standard 55 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. (ASHRAE : 
Atlanta,1992).
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แผนภูมิ Bioclimatic chart ของ Victor Olgyay 1963 แสดงใหเห็นขอบเขตสภาวะสบาย 
(comfort zone) ภายนอกอาคาร  สําหรับบริเวณละติจูด 40 องศาเหนือ   อยูในชวงอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 
21-27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 18 - 77% ไมมีลมพัดผาน และไมไดรับรังสีความ
รอนใดๆระดับกิจกรรมที่ 1.2 met-value และคาฉนวนของเสื้อผา 1.0 clo-value

ในมาตรฐานสากล ( ISO 7730  1994)  ไดแนะนําวาสภาวะสบายในชวงฤดูหนาวสภาพ
อากาศควรมีอุณหภูม ิ20-24 องศาเซลเซียส และชวงฤดูรอนมีอุณหภูมิ 23-26 องศาเซลเซียส โดยมี
ความชื้นสัมพัทธที่รอยละ 30-70 ทั้งสองฤด ู 

4. รูปแบบการปรับตัว
 การปรับตัว (Adaptation)  หมายถึง กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือ

ปรับลักษณะบางประการใหเขากับสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูซึ่งลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวจะ
อํานวยประโยชนแกชีวิตในแงของการอยูรอดตอไปได สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัว ดังน้ี

4.1  การเกิดและการคงรูปราง ทาทาง ลักษณะหรือหนาที่ของสิ่งมีชีวิตทําใหเหมาะสมและ
สามารถดํารงชีพอยูไดในสภาวะแวดลอมนั้นๆการปรับตัวชนิดนี้เกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  

4.2  การปรับลักษณะทางสรีรวิทยา พฤติกรรมหรือสัณฐาน ซึ่งควบคุมโดยพันธุกรรม 
เอื้ออํานวยใหสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆอยูไดในสภาวะแวดลอมอยางเหมาะสม

ในหลักการของการปรับตัว การตระหนักรับรูถึงสภาพแวดลอมที่เปนอยูก็สามารถใชเปน
กระบวนการหนึ่งของการสรางสภาวะสบายได (Auliciems 1981) เพราะความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจ
สามารถผสมผสานกับความรูสึกในสภาพอากาศของมนุษยได และทั้งหมดนี้ตองพิจารณาเปนองค
รวม ทั้งจากประสบการณที่ผานมา การสัมผัสกับสภาพอากาศในขณะนั้น และการคาดหมาย
ลวงหนา ฉะนั้นการตระหนักรับรูและสรางความเขาใจ จึงเสมือนเปนการเปดโอกาสใหเกิดการ

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงสภาวะสบาย Bioclimatic Chart 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
R elat iv e hum idity  (%)

D
ry

b
ul

b 
T

e
m

pe
ra

tu
re

 (
d

eg
re

e
 c

el
ci

u
s)

P robable heat stroke

R
a

d
ia

ti
o

n

w
/m

²

100

300

500

800

1 m/s

0.5 m/s

0.1 m/s

Air movement

Too Dry
Too Hum id

COM FORT ZONE latitude40ْ

COMF OR T ZON E LATITU D E 40ْ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13

ปรับตัวได เปนการเพิ่มศักยภาพของการยอมรับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ รวมทั้งยังสามารถ
ขยายขอบเขตของสภาวะสบายได (Baker and Standeven 1996)

จากการศึกษาในงานวิจัยสภาวะสบายพบวามีความสัมพันธโดยตรงอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางคาอุณหภูมิกลางหรืออุณหภูมิสบายและคาเฉลี่ยอุณหภูมิในอากาศ (Humphreys and Nicol 
1998) นั้นก็คือ   หากภูมิภาคใดอยูในเขตที่มีอุณหภูมิในอากาศต่ํา ความรูสึกสบายของคนในภูมิภาค
นั้นก็จะอยูในอุณหภูมิที่ต่ํา และหากเปนภูมิภาคที่อยูในเขตรอน คนที่นั้นก็จะรูสึกสบายในอุณหภูมิ
ที่สูงตามไปดวย (กิจชัย จิตขจรวานิช 2550) ยกตัวอยางคนที่อยูทางซีกโลกตะวันตกที่มีอากาศหนาว
เย็นมักจะทนตอความหนาวเย็นไดมากกวาคนที่อยูทางซีกโลกตะวันออก ที่มีอากาศอบอุนกวา 
เชนเดียวกับคนที่อยูทางซีกโลกตะวันออกก็สามารถทนตอความรอนไดมากกวาคนที่ซีกโลก
ตะวันตก (รัตนพันธ นันทวิจารณ 2547 : 14) จึงมีผลสรุปเบื้องตนวา ความเคยชินตอสภาพอากาศ
ทองถิ่นมีผลตอสภาวะสบายของคนในทองถิ่นนั้น

มนุษยมีความตองการและพยายามทําใหตัวเองรูสึกสบาย ไมรูสึกรอนหรือหนาวเกินไป 
โดยการปรับตัว ไดแก  การปรับเปลี่ยนเสื้อผาเครื่องนุงหมตามฤดูกาล เชน สวมเสื้อโปรงเมื่ออากาศ
รอนและชื้น การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทาทาง อิริยาบถ เชน กอดอกเมื่ออากาศหนาว  การปรับเปลี่ยน
สถานที่สบายกวา รมกวา อากาศถายเทสะดวก เชน นั่งตามเงารมไม หรือชานหนาบานที่อากาศ
ถายเทสะดวก  การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เปนอยู เชน การทํากันสาดเพื่อกันแดด หรือ ปลูก
ตนไมใหรมเงา และมนุษยยังรูจักควบคุมสภาพแวดลอมโดยการติดเครื่องปรับอากาศเพื่อใหอากาศ
เย็น เหลานี้สะทอนใหเห็นสิ่งที่มนุษยตองการคือ “ สภาวะสบาย ”

โดยสรุปแลว  รูปแบบการปรับตัวมีหลักอยูวา  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น
ในสภาพแวดลอม  แลวทําใหมนุษยรูสึกถึงความไมสบายในสภาพอากาศ มนุษยก็จะปรับตัวใน
หนทางที่จะนําสภาวะสบายนั้นกลับมาใหได  วิธีการในการปรับตัวจึงเกี่ยวกับมนุษยทั้งทางกายภาพ
และทางจิตใจ  สังคม  เทคโนโลยี  วัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย (Humphreys and Nicol  
1998) ตัวอยางในการปรับตัวไดแก  

1.  การควบคุมความรอนในรางกาย  เชน การออกกําลังกาย  การนอนหลับพักผอนตอน
กลางวัน  การสวมหรือถอดเสื้อผาออก การอาบน้ํา ลางหนาหรือวายน้ํา  การดื่มน้ํารอน  เย็นหรือ
การรับประทานไอศครีม

2.   การควบคุมสภาพแวดลอม  เชน การเปดปดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ  การเปดปด
หนาตาง  การใชฉนวนกับผนังหรือหลังคาของอาคาร

3.   การเลือกสภาพแวดลอมที่แตกตาง เชน  การเปลี่ยนสถานที่ภายในบาน  ภายนอกบาน  
การอพยพ ยายถิ่นฐาน  การเดินทางทองเที่ยว 
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4.   การปรับตัวทางรางกายตามธรรมชาติ  เชนการขยายหรือหดตัวของเสนเลือด  การ
หายใจหรือการไหลของเหง่ือ  ความเคยชินกับสภาพอากาศ

แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการปรับตัวจึงเปนสาระที่ควบคูไปกับการศึกษาสภาวะสบายใน
ปจจุบันเพื่อคนหาคําตอบที่เหมาะสมและเปนพื้นฐานใหกับการอยูอาศัยในวิถีชีวิตประจําวัน (กิจชัย
จิตขจรวานิช  2550 : 41-42)

5.  ภูมิปญญาและสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
5.1  ภูมิปญญา   หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุมชน

ไดใชประสบการณที่สั่งสมไวในการปรับตัวและการดํารงชีวิตในระบบนิเวศนหรือสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่พัฒนาสืบสานกันมา ภูมิปญญาเปนผล
ของการใชสติปญญาปรับตัวเขากับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานอยู  และได
แลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น จากพื้นที่สิ่งแวดลอมอื่น ที่ไดติดตอสัมพันธกัน 
แลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชนหรือแกปญหาได ในสิ่งแวดลอมและบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนนั้น(เอกวิทย ณ ถลาง 2544 : 42)

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี กลาววา ภูมิปญญาเปนความรูอีกกระแสหนึ่งซึ่งเกิด
ขึ้นมากอน คือความรูที่เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริงในหองทดลองทางสังคม คือความรูกระแส
วัฒนธรรมหรือความรูดั้งเดิม ความรูเหลานี้ถูกคนพบ ลองใช ดัดแปลงถายทอดดวยเวลานานเปน
พันเปนหมื่นป จึงมีคายิ่งนัก เปนมรดกทางปญญาของมนุษย ภูมิปญญาเปนรากฐานของความรูของ
โลก แตขณะเดียวกันก็อยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญไป หากไมถูกนํามาสานตอในกระบวนการพัฒนา
(เอกวิทย  ณ ถลาง 2544 : 42) เรื่องภูมิปญญาเปนเรื่องสําคัญ สังคมไทยมีมรดกทางปญญาอยูมาก 
หากแตอิทธิพลตางๆ ทําใหคนไทยเพิกเฉยตอมรดกทางปญญาของตนเอง พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงตระหนักและกระตุนเตือนใหคนไทยเห็นความสําคัญกับภูมิปญญามาเปนเวลานาน
กวา 40 ป โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศไทยตองประสบกับภาวะหลงตามกระแสนิยมจากภายนอก 
จนเกิดความสับสนและปญหาตามมามากมาย พระราชดําริในเรื่องภูมิปญญานํามาสูความตื่นตัวใน
การศึกษาฟนฟูภูมิปญญาอยางกวางขวาง โดยถูกบรรจุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 ดวย(เอกวิทย ณ ถลาง 2544 : 21-41)

ลักษณะทางภูมิปญญาของชาวบานในพื้นที่ศึกษานั้นมีอยูหลายอยางซึ่งลวนเปนการ
สะทอนออกมาถึงความสัมพันธของรูปแบบการปรับตัวกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติในวิถี
ชีวิตประจําวัน ดังนี้

1. ภูมิปญญาในการถนอมอาหาร   คนในชุมชนรูจักการถนอมอาหารโดยอาศัยแสงแดดซึ่ง
เปนแหลงพลังงานในธรรมชาติ รวมถึงการทําของหมักดองตางๆ เชนการทําปลาแหง ปลาเค็ม  กะป  
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ขาวเกรียบปลา  หอยเสียบดอง ซึ่งวัตถุดิบตางๆ คือสัตวน้ําที่ไดจากการทําประมงซึ่งเหลือจากการ
ขายและบริโภคมาทําการถนอมอาหาร 

2. ภูมิปญญาในการประกอบอาชีพ  คนในชุมชนเรียนรูวิธีการใชอุปกรณที่สามารถ
ประดิษฐขึ้นมาเองในการจับสัตวน้ําในทะเล   และรวมถึงวิธีในการดําน้ําเพื่อฟงเสียงปลา “ ดูหลํา ” 
ซึ่งเปนวิธีในการจับสัตวทะเลในพื้นที่ชุมชน   โดยจะทําการดําลงไปในน้ําเพื่อฟงเสียงรองของปลา
แตละชนิดซึ่งจะสามารถระบุตําแหนงฝูงปลาและชนิดของปลานั้นไดอยางแมนยํา       โดยวิธีการดํา
น้ําเพื่อฟงเสียงปลานี้   เปนวิชาความรูของชาวบานที่สืบทอดกันมาหลายรุนจนถึงปจจุบัน

3. ภูมิปญญาในการปลูกสรางที่อยูอาศัย  คนในพื้นที่เรียนรูการปลูกสรางที่อยูอาศัยในพื้นที่
ชุมชนโดยการนําวัสดุที่มีในธรรมชาติมาทําการปลูกสรางบานเรือนเชน การนํา ทางมะพราว ไมไผ 
ไมเสม็ด หรือวัสดุที่สามารถหาไดในพื้นที่มาทําการกอสรางบาน  นิยมปลูกสรางบานชั้นเดียว มี
บริเวณและอาณาเขตที่ชัดเจนโดยการทํารั้ว  ถึงแมปจจุบันเริ่มมีการปลูกบานสรางดวยวัสดุที่
แข็งแรงถาวรขึ้นเชนการกออิฐฉาบปูน  การมุงหลังคาดวยกระเบื้องยิปซั่ม   แตก็ยังมีสวนประกอบ
ตางๆของบานที่ยังคงใชวัสดุตามธรรมชาติ

5.2 สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง สิ่งกอสรางตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ที่มนุษยสรางขึ้นในแตละทองถิ่นมีลักษณะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม เพื่อสนองความ
ตองการของชุมชนนั้นๆ (ตรึงใจ บูรณะสมภพ และคณะ 2544 : N-4)  สถาปตยกรรมพื้นถิ่นมี
เรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ ประเพณี ศาสนา ระบบนิเวศวิทยาทองถิ่น และการให
ความอุดมสมบูรณตอการดํารงชีวิตตามวิถีทางเกษตรกรรมไดอยางแยบยล (อรศิริ ปาณินท 2539 : 
6) การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นนั้นไดใหบทเรียนและใหความรูแกผูศึกษาคนควาไดเขาใจถึง
สภาพสังคมชัดเจนขึ้น เพราะรูปทรงของอาคารสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชาวบาน ทั้งยังถือ
วาเปนการสรางสรรคที่สําคัญและยิ่งใหญอยางหนึ่งของมนุษย(วิวัฒน เตมียพันธ 2532 : 11)
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนสถาปตยกรรมที่เกิดจากการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม(อรศิริ 
ปาณินท 2539 : 19) 

ดังจะเห็นจากลักษณะที่สําคัญหลายประการ เชน การกระจายตัวของอาคารใหลมผาน 
การทําหลังคาทรงสูงและมีชองระบายความรอนใตหลังคา การใชพื้นที่ใตถุนหรือความนิยมทําการ
ปลูกสรางศาลาที่พักผอนในเวลากลางวันภายในขอบเขตของที่อยูอาศัย  การใชวัสดุกอสรางจาก
ธรรมชาติมาใชในการปลูกสรางที่อยูอาศัย  เปนตน
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดทําการศึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธตางๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวของและสอดคลองกับ

กับงานวิทยานิพนธฉบับนี้โดยไดคัดเลือกมาเฉพาะกรณีนาสนใจ(รายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก ก.)
1.  งานวิจัยของ กิจชัย จิตขจรวานิช เรื่อง สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบาย

ของคนในทองถิ่น
2.  งานวิจัยของ Bin Cao, Xiang Zhou, Li Huang, Yingxin Zhu เรื่อง การศึกษาการปรับตัว

ของมนุษยเม่ือมีการเปลี่ยนฤดูกาล
3.  งานวิจัยของ รัตนพันธ นันทวิจารณ เรื่อง สภาวะนาสบายของนักศึกษาในหองฟง

บรรยายแบบปรับอากาศ และไมปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.  งานวิจัยของ Arianna Sdei  เรื่อง การศึกษาสภาวะสบายของบานพื้นถิ่นประเทศญี่ปุน
5.  งานวิจัยของ รุจิยา มุสิกะลักษณ   เรื่อง การเปรียบเทียบทางเลือกการสรางสภาวะสบาย

ทางดานความรอนในหองเรียนไมปรับ อากาศ
6.  งานวิจัยของ K. Kritsonis, F. Nicol  เรื่อง การศึกษาสภาวะสบาย ในเรือ
7.  งานวิจัยของ อารยา ศานติสรร และคณะ  เรื่อง เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต: 

ภูมิปญญา พัฒนาการ และความสัมพันธระหวางกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท
8.  งานวิจัยของ สุนทร  บุญญาธิการ , ธนิต จินดาวณิค เรื่อง การวิเคราะหสภาวะนาสบาย

และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ของอาคารสถาปตยกรรมไทย 
9.  งานวิจัยของ สุรัตน อัตถจริยกุล  เรื่อง ความรูสึกสบายเชิงความรอนสําหรับการปรับ

อากาศในประเทศไทย
10.  งานวิจัยของ น้ําเพชร กงประเวชนนท เรื่อง อิทธิพลของการแผรังสีจากพื้นผิวภายใน

อาคารที่มีผลตอสภาวะนาสบายของผูอยูอาศัย
11.  วิทยานิพนธ ของ มนทัต เหมพัฒน    เรื่อง  การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของ

เรือนแถวไมตลาดเกาหนองจอกซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตและสังคมเพื่อการอนุรักษและพัฒนา
12.  วิทยานิพนธ ของ อัครพงศ อนุพันธพงศ  เรื่อง  บานเรือนชาวเขา กะเหรี่ยงปกา

เกอะญอ : ความยั่งยืนและการปรับตัวภายใตนิเวศวัฒนธรรมไรหมุนเวียน 
13.  วิทยานิพนธ ของ อิษฏ ปกกันตธร  เรื่อง  วิถีชีวิตความเชื่อในงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

ของชาวบรู : ศึกษาเปรียบเทียบชาวบรูใน  พื้นที่จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี
มีหลากหลายงานวิจัยที่พยายามจะทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาวะสบายของมนุษยใน

สภาพแวดลอม พื้นที่ และบริบทตางๆที่แตกตางกันออกไป เชน สภาวะสบายของมนุษยขณะอยูใน
เรือ  ในหองเรียนแบบปรับอากาศและไมปรับอากาศ  ในบานพื้นถิ่นในชุมชนตางๆ เปนตน                 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและแนวทางหรือวิธีการในการศึกษาของผูที่ทําการวิจัยนั้นๆ             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

6.1 วิธีการศึกษา   
จากการศึกษางานวิจัยตัวอยางที่ เกี่ยวของพบวาการศึกษาสภาวะสบายนั้นจะตอง

ทําการศึกษาปจจัยตางๆที่มีผลตอสภาวะสบายของการอยูอาศัยและการใชพื้นที่    ซึ่งปจจัยตางๆที่มี
ผลตอสภาวะสบายของแตละงานวิจัยนั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน  คือจะตองทําการศึกษาทั้งปจจัย
ทางสภาพอากาศปจจัยทางบุคคลและปจจัยอื่นๆที่ เกี่ยวของ  ซึ่งจะนํามาพิจารณาตามความ
เหมาะสมของแตละพื้นที่และ บริบทที่ทําการศึกษา 
  6.1.1 ปจจัยทางสภาพอากาศ4 ปจจัย    โดยใชการตรวจวัดดวยเครื่องมือเชน 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธในอากาศ  ความเร็วลม และปริมาณรังสีความรอนในพื้นที่ ที่ทําการศึกษา
โดยนําผลจากการตรวจวัดปจจัยทางอากาศมาใชในการวิเคราะหเพื่อหาคาสภาวะสบายในขั้นตอน
ตอไปโดยใชการวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 

 6.1.2 ปจจัยทางบุคคล 2 ปจจัย   โดยใชการประเมินคา โดยการเปรียบเทียบคา
ความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสและระดับกิจกรรมที่ทําจากการสังเกตและสอบถาม

 6.1.3  ปจจัยอื่นๆ   โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินคาระดับความพึงพอใจของ
มนุษยที่มีตอลักษณะสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา และการสังเกตสภาพแวดลอมโดยทั่วไปเพื่อหา
ปจจัยที่เกี่ยวของ

นอกจากการศึกษาปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับสภาวะสบายในแตละพื้นที่แลวยังมีตัวอยาง
การศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตการอยูอาศัยที่มีความสัมพันธกับบริบทตางๆในชุมชน  โดยใชวิธีการ
รวบรวมขอมูล การสัมภาษณ บันทึกและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห ในขั้นตอนตอไปเชน

  การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนแถวไมตลาดเกาหนองจอกซึ่งสัมพันธกับ
วิถีชีวิตและสังคมเพื่อการอนุรักษและพัฒนา

บานเรือนชาวเขา กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ : ความยั่งยืนและการปรับตัวภายใตนิเวศ
วัฒนธรรมไรหมุนเวียน

เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต: ภูมิปญญา พัฒนาการ และความสัมพันธระหวาง
กันของเรือนพื้นถ่ินไทย-ไท

6.2  แนวทางของการสรุปผลการวิจัย    
ผลการศึกษาที่ไดนั้นมีความหลากหลายแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อหาที่ไป

ทําการศึกษา แตพอจะมีแนวทางของการสรุปลักษณะที่คลายคลึงกันไดวา
6.2.1  มนุษยไมเคยมีความพึงพอใจกับสภาพอากาศ  หรือสภาพการณหรือที่

เปนอยู และมีความตองการมากกวาในทางตรงขาม  เชน  
การศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น

พบวา คนในทองถิ่นสวนใหญจะรูสึกวารอนและตองการใหอุณหภูมิเย็นลงกวานี้
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การศึกษาสภาวะสบายในเรือ   และการศึกษาสภาวะนาสบายของนักศึกษา
ในหองฟงบรรยายแบบปรับอากาศ และไมปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ซึ่ง
พบวาคนสวนใหญจะรูสึกรอนและไมพึงพอใจกับลักษณะอากาศที่รอน

6.2.2  มนุษยมีการปรับตัวเพื่อใหรูสึกสบาย  โดยแตละวิธีการปรับตัวของมนุษย
นั้น ขึ้นอยูกับปจจัยของสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไป เชน 

การศึกษาการปรับตัวของมนุษยเมื่อมีการเปลี่ยนฤดูกาล ที่ปกกิ่งประเทศจีน 
ในสภาพอากาศหนาวที่กําลังจะเขามา ทําใหมนุษยสวมใสเสื้อผาที่หนาๆปองกันอากาศหนาว 

การศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น 
ซึ่งพบวา คนในทองถิ่นจะนิยมสวมใสเสื้อผาที่บางๆ เรียบงาย และหาวิธีคลายรอนดวยการใชพัด 
หรือการอาบน้ําทาแปง 

  การศึกษาสภาวะสบายในเรือ ก็เชนกันคือคนที่อยูบนเรือจะรูสึกรอนและพึง
พอใจหากมีลมพัดมาสัมผัสรางกาย ดังนั้นจึงสวมใสชุดวายน้ําเพื่อใหตัวเองรูสึกสบาย

  การศึกษาสภาวะสบายของบานพื้นถิ่นประเทศญี่ปุน คนญี่ปุนจะสวมใสชุด
กิโมโนหนาๆซึ่งสามารถใหความอบอุนรางกายในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและกอเตาผิงเพื่อรักษา
อุณหภูมิภายใน

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธทําใหผูศึกษาไดเรียนรูถึงวิธี
การศึกษา ผลของการศึกษา ตลอดจนขอจํากัดในการศึกษา ทําใหมีแนวทางที่จะนํามาพัฒนาและ
ประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธไดตอไป
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บทที่3
ภูมิศาสตรและบริบททองถิ่น

1.  ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร 

1.1.1   ภูมิศาสตรทางภาคใต   ภาคใตตั้งอยูระหวาง  ละติจูด 5ْ   เหนือ  ׳ ถึง 11 ْ05 ׳ 36 
และระหวางลองจิจูด 98ْ ตะวันออก    มีลักษณะที่แตกตางจากภูมิภาคอื่น   คือมี  ׳ ถึง 102 ْ13 ׳ 07 
ชายฝงทะเลประกบที่มีเทือกเขาสูงอยูตรงกลางซึ่งไมมีในภูมิภาคอื่น   ภูมิประเทศจึงประกอบดวย
เทือกเขาและชายฝง  สวนที่ราบจะมีอยูเปนแนวแคบๆแถบชายฝงทะเลและสองฝงลําน้ํา  ที่สูงและที่
ดอนจะมีอยูทั่วไปกระจายอยูโดยรอบเทือกเขาที่เปนแกนกลาง มีอาณาเขตคลอบคลุมพื้นที่ 
70,740.936 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.7 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  ประกอบดวย 14 จังหวัด  
สามารถแบงเขตตามลักษณะภูมิประเทศออกเปน 2 สวนคือ  ภาคใตฝงตะวันออก   ซึ่งประกอบดวย
จังหวัดชุมพร  สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  และ 
ภาคใตฝงตะวันตก  ซึ่งประกอบดวยจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล

ทะเลอาวไทย

ทะเลอันดามัน

ทะเลอาวไทย

ทะเลอันดามัน

ภาพที่  1  แผนที่แสดงพื้นที่จังหวัดในภาคใต
ที่มา :  กวี วรกวิน. แผนที่ความรูทองถิ่นไทย ภาคใต. ( กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(วพ.), 2547).
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        1.  ลักษณะภูมิประเทศทางภาคใต    ชายฝงดานตะวันออกภาคใต เปน
ลักษณะชายฝงที่มาจากการยกตัวของแผนดินและอิทธิพลของทะเลทําใหเกิดชายหาดสันทรายเกา
ใหม และลักษณะที่ลุมระหวางสันทรายมากมาย นอกจากนี้ยังพบวามีแมน้ําที่มีความยาวมากกวาฝง
ตะวันตก วางตัวตั้งฉากกับชายฝง มีสันทรายเกาใหมและมีทะเลภายในคือทะเลสาบสงขลา  ทะเล
ภาคใตฝงตะวันออกจะมีเกาะนอยกวาทางฝงตะวันตก  โดยเกาะที่มีขนาดใหญไดแก เกาะสมุย 
เกาะพงัน สวนเกาะขนาดเล็กไดแก  เกาะบริเวณทะเลชุมพรเปนตน 

จากลักษณะทางภูมิประเทศที่แคบยาว  มีแนวเทือกเขาเปนแกนกลางซึ่งมีผลตอลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของภาคใต แนวเทือกเขาที่มีความสําคัญมี 3 เทือกเขาไดแก เทือกเขาภูเก็ต วางตัวในแนว
เหนือใตตั้งแตจังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดภูเก็ต   ตอมาคือเทือกเขานครศรีธรรมราชโดยเริ่ม
ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานี ผานจังหวัดนครศรีธรรมราชจนไปถึงจังหวัดสตูล และสุดทายคือ
เทือกเขาสันกาลาคีรี วางตัวในแนวตะวันออกกับตะวันตกซึ่งเปนเหมือนพรมแดนธรรมชาติกั้น
ระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียโดยเริ่มจากในเขตจังหวัดสตูลไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส

ภาพที่  2  แผนที่ภาคใตแสดงลักษณะภูมิประเทศ
ที่มา :  กวี วรกวิน. แผนที่ความรูทองถิ่นไทย ภาคใต. (กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(วพ.), 2547).
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จากลักษณะการวางตัวของแนวเทือกเขาทั้ง 3 นี้   นอกจากทําใหเกิดความหลากหลายทาง
ลักษณะธรณีวิทยาและลักษณะของภูมิประเทศของภาคใตซึ่งมีทั้งประเภท  ที่เชิงเขาสูง  ที่ลาดเชิง
เขาหรือเนิน และ ที่ราบชายฝงแลว  แนวเทือกเขาทั้ง 3 นี้ ยังเปนเสมือนแนวกําแพงกั้นแรงลมมรสุม
ที่พัดมาจากมหาสมุทรทั้งสองขาง   ซึ่งทําใหเกิดแนวปะทะของลมและความแตกตางของปริมาณ
น้ําฝนแตละฝงของภาคใต (กวี วรกวิน2547: 15)  

2.  ลักษณะภูมิอากาศทางภาคใต   คอนขางเปนเอกลักษณที่แตกตางจาก
ภูมิอากาศของภาคอื่นๆในประเทศไทยนั่นคือ  ในรอบ 1 ป จะมีเพียง 2 ฤดูกาล โดยไมมีฤดูหนาว มี
ปริมาณฝนเฉลี่ยมากกวาภูมิภาคอื่นๆ มีพิสัยของอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธระหวางวัน และ
ฤดูกาลนอยสงผลใหพืชพรรณธรรมชาติสวนใหญเปนปาดิบชื้น ซึ่งความแตกตางของสภาพ
ภูมิอากาศภาคใตถูกกําหนดมาจากหลายปจจัยไดแก 
                    2.1   ปจจัยตําแหนงที่ตั้งที่อยูในละติจูดต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาค
อื่นๆโดยอยูในชวงละติจูด 6 องศาเหนือ ถึง 11 องศาเหนือ ซึ่งอยูใกลเสนศูนยสูตร ทําใหมุมในการ
รับแสงจากดวงอาทิตยทํามุมเฉียงนอยกวา เปนผลใหภาคใตไมปรากฏฤดูหนาวที่แทจริงเหมือน
ภูมิภาคอื่นโดยมีเพียงฤดูฝนและฤดูรอน จนถูกเรียกวา “ดินแดนฝน 8 แดด 4” 

ภาพที่  3  แผนที่แสดงภูมิอากาศภาคใต (ฐานขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
ที่มา :  กวี วรกวิน. แผนที่ความรูทองถิ่นไทย ภาคใต. (กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ
(วพ.), 2547).

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

                 2.2   ความเปนคาบสมุทรที่แคบยาว และขนาบดวยทะเลทั้งสองดาน 
คือทะเลจีนใตและทะเลอันดามัน การอยูระหวางทะเลจึงมีโอกาสรับละอองไอน้ําที่ระเหยขึ้นมาจาก
ทะเล และมหาสมุทรมาก ละอองไอน้ําที่มีมากเมื่อรวมตัวกันแนนขึ้นเกิดการกลั่นตัวอยูในรูปของ
เมฆ ภาคใตจึงมีเมฆมากตลอดทั้งป   และจากอิทธิพลของลมประจําป คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งปดวยเชนกัน  

มหาสมทุรอินเดีย

ทะเลจีนใต

มหาสมทุรแปซิฟก

ทิศทางของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
พัดผานประเทศไทย      
ชวงกลางเดือนตุลาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ

มหาสมทุรอินเดีย

ทะเลจีนใต

มหาสมทุรแปซิฟก

ทิศทางของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
พัดผานประเทศไทย      
ชวงกลางเดือนตุลาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ

ภาพที่  4  แผนที่แสดงทิศทางของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : ปรับปรุงภาพจาก  แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 20 กันยายน 2553
เขาถึงไดจาก http://www.vcharkarn.co

มหาสมุทรอินเดีย

ทะเลจีนใต

มหาสมุทรแปซิฟก

ทิศทางของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต             
พัดผานประเทศไทย      
ชวงกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม

มหาสมุทรอินเดีย

ทะเลจีนใต

มหาสมุทรแปซิฟก

ทิศทางของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต             
พัดผานประเทศไทย      
ชวงกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม

ภาพที่  5  แผนที่แสดงทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ที่มา : ปรับปรุงภาพจาก  แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 20 กันยายน 2553 
เขาถึงไดจาก http://www.vcharkarn.co
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โดยในฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเปนลมหนาวแหงที่พัดมาจากแผนดินในชวง
กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธขณะเคลื่อนตัวผานอาวไทยก็จะนําความชื้นมาดวย  เมื่อปะทะ
กับแนวเทือกเขาสูงท้ังเทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาสันกาลาคีรี ทําใหมีฝน
ตกมากในดานหนาของภูเขาคือภาคใตฝงตะวันออกขณะที่ดานตะวันตกหรือดานหลังเขาก็จะมีฝน
ตกนอยกวา ซึ่งฝนที่เกิดในลักษณะนี้เรียกวา ฝนจากมวลอากาศปะทะภูเขา สวนมรสุมที่เกิดในชวง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเปนลมที่พัดเอามวลอากาศชื้นมา
จากมหาสมุทรอินเดียเคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยดานตะวันตกเฉียงใตซึ่งก็คือดานชายฝงทะเลอัน
ดามันนั่นเองเมื่อลมมรสุมนี้ปะทะกับภูเขาสูงทั้ง 3 เทือกทําใหพื้นที่ดานชายฝงอันดามันมีปริมาณ
ฝนตกมากกวาฝงอาวไทยนั่นเอง

            2.3   ลมบกลมทะเล  เปนลมที่อิทธิพลตอภูมิอากาศของภาคใตซึ่ง
ลมดังกลาวนี้เกิดขึ้นจากความสามารถรับและคายความรอนของพื้นดินและพื้นน้ําที่แตกตางกันโดย
พื้นดินจะรับและคายความรอนไดเร็วกวาพื้นน้ํา นั่นคือในตอนกลางวันมวลอากาศบริเวณพื้นดินซึ่ง
มีอุณภูมิสูงกวาจะลอยตัวสูงขึ้น   ทําใหมวลอากาศที่เย็นกวาจากทะเลพัดเขาแทนที่  การเคลื่อนที่
ของมวลอากาศทําใหเกิดลม  โดยลมที่เกิดในเวลากลางวันที่พัดจากทะเลเขาหาแผนดินเรียกวา ลม
ทะเล  และในขณะตอนกลางคืน  มวลอากาศบริเวณพื้นผิวของทะเลมีความรอนมากกวามวลอากาศ
พื้นผิวแผนดินมวลอากาศพื้นผิวทะเลจึงลอยตัวขึ้นสูงจากนั้นมวลอากาศที่เย็นกวาจากผิวดินก็จะพัด
เขาแทนที่ ลมที่เคลื่อนจากแผนดินออกไปสูทะเล  เรียกวา ลมบก โดยทั้งลมบกและลมทะเลนั้นเปน
ลมทองถิ่นที่มีความสําคัญตอสภาพภูมิอากาศ และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในภาคใตเชน การเขา
ออกฝงของชาวประมง  การปลูกสรางบานเรือนเปนตน
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1.1.2   ภูมิศาสตรจังหวัดสงขลา      จังหวัดสงขลามีเนื้อที่   7,393.884 ตาราง
กิโลเมตรมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของภาคใตรองลงมาจาก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งอยูภาคใตตอนลางฝงทะเลตะวันออก พิกัดทางภูมิศาสตรที่ ละติจูด 6 องศา 7 
ลิปดา ถึง7 องศา 56 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 1 ลิปดา ถึง 101 องศา 6 ลิปดาตะวันออก  
โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ทิศใต ติดตอจังหวัดยะลา ปตตานีและประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดตออาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอจังหวัดสตูลและพัทลุง

แบงเขตการปกครองออกเปน 16 อําเภอ ไดแก  อําเภอเมืองสงขลา สทิ้งพระ สิงหนคร กระแสสินธุ  
ระโนด  รัตภูมิ  หาดใหญ  บางกล่ํา  ควนเนียง  จะนะ  นาหมอม  เทพา  นาทวี  สะบายอย  สะเดา 
และคลองหอยโขง

อ.หาดใหญ

อ.บางกล่าํ

อ.ควนเนียง
อ.รัตภมูิ

อ.คลองหอยโขง

อ.สะเดา

อ.นาหมอม

อ.เมอืงสงขลา

อ.จะนะ

อ.นาทวี

อ.สะบายอย

อ.เทพา

อ.สงิหนคร

อ.สทิง้พระ

อ.กระแสสนิธุ

อ.ระโนด

หาดสมิหรา

อาวไทย

อ.หาดใหญ

อ.บางกล่าํ

อ.ควนเนียง
อ.รัตภมูิ

อ.คลองหอยโขง

อ.สะเดา

อ.นาหมอม

อ.เมอืงสงขลา

อ.จะนะ

อ.นาทวี

อ.สะบายอย

อ.เทพา

อ.สงิหนคร

อ.สทิง้พระ

อ.กระแสสนิธุ

อ.ระโนด

หาดสมิหรา

อาวไทย

ภาพที่  6  แผนที่จังหวัดสงขลา
ที่มา : กลุมงานขอมูลสาระสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดสงขลา,แผนที่จังหวัดสงขลา
[ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 16 กันยายน 2553 เขาถึงไดจาก http://www.songkhla.go.th
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1. สภาพภูมิประเทศ    โดยทั่วไปเปนพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกและทิศ
ใตซึ่งเปนเนินเขาและทิวเขาสูงซึ่งมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนพรมแดนกั้นระหวาง
จังหวัดพัทลุง สตูลและประเทศมาเลเซีย  ลงสูที่ราบแถบชายทะเลทางทิศตะวันออกซึ่งมีเนินหาด
ทรายยาวไปจนถึงจังหวัดปตตานี สวนที่ราบตอนกลางมีแนวเขาเตี้ยๆตามแนวเหนือใต มีแหลงน้ํา
จืดขนาดใหญที่สําคัญทางตอนเหนือของจังหวัดคือ ทะเลสาบสงขลาซึ่งกินพื้นที่ของจังหวัดสงขลา
และจังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําจืดตางๆที่สําคัญตอการเกษตร การเพาะปลูกของคนใน
จังหวัดสงขลาเชน คลองรัตภูมิ และคลองอูตะเภา ซึ่งเปนคลองน้ําจืดไหลลงสูทะเลสาบสงขลา ที่
อําเภอ ควนเนียงและบางกล่ําคลองนาทับและคลองเทพาไหลลงสูทะเลที่อําเภอจะนะและอําเภอ
เทพาเปนตน

2. ภูมิอากาศจังหวัดสงขลา   จัดอยูในลักษณะภูมิอากาศประเภทมรสุม
เขตรอน  อุณหภูมิอยูในระดับสูงคอนขางคงที่  โดยอากาศไมรอนจัดจนเกินไป  มีปริมาณฝน
แตกตางกันไปตามฤดูลมมรสุม  สามารถแบงออกได 2  ฤดู คือ 

     ฤดูฝน     จังหวัดสงขลา ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมประจําฤดูกาลทํา
ใหมีระยะเวลาชวงฤดูฝนที่ยาวนานถึงประมาณ  8 เดือนใน 1 ป  จะเริ่มตั้งแตชวงกลางเดือน
พฤษภาคม จนถึงชวงกลางเดือนกุมภาพันธ  สามารถแบงไดออกเปน 2 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก   ในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตโดยเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
กันยายน  ชวงนี้จะมีปริมาณฝนตกนอยเนื่องจากมีแนวเทือกเขาขวางกั้นทิศทางลมมรสุมทางทิศ
ตะวันตกและทิศใต

ระยะที่สอง  ในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมจนถึงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธระยะนี้จะมีฝนตกชุกและมีปริมาณน้ําฝนมาก

     ฤดูรอน   เริ่มตั้งแตในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือน เมษายน ในระยะนี้
จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งเปนลมรอนและชื้นจึงทําใหมีสภาพอากาศที่
รอนและชื้นโดยทั่วไป  แตอุณหภูมิจะไมสูงมากนักเนื่องจากจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดทะเล
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ตารางที่ 3  ภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา เฉลี่ย 5 ป ( 2005-2009)

ตารางสถิติภูมิอากาศเฉลี่ย 5 ป ( 2005 - 2009 ) ของจังหวัดสงขลา

อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันฝนตก ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม ความเร็วลม
เฉลี่ย (˚c) เฉลี่ย ( มม.) เฉลี่ย ( วัน ) เฉลี่ย ( %) เฉลี่ย ( m/s) สูงสุด( m/s)

ทิศทางลม

JAN 26.8 159.4 11 78 1.85 10.3 E

FEB 27.4 49.5 5 76 1.85 9.27 E

MAR 27.9 74.5 9 78 1.6 10.3 NE

APR 28.7 96.6 9 77 1.13 10.3 E,NE

MAY 28.3 145.6 17 79 0.88 11.85 W,SW

JUN 28.6 134.4 13 77 0.88 12.88 W

JUL 28.4 107.1 13 76 1.08 15.97 W

AUG 28.4 105.1 13 74 1.23 20.6 W,SW

SEP 28 109 15 77 1.23 10.3 W

OCT 27.5 269 19 80 1.08 17.51 SW

NOV 27 658.5 22 84 1.29 11.33 NE

DEC 26.9 410 18 81 2.06 11.85 E

AVERAGE 27.8 193.2 14 78 1.34 12.7

ที่มา : ฐานขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ จังหวัดสงขลา เฉลี่ย 5 ป ( 2005-2009 ) 
[ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 20 กันยายน 2553 เขาถึงไดจาก http://www.tmd.go.th/province.php?id=69
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อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูที่ 27.8 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนเมษายนคือ 28.7 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมกราคมอยูที่  26.8 องศา
เซลเซียส   ซึ่งคาความแตกตางของอุณหภูมิในรอบปคือ 2 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ  ความชื้นสัมพัทธในอากาศโดยเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนพฤศจิกายน คือ 
84 เปอรเซ็นต และมีปริมาณคาเฉลี่ยต่ําสุดในชวงเดือนสิงหาคม คือ 74 เปอรเซ็นต โดยมีความชื้น
สัมพัทธในอากาศเฉลี่ยตลอดป 78 เปอรเซ็นต

ลม  ความเร็วลมของจังหวัดสงขลามีคาเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูที่ 1.34 เมตรตอวินาที และมี
คาเฉลี่ยสูงสุดตอปอยูที่ 12.70 เมตรตอวินาที     ซึ่งทิศทางของลมที่พัดในจังหวัดสงขลานั้นจะ
เปนไปตามฤดูกาล  คือ ลมสวนใหญที่พัดมาจากทางทิศ ตะวันออกถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะ
ปรากฏในชวงเดือน พฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายน   และพัดมาจากทางทิศตะวันตกถึงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ก็จะปรากฏในชวงเดือน  พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งมีคาเฉลี่ยความเร็วลม
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แผนภูมิที ่2 แสดงคาเฉลี่ย 5 ป ( 2005-2009 ) อุณหภูมิรายเดือน ของจังหวัดสงขลา

แผนภูมิที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย 5 ป ( 2005-2009 ) ความชื้นสัมพัทธรายเดือน ของจังหวัดสงขลา
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สูงสุดอยูที่ 20.60 เมตรตอวินาที   โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตของเดือน
สิงหาคมพัดมาทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต

ปริมาณฝน  ปริมาณของฝนในจังหวัดสงขลามีความแตกตางกันไปตามฤดูกาล ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยอยูที่  193.2 มม.และ จํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ยอยูที่ 14 วันตอเดือน โดยในชวงของฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน  มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย อยูที่  
120.24 มม. และชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเริ่มตั้งแต เดือนตุลาคมจนถึงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย อยูที่  386.60  มม. 

แผนภูมิที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาสูงสุด 5 ป ( 2005-2009 ) ความเร็วลมรายเดือน ของจังหวัดสงขลา
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แผนภูมิที่  5 แสดงคาเฉลี่ย 5 ป ( 2005-2009 ) ปริมาณน้ําฝนรายเดือน ของจังหวัดสงขลา
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1.1.3  ภูมิศาสตรพื้นที่ศึกษา   พื้นที่ศึกษาเปนพื้นที่ชุมชน จํานวน 3 ชุมชน ตั้งอยู
แถบชายทะเลของจังหวัดสงขลา  ในอาณาเขตตําบลนาทับ  ตําบลตลิ่งชัน  และตําบลสะกอม  ซึ่งอยู
ในเขตพื้นที่ของอําเภอจะนะจังหวัดสงขลา   ลักษณะของชุมชนที่ทําการศึกษานั้นจะอยูเรียงรายไป
ตามชายหาดลงไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต  ประกอบดวยพื้นที่ของแตละ
ชุมชนดังนี้

    ชุมชนที ่1. ชุมชน บานปากบางสะกอมตั้งอยูหมูที่ 4  ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
ชุมชนที่ 2. ชุมชน บานตลิ่งชัน     ตั้งอยูหมูที่ 2  ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
ชุมชนที่ 3. ชุมชน บานทาคลอง    ตั้งอยูหมูที่ 4  ต.นาทับ   อ.จะนะ จ.สงขลา

ภาพที่  7  แผนที่อําเภอจะนะแสดงตําแหนงพื้นที่ตําบลที่ศึกษา
ที่มา : ปรับปรุงภาพจาก แผนที่ประเทศไทย อําเภอจะนะ [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 
2553 เขาถึงไดจาก http://thaigoogleearth.ning.com

อาวไทย
อาํเภอจะนะ

ตาํบลนาทบั

ตาํบลตลิง่ชนั

ตาํบลสะกอม

ทีว่าการอาํเภอจะนะ
ตําบลบานนา

ตาํบลนาหวา

ตาํบลแค ตาํบลสะพานไมแกน

ตาํบลขนุตดัหวาย

ตาํบลทาหมอไทร

อ.เทพา

อ.หาดใหญ

อ.นาทวี

อ.เมอืงสงขลา

ตาํบลคลองเปรีย๊ะ

ตาํบลจะโหนง

ตาํบลปาชงิ

ตาํบลคู

408

408

ตําบลน้ําขาว

คลองนาทบั

คลองนาทวี

พืน้ทีช่มุชนทีศ่กึษา
3

2

1

อาวไทย
อาํเภอจะนะ

ตาํบลนาทบั

ตาํบลตลิง่ชนั

ตาํบลสะกอม

ทีว่าการอาํเภอจะนะ
ตําบลบานนา

ตาํบลนาหวา

ตาํบลแค ตาํบลสะพานไมแกน

ตาํบลขนุตดัหวาย

ตาํบลทาหมอไทร

อ.เทพา

อ.หาดใหญ

อ.นาทวี

อ.เมอืงสงขลา

ตาํบลคลองเปรีย๊ะ

ตาํบลจะโหนง

ตาํบลปาชงิ

ตาํบลคู

408

408

ตําบลน้ําขาว

คลองนาทบั

คลองนาทวี

พืน้ทีช่มุชนทีศ่กึษา
3

2

1
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ภาพที่  8  แผนที่แสดงตําแหนงชุมชนที่ศึกษา
ที่มา : ปรับปรุงภาพจาก แผนที่ประเทศไทย จังหวัดสงขลา [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 16 กันยายน 2553 
เขาถึงไดจาก http://thaigoogleearth.ning.com

ภาพที่  9 แผนที่แสดงภาพถายทางอากาศตําแหนงชุมชนที่ศึกษา
ที่มา : ปรับปรุงภาพจาก แผนที่ประเทศไทย จังหวัดสงขลา [ออนไลน] เขาถึงเมื่อ 16 กันยายน 
2553 เขาถึงไดจาก http://thaigoogleearth.ning.com

ชุมชนบานทาคลอง
ตําบลนาทับ

ชุมชนบานตลิ่งชัน
ตําบลตลิ่งชัน

ชุมชนบานปากบางสะกอม
ตําบลสะกอม

ชุมชนบานทาคลอง
ตําบลนาทับ

ชุมชนบานตลิ่งชัน
ตําบลตลิ่งชัน

ชุมชนบานปากบางสะกอม
ตําบลสะกอม

ชุมชนบานทาคลอง
ตําบลนาทับ

ชุมชนบานตลิ่งชัน
ตําบลตลิ่งชัน

ชุมชนบานปากบางสะกอม
ตําบลสะกอม

คลองนาทับ

คลองเทพา

อ า ว ไ ท ย

พื้นที่ตําบลที่ศึกษา

ตําบลนาทับ

ตําบลตลิ่งชัน
ตําบลสะกอม

ชุมชนบานทาคลอง
ตําบลนาทับ

ชุมชนบานตลิ่งชัน
ตําบลตลิ่งชัน

ชุมชนบานปากบางสะกอม
ตําบลสะกอม

คลองนาทับ

คลองเทพา

อ า ว ไ ท ย

พื้นที่ตําบลที่ศึกษา

ตําบลนาทับ

ตําบลตลิ่งชัน
ตําบลสะกอม
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ชุมชนที่ 1  บานปากบางสะกอม ตําบลสะกอม

ชุมชนบานปากบาง-สะกอม ตั้งอยูหมูที่ 4  ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา  ลักษณะภูมิ
ประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ราบ  มีคลองเทพาความกวางประมาณ 20-40 เมตร ไหลผานทางทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือบางสวนของชุมชนซึ่งเปนพื้นที่กั้นระหวางพื้นที่อยูอาศัยกับชายฝงทะเล  
และไหลลงสูทะเลที่บริเวณชายหาดทางทิศเหนือของชุมชน   ทําใหลําคลองมีลักษณะเปนน้ํากรอย
บริเวณริมคลองเปนปาโกงกาง  คนในชุมชนสวนใหญใชในการคมนาคมโดยใชเปนเสนทางในการ
เขาออกเรือเพื่อทําการประมงในทะเล และใชเปนที่จอดเรือรวมถึงการจับสัตวน้ําในลําคลองเปนตน    
นิยมตั้งถิ่นฐานแนวถนนสายหลักของหมูบานซึ่งขนานไปตามแนวยาวของลําคลอง  มีมัสยิดหลาย
แหง แตมัสยิดที่สําคัญของพื้นที่คือมัสยิดบานปากบาง  ซึ่งเปนมัสยิดประจําหมูบานและเปนเหมือน
ศูนยกลางของชุมชน                  

มัสยิดบานปากบาง
มัสยิดบานบอโชน

อาวไทย

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พ้ืนที่ปาสน

พื้นที่ปาชายหาด

พื้นที่ปาชายหาด

พื้นที่ปาชายหาด

อาวไทย

ชุมชนบานปากบางสะกอม  ตําบลสะกอม

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพื้นที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นที่ศึกษา

มัสยิดบานปากบาง
มัสยิดบานบอโชน

อาวไทย

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พ้ืนที่ปาสน

พื้นที่ปาชายหาด

พื้นที่ปาชายหาด

พื้นที่ปาชายหาด

อาวไทย

ชุมชนบานปากบางสะกอม  ตําบลสะกอม

มัสยิดบานปากบาง
มัสยิดบานบอโชน

อาวไทย

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พ้ืนที่ปาสน

พื้นที่ปาชายหาด

พื้นที่ปาชายหาด

พื้นที่ปาชายหาด

อาวไทย

ชุมชนบานปากบางสะกอม  ตําบลสะกอม

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพื้นที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นที่ศึกษา

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพื้นที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นที่ศึกษา

ภาพที่  10  แผนที่ชุมชนบานปากบางสะกอม ตําบลสะกอม
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ชุมชนที่ 2  บานตลิ่งชัน ตําบลตลิ่งชัน

ชุมชนบานตลิ่งชันตั้งอยูหมูที่ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ราบมีอาณาเขตของหมูบานติดชายทะเล  ซึ่งคนในชุมชน
สวนใหญใชในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทําการประมงพื้นบาน   โดยอาศัยจอดเรือและทําโรง
เก็บอุปกรณไวที่บริเวณชายหาด  พื้นที่ทําการเพาะปลูกสวนใหญนิยมทําสวนมะพราวและมะมวง
หิมพานต   นิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณถนนสายหลักของหมูบานเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยัง
ตําบลบานนาซึ่งเปนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาที่สําคัญของทางหมูบานและติดตอไปยังพื้นที่
ชุมชนอื่นๆ  มีมัสยิดบานตลิ่งชัน ที่สรางขึ้นเปนศูนยกลางทางศาสนาของชาวหมูบานตลิ่งชัน

อาวไทย
พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน
พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่สวนมะพราว

พื้นที่สวนมะพราว

พื้นที่สวนมะพราว

มสัยิดบานตลิ่งชัน

โรงเรียนบานตลิ่งชัน

ชุมชนบานตลิ่งชัน  ตําบลตลิ่งชัน

อาวไทย

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพืน้ที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นทีศ่ึกษา

อาวไทย
พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน
พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่สวนมะพราว

พื้นที่สวนมะพราว

พื้นที่สวนมะพราว

มสัยิดบานตลิ่งชัน

โรงเรียนบานตลิ่งชัน

ชุมชนบานตลิ่งชัน  ตําบลตลิ่งชัน

อาวไทย

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพืน้ที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นทีศ่ึกษา

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพืน้ที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นทีศ่ึกษา

ภาพที่  11 แผนที่ชุมชนบานตลิ่งชัน ตําบลตลิ่งชัน
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ชุมชนที่ 3  บานทาคลอง  ตําบลนาทับ

ชุมชนบานทาคลองตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ลักษณะภูมิ
ประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ราบติดริมคลองนาทับซึ่งเปนคลองน้ํากรอยเชื่อมสูทะเลอาวไทย   มีปา
สนและปาชายหาดขึ้นระหวางชุมชนกับชายทะเล    ชาวบานสวนใหญใชคลองนาทับในการ
คมนาคม  จอดพักเรือและออกสูทะเลเพื่อทําการประมง   บริเวณพื้นที่ริมคลองนาทับมักใชในการ
ขุดบอเลี้ยงกุงและเลี้ยงปลาในกระชัง   พื้นที่เพาะปลูกสวนใหญนิยมทําสวนมะพราว   คนในชุมชน
นิยมตั้งถิ่นฐานบนถนนสายหลักของหมูบานที่สามารถเชื่อมตอการคมนาคมไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ    
โดยมีมัสยิดด็อยรุลฮัลวาร (มัสยิดบานทาคลอง)  ที่สรางขึ้นเปนศูนยกลางทางศาสนาของชุมชน

ค ล อ ง น า ทั บ

ชุมชนบานทาคลอง  ตําบลนาทับ

อาวไทย

มัสยิดบานทาคลอง

ถ น
น

เ รี ย บ
ช า ย ท

ะ เ ล

พื้นที่ทํานากุง

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน
พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาชายหาด

ทางหลวงชนบท สข.5004

ทางห
ลว

งช
นบท

สข
.50

04

พื้นที่ทํานากุง

อาวไทย

ค ล อ ง น า ทั บ

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพื้นที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นที่ศึกษา

ค ล อ ง น า ทั บ

ชุมชนบานทาคลอง  ตําบลนาทับ

อาวไทย

มัสยิดบานทาคลอง

ถ น
น

เ รี ย บ
ช า ย ท

ะ เ ล

พื้นที่ทํานากุง

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาสน
พื้นที่ปาสน

พื้นที่ปาชายหาด

ทางหลวงชนบท สข.5004

ทางห
ลว

งช
นบท

สข
.50

04

พื้นที่ทํานากุง

อาวไทย

ค ล อ ง น า ทั บ

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพื้นที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นที่ศึกษา

มัสยิด

ถนนกวาง6-8 เมตร
ถนนกวาง4-6 เมตร

บานพักอาศัยในพื้นที่ศึกษา
บานพักอาศัยนอกพื้นที่ศึกษา

ภาพที่  12  แผนที่ชุมชนบานทาคลอง ตําบลนาทับ
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ลักษณะทางธรณี     จากภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษาที่อยูติดชายทะเล  ซึ่งเปนชายฝงทะเลที่
เกิดจากการยกตัวของแผนเปลือกโลกทําใหเกิดชายหาดกวางประมาณ 10-30 เมตร เปนแนวยาว
ตลอดชายฝง ทําใหสภาพพื้นดินของหมูบานในพื้นที่ศึกษาสวนใหญนั้นมีลักษณะเปนดินทรายจัด   
คือมีอนุภาคขนาดของทรายเปนองคประกอบมากกวา 85 %  ซึ่งดินชนิดนี้จะมีความสามารถในการ
จับหรือแลกเปลี่ยนประจุธาตุอาหารต่ํา    มีความอุดมสมบูรณต่ํา  มีธาตุอาหารนอย  มีการเกาะตัว
ของอนุภาคของดินที่นอยมากทําใหระบายน้ําไดรวดเร็วไมสามารถเก็บความชื้นหรือขังน้ําไดเลย  
สวนสภาพดินบริเวณคลองนาทับและคลองเทพานั้น สภาพดินจะมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย มี
ความอุดมสมบูรณกวาเพราะมีอินทรีสารหรือธาตุอาหารในดินที่เกิดจากการพัดพาและทับถมของ
ตะกอนริมฝงลําคลองทั้งสองสาย ( กรมพัฒนาที่ดิน,กองวางแผนการใชที่ดิน 2532 :12-16 ) 

ลักษณะพืชพรรณ    จากลักษณะสภาพของดินในพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนดินทรายจัดมีธาตุ

อาหารในดินนอย  ประกอบกับสภาพอากาศที่มีไอเค็ม (salt spray) ที่พัดจากทะเล  ซึ่ง
องคประกอบเหลานี้ลวนมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไป   ลักษณะพืชพรรณที่ขึ้นอยู
ทั่วไปในพื้นที่จึงเปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดในระบบนิเวศแบบปาชายหาดคือเปนพืชทนความ
เค็ม  ( halophytes ) แรงลมและสภาพดินในพื้นที่  เชน สนทะเล มะมวงหิมพานต กฐินณรงค 
เสม็ด มะพราว เปนตน  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,คณะวนศาสตร,ภาควิชาชีวะวิทยาปาไม 2552)

แหลงน้ํา      นอกจากทะเลซึ่งเปนแหลงน้ําที่สําคัญตอคนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ชุมชน โดย
ใชเปนแหลงทรัพยากรหลักในการประกอบอาชีพเพื่อดํารงชีวิตแลว  ยังมีลําคลองธรรมชาติที่สําคัญ 
2 สายที่ไหลลงสูทะเลเปนเหมือนขอบเขตทางธรรมชาติของพื้นที่ศึกษาคือ คลองสะกอม ซึ่งอยูทาง
ทิศใต  มีตนน้ําจากอําเภอนาทวีไหลลงสูทะเลที่ตําบลสะกอม  เปนคลองที่แบงเขตระหวางอําเภอ 
จะนะกับอําเภอเทพามีความกวางประมาณ 20-40 เมตร และคลองนาทับซึ่งมีตนน้ําที่เขาไฟไหม

ภาพที่ 13 ลักษณะพืชพันธุที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
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อําเภอจะนะ ไหลลงสูทะเลที่ตําบลนาทับ  คลองทั้งสองนี้เปนที่ตั้งของบานเรือน  และใชประโยชน
ในการจับสัตวน้ํา เลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนใชในการคมนาคมไดตลอดป  แตจากลักษณะของการไหล
ลงสูทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษานั้นทําใหน้ําในลําคลองทั้งสองเปนน้ํากรอยไมสามารถนํามาใชในการ
บริโภคได
ดังนั้นคนในพื้นที่ศึกษาไดอาศัยน้ําผิวดินโดยทําการขุดบอน้ําจืดเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภค

ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟาทั้ง3หมูบานที่ทําการศึกษามีไฟฟาใชทุกครัวเรือนจากการไฟฟาสวนภูมิภาค

สาขาอําเภอจะนะ
ระบบประปาของพื้นที่ทั้ง 3 หมูบานยังคงมีปญหาเรื่องการวางแนวทอระบบประปา ทําให

ในพื้นที่ศึกษาขาดแคลนน้ําจากระบบประปา
การคมนาคม  มีการพัฒนาโดยการทําถนนสายหลักของแตละชุมชนเปนถนนลาดยางกวาง

ประมาณ 6-8 เมตร   สวนถนนภายในของแตละชุมชนมีทั้งที่ เปนถนนคอนกรีตมีความกวาง
ประมาณ 4-6 เมตรและถนนบางเสนที่ยังคงมีการถมดินลูกรังเพื่อรองบประมาณในการพัฒนาตอไป

1.2 ประชากร   ลักษณะของประชากรที่อาศัยในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ชุมชนนั้น  ลวนมีเชื้อชาติ
และสัญชาติไทยทั้งสิ้น  มีจํานวนครัวเรือนและจํานวนแยกเปนชาย หญิงของแตละชุมชน ตาม
รายละเอียดในตาราง 3.2 ซึ่งสวนใหญมากกวารอยละ 90 ของจํานวนประชากรทั้งหมดนับถือ
ศาสนาอิสลามและมากกวารอยละ80 ของจํานวนประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทํา
ประมง

หมูที่4 หมูที2่ หมูที4่

บานปากบางสะกอม บานตลิ่งชัน บานทาคลอง
หมายเหตุ

ครัวเรือน 280 373 197

ชาย 696 847 476

หญิง 738 821 514

รวม 1,434 1,668 990

นับถือศาสนาอิสลาม 85 95 100 จํานวนรอยละ

อาชีพประมง 80 85 80 จํานวนรอยละ

ตารางที่ 4  จํานวนประชากร การประกอบอาชีพและการนับถือศาสนาอิสลามของพื้นที่ศึกษา

ที่มา : ขอมูลพื้นฐานของประชากร สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอจะนะ จ.สงขลา[ออนไลน]
เขาถึงเมื่อ 16 กันยายน 2553 เขาถึงไดจาก http://www.thaitambon.com
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การตั้งถิ่นฐาน   ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรเฉพาะในพื้นที่ศึกษาในแรกเริ่มนั้น    
มิไดมีการจัดทําการรวบรวมรายละเอียดไวเปนลายลักษณอักษรหรือเอกสารที่แนชัดแนนอน   แต
จากการสอบถามถึงประวัติความเปนมาจากคนในชุมชนและคนในอําเภอจะนะ    ทําใหสามารถ
รวบรวมรายละเอียดประวัติการอยูอาศัย  การตั้งถิ่นฐานของคนในพื้นที่ศึกษาอยางเคราๆไดดังนี้   
คนดั้งเดิมของทั้ง 3 ชุมชนนั้นแทจริงแลวก็คือกลุมชาวบานเดิม  ที่อยูอาศัยในชุมชนของเมืองจะนะ 
( ตําบลบานนาในปจจุบัน) ซึ่งไดพากันยายมาตั้งถิ่นฐานปลูกสรางเพิงพักอาศัยบริเวณชายฝงทะเล
เพื่อทําการประมงโดยจะทําการจับสัตวน้ําจากทะเลซึ่งมีอยูอยางอุดมสมบูรณ แลวนํามาขายที่ตลาด
ในชุมชนเมืองจะนะ  ซึ่งภายหลังไดขยายตัวอยูอาศัยมากขึ้น   ควบคูกับการพัฒนาในดานตางๆ     
เชน  การมีถนนใหมีความสะดวกสบายในการเดินทางมาคาขายในเมืองมากขึ้น  การสรางมัสยิดซึ่ง
เปนศูนยกลางของชุมชน  การพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ จนกลายเปนสภาพชุมชนที่มีในปจจุบัน   
แตก็ยังคงไวในรูปแบบการดํารงชีวิตเดิม  คือการทําการประมงและการเดินทางมาคาขาย
แลกเปลี่ยนทรัพยากรในชุมชนเมืองจะนะ  

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวาทั้ง 3 ชุมชนนั้นจะมีความหนาแนนของการอยูอาศัยตอ
พื้นที่    มากที่สุดบริเวณแนวถนนสายหลักซึ่งจะเดินทางไปยังเมืองจะนะ    เหลานี้ไดสะทอนให
เห็นถึงความสําคัญของการคมนาคม  สวนความหนาแนนของการอยูอาศัยรองลงมา    จะเปน
บริเวณมัสยิด   ซึ่งคนในพื้นที่นิยมสรางมัสยิดใหเปนศูนยกลางของหมูบาน   จากนั้นก็จะเปนพื้นที่
สาธารณะตางๆ  เชน โรงเรียน โรงพยาบาล สนามกีฬา สวนความหนาแนนของการอยูอาศัยตอ
พื้นที่ที่มีนอยสุดนาจะเปนการใชพื้นที่บริเวณชายหาดของแตละหมูบาน  

ลักษณะทางสังคม คนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ชุมชนนั้น มีลักษณะทางสังคมของการอยูอาศัย
แบบสังคมชนบท    มีความเปนอยูแบบเรียบงาย สงบ พึ่งพาระบบธรรมชาติในการดํารงชีวิตเปน
หลัก มีความรักและหวงแหนพื้นที่อยูอาศัย   ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ตลอดจนการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น เนื่องจากคนสวนใหญในพื้นที่เปนชาวไทยมุสลิม  ดังนั้นรูปแบบทางวัฒนธรรม
ที่สําคัญคือ  วัฒนธรรมทางศาสนา ซึ่งสะทอนออกมาทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  การอยู
อาศัย การประกอบอาชีพ ภาษา ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาและแนวความคิดของคนในชุมชนที่
เปนรูปแบบเดียวกัน    การทํากิจกรรมทางศาสนารวมกันคือการไปทําละหมาดที่มัสยิดทุกๆวัน    
ทําใหคนในหมูบานไดพบปะพูดคุยปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน   ทั้งกอนและหลังการทําพิธี
ละหมาดในยามค่ําคืน  รวมถึงการใหการยอมรับในตัวผูนําทางศาสนา การสงเสริมใหเด็กๆใน
หมูบาน ไดเรียนรูทางศาสนาควบคูไปกับการเรียนในภาคปกติ  ทําใหสังคมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  เหลานี้ลวนทําใหเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน   ถึงแมอาจมีคนในชุมชนบางสวนที่นับถือ
ศาสนาที่แตกตางออกไป แตรูปแบบวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตนั้นมีความสอดคลองกัน  มีความรัก 
ความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกันและอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 
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การประกอบอาชีพ  จากลักษณะทางภูมิศาสตรในพื้นที่ศึกษา   ซึ่งมีอิทธิพลตอการอยูอาศัย
และการดํารงชีวิตของคนในชุมชน    ดังนั้นการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ศึกษาจึงมีความ
สอดคลองสัมพันธกับระบบนิเวศและสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของพื้นที่    ซึ่งในชุมชนนั้นมีการ
ประกอบอาชีพที่แตกตางหลากหลายกันไป แตจะยกตัวอยางลักษณะอาชีพที่สําคัญดังนี้

1. อาชีพประมงพื้นบาน  คนสวนใหญในพื้นที่ศึกษานั้นทําการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับประมงพื้นบานเปนหลัก   ลักษณะการทําประมงพื้นบานคือใชเรือขนาดเล็กและใชอวนใน
การจับปลา   โดยจะออกทําการจับปลาในชวงเชาและกลับเขามาในชวงเย็นของแตละวันในชวงที่
ไมใชฤดูมรสุม    สัตวน้ําที่จับไดมีหลากหลาย  เชน ปลาทู  ปลากะบอก ปลากะเบน ปูมา กุง   เปน
ตน  เมื่อจับสัตวน้ําไดแลวก็จะนําขึ้นฝงซึ่งจะมีคนมารับซื้อกันที่ชายหาด    เพื่อนําไปขายตอที่ตลาด
สดในอําเภอจะนะตอไป    นอกจากการออกเรือหาปลาแลว  ยังมีการเก็บหอยเสียบซึ่งมีอยูมากมาย
บนชายหาดในพื้นที่ศึกษา  รวมถึงการแปรรูปสัตวทะเลที่จับไดอีก  เชน การทําปลาแหง กุงแหง 
กะป เปนตน 

2.  การเพาะปลูก   จากลักษณะดินซึ่งเปนดินทรายมีแรธาตุในดินต่ํา ทําใหการ
เพาะปลูกในพื้นที่ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  ดังนั้นอาชีพการเพาะปลูกของคนสวนใหญจะ
นิยมปลูกพืชที่เหมาะกับลักษณะดิน  เชน สับปะรด แตงโม รวมถึงการทําสวนมะมวงหิมพานต   
สวนมะพราว  เปนตน 

ภาพที่  14  อาชีพการทําประมงในพื้นที่ศึกษา
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3.  การเลี้ยงสัตว   นิยมเลี้ยงสัตวทั่วไปในพื้นที่หมูบาน    ลักษณะการเลี้ยงแบบวิธี
ธรรมชาติและมีปริมาณไมมาก  โดยจะใชอาณาเขตพื้นที่ภายในบาน   อาจเลี้ยงใตถุนบาน หรือทํา
คอกสัตวดวยวัสดุที่หาได  เชน ไมเสม็ด ไมมะพราว หรือแห อวนมาทําการลอมคอก   สัตวที่นิยม
เลี้ยงมีหลากหลาย  เชน วัว เปด ไก นก   แตในพื้นที่ศึกษานั้นจะไมพบเห็นการเลี้ยงสุกร และสุนัข
เลย   เนื่องจากความเชื่อ ความศรัทธา และขอหามทางศาสนานั่นเอง     การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจที่
สําคัญสรางรายไดและชื่อเสียง ใหกับคนในพื้นที่อีกอยางหนึ่งคือ การเลี้ยงนกเขาชวา ซึ่งคนในพื้นที่
ศึกษา นิยมเลี้ยง ขยายพันธุกันอยางแพรหลาย   เพื่อนํามาแขงขันและจําหนาย รวมถึงการผลิตและ
จําหนายอุปกรณที่สงเสริมการเลี้ยงนกเขาชวา    เชนกันเชน การทํากรง การขายอาหาร เปนการ
สรางรายไดใหกับคนในเขตพื้นที่อําเภอจะนะและพื้นที่ศึกษาไดอยางมากมาย 

การนับถือศาสนา   เสียง “อะซาน”  เปนบทสวดภาษายาวี  ที่ดังมาจากเครื่องขยายเสียงซึ่ง
ติดตั้งตรงตําแหนงที่สูงที่สุดของมัสยิด  จะไดยินวันละ 5 ครั้งทั่วทั้งหมูบานเปนประจําทุกวัน  นั่น
คือสัญญาณ เพื่อบอกกลาวถึงเวลาที่จะตองทําละหมาดของชาวมุสลิมโดยพรอมเพรียงกันและ
เปรียบเสมือนเสียงย้ําเตือนใหชาวมุสลิมระลึกถึงแนวทางปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอยูเสมออยาง
เครงครัด  (ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ 2539:284-285)    

ภาพที่  15  การเลี้ยงสัตวในพื้นที่ศึกษา
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ประชากรในพื้นที่ศึกษาทั้ง3 หมูบานโดยเฉลี่ยกวารอยละ 90 ของประชากรในพื้นที่
ทั้งหมด  นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งนับไดวาเปนประชากรสวนใหญทําใหรูปแบบของวิถีชีวิต และ
ความเปนอยู แนวความคิด ศรัทธา รวมถึงรูปแบบทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนนั้นเปนรูปแบบ
เดียวกัน ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่ศึกษาไดดังนี้

1. ความเชื่อความศรัทธา  มาจากการปลูกฝงและยอมรับดวยใจซึ่งมีพลังผลักดัน
ใหทําทุกอยางตามหลักแหงความศรัทธานั้นๆ  ซึ่งคนในชุมชนมีแนวความคิดเดียวกันคือมีความ
ศรัทธาตอหลักของศาสนาอิสลามและยึดถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัดตามหลักคําสั่งสอนใน
คัมภีร อัลกุรอาน ซึ่งมีความหมายวา  “เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ที่มนุษยจะปราศจากมัน
ไมได”   ดังนั้นชาวมุสลิมทุกคนจึงยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัดในชีวิตประจําวัน    ชาวมุสลิมจะ
ไมนับถือรูปเคารพ    และศรัทธาในพระเจาองคเดียว คือ พระอัลเลาะห และ พระนบีมูฮัมหมัด เปน
องคศาสดาของพระองคผูเปนพระเจา  รวมถึงความเชื่อในเรื่องความเสมอภาคของคนทุกชนนั้น  
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี  2529:203)    จากหลักความศรัทธา หลักจริยะธรรม
และหลักการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา   ทําใหชาวมุสลิมมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว  แตกตางออกไปจากชาวไทยพุทธ    ซึ่งสะทอนออกมายังรูปแบบอื่นๆดังจะกลาวตอไป

2.  วัฒนธรรมการแตงกาย  ชาวบานในชุมชนซึ่งเปนชาวไทยมุสลิมนั้น   นิยม
แตงกายตามวัฒนธรรมซึ่งไดกําหนดไวเปนรูปแบบมาตรฐานของชาวมุสลิมคือ หากตองออกจาก
บานเพื่อไปทําภารกิจหรือทําละหมาดที่มัสยิด   ผูชายจะนิยมนุงโสรงยาวเลยหัวเขา สวมใสเสื้อแขน
ยาวใสหมวกแนบศีรษะ ( กะปเยาะห ) ทําจากผาตัดเย็บครอบศีรษะไดพอดี   ตกแตงลวดลาย
เล็กนอยหรือใชผาโพกศีรษะก็ได   มักนิยมสวมใสเพื่อไปทําละหมาด สวนผูหญิง จะตองแตงตัว
ปกปดมิดชิดหากออกจากบาน   ซึ่งตามหลักปฏิบัติแลวจะเผยใหผูอื่นเห็นไดแคดวงตาและฝามือ
เทานั้น  แตสําหรับผูหญิงในหมูบานแลวมักนิยมแตงกายดวยการใชผาคลุมผม ( ฮิญาบ ) ซึ่งยาว
ปกปดไปถึงไหล  นุงผาถุงสีสันและลวดลายสวยงาม สวมเสื้อแขนยาวและเครื่องประดับพอควร   
และหามแตงกายเลียนแบบเพศตรงขามกัน  การแตงกายปกปดอยางมิดชิดเชนนี้ลวนเปนการ
ปองกันปญหาที่อาจเกิดจากการกระตุนอารมณทางเพศของชาวมุสลิมนั่นเอง  แตหากอยูภายในหรือ
อาณาเขตของบานก็จะแตงกายธรรมดาไมเครงครัดเชน ผูชายจะนุงโสรง ไมใสเสื้อ ผูหญิงจะใสเสื้อ
ยืดและนุงผาถุงเทาน้ัน  (บรรจง บินกาซัน  2552:10-12)    
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3. วัฒนธรรมทางภาษา    ภาษาที่นิยมใชในสื่อสารของคนในพื้นที่ศึกษานั้นนิยม
ใชกันมากที่สุดมีอยู2 ภาษา  คือ ภาษาไทย (ภาษาใตพื้นถิ่น) และภาษา ยาวี ซึ่งการเลือกใชภาษาทั้ง
2 ภาษานี้ ขึ้นอยูกับคูสนทนาแตละกรณีเชน หากมีการสนทนากันเองในกลุมของชาวมุสลิมดวยกัน 
หรือคนภายในครอบครัวเดียวกันก็จะใชภาษายาวีในการสื่อสารกัน   และหากจะตองสนทนากับคน
ทั่วไปที่ไมคุนเคย หรือทําการติดตอสื่อสารพูดคุยกับทางราชการ หรือคนที่นับถือศาสนาพุทธจะใช
ภาษาไทย (ภาษาใตพื้นถิ่น) จากลักษณะดังกลาว ทําใหคนในพื้นที่ศึกษาไดเรียนรูและเขาใจใน
ระบบทั้ง 2 ภาษาควบคูกันในชีวิตประจําวัน    ภาษาไทยที่ใชนั้นนอกจากจะเปนภาษาไทยสําเนียง
ใตแลว  ภาษาที่ใชยังมีลักษณะพิเศษ คือ มีสําเนียงเหนอ  มีการลากน้ําเสียงของคําและการใชคําศัพท
ที่แปลกออกไปซึ่งเปนการผสมผสานของคําในภาษาไทยและภาษายาวีมาใชในภาษาไทยใต   จึง
กลายเปนเอกลักษณทางภาษาของคนในพื้นที่อีกดวย

ภาพที่  16  รูปแบบการแตงกายของชาวบานในพื้นที่ศึกษา
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4.  ขอปฏิบัติและแนวทางดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม    จากความเชื่อและความ
ศรัทธาในการนับถือศาสนาอิสลามของคนในพื้นที่ทําใหรูปแบบทางวัฒนธรรม ความเปนอยูและ
การปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนานั้นเปนไปในทิศทางเดียวกัน    ซึ่งหลักคําสอนทางศาสนานี้ได
กําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิมเพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี2529:204)  ดังไดบัญญัติไวเปนขอปฏิบัติตางๆ
มากมายดังตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนดังนี้

การทําละหมาด  จะตองทําละหมาดวันละ 5 เวลา ทุกวันไมมีวันหยุด เริ่มตั้งแตย่ํารุงจนถึง
พระอาทิตยตกดิน และตองไปทําการละหมาดพรอมกันที่มัสยิดในชวงค่ําของทุกๆวันศุกร  จาก
ขอกําหนดนี้ ชาวมุสลิมในพื้นที่ทุกคนจึงตองตื่นแตย่ํารุงเพื่อทําละหมาดและกระทําทุกครั้งตามเวลา
ที่กําหนดจนครบ 5 ครั้ง ในชวงตะวันตกดิน ซึ่งกอนทําละหมาดในแตละชวงเวลานั้น ชาวมุสลิมทุก
คนจะตองชําระลางรางกายใหสะอาดเสมอโดยการอาบน้ําหรือลางตัวตามรูปแบบที่กําหนดไว   
และทุกๆ  ชวงเย็นของวันศุกรชาวมุสลิมทุกคนจะตองเดินทางไปทําละหมาดรวมกันที่มัสยิดโดย
การละหมาดรวมนั้น  จะแยกชายหญิงออกจากกัน  โดยการจัดแบงพื้นที่แลวใชผากั้นแบงเขตไมให
มองเห็นกัน  เพราะฝายหญิงนั้นเมื่อทําละหมาดจะไมสวมชุดชั้นในเลย   จะมีแตชุดละหมาดเทานั้น 
ซึ่งเปนลักษณะผาขาวบาง   ในการละหมาดรวมกันนี้เองเปนเหมือนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
สนทนากัน ทําใหเกิดความเขาใจของคนในชุมชนโดยใชศาสนาเปนหลักเชื่อมโยงของคนใน

ตารางที่  5  แสดงตัวอยางคําและภาษาที่ใชในการสื่อสารของคนในพื้นที่

ภาษาไทย
ภาษาไทยใต

( สงขลา )
ภาษาพื้นถิ่น

( พื้นที่ศึกษา )
ภาษายาวี หมายเหตุ

ทําไม ไส,พันพรื่อ ใด แตปอ
โอย โตย อะโบยหมะ อะลอ คําอุทาน
โง โม โบ บอดอ

แฟน แควน โมเด็ก ตูแน ผูหญิง
อรอย หรอยจังหู หรอยพรื่อ ซาดะ

ขี้เหร ไมสวย โหมะ โบระ เดาะยาเงาะ
เสียงดัง เม บะเบ หงิงา

พริก ดีปลี บาจีน ลาดอ
ถาด ถาด ตะหลํา เนกา ภาชนะใสของ
ทับพี หวัก จูหวัก ซอแด

มะละกอ ลอกอ แตหลา เหวาะปอ
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หมูบาน       การละหมาดไมวาจะกระทําเองที่บานหรือมาทํารวมกันที่มัสยิด ชาวมุสลิมถือพิธี
ปฏิบัติเดียวกัน   เชนขั้นตอนในการละหมาด  เครื่องแตงกายที่ใชในการละหมาด  ทิศที่ทําละหมาด 
เปนตน  ซึ่งยึดถือกันอยางเครงครัดในทุกเพศทุกวัย  ถึงแมจะอยูในสถานที่ที่แตกตางออกไป  เชน 
ขณะอยูบนรถ  ในเรือ  หรือสถานที่ตางๆ ก็ไมมีการยกเวน

การเรียนรูศาสนา  ชาวมุสลิมในพื้นที่ทุกคนมักนิยมสงเสริมใหเด็กๆในชุมชนไดเรียนรู
เกี่ยวกับศาสนาควบคูไปกับการเรียนของโรงเรียนรัฐบาล  ซึ่งทําการสอนในวันจันทรถึงวันศุกร   
โดยในวันหยุดเสารอาทิตย จะใหไปเรียนทางศาสนาที่โรงเรียนสอนศาสนาที่มัสยิด    สวนผูใหญ
ในหมูบานก็จะรวมกลุมกันเพื่อสนทนาเกี่ยวกับปรัชญาและองคความรูตางๆทางศาสนาและการใช
ชีวิตประจําวันที่มัสยิด

การเดินทางไปแสวงบุญ  ชาวมุสลิมทุกคนเชื่อและยึดมั่นวาในชีวิตหนึ่งจะตองเดินทางไป
แสวงบุญที่เมือง เมกะห ประเทศ ซาอุดิอารเบีย  เพื่อประกอบพิธี ฮัจญ ใหไดสักครั้ง   จากที่ผานมา 
คนที่ไดไปแสวงบุญดังกลาวนั้น   เมื่อเดินทางกลับมาในหมูบานนอกจากจะไดรับการตอนและ
ยอมรับนับถือจากคนในหมูบาน  และยังไดรับเกียรติใหเปนผูมีความสําคัญและบทบาทในทาง
ศาสนาซึ่งมีอิทธิพลมากตอคนในชุมชน  และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสุขทางใจและภาคภูมิใจ
สูงสุดของชีวิตการเปนชาวมุสลิม  

พิธีเขาสุนัต  การทําพิธีเขาสุนัต ถือเปนหลักปฏิบัติที่ชาวมุสลิมยึดถือตามหลักทางศาสนา
มาเปนเวลาชานานแลว   โดยเด็กชายชาวมุสลิมทุกคน เมื่ออายุยางเขาวัย 8 -12 ป   จะตองทําพิธีเขา
สุนัต  โดยการขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศออกซึ่งเปนการรักษาความสะอาดของรางกายจากการ
สะสมของเชื้อโรคที่อวัยวะเพศ

การถือศีลอด  ชาวมุสลิมทุกคนจะยึดถือแนวทางปฏิบัติในชวงเดือนรอมฎอน ซึ่งอาจใช
เวลาถึง 30 วันในการถือศีลอด คือการไมรับประทานอาหาร ไมดื่มน้ํา แมแตน้ําลายในลําคอก็ตอง
บวนทิ้งตลอดเวลา  ตั้งแตกอนพระอาทิตยขึ้นจนกระทั่งหลังพระอาทิตยตกดินรวมถึงการไมมี
กิจกรรมทางเพศตลอดทั้งเดือน

การครองเรือน   จากบทบัญญัติเรื่องการครองเรือนของชาวมุสลิมซึ่งระบุไวโดยอนุญาตให
ผูชายชาวมุสลิมสามารถแตงงานมีภรรยาไดถึง 4 คน ซึ่งกระทําไดอยางถูกตองและเปนที่ยอมรับได
ทางศาสนานั้น    ชายผูเปนสามีผูนั้นจะตองเปนคนที่สามารถเลี้ยงดูแบงปนความรักรวมถึง
ทรัพยสินใหกับภรรยาไดอยางสมบูรณ และยุติธรรมเทากันไมขาดตกบกพรอง  แตหากปฏิบัติไมได
ก็จงแตงงานกับสตรีเพียงคนเดียว   ซึ่งลักษณะดังกลาวมิใชแนวทางใหถือปฏิบัติแตเปนการยกเวน   
อนุโลมใหตามกรณีและความเหมาะสมของแตละบุคคล   ซึ่งผูชายสวนใหญในพื้นที่ศึกษาก็จะมี
การแตงงานกับสตรีเพียงคนเดียว    เนื่องจากมีฐานะไมร่ํารวยเพียงพอที่จะสามารถรับผิดชอบได  
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การรับประทาน    ชาวมุสลิมจะไมบริโภคเนื้อสุกร  ซึ่งเปนสิ่งตองหามที่บัญญัติไวอยาง
เดนชัด  แมแตการสัมผัสสุกรก็ถือวาเปนบาป  ดังนั้นคนในพื้นที่จะไมเลี้ยง จําหนาย หรือบริโภค
สุกรเลย ซึ่งตามบทบัญญัติไดกลาวไววาสุกรมีความสกปรกมากเปนแหลงรวมของเชื้อโรค    เพราะ
สุกรกินของสกปรกและเกลือกกลิ้งอยูกับความสกปรกอยูตลอดเวลา     นอกจากเนื้อสุกรแลว ยังมี
ขอหามเรื่องการสัมผัสสุนัขอีกดวย  เพราะวาหากบังเอิญสัมผัสสุนัข  ผูสัมผัสจะตองมาทําพิธีลาง
โดยการใชน้ําถึง 7 ครั้ง  ดังนั้นในพื้นที่หมูบานจึงไมมีการเลี้ยงสุนัขหรือพบเห็นสุนัขเดินไปมาตาม
ถนนเลย  นอกจากนี้ยังมีขอหามที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการหามมิใหสัมผัสหรือดื่มของมึนเมา
เชน เหลา หรือเครื่องดื่มตางๆที่มีแอลกอฮอลซึ่งมีฤทธิ์ทําใหขาดสติสัมปชัญญะ  ดังนั้นจึงไมมี
รานคาหรือสถานบริการตางๆในพื้นที่ศึกษาที่จําหนายสุราของมึนเมาอยูเลย

ศาสนสถาน  ชาวอิสลามไมมีรูปเคารพ ไมมีปูชนียสถาน  มัสยิดจึงถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
สถานที่ใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ซึ่งชาวบานในชุมชนทั่วไปเรียกกันวา สุเหรา  ใน
พื้นที่ศึกษานั้นจะสราง มัสยิด ซึ่งเปนเหมือนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของพื้นที่หมูบาน เปนเสมือน
ศูนยรวมการทํากิจกรรม การพบปะสังสรรคพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดตลอดจนเปนศูนยกลาง
ความรูทางศาสนาใหกับคนในหมูบาน   นอกจากการมารวมตัวทําพิธีกรรมทางศาสนาของคนใน
พื้นที่แลวมัสยิดแตละที่ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาโดยทําการสอนความรูทางศาสนาใหกับเด็กๆใน
หมูบานไดเรียนรูควบคูไปกับการศึกษาของรัฐบาลอีกดวย  รูปแบบทางสถาปตยกรรมไมมีแบบ
แผนตายตัวมักนําเอาลักษณะของโดมและสัญลักษณของพระจันทรเสี้ยวกับดาวมาใชออกแบบ  มัก
เปนอาคารชั้นเดียว  สวนใหญภายในเปนพื้นที่โลงเพื่อรองรับจํานวนของคนที่มาทําพิธีละหมาด     
และมีพื้นที่นําสวดของผูนําทางศาสนา  และที่มีลักษณะเหมือนกันในทุกมัสยิดคือการสวด อะซาน 
คือการนําสวดของแตละเวลาในแตละวันโดยใชเครื่องขยายเสียง  มักทําการติดตั้งลําโพงบนเสาสูง
โดยหันไปทุกทิศทางของชุมชน    บริเวณรอบนอกของอาคารจะเปนที่นั่งพักผอนพูดคุยของคนที่มา
ทําละหมาด บริเวณทางเขาอาคารตองมีอางน้ําสําหรับลางหนาลางตัวตามพิธีกอนเขาอาคารเพื่อการ
ทําละหมาด    โดยในการละหมาดแตละครั้งจะหันหนาไปทางเมือง  เมกะห  ซึ่งเปนที่ตั้งของหิน
ศักดิ์สิทธิ์   (ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ 2539)    
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2.  ความสัมพันธของการอยูอาศัยกับบริบทในพื้นที่ศึกษา
คือการวิเคราะหรูปแบบในการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่ศึกษาซึ่งมีลักษณะพึ่งพาอาศัย

หรือรูปแบบของการปรับตัว  เพื่อใหมีความสัมพันธ  เปนเหตุเปนผล  สอดคลอง และผสมผสานกับ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของรูปแบบในการ
ดํารงชีวิตตามความเปนจริงในพื้นที่ศึกษา

2.1 ลักษณะภูมิศาสตรกับวิถีชีวิต   ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษานั้นเปนลักษณะ
พื้นที่รวมหมูบาน 3 หมูบานติดตอกันเรียงรายไปตามชายหาดของทะเลอาวไทยดังนั้นอาณาเขต
พื้นที่ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแตละหมูบานนั้นจะมีอาณาเขตที่แนนอนตายตัวซึ่งไม
สามารถทําการขยายพื้นที่เพื่ออยูอาศัยเพิ่มเติมไดเลย    แตจากลักษณะของภูมิประเทศดังกลาวที่
สงผลเรื่องขอจํากัดของพื้นที่เพื่อการขยายตัวนั้น  ไมทําใหคนในพื้นที่รูสึกวาอึดอัดหรือถูกบังคับ  
แตกลับรูสึกในทางตรงกันขามซึ่งคนในพื้นที่รูสึกวามีความปลอดโปรงผอนคลายและรูสึกดีกับ
มุมมองและทัศนียภาพของชุมชน   เพราะอาณาเขตที่เปนชายหาดของชุมชนนั้นเปนพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งคนในชุมชนทุกคนสามารถใชประโยชน  เปนที่พักผอนหยอนใจหรือทํากิจกรรมตางๆรวมกัน
ได  ดังนั้นคนในชุมชนจึงมีความรักหวงแหน และพึงพอใจกับลักษณะความสมบูรณทางธรรมชาติ

รูปเสาสูงติดตั้งลําโพงขยายเสียงบนหลังคา รูปโดมบนหลังคาของสุเหรา

รูปอางลางหนาลางตัวกอนเขาอาคาร รูปภายในของสุเหรา

ภาพที่  17  อาคารมัสยิดบานตลิ่งชัน
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และระบบนิเวศที่เปนอยูในปจจุบันและมีความตองการที่จะรักษาสภาพทางธรรมชาติเชนนี้ไว
ตลอดไป     ดังจะเห็นไดจากการรวมกันตอตานโครงการตางๆที่จะเขามาทําการกอสรางซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม   หรือการมีสวนรวมในการชวยกันดูแลรักษาหรือเสนอความคิดเห็น
ตอโครงการตางๆที่จะเขามาจัดตั้งในบริเวณพื้นที่ของชุมชน       

  จากลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษาซึ่งอยูติดกับทะเลฝงอาวไทยทําใหลักษณะของ
ดินสวนใหญในหมูบานเปนลักษณะดินทราย  ทําใหในสภาพดินเดิมของหมูบานนั้นไมมีแองน้ํา
หรือน้ําที่เกิดจากการทวมขังของฝนไดเลย     ดังน้ันรูปแบบของการอยูอาศัยของคนในชุมชนจึงเปน
ลักษณะที่มีความสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร  ซึ่งสะทอนออกมาเปนรูปแบบเฉพาะของคนที่
อาศัยในชุมชนแหงน้ี  

ดินทราย  จะเห็นไดชัดเจนจากลักษณะการกาวเดินของคนในทองถิ่นที่นี่จะมีลักษณะการ
กาวเดินที่ยกขาสูงและเดินชา    เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปเปนดินทรายที่ออนนุมละเอียดและมี
แรงลมพัดตลอดเวลาดังนั้น การกาวเดินจึงจําเปนตองออกแรงยกขาในการเดินมากกวาการกาวเดิน
ของคนในพื้นแข็งและไมนิยมสวมใสรองเทา   เพราะตองคอยระวังมิใหเม็ดทรายฟุงกระจายจาก
การเดิน      แตสภาพปจจุบันมีการพัฒนาการอยูอาศัยมากขึ้นโดยปรับถมที่ดินใชดินรวนและดิน
ลูกรัง   ตลอดจนการทําถนนคอนกรีตภายในหมูบาน   ทําใหมีพื้นที่แข็งสําหรับการกาวยางจึงนิยม
สวมใสรองเทามากขึ้น    แตอยางไรก็ตามก็ยังสามารถพบเห็นโดยทั่วไปวามีการเดินหิ้วรองเทาบน
พื้นทรายซึ่งยังเปนพื้นที่สวนใหญของหมูบานและสวมใสรองเทาบนพื้นแข็งเชนบนถนนคอนกรีต    
นอกจากนี้ยังมีตัวอยางการปองกันฝุนทราย  จากการพัดพาของกระแสลมเขาสูภายในบาน   โดย
การนําผาใบหรือใชวัสดุตางๆที่หาไดมาทําการติดตั้งกับตัวบานในทิศทางที่มีกระแสลมแรงทางทิศ
ตะวันออก   เพื่อปองกันฝุนทรายพัดปลิวเขาภายในบานอีกดวย   พฤติกรรมเหลานี้ลวนแสดงถึงการ
ยอมรับและปรับสภาพความเปนอยูใหสอดคลองกับสภาพของดินทรายไดอยางชัดเจน   นอกจากนี้
คนในพื้นที่ศึกษายังรูจักการใชประโยชนจากลักษณะของสภาพดินทรายชายทะเล  เชน  การหาหอย
เสียบแถบชายทะเล    และการนําทรายที่ปนกับเปลือกหอยละเอียดมาเปนอาหารของนกเขาชวาที่
นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายในภาคใตตอนลาง    ซึ่งทรัพยากรจากทรายเหลานี้ลวนมีมากมาย
บริเวณชายหาดของหมูบานในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่  18  การอยูอาศัยกับดินทรายทะเล
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การเพาะปลูก      ลักษณะดินโดยทั่วไปของหมูบานเปนลักษณะดินทรายจัด    เปนปญหา
ในการเพาะปลูกของคนในชุมชนเปนอยางมาก  แตในปจจุบันมีการสั่งซื้อหนาดินมาถมโดยเฉพาะ
บริเวณขอบเขตที่พักอาศัยเพื่อสามารถปลูกพืชชนิดตางๆไดมากขึ้น เชน มะมวง มะยม ขนุนและพืช
สวนครัวชนิดตางๆ แตก็ยังไมสามารถใหผลผลิตที่ดีเทาที่ควรได  ดังนั้นในอาณาเขตพื้นที่หมูบานที่
ทําการศึกษานั้นจึงไมมีพื้นที่ทําการเกษตรเลย

แหลงน้ํา   จากลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษานั้นนอกจากจะเห็นไดวามีทรัพยากร
แหลงน้ําที่สําคัญคือมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ชายหาดของทะเลอาวไทยตลอดแนวความยาวทางทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเปนเสมือนแสดงอาณาเขตที่ชัดเจนแลว  ยังมีแหลงลําคลองตามธรรมชาติคือ 
คลองนาทับและคลองเทพา   ทําใหลักษณะการอยูอาศัยและการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับแหลงน้ําตามธรรมชาติอยูตลอดเวลา    

1.  ทะเล ( น้ําเค็ม ) เปนแหลงทรัพยากรหลักของคนในพื้นที่ศึกษาเพราะอาชีพของ
คนในพื้นที่สวนใหญจะเปนชาวประมง  และอาชีพที่สงเสริมการทําประมง     และการใชพื้นที่
บริเวณชายหาดโดยชาวบานจะทําเพิงชั่วคราวซึ่งทําจากวัสดุที่หาไดในทองถิ่นเชน ไม เชือก แห 
อวน ไวบนชายหาดเพื่อใชเก็บเรือ หรือซอมแซมอุปกรณ   เชน แห อวน รวมถึงนั่งเลนพักผอนและ
ทํากิจกรรมอื่นๆทั่วไป   

ภาพที่  20  ลักษณะพืชพันธุที่ชาวบานปลูก

ภาพที่  19  ถนนคอนกรีตภายในหมูบานกวาง 4.5 เมตร
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2. คลอง ( น้ํากรอย )   ในพื้นที่ศึกษามีลําคลองธรรมชาติ 2 สาย ลงสูทะเล   
ชาวบานที่อยูอาศัยในพื้นที่ติดคลองนั้นสามารถใชประโยชนในการคมนาคมทางน้ํา  จอดเรือเพื่อ
หลบแรงลมและคลื่นในหนามรสุม  จับสัตวน้ํา  เลี้ยงกุง ปลากะพง และอื่นๆ  แตลักษณะน้ําที่เปน
น้ํากรอยนี้ยังไมสามารถนํามาใชในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวันได

3. น้ําผิวดิน ( น้ําจืด )  ถึงแมสภาพทางภูมิศาสตรในพื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณ
ในดานทรัพยากรทางแหลงน้ําดังที่ไดกลาวมานั้น  แตความตองพื้นฐานในการดํารงชีวิตนั้น   ก็มี
ความจําเปนที่จะตองใชน้ําจืดในการอุปโภคและบริโภค  จากการสํารวจขอมูลภาคสนามในพื้นที่
ศึกษาพบวา คนสวนใหญจะขุดบอน้ําผิวดินเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภค  ซึ่งน้ําที่ไดจากการขุด
บอน้ําผิวดินนี้ เปนน้ําที่จืดสนิท ไมมีสี  กลิ่น หรือรสชาติที่แตกตางจากน้ําจืดทั่วไปที่ใชใน

ภาพที่  21 การใชพื้นที่บริเวณชายหาดตลิ่งชัน

ภาพที่  22  ทัศนียภาพและการใชพื้นที่บริเวณคลองนาทับ
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ชีวิตประจําวันของคนทั่วไปเลย    จากการสอบถามคนในพื้นที่ทําใหไดทราบวาน้ําผิวดินที่ระดับ 6-
8 เมตร ซึ่งเปนระดับน้ําผิวดินที่ชาวบานใชกันอยูนั้นเปนน้ําจืดทั้งสิ้น  หรือแมกระทั่งมีการพิสูจน
จากการขุดบอน้ําบริเวณชายทะเลจากแนวคลื่นเขามาหาชายหาด ระยะประมาณ 8-10 เมตร ก็พบวา
น้ําผิวดินที่ไดเปนน้ําจืดสามารถบริโภคได    ทําใหคนในพื้นที่ทําการขุดบอน้ําผิวดินเพื่อนําน้ํามาใช
อุปโภคและบริโภคกันทุกครัวเรือน  โดยไมตองพึ่งพาระบบน้ําประปาซึ่งไมสามารถวางแนวทอสง
มายังหมูบานได    ชาวบานนิยมขุดบอไวนอกบาน   สวนตําแหนงของบอน้ํานั้นไมแนนอน   ขึ้นอยู
กับการพิจารณาความเหมาะสมในการใชสอยของผูอยูอาศัย   ซึ่งมีทั้งการตักขึ้นมาใชโดยอาศัยแรง
จากคนโดยถังน้ําหรือภาชนะอื่นๆที่ใชตักน้ําและใชเชือกดึงน้ําขึ้นมาหรือที่ชาวบานในพื้นที่เรียกกัน
วา “ ตีหมา” และ การใชเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กเพื่อสูบน้ําจากบอขึ้นมาใช   ซึ่งแตละวิธีการนั้นจะ
ขึ้นอยูกับฐานะของเจาของบาน    

ภาพที่  23  การใชน้ําผิวดินจากบอในชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่  24  บอน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษา
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2.2  ศาสนากับวิถีชีวิต
หลักคําสอนทางศาสนานั้นมีความสัมพันธกับวิถีในการดํารงชีวิตและบริบทตางๆของคน

ในพื้นที่ดังนี้
การแตงกาย รูปแบบในการแตงกายทั้งชายและหญิงของชาวมุสลิมนั้นจะมุงเนนใหแตงกาย

ปกปดมิดชิด  สงผลใหการอยูรวมกันในสังคมไมเกิดปญหาวุนวายที่เกิดจากความรูสึกยั่วยุทางกามา
อารมณ   โดยเฉพาะผูหญิงซึ่งตองปกปดรางกายใหเห็นแคดวงตาและฝามือนั้น    สตรีในพื้นที่ศึกษา
ไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด   แตเนื่องดวยสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น   จึงเลือกใชผาบางที่มีรู
ระบายอากาศของเสนใยสูง   เพื่อชวยระบายความรอนที่ผิวกายมิใหรูสึกรอนเกินไป

การละหมาด  ชาวมุสลิมตองทําละหมาดวันละ 5 ครั้ง ในชวงเวลากลางวันซึ่งกอนทํา
ละหมาดทุกครั้งจะตองทํารางกายใหสะอาด และจิตใจสบาย   การกําหนดใหอาบน้ํา หรือลางตัว
ตามพิธี    จึงเปนแนวทางใหมีความรูสึกสดชื่นและเย็นสบายขึ้นกอนการทําละหมาด   ทําใหรางกาย
สัมผัสน้ําตลอดทั้งวัน  เหตุนี้ทําใหชาวบานในพื้นที่ชุมชนมีความรูสึกสบายและผอนคลายจาก
สภาพอากาศไดทั้งวัน  

พิธีเขาสุนัต   การกําหนดใหเด็กชายในหมูบานทําพิธีเขาสุนัต ดวยการขลิบหนังหุมปลาย
อวัยวะเพศออกนั้น   เหตุผลสําคัญคือการรักษาความสะอาดของรางกาย  จากสภาพอากาศแบบรอน
ชื้นซึ่งเหมาะแกการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย  สามารถเกิดโรคไดงายโดยเฉพาะบริเวณ
ปลายอวัยวะเพศชายซึ่งเปนสวนที่ยากตอการทําความสะอาด  ตลอดจนเปนการรักษาสมดุลของ
รางกายเกี่ยวกับความตองการทางเพศ   ซึ่งอาจสงผลตอปญหาครอบครัว   ปญหาทางสังคม   และ
การอยูรวมกันอยางสงบสุขในชุมชนได

การละหมาดที่มัดยิด  การกําหนดใหคนในชุมชนรวมกันทําพิธีละหมาดที่มัสยิดในวันศุกร   
เปนการทํากิจกรรมรวมกัน  ไดพบปะพูดคุยและเปนสงเสริมความสัมพันธที่ดีทางสังคม  ทําใหคน
ในชุมชนมีความรักและสามัคคีกันรวมกัน  แกปญหาและพัฒนาทําใหการอยูรวมกันของคนใน
ชุมชนมีความสงบสุข

การถือศีลอด  ชาวมุสลิมถือศีลอดในชวงเดือนรอมฎอน เพื่อระลึกและเขาใจถึงความอด
อยากของคนที่มีฐานะยากจน ทําใหตระหนักถึงการเอื้อเฟอเผื่อแผ  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
ตลอดจนแสดงถึงความเสมอภาคกันในสังคมชาวมุสลิมคือไมวาจะร่ํารวยหรือยากจนแคไหน   ทุก
คนก็จะตองอดอาหารตามคําบัญชาจากพระเจาทั้งสิ้น     นอกจากนั้นการถือศีลอด  ยังเปนการรักษา
สมดุลทางรางกายไมใหอวนหรือผอมเกินไปและยังเปนการชําระสารพิษที่ตกคางในรางกาย   
ดังนั้นคนสวนใหญจึงมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  อายุยืน และไมคอยมีปญหาเรื่องโรคตางๆ  ที่มา
จากความอวน
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การรับประทาน  การหามมิใหบริโภคเนื้อสุกรนั้น  เนื่องจากความคิดวาสุกรเปนสัตวที่
สกปรกและมีเชื้อโรคปะปนสูง   เพราะสุกรกินอาหารและขับถายอยูในสถานทีเดียวกัน    สงกลิ่น
เหม็น  ไมถูกสุขลักษณะ    ดังนั้นจึงหามรับทานเนื้อหรือสัมผัสสุกรเด็ดขาด     ทําใหชาวบานใน
ชุมชนไมเลี้ยงสุกรเลย    ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรที่มีกระแสลมที่คอนขางแรง หากมีการ
เลี้ยงสุกรอาจทําใหเกิดปญหากลิ่นโชยตามกระแสลมและมลภาวะแกชุมชน  ตลอดจนการหามดื่ม 
เสพ ของมึนเมา หรือสิ่งที่มีผลตอระบบประสาทและสติสัมปชัญญะ    ซึ่งเปนการปองกันปญหา
สังคมที่มาจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดตางๆ    ทําใหในชุมชนไมมีรานคาที่จําหนายสุราหรือของ
มึนเมาเลย    คนในชุมชนจึงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีไมเปนโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา

เสียงอะซาน  เสียงอะซานเพื่อบอกกลาวใหทําละหมาดที่ดังขึ้นจากเครื่องขยายเสียงเปน
เสมือนเสียงเตือนใหชาวมุสลิมในพื้นที่ชุมชน   พึงระวังตอการทําผิดกฎและใหระลึกถึงขอปฏิบัติ
และการยึดถืออยางเครงครัดทุกวัน

2.3 การอยูอาศัยกับลักษณะสถาปตยกรรม     สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ชาวบานสรางขึ้นใน
แตละชุมชนสวนมากจะเปนบานเรือนพักอาศัย  เปนสถาปตยกรรมที่ชาวบานและชางในแตละ
ทองถิ่นปลูกสรางกันเองโดยไมตองพึ่ งพาสถาปนิกเปนผูออกแบบ  ฉะนั้น รูปแบบของ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น  จึงมีลักษณะแปลกแยกแตกตางไปตามลักษณะของวัฒนธรรมสภาพแวดลอม
และสภาพดินฟาอากาศที่แตกตางกัน (กิจชัย จิตขจรวานิช 2550)  จากลักษณะสังคมของคนในพื้นที่
ที่พักอาศัยสวนใหญเปนบานเดี่ยวชั้นเดียว   มีทั้งแบบยกพื้นเตี้ยๆเพื่อใชเก็บของ และแบบไมยกพื้น 
มีบริเวณโดยรอบ    นิยมกั้นอาณาเขตดวยรั้วที่ทําจากวัสดุที่หาไดในทองถิ่น วัสดุที่นํามาใชในการ
กอสรางมีคอนขางหลากหลายเชน การกออิฐฉาบปูน  การใชไมและวัสดุที่พอหาได เปน
สวนประกอบในการกอสราง  นิยมทําเฉลียงหนาบานกอนเขาภายในบานเพื่อใชนั่งเลน พักผอน 
และตอนรับแขก    ภายในบานนิยมแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนใหญๆคือสวนของการอยูอาศัยและ
สวนครัวสําหรับทําอาหาร   สวนอยูอาศัยนั้น    มักเปนพื้นที่โลงสามารถปรับการใชพื้นที่ไดอยาง
สะดวก   อาจใชผามานหรือตูเสื้อผากั้นสวนนอนกับสวนเอนกประสงคที่ใชสําหรับพักผอนหรือทํา
ละหมาด      ซึ่งตําแหนงหรือทิศทางของการแบงสวนตางๆของการใชพื้นที่ภายในบานนั้นไม
แนนอน   ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสะดวกในการทํากิจกรรมของผูอยูอาศัยของแตละครอบครัว   
ภายนอกบาน  จะทําการขุดบอน้ําจืดไวตรงตําแหนงขางบาน  นิยมทําศาลา แคร   เปล หรือมานั่งใต
รมไมเพื่อพักผอน ทํากิจกรรมในชวงกลางวัน  ใชวัสดุที่หาไดเชน ไมไผ ไมเสม็ด แหอวนเกาๆมา
ทําแนวรั้ว  หรือทําคอกสัตวภายในบริเวณบาน     

การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไดใหบทเรียนความรูแกผูศึกษาใหเขาใจถึงสภาพสังคมได
ชัดเจน    เพราะรูปทรงของอาคารสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชาวบาน ทั้งยังถือวาเปนการ
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สรางสรรคที่สําคัญและยิ่งใหญอยางหนึ่งของมนุษย  (วิวัฒน เตมียพันธ 2532 : 11) สถาปตยกรรม
พื้นถิ่นเปนสถาปตยกรรมที่เกิดจากการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม(อรศิริ ปาณินท 2539 : 19)  
ดังจะเห็นถึงลักษณะวิถีชีวิต   ความเปนอยูของคนสวนใหญในชุมชน   ชวงเวลากลางวัน มักใชชีวิต
อยูนอกบานโดยจะนั่งเลนพักผอน ทํากิจกรรมนอกบาน  เนื่องจากเปนพื้นที่โลง   การระบายอากาศ
และกระแสลมที่มีความชื้น   จะชวยพัดพาความรอนของอุณหภูมิในอากาศไดดีกวาภายในบาน  
ประกอบกับลักษณะของการอยูอาศัยแบบสังคมชนบทของชาวมุสลิมนั้น  มีรูปแบบของการ
รวมกลุม การมีมนุษยสัมพันธ การทักทาย ดังนั้นการอยูภายนอกบานทําใหไดมีการพบปะพูดคุย
หากฝนตกก็จะพากันมาอยูบริเวณเฉลียงหนาบาน   ซึ่งสามารถกันน้ําฝนได

การอยูอาศัยดังกลาว    แสดงถึงการอยูอาศัยแบบพึ่งพาธรรมชาติโดยไมตองใชพลังงานใน
การเปดไฟแสงสวาง   ไมตองเปดพัดลมระบายความรอนและอื่นๆ   เปนการประหยัดพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพตามวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท   สวนภายในบานคนในทองถิ่นจะอยูอาศัยในเวลาค่ํา
คืน   
ลักษณะสถาปตยกรรมกับสภาพภูมิศาสตร

การปองกันฝุนทราย     จากลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีลมคอนขางแรงและสม่ําเสมอ   ซึ่ง
มักจะพัดพาฝุนทรายเขาสูตัวบานที่ปลูกสรางอยูบริเวณชายหาด    ดังนั้นคนที่อยูอาศัยอยูบริเวณนี้
จึงนําวัสดุตางๆ   เชนทางมะพราว หรือ ผาใบมาปองกันฝุนทรายที่มากับแรงลม     

การปองกันความชื้น    จากลักษณะสภาพภูมิอากาศแถบชายทะเลมีปริมาณความชื้น
สัมพัทธในอากาศที่คอนขางสูง  ซึ่งสงผลตอความรูสึกและความเปนอยูโดยเฉพาะภายในบาน  
ดังนั้นสวนใหญมักจะทําชองเปดขนาดใหญเพื่อใหลมพัดพาความชื้นภายในบาน  และปองกัน
ปริมาณความชื้นที่มาจาสวนตางๆของบานเชนแหลงน้ํา หองน้ํา ครัว   ดังนั้นการแยกสวนครัว 
หองน้ํา และบอน้ําออกจากสวนพักผอนภายในบานจึงเปนการปองความชื้นสะสม

ภาพที่  25  การปองกันฝุนทรายจากวสัดุตางๆของชาวบาน
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การระบายอากาศ   สภาพอากาศที่มีปริมาณความชื้นและอุณหภูมิ ในอากาศที่คอนขางสูง 
ยังมีละอองเกลือที่มาจากทะเลอีกดวย  ดังนั้นการระบายอากาศจึงมีความสําคัญตอการอยูอาศัยใน
พื้นที่ศึกษาเปนอยางยิ่ง  ทําใหลักษณะบานเรือนที่อยูอาศัยสวนใหญมักนิยมทําชองเปด   เชน 
หนาตาง ประตู และชองเปดสวนตางๆของบานพักอาศัย     รวมถึงการเลือกใชวัสดุที่ระบายอากาศ
ไดดี   เปนวัสดุธรรมชาติ  เชน ไมไผ ตับจาก มาเปนสวนประกอบของที่อยูอาศัย

ภาพที่  26   การแยกพื้นที่ครัวและบอน้ําออกจากตัวบาน

ภาพที่  27 ชองเปดเพื่อระบายอากาศชนิดตางๆของบานเรือนในพื้นที่ศึกษา
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การปองกันแสงแดด   บานเรือนในพื้นที่ศึกษาใชวัสดุมุงหลังคาคอนขางหลากหลายขึ้นอยู
กับฐานะของเจาของบาน   โดยสวนใหญจะนิยมใชกระเบื้องยิปซั่มลอนคู  เปนวัสดุมุงหลังคาหลัก
และอาจตอเติมบริเวณตางๆ  เชน หนาบาน ครัว ศาลา โรงเก็บของ หรือโรงเลี้ยงสัตว ดวย ผาใบ  
สังกะสี หรือวัสดุธรรมชาติ เชนตับจากหรือทางมะพราว  หรือการปลูกตนไมเพื่อใหรมเงา

 

ภาพที่  28 วัสดุธรรมชาติที่ใชทําผนัง ชวยในการระบายอากาศไดดี

ภาพที่  29 รูปแบบและวัสดุที่ใชปองกันแสงแดดของบานเรือนในพื้นที่ศึกษา
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ลักษณะทางสถาปตยกรรมกับศาสนา     
วิถีชีวิตการอยูอาศัยที่เกี่ยวของกับการเปนมุสลิมไดสะทอนใหเห็นความศรัทธาในศาสนา

อยางแทจริง   ดังจะเห็นไดจากการกําหนดพื้นที่สําหรับการทําละหมาดพรอมกันของทุกคนใน
ครอบครัว    ตลอดจนการมีสัญลักษณทางศาสนาเขามาเปนองคประกอบของบานพักอาศัย เชน 
ลวดลายตางๆที่ประดับตกแตง  ลายกระเบื้อง  รูปทรงของซุมหนาตาง  ตัวอักษรหรือภาพทาง
ศาสนา  เปนตน     

ภาพที่  30  สัญลักษณทางศาสนาที่ใชกับที่พักอาศัยของคนในพื้นที่ศึกษา
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บทที่ 4
วิธีศึกษาและการสํารวจภาคสนาม

1.  วิธีการศึกษา
งานวิจัยสภาวะสบายนี้ใชแนวทางในการวิจัย 2 ประเภทคือการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ

การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนําผลมาวิเคราะหรวมกัน ใหเกิดความรูและเขาใจในการศึกษาสภาวะสบาย
และการปรับตัวเพื่อใหอยูอยางสบายของคนในพื้นที่ศึกษา

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ     เปนงานวิจัย ในเชิงวิทยาศาสตรที่มุงหวังจะไดผลลัพธเปน
คาประมาณการ โดยสามารถนําไปใชพิจารณากับสภาพแวดลอมและงานสถาปตยกรรมเพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบใหเหมาะสมตลอดจนการเนนการประหยัดพลังงานดวยระบบวิธีตาม
ธรรมชาติ   ( กิจชัย จิตขจรวานิช 2549: 94)

1.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ     คือวิธีการศึกษาเพื่อมุงเนนใหเขาใจถึงวิถีชีวิต  ความเปนอยู
วัฒนธรรม ความเชื่อในการดํารงชีวิตของผูคนในทองถิ่นและการปรับตัวเพื่อใหอยูอยางสบายใน
สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู  โดยการสอบถามขอมูลตางๆเชนขอมูลสวนตัว  ความเปนอยู  วิถีชีวิตที่มี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ตลอดจนแนวความคิด ความเชื่อความศรัทธา อิทธิพลตางๆที่มีผล
ตอการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่  ขอมูลเหลานี้จะชวยใหมีความเขาใจเพื่อใชในการวิเคราะหและ
สรุปผลในการศึกษาไดดียิ่งขึ้น( กิจชัย จิตขจรวานิช 2549: 94)

จะเห็นไดวา ความสําคัญของการศึกษางานวิจัยนี้คือผูคนในทองถิ่น  ซึ่งถือเปนปจจัยหลัก  
ดังนั้นผูศึกษาจึงมิไดควบคุมหรือบังคับใหผูคนในทองถิ่นทําอยางหนึ่งอยางใด  แตปลอยใหเปนไป
ตามธรรมชาติ และรวมถึงตัวแปรทางสภาพอากาศ เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธในอากาศ 
ความเร็วลม   ซึ่งปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติเชนกัน  แตตัวแปรเหลานี้จะถูกสํารวจและบันทึก
เพื่อประกอบการวิเคราะหตอไป  นอกจากนี้ตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูคนในทองถิ่น 
ไดแก ความรูสึกในสภาพอากาศ  การปรับตัวเองและสภาพแวดลอมใหรูสึกสบายขึ้น  เสื้อผาที่สวม
ใส  กิจกรรมที่ทําอยูและอื่นๆก็ถูกสํารวจและบันทึกไวเชนกัน

2.  ขั้นตอนการศึกษา
ในการทําวิทยานิพนธนี้  ผูศึกษาไดแบงขั้นตอนในการศึกษาออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอน
การศึกษาขอมูลจากภาคเอกสาร  ขั้นตอนสํารวจขอมูลภาคสนาม ขั้นตอนการทําการ
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วิเคราะหขอมูล และขั้นตอนของการสรุปผลจากการศึกษา ซึ่งแตละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

2.1 ขั้นตอนการศึกษาขอมูลจากภาคเอกสาร   คือการศึกษาขอมูลขั้นปฐมภูมิซึ่งมีเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบาย  ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ การสํารวจ 
การวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเรียนรูและประยุกตใชเปนแนวทางในการทํา
วิทยานิพนธ  ตลอดจนการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร  ภูมิอากาศ สภาพสังคม การอยู
อาศัย สภาพแวดลอมและบริบทตางๆของคนในพื้นที่ศึกษา เพื่อนํามาใชประกอบการศึกษา 
วิเคราะห และสรุปผล โดยการคนควาจากหนังสือ รายงานการวิจัยและการทดลองตลอดจน
เอกสารอางอิงตางๆ รวมถึงการคนควาขอมูลจากสื่ออิเล็คทรอนิก ( อินเตอรเน็ต)

2.2 ขั้นตอนการสํารวจขอมูลภาคสนาม     คือการศึกษาขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
ภาคสนาม  ซึ่งผูศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลตางๆในพื้นที่ศึกษาจริง   แลวจึงนําขอมูลที่ไดมา
จัดเก็บ   เพื่อใชในการวิเคราะหตอไป  โดยการสํารวจขอมูลภาคสนามนั้นมีขั้นตอนในการศึกษา
ดังนี้

2.2.1  ขั้นตอนการเตรียมความพรอม  กอนที่จะเดินทางไปในพื้นที่ศึกษานั้น  ผู
ศึกษาไดเตรียมความพรอมในดานตางๆเพื่อใหสามารถทําการสํารวจขอมูลภาคสนามไดอยาง
ถูกตองและไดขอมูลครบถวนเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป  เชนการจัดเตรียม
อุปกรณเครื่องมือตางๆที่ใชในการสํารวจขอมูลซึ่งไดแกเครื่องมือที่ใชตรวจวัดปจจัยทางสภาพ
อากาศ  แบบสอบถามพรอมปากกา กลองถายรูป สมุดบันทึก เปนตน    พรอมทั้งการจัดเตรียม
ทีมงาน    ซึ่งในการสํารวจขอมูลภาคสนามครั้งนี้ผูศึกษามีทีมงานในการทํางานภาคสนามทั้งสิ้น
จํานวน 5 คน     ( รวมผูศึกษาดวย ) โดยวางแผนการทํางาน  อธิบายบทบาทและทําความเขาใจใน
รายละเอียดตลอดจนวิธีการที่จะใชในการสัมภาษณใหกับทีมงานทุกคน  เพื่อสามารถสื่อสารกับคน
ในพื้นที่ไดอยางถูกตองตรงกับวัตถุประสงคของคําถามในแตละขอจากแบบสอบถาม รวมถึงการ
เตรียมความพรอมอื่นๆเชนพาหนะในการเดินทาง เสื้อแขนยาวเพื่อใชปองกันแสงแดด รมเพื่อใช
ปองกันกรณีเกิดฝนตก  และอื่นๆเทาที่จําเปน

2.2.2  ขั้นตอนการสํารวจขอมูลในพื้นที่จริง      จากการเตรียมความพรอมในดาน
ตางๆทําใหผูศึกษาและทีมงานมีความเขาใจในวิธีการที่จะทําการสัมภาษณคนในพื้นที่   โดยให
ทีมงานแตละคนเปนคนสัมภาษณชาวบานจากแบบสอบถาม  และผูศึกษาเองนั้นจะเปนคนตรวจวัด
ปจจัยทางอากาศ ถายภาพประกอบ  และทําการสัมภาษณขอมูลอื่นๆทั่วไปประกอบการสัมภาษณ
จากแบบสอบถามดวย

2.2.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได      จากการสํารวจขอมูลในพื้นที่ศึกษา
นั้น  ผลที่ไดจะถูกบันทึกไวอยางครบถวนในแบบสอบถามทั้งหมด และรวมถึงขอมูลที่ไดจากการ
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จดบันทึกตลอดจนขอมูลภาพถาย   ซึ่งขอมูลเหลานี้ผูศึกษาจะตองจัดเรียงตามลําดับเวลาและ
สถานที่ใหถูกตองเพื่อเปนการงายตอการสรุปผลการสํารวจขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหในขั้นตอน
ตอไป

2.3  ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล   หลังจากที่ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจขอมูลในภาคสนามเชน ขอมูลสภาพอากาศ  ความรูสึกในสภาพอากาศ วิธีปรับตัวและ
สภาพแวดลอมใหอยูอยางสบาย และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ ผูศึกษาจึงนําขอมูลที่ไดเหลานั้นมาทํา
การสรุปผลเพื่อทําการวิเคราะหโดยการปรับขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลเชิงปริมาณโดยวิธีการแทนคา
ตางๆใหออกมาเปนตัวเลขเพื่อใชในการวิเคราะหหาคาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ   เปรียบเทียบ
ความสัมพันธและรวมถึงการวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแสดงผลการศึกษา
ตามขั้นตอนที่ไดทําการศึกษาในการศึกษาขอมูลภาคเอกสาร  โดยจะใชการวิเคราะหทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งสามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 3 หัวขอดังนี้

2.3.1  การวิเคราะหตรวจสอบสภาพอากาศ  จากขอมูลที่ทําการสํารวจและบันทึก
ในภาคสนามจะทําการแสดงผลลงในตารางและจัดทําเปนรูปกราฟสถิติ  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร   ผลของการวิเคราะหนี้จะเปนสภาพอากาศตามธรรมชาติซึ่งเปนปจจัยที่คนในทองถิ่น
อยูอาศัยและปรับตัวเพื่อใหรูสึกสบาย

2.3.2  การวิเคราะหสภาวะสบายของคนในทองถิ่น  จากขอมูลในแบบสอบถามจะ
เปนการวิเคราะหในเชิงสถิติ  โดยใชประกอบกับขอมูลทางสภาพอากาศ  การวิเคราะหสภาวะสบาย
จะใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ผลจากการวิเคราะหจะเปนคาประมาณของ
สภาวะสบายของคนในทองถิ่นและสามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรมการปรับตัวของคนในทองถิ่น
ที่มีตอสภาพอากาศและสภาพแวดลอมได

2.3.3  การวิเคราะหวิธีการปรับตัวเพื่อใหอยูแบบสบายของคนในทองถิ่น  จะเปน
การวิเคราะหขอมูลที่ตอเนื่องจากการวิเคราะหสภาวะสบาย  เปนการทําความเขาใจพฤติกรรมในเชิง
ปรับตัวหรือปรับสภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้น  และยังเปนการอธิบายเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพที่ชวยเสริม
ขอมูลในการวิเคราะหเชิงสถิติ

2.4  ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา  
จากขั้นตอนการวิเคราะหผลการศึกษา ทําใหไดผลการศึกษาจากการวิเคราะหเรื่องสภาวะ

สบายและวิธีการปรับตัวใหอยูอยางสบายของคนในทองถิ่นมาประยุกตใช  สามารถทําใหเกิดความ
เขาใจในบูรณาการและองครวมของสภาพแวดลอมทั้งในแงการตั้งถิ่นฐาน  วัฒนธรรมการอยูอาศัย 
การใชพลังงานในระบบวิธีตามธรรมชาติในการดําเนินชีวิตประจําวัน  ซึ่งเหลานี้แสดงใหเห็นความ
สอดคลองสัมพันธ ระหวางภูมิศาสตร บริบททองถิ่นและสภาวะสบาย
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3.   ลักษณะขอมูล
ในการทําวิทยานิพนธนี้     ผูศึกษาไดไปทําการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษาใน

สภาพแวดลอมที่เปนจริงตามธรรมชาติ    สภาพภูมิอากาศในสถานที่จริง  รวมถึงคนและพฤติกรรม
ตามวิถีชีวิตประจําวัน      ในการเก็บขอมูลประกอบดวยการตรวจวัดปจจัยทางดานสภาพแวดลอม
หรือสภาพอากาศ  การสังเกตปจจัยทางดานบุคคล  การสอบถามความรูสึกที่มีตอสภาพอากาศ 
ตลอดจนการปรับตัวเพื่อใหรูสึกสบายของคนในพื้นที่ศึกษาโดยใชแบบสอบถาม  ตลอดจนการ
สนทนาพูดคุยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นที่   แนวความคิดในการดํารงชีวิต   การอยูอาศัย 
ศาสนา  สังคมและบริบททั่วๆไปของคนในพื้นที่   ลักษณะขอมูลที่ไดจากการสํารวจในภาคสนามมี
ดังนี้   

3.1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไป    คือขอมูลทั่วไปที่ผูสัมภาษณจะตองระบุ   โดยกรอกขอมูลลงใน
แบบสอบถามกอนทําการสัมภาษณ ซึ่งไดแก  ขอมูลที่เกี่ยวกับ วันที่  เวลา  ชื่อหมูบานที่ทําการ
สํารวจ    สถานที่บริเวณที่ทําการสัมภาษณ  ขอมูลเหลานี้ลวนมีความสําคัญในการจําแนกขอมูลและ
การวิเคราะหผลในขั้นตอนตอไป 

3.2  ขอมูลจากการตรวจวัด   คือขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือในการตรวจวัดปจจัยทาง
สภาพอากาศ  ในขณะทําการสัมภาษณของแตละแบบสอบถาม  ดังนั้นคาที่ไดจากการตรวจวัดนั้น
อาจมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริบทและปจจัยที่แตกตางกันของแตละบริบทที่ทําการสัมภาษณ 
ขอมูลดังกลาวประกอบประกอบดวย  อุณหภูมิในอากาศ  ปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศ  
ความเร็วลม   และอุณหภูมิในลูกโลกจําลอง ( การแผรังสีความรอน ) 

3.3  ขอมูลจากการสอบถาม    คือขอมูลตางๆเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  ชื่อ-สกุล  
เพศ  อายุ  อาชีพ   และ ขอมูลการสอบถามความรูสึกตอสภาพอากาศ ความรูสึกสบาย ความตองการ
ในสภาพอากาศ  การยอมรับสภาพอากาศ   ซึ่งเปนลักษณะแบบตัวเลือก    รวมถึงการสอบถาม
วิธีการปรับตัว  สภาพแวดลอมเพื่อใหอยูอยางสบายในวิถีชีวิตประจําวัน ขอเสนอแนะตางๆเพื่อให
เกิดความรูสึกสบาย ซึ่งเปนลักษณะแบบปลายเปด

3.4  ขอมูลการแตงกายและกิจกรรม   คือขอมูลที่ผูทําการสัมภาษณจะตองสังเกตลักษณะ
ตางๆของผูตอบแบบสอบถาม     เพื่อทําการระบุขอมูลลงในแบบสอบถาม   ไดแก ขอมูล การแตง
กาย กิจกรรมที่ทําของผูตอบแบบสอบถามในขณะนั้น

3.5  ขอมูลอื่นๆ   หลังจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามแลว    ผูศึกษายังไดเลือก
ผูตอบแบบสอบถามบางสวนเพื่อทําการเก็บขอมูลอื่นๆนอกเหนือจากขอมูลที่แสดงไวใน
แบบสอบถาม เชน ขอมูลของคนในพื้นที่  การอยูอาศัย การประกอบอาชีพ สาธารณูปโภคตางๆที่
ใชในชีวิตประจําวัน แนวคิด  ปรัชญาในการดํารงชีวิตตามหลักศาสนารวมถึงลักษณะองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรม  และพื้นที่ใชสอยตางๆที่มีความสัมพันธในชีวิตประจําวันตามความเปนจริงของ
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คนในพื้นที่ศึกษา โดยไดทําการจดบันทึก และถายภาพไวเปนหลักฐาน   เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใช
ประกอบการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป     

4.  การสํารวจขอมูลภาคสนาม
ในพื้นที่ที่ทําการศึกษานั้นเปนพื้นที่หมูบานที่มีอาณาเขตติดกับชายฝงทะเลของจังหวัด

สงขลา ลักษณะของพื้นที่หมูบานเปนลักษณะสังคมแบบชนบทโดยสวนใหญจะนิยมปลูกสรางบาน
เดี่ยว  มีบริเวณ  เกาะกลุมกันบริเวณชายหาด  มีสภาพแวดลอมแบบชายทะเลคือพื้นดินสวนใหญ
เปนดินทรายและไดรับอิทธิพลจากลมทะเลที่พัดอยูตลอดเวลา คนในพื้นที่สวนใหญจะมีวิถีชีวิต
แบบตามธรรมชาติไมใชเครื่องปรับอากาศเลย อาจจะใชพัดลมไฟฟาบาง สําหรับบริบทที่ศึกษาคือ
บริบทที่ใชกันอยูประจําของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก โถงรับแขกภายในบาน บริเวณเฉลียง
นั่งเลนหนาบาน ศาลา แครหรือมานั่งบริเวณพื้นที่ใตตนไม พื้นที่เหลานี้ลวนอยูภายในบริเวณอาณา
เขตรั้วบาน  หรือบริเวณพื้นที่สาธารณะ   เชน ศาลาพักผอนประจําหมูบาน พื้นที่พักผอนบริเวณ
ชายหาด หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆทั่วไปภายในหมูบาน  

4.1   ผูตอบแบบสอบถาม  ผูตอบแบบสอบถามเปนคนที่อาศัยอยูในทองถิ่นของพื้นที่ศึกษา
โดยไมจํากัดอายุ เพศ     ซึ่งแตละคนจะใหขอมูลเพียงครั้งเดียว   ดังนั้นการเก็บขอมูลในลักษณะนี้
จึงตองการกลุมตัวอยางจํานวนมากประมาณคาสภาวะสบาย   กลุมตัวอยางที่ทําการเก็บขอมูล
ทั้งหมดนั้นเปนคนไทย  ที่อาศัยในพื้นที่ศึกษาซึ่งอยูในภาคใตตอนลางและนับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งสิ้น    ดังนั้นในการตอบแบบสอบถามของชาวบานนั้น    ผูศึกษาและทีมงานเก็บขอมูล    จึงใช
ภาษาที่เปนลักษณะทองถิ่นคือ  ภาษาไทยใตสําเนียงทองถิ่น  ในการสื่อสารเพื่อใหไดขอมูลที่ตรง
กับความตองการของแบบสอบถาม เปนที่นาสังเกตวาคนสวนใหญจะอยูภายนอกบานในเวลา
กลางวัน โดยจะนิยมนั่งเลนพักผอนหรือทํางานบริเวณที่โลงมีลมพัดผาน เชน บริเวณเฉลียงหนา
บานใตตนไม หรือศาลา

4.2  กิจกรรมของผูตอบแบบสอบถาม   ในการสํารวจขอมูล   ผูศึกษาไมไดจํากัดกิจกรรม
ตางๆของผูตอบแบบสอบถามโดยปลอยใหเปนไปตามวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น โดยที่บางคนเพิ่ง
จะอาบน้ําเสร็จ หรือทาแปง ดื่มน้ําหรือเช็ดตัว หรืออาจจะกําลังเดินหรือนั่งพักผอน และบางคนอาจ
กําลังนั่งทํางานไปดวย เหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม มีอยูจริงตามธรรมชาติของผูที่อาศัย
อยูในพื้นที่ ซึ่งแตละกิจกรรมผูศึกษาจะนํามาวิเคราะหและคํานวณคาในการทํากิจกรรม

4.3 การวิเคราะหคากิจกรรมและเสื้อผาที่สวมใส    ปจจัยตัวแปรสวนบุคคลทั้งกิจกรรม
และเสื้อผาที่สวมใสที่กําหนดไวในแบบสอบถามนั้นไดอางอิงมาจากวิธีการศึกษาการหาคา
มาตรฐานสภาวะสบายสากล(ISO 7730 1994) ซึ่งสามารถนําคาปจจัยทั้งสองมาแปลงเปนคาตัวเลข
เพื่อการวิเคราะหทางสถิติไดตอไป ดังนั้น ตัวเลือกในการตอบกิจกรรมที่ทําอยูจึงประกอบดวย นอน 
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นั่ง นั่งทํางาน ยืน และเดิน เทานั้น สวนตัวเลือกในการตอบเรื่องเสื้อผาที่สวมใสจะใชตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไวและเพิ่มเติมอีกบางสวนเพื่อความสอดคลองกับบริบทในทองถิ่นไดแก ถอดเสื้อ เสื้อ
กลาม เสื้อโปรงหรือเสื้อคอกระเชา กางเกงขากวย ผาขาวมา ผาถุงและเทาเปลา

       

กิจกรรมที่ทํา คาความรอนที่ได met-value
    reclining 0.8
    Seated 1.0
    sedentary 1.2
    standing 1.6
    walking 2.0

คาความรอน คาความรอน
ลักษณะเสื้อผาที่สวมใส

clo-value
ลักษณะเสื้อผาที่สวมใส

clo-value

ไมสวมเสื้อผา 0 ผาคลุมผม(สตรี) 0.03

เสื้อกลาม เสื้อโปรง คอกระเชา 0.04 กางเกงขายาว 0.25

เสื้อยืด 0.09 กระโปรงสั้น 0.15

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 0.15 กระโปรงยาว 0.2

เสื้อเชิ้ตแขนยาว 0.2 ผาขาวมา 0.15

เสื้อกันหนาว 0.25 ผาถุง 0.2

หมวก ผาพาดบา ถุงเทา 0.02 รองเทาผาใบ หรือรองเทาหนัง 0.05

กางเกงขาสั้น 0.1 รองเทาแตะ 0.02

กางเกงขากวย 0.2 เทาเปลา 0

หมายเหตุ :  ไมรวมชุดชั้นในแตจะบวกไป0.03 clo-value ของทุกแบบสอบถาม

ตารางที่ 6 การคํานวณคาความรอนที่เกิดจากการทํากิจกรรม

ตารางที่  7 การคํานวณคาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใส

ที่มา : ปรับปรุงจากงานวิจัยของ กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบ
สบายของคนในทองถิ่น. (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).

ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).
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4.4   การตรวจวัดสภาพอากาศ   ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อหา
ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสภาพอากาศในขณะนั้น โดยทําการตรวจวัดบริ เวณใกลกับผูตอบ
แบบสอบถามและบันทึกผลการตรวจวัดลงในกระดาษแบบสอบถามทุกฉบับ  พรอมกับบันทึก
ชวงเวลาและสถานที่ดวย   ซึ่งจะเปนเวลาเดียวกับการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถาม  เพื่อใหได
ขอมูลที่สอดคลองกับความรูสึกกับปจจัยสภาพอากาศในขณะนั้น   

4.5  เครื่องมือที่ใชตรวจวัดสภาพอากาศ
1.  เครื่องมือที่ใชตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศ  ยี่หอ Testo รุน 

605 H2   เปนเครื่องมือที่มีขนาดเล็กมีความสะดวกในการพกพาใชแบตเตอรี่เปนพลังงานในการ
ทํางาน  สามารถตรวจวัดไดทั้งคาอุณหภูมิและปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศ  แสดงผลเปน
ตัวเลขและทศนิยม โดยมีชวงการวัดอุณหภูมิตั้งแต 0-50 องศาเซลเซียส คาความคลาดเคลื่อน ± 0.5 
และชวงการปริมาณความชื้นสัมพัทธต้ังแต  5-95 %   คาความคลาดเคลื่อน 3 %   

2.  เครื่องมือที่ใชตรวจวัดความเร็วลม  ยี่หอ NICETY รุน AM802 มีความสะดวก
งายดายในการใช   สามารถพกพาไปไดทุกที่และใชแบตเตอรี่เปนพลังงานเชนกัน แสดงผลเปน
ตัวเลขและทศนิยม โดยมีชวงการวัดความเร็วลมตั้งแต 0-20 เมตรตอวินาทีและคาความคลาดเคลื่อน 
± 3%

3.   เครื่องมือที่ใชตรวจวัดคาอุณหภูมิการแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตย ทําการ
ตรวจวัดโดยการใช Globe thermometer  มีลักษณะเปนโลหะทรงกลมสีดําครอบเครื่องมือที่ใช
ตรวจวัดอุณหภูมิ (Testo รุน 605 H2 )  จะไดคาของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป  แสดงเปนตัวเลขและ
ทศนิยม  โดยมีชวงการวัดอุณหภูมิต้ังแต 0-50 องศาเซลเซียส คาความคลาดเคลื่อน ± 0.5

ภาพที่  31 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม  

Testo  605 H2 NICETY AM802 Globe thermometer  
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4.6  แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล     ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจาก
คนที่อยูในทองถิ่นและทําการบันทึกลงในแบบสอบถาม ซึ่งภาษาที่ใชเปนภาษาไทย โดยไดใช
ตนแบบมาจากการเก็บขอมูลสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่อยูแบบสบายของคนในทองถิ่น ซึ่งเปน
งานวิจัยของ กิจชัย จิตขจรวานิช (2549)  แตมีการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทในทองถิ่น
และจุดมุงหมายในการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ แบบสอบถามนี้ประกอบดวยคําถามตางๆ จํานวน 2 
หนา โดยใชกระดาษแผนเดียว เพื่อใหเกิดการคลองตัวในการทํางานภาคสนาม คําถามทั้งหมดจะใช
เวลาไมเกิน 15 นาที ซึ่งคําถามที่ใชในแบบสอบถามมีลักษณะขอมูลดังนี้

ลักษณะขอมูล คําถาม หมายเหตุ
ระบุ ชื่อ สกุล อายุ เพศ
ระบุกิจกรรมหรืออิริยาบถ

ขอมูลพื้นฐาน
สวนตัว

ระบุเสื้อผาที่สวมใส

ผูตอบแบบสอบถาม
ขณะทําการสัมภาษณ

ทานรูสึกอยางไร ในขณะนี้
ทานอยากใหสภาพอากาศเปนอยางไร
ระดับความรูสึกถึงความชื้นในอากาศ
ระดับความรูสึกถึงกระแสลม
ระดับความรูสึกถึงเหงื่อที่บริเวณผิวหนัง
ทานยอมรับสภาพอากาศวาสบายหรือไม
ทานรูสึกอยางไรขณะนี้
ระดับความรูสึกถึงความสบาย

ขอมูลความรูสึกใน
สภาพอากาศ

ทานอยากใหสภาพอากาศเปนอยางไร

คําตอบจะเปนตัวเลือก
ระดับจากนอยไปหา
มาก   โดยใหเลือก 1 

คําตอบ

ขอเสนอแนะเพื่อทําใหเกิดความรูสึกสบาย
ในสภาพอากาศ

ขอมูลการปรับตัว
การปรับตัวหรือสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิด
ความรูสึกสบาย

เปนคําถาม                
แบบปลายเปด

ระบุ พื้นที่ศึกษา
ระบุ สภาพอากาศจากการตรวจวัดขอมูลทั่วไป
ระบุ วัน เวลา สถานที่

โดยผูสอบถาม

   ตารางที่ 8  ลักษณะขอมูลที่ใชในแบบสอบถาม
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4.7  ความรูสึกในสภาพอากาศ   สําหรับคําถามเรื่องความรูสึกในสภาพอากาศใน
แบบสอบถาม  จะแบงเปน 2 ชวงคือ  ในหนาแรกจะถามเฉพาะความรูสึกในสภาพอากาศอยางเดียว
และความตองการใหอากาศเปลี่ยนแปลงตามความพอใจ  สวนหนาหลังจะเนนเรื่องความรูสึกสบาย   
ดังนั้นคําตอบตัวเลือกในหนาแรกจึงเปนแบบ ASHRAE Scale (ตารางที่  9) และPreference Scale  
แบบ3 ตัวเลือก (ตารางที่ 12) สวนหนาหลังจะเปนแบบ Bedford Scale (ตารางที่  9) Comfort Scale   
(ตารางที่  10) และ Preference Scale แบบ 7 ตัวเลือก (ตารางที่ 12) นอกจากนี้ในหนาแรกยังใช
ระบบตัวเลขเปนคําตอบของคําถามอ่ืนๆอีกดวยเชน  คําตอบตัวเลือก 5 ตัว กับความรูสึกถึงความชื้น
และลม (ตารางที่ 13)  คําตอบตัวเลือก 4 ตัวกับคําถามการไหลของเหงื่อที่ผิวหนัง (ตารางที่ 14)  และ
ตัวเลือก 2  ตัวกับการยอมรับสภาพอากาศ (ตารางที่ 11)  

ASHRAE Scale ระบบตัวเลข Bedford Scale
รอนมาก (too hot) +3 รอนมากเกินไป (much to warm)
รอน (hot) +2 รอนเกินไป (too warm)
รอนเล็กนอย (slight warm) +1 รูสึกสบายแบบอุนๆ (comfortably warm)
กลาง (neutral) 0 รูสึกสบาย (comfortable)
เย็นเล็กนอย(slight cool) -1 รูสึกสบายแบบเย็นๆ (comfortably cool)
เย็น (cool) -2 เย็นเกินไป (too cool)
หนาว (cold) -3 เย็นมากเกินไป(much to cool)

Comfort Scale ระบบตัวเลข
รูสึกไมสบายมาก +3
รูสึกไมสบายปานกลาง +2
รูสึกไมสบายเล็กนอย +1
รูสึกสบายเล็กนอย -1
รูสึกสบายปานกลาง -2
รูสึกสบายมาก -3

ตารางที่  9  ตัวเลือกความรูสึกในอากาศ

 ตารางที่  10  ตัวเลือกความรูสึกสบาย

ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).

ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).
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Humidity Scale ระบบตัวเลข Velocity Scale
ชื้นมาก (too dry) +2 มีลมมาก (too still)
ชื้น (dry) +1 มีลม (still)
กําลังพอดี (just right) 0 กําลังพอดี (just right)
แหง (humid) -1 นิ่ง (breezy)
แหงมาก (too humid) -2 นิ่งมาก (too breezy)

ตัวเลือกการยอมรับสภาพอากาศ ระบบตัวเลข
ยอมรับ (acceptable) +1
ไมยอมรับ (unacceptable) 0

Preference Scale
แบบ 3 ตัวเลือก

ระบบตัวเลข
Perference Scale
แบบ 7 ตัวเลือก

+3 รอนขึ้นมาก
+2 รอนขึ้น

รอนขึ้น (want warmer) +1 รอนขึ้นเล็กนอย
ไมเปลี่ยนแปลง (no change) 0 ไมเปล่ียนแปลง
เย็นลง (want cooler) -1 เย็นลงเล็กนอย

-2 เย็นลง
-3 เย็นลงมาก

ตารางที่ 11  ตัวเลือกการยอมรับสภาพอากาศ

ตารางที่ 13  ตวัเลือกความรูสึกถึงความชื้นและลม

ตารางที่ 12  ตัวเลือกความพอใจและความอยากใหสภาพอากาศเปน …

ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).

ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).

ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).
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สวนขอมูลการปรับตัวซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด  จะทําใหคนที่ตอบแบบสอบถามซึ่ง
เปนคนในทองถิ่น  สามารถอธิบายถึงวิธีการปรับตัวหากสภาพอากาศรอนเกินไปหรือเย็นเกินไป
รวมถึงวิธีการปรับตัวเองและสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย     ซึ่งคําตอบที่เปนลักษณะ
อธิบายนี้จะชวยใหเขาใจไดดียิ่งขึ้นถึงการดําเนินชีวิตประจําวัน  ในระบบวิธีตามธรรมชาติของคน
ในทองถิ่น

Sweating ระบบตัวเลข
มีมาก (dry) +3
มีปานกลาง (slight) +2
มีนอย (medium) +1
ไมมีเหงื่อ (heavy) 0

ตารางที่ 14  ตัวเลือกการไหลของเหงื่อที่ผิวหนัง

ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).
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 Ta                ํC

 Tg                ํC

 RH             %

 V              m/s

ชุมชน

1.   ทานรูสึกอยางไร ในขณะนี้

หนาว เย็น เย็นเล็กนอย กลาง รอนเล็กนอย รอน รอนมาก

โปรดทําเครื่องหมาย   “      ”   หรือ   “      ”   ลงในชองวาง

                                            วันที่………………………เวลา…………….…..

 ชื่อ…………….………สกุล……………………. เพศ………..…... อาย…ุ…….…ป

 อาชีพ…………………………...สถานที่บริเวณ…………………………………….

2.  ทานอยากใหสภาพอากาศเปนอยางไร
เย็นกวานี้ ไมเปลี่ยนแปลง รอนขึ้นกวานี้

3.   ความชื้นในอากาศ

แหงมาก แหง กําลังพอดี ชื้น ชื้นมาก

4.  ลม

นิ่งมาก นิ่ง กําลังพอดี มีลม มีลมมาก

5.  เหงื่อที่บริเวณผิวหนัง

ไมมีเหงื่อ มีเล็กนอย มีปานกลาง มีมาก

6.  ทานยอมรับสภาพอากาศวาสบายหรือไม

ยอมรับ ไมยอมรับ

7. ขอเสนอแนะเพื่อทําใหเกิดความรูสึกสบายในสภาพอากาศ

หากรอนเกินไป……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

หากเย็นเกินไป………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

ภาพที่ 32 หนาแรกของแบบสอบถาม
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8.  กิจกรรม

นอน นั่งเลน นั่งทํางาน ยืน เดินชาๆ เดินเร็วๆ อื่นๆ

 9. เสื้อผา  ถอดเสื้อ 

เสื้อกลาม

เสื้อโปรง /เสื้อคอกระเชา                    

เสื้อยืด    

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น     

เสื้อเชิ้ตแขนยาว  

เสื้อกันหนาว

หมวก

ผาพาดบา

ถุงเทา

อื่นๆ ( โปรดระบุ ) ………………………………………………………………..

กางเกงขาสั้น

กางเกงขากวย

กางเกงขายาว

กระโปรงสั้น

กระโปรงยาว

ผาขาวมา

ผาถุง

รองเทาผาใบ/รองเทาหนัง

รองเทาแตะ

เทาเปลา

10.ทานรูสึกอยางไรขณะนี้

เย็นมาก

เกินไป

เย็นเกินไป รูสึกสบาย

แบบเย็นๆ

รูสึกสบาย รูสึกสบาย

แบบอุนๆ

รอนเกินไป รอนมาก

เกินไป

11.ความรูสึกสบาย

รูสึกสบายมาก รูสึกสบายปาน

กลาง

รูสึกสบาย

เล็กนอย

รูสึกไมสบาย

เล็กนอย

รูสึกไมสบาย

ปานกลาง

รูสึกไมสบาย

มาก

12. ทานอยากใหสภาพอากาศเปนอยางไร

เย็นขึ้นมาก เย็นขึ้น เย็นขึ้น

เล็กนอย

ไม

เปลี่ยนแปลง

รอนขึ้น

เล็กนอย

รอนขึ้น รอนขึ้นมาก

13. การปรับตัวหรือสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย

 ปรับตัวเองโดย…………………………………………….........................................

……………………………………………………………………………………

  ปรับสภาพแวดลอมโดย………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

ภาพที่  33  หนาหลังของแบบสอบถาม
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5. ผลที่ไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนาม
5.1  คนและบริบททองถิ่น   จํานวนขอมูลในการสํารวจภาคสนามที่ไดจากผูตอบ

แบบสอบถาม  ซึ่งเปนคนในทองถิ่น เปนแบบสอบถามที่ไดจากชุมชนบานทาคลอง ต.นาทับ ชุมชน
บานตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชันและชุมชนบานปากบางสะกอม ต.สะกอมอยางละ 100 ชุด รวมทั้งหมด 300 
ชุด    โดยเริ่มทําการสํารวจภาคสนามที่ ชุมชนบานปากบางสะกอม ต.สะกอม ระหวางวันที่ 11 
มค.2553 ตั้งแตชวงเย็น ( เวลาประมาณ 15.00-18.30)  และชวงเชา  ( เวลาประมาณ 10.00-13.30)  
ของวันที่ 12 มกราคม 2553   ไดขอมูล 100 ชุด   ชุมชนบานตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชันทําการสํารวจ
ภาคสนาม   ระหวางวันที่  12 มค.2553  ตั้งแตชวงเย็น ( เวลาประมาณ 14.30-17.30)  และชวงเชา     
( เวลาประมาณ 10.00-12.00) ของวันที่ 13 มกราคม 2553   ไดขอมูล 100 ชุด และที่ชุมชนบานทา
คลอง ต.นาทับ โดยทําการสํารวจภาคสนามระหวางวันที ่13 มค.2553 ตั้งแตชวงเย็น ( เวลาประมาณ 
14.00-16.60) และชวงเชา ( เวลาประมาณ 10.00-13.00) ของวันที่ 15 มกราคม 2553 ไดขอมูล 100 
ชุด     รวมระยะเวลาที่ทําการลงพื้นที่ทําการสํารวจภาคสนามโดยเริ่มตั้งแตวันที่  11 มค. 2553  
จนถึงวันที่ 15 มค.2553 เปนเวลา ทั้งสิ้น 4 วันโดยเมื่อวันที่14 มค.2553 เปนวันที่หยุดทําการลงพื้นที่ 
1 วัน   นอกจากนั้นบางครั้งขอมูลอาจจะขาดหายไปเปนชวงๆเนื่องจากตองใชเวลาในการเดินทาง
ไปพื้นที่ตางๆและอาจเปนชวงเวลาหยุดพักของทีมงาน

คนในทองถิ่นที่ทําการตอบแบบสอบถามลวนแลวแตเปนชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่และ
นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตั้งแตต่ํากวา 20 ป จนถึงมากกวา 60 ปโดย
กลุมที่มากสุดอยูในชวง 20 – 39 ป เปนจํานวนรอยละ 48.33 รองลงมาคือกลุมในชวงอายุ 40 - 59 ป 
เปนจํานวนรอยละ 29 โดยมีผูหญิงมากกวาผูชาย  ซึ่งผูชายมีเพียงรอยละ 44 และมีผูหญิงรอยละ56
สวนมากผูตอบแบบสอบถามจะนั่งเลน พักผอนอยูมีจํานวนถึงรอยละ 55 ซึ่งเปนจํานวนมากกวา
ครึ่งของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  นอกนั้นจะเปนนั่งทํางานและยืนรอยละ 28 และ 11.33 
ตามลําดับ นอนเลน รอยละ 3 และเดิน รอยละ 2.67 เสื้อผาที่สวมใสไดคํานวณคาความเปนฉนวนมี
ตั้งแต    0.13 - 0.19 clo-value ( ใสกางเกงขาสั้น ถอดเสื้อ และไมสวมรองเทา )     จนถึง 0.52 clo-
valu  ( ใสเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว ผาโพกหัว และสวมรองเทาแตะ )โดยกลุมที่มีมากที่สุดมี
คาอยูระหวาง 0.30 - 0.39 clo-value  เปนจํานวนรอยละ 39.67 ( ตัวอยางเชน คา 0.32 clo-valueจะ
สวมใสเสื้อยืด ผาถุง และไมสวมใสรองเทา  หรือคา0.37 clo-value จะสวมใส เสื้อยืด กางเกงขายาว 
และไมสวมใสรองเทา ) รองลงมาคือกลุมที่มีคาอยูระหวาง  0.40 - 0.49 clo เปนจํานวนรอยละ 
33.33 ( ตัวอยางเชน คา 0.48 clo-valueจะสวมใสเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผาถุง ผาคลุมศีรษะใบหนา และ
สวมใสรองเทาแตะหรือคา0.45 clo-value จะสวมใสเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกางเกงขายาวและสวมใส
รองเทาแตะ )
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หมูบาน วันที่ เวลา จํานวน รวม

11-ม.ค.-53 15.00 - 18.30 38
บานปากบางสะกอม ต.สะกอม

12-ม.ค.-53 10.00 - 13.30 62
100

12-ม.ค.-53 14.30 - 17.00 55
บานตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน

13-ม.ค.-53 10.00 - 12.00 45
100

13-ม.ค.-53 14.00 - 15.30 20
บานทาคลอง ต.นาทับ

15-ม.ค.-53 10.00 - 13.00 80
100

รวมทั้งสิ้น 300

ตารางที่  16 ผูตอบแบบสอบถามแยกตามชวงอายุ

หมูบาน
เพศ

ปากบางสะกอม ตลิ่งชัน ทาคลอง
รวม รอยละ

  ชาย 37 48 47 132 44.00
  หญิง 63 52 53 168 56.00
  รวม 100 100 100 300 100.00

ตารางที่  17  ผูตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ

หมูบาน
ชวงอายุ

ปากบางสะกอม ตลิ่งชัน ทาคลอง
รวม รอยละ

  ต่ํากวา 20 ป 18 7 10 35 11.67

  20 - 39 ป 38 53 54 145 48.33

  40 - 59 ป 33 25 29 87 29.00

  60 ปขึ้นไป 11 15 7 33 11.00

  รวม 100 100 100 300 100.00

ตารางที่  15 วันเวลาและจํานวนขอมูลที่ทําการสํารวจในพื้นที่ศึกษา
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ภาพที่ 34 ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนคนในทองถิ่น
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ตารางที่  18  จํานวนขอมูลเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลทั้งหมด 300 ชุด จํานวน คิดเปนรอยละ
  บานปากบางสะกอม ต.สะกอม 100 33.33
  บานตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน 100 33.33หมูบาน
  บานทาคลอง ต.นาทับ 100 33.33
  เฉลียงหนา/ขางบาน 110 36.67
  ภายในบาน( หองรับแขก) 9 3.00
  พื้นที่ใตตนไม 65 21.67
  ศาลา 66 22.00
  พื้นที่ชายน้ํา/ริมทะเล 3 1.00
  ใตถุนบาน 12 4.00

สถานที่

  ทางเดิน 35 11.67
  ต่ํากวา 20 ป 35 11.67
  20 - 39 ป 145 48.33
  40 - 59 ป 87 29.00

อายุ

  60 ปขึ้นไป 33 11.00
  ชาย 132 44.00

เพศ
  หญิง 168 56.00
  นอน   ( 0.8 met ) 9 3.00
  นั่ง   ( 1.0 met ) 165 55.00
  นั่งทํางาน ( 1.2 met ) 84 28.00
  ยืน ( 1.6 met ) 34 11.33

กิจกรรม

  เดิน ( 2.0 met ) 8 2.67
 0.13 - 0.19 clo 9 3.00
  0.20 - 0.29 clo 60 20.00
  0.30 - 0.39 clo 119 39.67
  0.40 - 0.49 clo 100 33.33

เสื้อผา เครื่องแตง
กาย

  0.50 - 0.70 clo 12 4.00
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ผูตอบแบบสอบถามเปนชาวบานที่ตั้งถิ่นฐานเปนหมูบานเรียงรายอยูตามพื้นที่แถบชายฝง
ทะเลของจังหวัดสงขลา  มีการปลูกสรางบานเรือนเกาะกลุมกัน  โดยมีอาณาเขตดานหนึ่งเปน
ชายหาดเสมือนขอบเขตของหมูบาน   ลักษณะของบานเรือนโดยสวนใหญเปนแบบบานเดี่ยวชั้น
เดียว  มีอาณาเขตของพื้นที่ติดกัน  บริเวณหนาบานจะทําเปนพื้นที่สําหรับ พักผอน นั่งเลน รับลม
ธรรมชาติในเวลากลางวัน  สวนบริเวณดานขางหรือดานหลังนั้นนิยมใชเปนที่เก็บของ อุปกรณ
ตางๆในการประกอบอาชีพ  และเลี้ยงสัตว

การใชชีวิตประจําวันในตอนกลางวันของชาวบานนั้นโดยสวนใหญจะมีความสัมพันธกับ
พื้นที่พักผอนภายนอกบาน  หากรูสึกวาอากาศรอนอบอาว เนื่องจากสภาพอากาศ กิจกรรมและอื่นๆ 
ชาวบานจะออกมานั่งเลนพักผอนในสถานที่ที่มีความชื้นและกระแสลมที่พัดผาน จากแบบสอบถาม
พบวารอยละ 36.67   ชาวบานจะมานั่งเลนพักผอนบริเวณเฉลียงหนาบาน    และรองลงมาคือ รอย
ละ 22 จะนั่งเลนพักผอนที่ศาลาบริเวณหนาบาน  ซึ่งนิยมทําดวยวัสดุงายๆที่มีในธรรมชาติเชน ไม
ไผ ตับจาก    และรอยละ 21.67 จะอยูบริเวณใตตนไมที่ใหรมเงาภายในบริเวณบานซึ่งจะนิยมทําเปล 
แคร หรือมานั่งแบบงายๆเพื่อนั่งเลน พักผอนและทํากิจกรรมตางๆ ตําแหนงอื่นๆของตัวบานนั้น  
เชน บริเวณใตถุนบาน และภายในบาน( สวนรับแขก ) พบวามีผูตอบแบบสอบถามแตละบริเวณ
ประมาณรอยละ4 -3      และหากรูสึกวายังรอนอบอาวก็จะนิยมเดินไปนั่งเลนพักผอนที่ชายทะเลซึ่ง
มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ 1 สวนบริบทของสภาพแวดลอมอื่นๆที่มีผูตอบแบบสอบถามเชน
ทางเดินขางทางคือรอยละ11.67

หมูบานตําแหนง / บริเวณที่ตอบ
คําถาม

ปากบาง
สะกอม

ตลิ่งชัน ทาคลอง
รวม รอยละ

  1.เฉลียงหนา/ขางบาน 46 32 32 110 36.67

 2. ภายในบาน( หองรับแขก) 5 3 1 9 3.00

 3. พื้นที่ใตตนไม 32 13 20 65 21.67

4.  ศาลา 10 30 26 66 22.00

 5. พื้นที่ชายน้ํา/ริมทะเล 2 0 1 3 1.00

6. ใตถุนบาน 2 7 3 12 4.00

 7. ทางเดิน 3 15 17 35 11.67

รวม 100 100 100 300 100.00

ตารางที่  19 บริบทของสภาพแวดลอมที่มีผูตอบแบบสอบถาม
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5.2 สภาพอากาศ   การตรวจวัดสภาพอากาศในภาคสนามของการทําวิทยานิพนธชิ้นนี้ 
ประกอบดวย 4 ปจจัยตัวแปร คือ  อุณหภูมิในอากาศ  การแผรังสีความรอน ความชื้นสัมพัทธและ
ความเร็วลม  การบันทึกขอมูลจะเรียงตามลําดับของวันและเวลาที่ทําการสํารวจซึ่งจะเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดลอมตางๆตามบริบทในการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น   บางครั้งตองทําการตรวจวัด
ภายในบานเรือน แลวตอดวยบริเวณศาลาพักผอนภายนอกบาน หรือบางครั้งก็ตอดวยพื้นที่ชายทะเล  
ดังนั้นแมในเวลาใกลเคียงกันขอมูลสภาพอากาศที่ตรวจวัดและบันทึกไดนั้นก็อาจจะแตกตางกันได
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมบริเวณนั้นๆ      ดังนั้นผลของสภาพอากาศในที่นี้จึงเปนสภาพอากาศ

ภาพที่ 35  สภาพทางกายภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ทําการเก็บขอมูล
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ทองถิ่นในบริบทเฉพาะมีสภาพเปนพลวัตและเปนไปตามระบบในธรรมชาติ     การแสดงผลของ
สภาพอากาศจะตอกันโดยเริ่มจากวันที่ทําการตรวจวัดตั้งแตชวงบาย ( เวลาประมาณ 15.00-18.00) 
ของวันที่  11 มค.2553 จนถึงชวงบาย ( เวลาประมาณ 14.00-15.30) ของวันที่  13 มค.2553 และตอ
ดวยชวงเชา( เวลาประมาณ 10.00 - 13.00) ของวันที่ 15 มค.2553 

ลักษณะสภาพอากาศในชวงวันเวลาที่ทําการสํารวจ อยูในชวงเดือนมกราคมซึ่งโดยปกติ
ของฤดูกาลในประเทศไทยนั้นจะเปนชวงของฤดูหนาว   คือตั้งแตกลางเดือนตุลาคมไปจนถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ   เนื่องจากในชวงเวลานี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไดพัดปกคลุมประเทศ
ไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงทั่วไป อากาศจะหนาวเย็น   ยกเวนภาคใตของประเทศไทยอุณหภูมิจะ
ลดลงไดบางเปนครั้งคราวและจะมีฝนตกตามชายฝงทะเลตะวันออก ตั้งแตสุราษฎรธานีลงไปจนถึง
นราธิวาส   จึงสงผลใหภาคใตไมมีฤดูหนาว   ทําใหในชวงวันเวลาที่ทําการตรวจวัดสภาพอากาศนั้น
แมจะไมมีฝนตก แตอุณหภูมิที่ตรวจวัดไดนั้นก็ไมสูงมากเกินไปเทากับวันเวลาในฤดูรอน   เพราะ
ยังไดรับความชื้นสัมพัทธจากทะเลที่พัดมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงทําใหสภาพอากาศ
โดยทั่วไปไมรอนและไมหนาวเย็นจนเกินไป

ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธมีความชัดเจนมากในลักษณะที่มี
ความสัมพันธกันแบบผกผัน คือเมื่ออุณหภูมิสูงในชวงเวลากลางวัน ความชื้นสัมพัทธจะลดลง
สงผลใหอากาศโดยทั่วไปแหง และหากมีความชื้นสัมพัทธสูงขึ้นในชวงเย็นและชวงเชา   อุณหภูมิ
ในอากาศจะลดลง ซึ่งก็สงผลใหสภาพอากาศเย็นลง   ดังตัวอยางของสภาพอากาศที่ทําการตรวจวัด
จะแสดงใหเห็นความสัมพันธนี้ชัดเจนขึ้น
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Relative Humidity

40

50

60

70

80

90

100

10.00 10.80 11.60 12.40 13.20 14.00 14.80 15.60 16.40 17.20 18.00

time

R
el

at
iv

e 
H

u
m

id
it

y(
%

)

11-Jan-10 12-Jan-10 13-Jan-10 15-Jan-10

Relative humidity11-jan-2010

50

55

60

65

70

75

80

15.35 16.50 17.30 18.07

time

rh
(%

)

Relative humidity12-jan-2010

50

55

60

65

70

75

80

10.00 10.42 11.00 11.35 11.59 12.20 13.11 14.52 15.10 15.30 15.43 16.20

time

rh
(%

)

แผนภูมิที ่ 8  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศที่ทําการสํารวจ วันที่ 11 มกราคม พศ. 2553

แผนภูมิที ่ 9  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศที่ทําการสํารวจ วันที่ 12 มกราคม พศ. 2553

แผนภูมิที ่ 7  แสดงปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศของทุกวันที่ทําการสํารวจ 
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จากการสํารวจสภาพอากาศในพื้นที่โดยทั่วไปพบวา ในชวงเชา ( เวลาประมาณ10.00
นาฬิกา ) ของแตละวันที่ทําการสํารวจนั้น    อุณหภูมิในอากาศโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 30.82 องศา
เซลเซียส  คืออยูในชวงประมาณ 29 - 32.9  องศาเซลเซียส    และจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงชวงบาย 
( เวลา 14.00 นาฬิกา) จะมีอุณหภูมิในอากาศโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 32.4 องศาเซลเซียส  คืออยูในชวง
ประมาณ 30.8 – 33.3 องศาเซลเซียส  และจะคอยๆลดต่ําลงเรื่อยๆในชวงเย็นจนถึงเวลา 18.00
นาฬิกา   จะมีอุณหภูมิในอากาศโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 28.18 องศาเซลเซียส     คืออยูในชวงประมาณ 
27.9 – 28.5 องศาเซลเซียส  และในขณะเดียวกันปริมาณของความชื้นสัมพัทธในอากาศซึ่งมี
ลักษณะความสัมพันธแบบผกผันกับอุณหภูมิในอากาศนั้นในชวงเชา ( เวลาประมาณ10.00นาฬิกา ) 
ของแตละวันที่ทําการสํารวจนั้น    ปริมาณของความช้ืนสัมพัทธในอากาศโดยเฉลี่ยจะอยูที่ประมาณ
รอยละ 62.67   คืออยูในชวงประมาณ รอยละ 57.5 – 68.2 และจะลดปริมาณต่ําลง  เรื่อยๆจนถึง
ในชวงบาย ( เวลา 14.00 นาฬิกา) จะมีปริมาณของความชื้นสัมพัทธในอากาศโดยเฉลี่ยจะอยูที่
ประมาณรอยละ 58.69 คืออยูในชวงประมาณรอยละ 50.3  – 64.2 
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แผนภูมิที ่ 10  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศที่ทําการสํารวจ วันที่ 13 มกราคม พศ. 2553

แผนภูมิที่  11  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศที่ทําการสํารวจ วันที่ 15 มกราคม พศ. 2553
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Air Velocity
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แผนภูมิที ่ 12  กราฟแสดงคาเฉลี่ยอุณหภูมิตลอดวันที่ทําการสํารวจ

แผนภูมิที ่13  กราฟแสดงคาเฉลี่ยปริมาณความชื้นสัมพัทธตลอดวันที่ทําการสํารวจ

แผนภูมิที ่ 14 แสดงปริมาณความเร็วลมของทุกวันที่ทําการตรวจวัด 
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สําหรับคาความเร็วลมที่ไดจากการสํารวจนั้น  อาจไมมีขอสรุปที่แนนอนไดเนื่องจากคาที่
ไดเปนผลโดยตรงที่มาจากลักษณะการเปดโลงหรือปดทึบของสภาพแวดลอมที่ทําการตรวจวัด  
อยางไรก็ตาม ลมที่พัดในพื้นที่ศึกษานั้น  สวนใหญจะเปนลมที่พัดจากทะเลเขาหาฝงในเวลา
กลางวัน  ทําใหพื้นที่  ที่อยูติดกับบริเวณชายหาดซึ่งเปนแนวปะทะแรงลม มีลมคอนขางแรงและ
พื้นที่ ที่อยูถัดไปจากพื้นที่แนวปะทะแรงลมมีกําลังลมที่ออนลง   เนื่องจากลมสวนใหญซึ่งมีอยู
สม่ําเสมอบริเวณชายหาดนั้นไดพัดผานทะเล   ดังนั้น ลมที่พัดเขาหาชายฝงจะนําความชื้นจากทะเล
มาดวย    ทําใหรูสึกไดถึงความชื้นในกระแสลม  ซึ่งมีอยูสม่ําเสมอตลอดเวลา
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แผนภูมิที่  15 แสดงจํานวนเปนรอยละของแตละอุณหภูมิในอากาศ

แผนภูมิที่  16 แสดงจํานวนเปนรอยละของแตละความชื้นสัมพัทธ
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การกระจายตัวของขอมูลปจจัยทางสภาพอากาศที่ทําการตรวจวัดนั้น มีความแตกตางกัน
เชนขอมูลอุณหภูมิในอากาศคอนขางปกติ  เปนรูประฆังคว่ํา  ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียสมีจํานวน
ขอมูลมากที่สุดและจํานวนขอมูลสวนใหญมากกวารอยละ 86 อยูในชวงระหวางอุณหภูมิ30 – 33
องศาเซลเซียส  การกระจายตัวของขอมูลความชื้นสัมพัทธก็มีลักษณะคอนขางปกติเชนเดียวกัน  
โดยจํานวนขอมูลที่มากที่สุดของความชื้นสัมพัทธคือรอยละ 61  รองลงมาคือรอยละ 63 และ
รองลงมาซึ่งมีลําดับของจํานวนความถี่เทากันคือรอยละ 65 และรอยละ 59  สําหรับความเร็วลมที่
ทําการตรวจวัดไดนั้นจะมีคาตั้งแต 0 – 5 เมตรตอวินาที  โดยที่คาความเร็วลมที่มีคามากที่สุดจะอยูที่
0.2 เมตรตอวินาที และความเร็วลมสวนใหญ มากกวารอยละ 75 มีคาระหวาง  0 - 1 เมตรตอวินาที 
นอกนั้นจะกระจายตัวแบบแบนราบและจํานวนของขอมูลมีคานอยกวารอยละ 3  ทั้งสิ้น
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ผลของสภาพอากาศที่ไดจากการตรวจวัดในพื้นที่ศึกษานั้น สามารถพิจารณาไดดังนี้
อุณหภูมิอากาศนั้นมีคาตั้งแต  27.90  องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิที่สูงถึง 34.70  องศาเซลเซียส  
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 31.06 องศาเซลเซียส  และเมื่อวันที่ 11 มค.2553 ซึ่งเปนวันที่เก็บขอมูลของ
อุณหภูมิที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  คือ 29.28 องศาเซลเซียส   การตรวจวัดคาการแผรังสีความรอนโดย
เฉลี่ยนั้นมีคาใกลเคียงกันกับคาเฉลี่ยของอุณหภูมิในอากาศคือ 31.05  องศาเซลเซียส     ความชื้น
สัมพัทธในอากาศมีคาอยูระหวางรอยละ 50.30 ถึงรอยละ 75.40 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 63.15  
สวนความเร็วลมที่ทําการตรวจวัดไดนั้นมีคาอยูระหวาง  0  ถึง  5  เมตรตอวินาที โดยคาเฉลี่ยสูงสุด
อยูที่ 0.87 เมตรตอวินาที

อุณหภูมิในอากาศ
( ta )

อุณหภูมิจากการ
แผรังสีความรอน 

( tg )
ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม

วันที่

( องศาเซลเซียส ) ( องศาเซลเซียส ) รอยละ ( เมตร/วินาที )

29.28 29.22 71.75 0.73
11-มค.-53

( 27.90 - 32.50  ) ( 28.20 - 31.10 ) ( 67.40 - 75.40 ) ( 0.00 - 2.50 )

31.17 31.13 63.39 0.62
12-มค.-53

( 28.80 - 34.70  ) ( 28.60 - 34.90 ) ( 50.30 - 74.50 ) ( 0.00 - 4.50 )

31.72 31.78 61.48 0.69
13-มค.-53

( 29.50 - 33.10 ) ( 29.60 - 33.10 ) ( 56.80 - 65.00 ) ( 0.00 - 4.00 )

31.16 31.17 60.29 1.45
15-มค.-53

( 29.4 0- 32.90 ) ( 29.40 - 32.80 ) ( 50.40 - 67.00 ) ( 0.00 - 5.00 )

31.06 31.05 63.15 0.87
รวม

( 27.90- 34.70 ) ( 28.20 - 34.90 ) ( 50.30 - 75.40 ) ( 0.00 - 5.00 )

ตารางที่  20 แสดงคาเฉลี่ยสภาพอากาศ (คาต่ําสุดถึงสูงสุด ) จากการสํารวจ
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5.3 ความรูสึกในสภาพอากาศ   ความรูสึกในสภาพอากาศคือความรูสึกสวนตัวของแตละ
บุคคลที่มีตอสภาพแวดลอม สภาพอากาศในขณะนั้น  ไมวาจะรูสึกรอนเย็น รูสึกสบายหรือรูสึกไม
สบาย โดยใชคําตอบตัวเลือกที่กําหนดไวในแบบสอบถาม  ในที่นี้คําตอบความรูสึกในสภาพอากาศ
จึงเปนการสะทอนถึงสภาวะโดยรวมของปจจัยตางๆทั้งปจจัยทางดานสภาพอากาศ อันไดแก
อุณหภูมิในอากาศที่มีคาคอนขางสูง  ความชื้นสัมพัทธที่แตกตางกันในชวงเวลาตางๆของกลางวัน  
ความเร็วลมที่มีตามธรรมชาติ  กิจกรรมที่ทําอยู และเสื้อผาที่สวมใส

ASHRAE Scale : -3 = หนาว, -2 = เย็น, -1 = เย็นเล็กนอย, 0 = กลาง, 
                              1 = รอนเล็กนอย, 2 = รอน, 3 = รอนมาก
Bedford Scale   : -3 = เย็นมากเกินไป, -2 = เย็นเกินไป, -1 = รูสึกสบายแบบเย็นๆ,0 = รูสึก

สบาย, 1 = รูสึกสบายแบบอุนๆ, 2 = รอนเกินไป, 3 = รอนมากเกินไป

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา  คนในทองถิ่นรูสึกถึงสภาพอากาศ ( ใช ASHRAE Scale)
“ปานกลาง” คือไมรอนและไมเย็นจนเกินไป   เปนจํานวนมากที่สุดโดยมีจํานวนคําตอบครึ่งหนึ่ง
ของขอมูลที่ไดคือรอยละ  51  ซึ่งมีความแตกตางกับจํานวนคําตอบความรูสึก“รอนเล็กนอย” ที่มีอยู
ประมาณรอยละ  20  ซึ่งเปนอันดับรองลงมา  สวนคําตอบ ความรูสึก “รอน”และ “เย็นเล็กนอย” 
นั้นมีจํานวนประมาณรอยละ 13.33 และ 7.67 ตามลําดับ  และยังมีความรูสึก“เย็น”และความรูสึก 

“รอนมาก”เพียงเล็กนอยคือประมาณรอยละ 4.67 และ 3.33 ตามลําดับโดยเฉลี่ยแลวความรูสึกใน
สภาพอากาศของคนสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามจึงเปนความรูสึก “กลาง” และเมื่อนําคาที่ไดจาก
คําถามความรูสึกสบาย (ใช Bedford Scale) มาผนวกเขาดวยกันคําตอบที่ได มีความชัดเจนแตกตาง

แผนภูมิที ่ 18  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบความรูสึกในสภาพอากาศ
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กับกับตอบอื่นๆเชนเดียวกันคือ  คนสวนใหญเลือกคําตอบที่เปนคากลางคือ  “ รูสึกสบาย” โดย
จํานวนที่ไดนั้นมีคาสูงสุดถึงประมาณรอยละ 52.33     ซึ่งมีคาแตกตางจากจํานวนคําตอบที่ได
รองลงมาคือ “ รูสึกสบายแบบอุนๆ” ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 27.67   และไมปรากฏความรูสึก“เย็น
เกินไป” และ    “เย็นมากเกินไป”เลย   จํานวนของคนในทองถิ่นที่อยูในกลุมคากลางสามตัวเลือก
คือ“ รูสึกสบาย”,  “ รูสึกสบายแบบเย็นๆ” และ“ รูสึกสบายแบบอุนๆ” นั้น รวมเปนรอยละ 92   
โดยเฉลี่ยแลวจากสถิติคําตอบของคนในทองถิ่นสวนใหญจึงเปนคากลางคือ“ รูสึกสบาย” 

จะเห็นไดวาคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามรูสึกถึงสภาพอากาศ ( ใช ASHRAE Scale)และ
คาที่ไดจากคําถามความรูสึกสบาย (ใช Bedford Scale) นั้น มีความสอดคลองใกลเคียงกัน    คือคาที่
ไดในลําดับสูงสุดนั้นมีคาใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยจํานวนคําตอบอยูที่ประมาณรอยละ50 ของจํานวน
แบบสอบถาม    ดังนั้นพอจะสรุปไดวาคนในทองถิ่นสวนใหญมีความรูสึกในสภาพอากาศ“ปาน
กลาง” คือไมรอนและเย็นจนเกินไป   และ“ รูสึกสบาย” กับสภาพอากาศที่มีอยูในขณะนั้น 

 

คนสวนใหญจะใหคําตอบ“ รูสึกสบายแบบปานกลาง” เปนคาสูงสุดถึง  รอยละ 61  ซึ่งเปน
คําตอบที่มีคาแตกตางกับคําตอบ“ รูสึกสบายเล็กนอย” ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 25.67 และคําตอบ
“ รูสึกสบายมาก”ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 6.67 สวนความรูสึกไมสบายนั้นมีผูตอบแบบสอบถาม
เพียงเล็กนอยเทานั้น คือ “ รูสึกไมสบายเล็กนอย” , “ รูสึกไมสบายปานกลาง”และ    “ รูสึกไม
สบายมาก” นั้นมีอยูประมาณรอยละ 3.67  , 2.33 และ 0.67 ตามลําดับเทานั้น    เมื่อใชคําถามเรื่อง
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แผนภูมิที่  19  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบความรูสึกสบาย
                           Comfort Scale : -3 = รูสึกสบายมาก , -2 = รูสึกสบายปานกลาง, -1 = รูสึกสบายเล็กนอย, 

                                        1 = รูสึกไมสบายเล็กนอย, 2 = รูสึกไมสบายปานกลาง, 3 = รูสึกไมสบายมาก
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การยอมรับสภาพอากาศ ( ใช Acceptability Scale) โดยตรงพบวาคนในทองถิ่นสวนใหญซึ่งมี
ประมาณรอยละ 80.67  ยอมรับสภาพอากาศเชนนั้นวารูสึกสบาย   ซึ่งสอดคลองกับคําตอบ
ความรูสึกตอสภาพอากาศและความรูสึกสบายขางตนอยางชัดเจน

การสํารวจในภาคสนามครั้งนี้ยังไดผลของการสอบถามเรื่องความพอใจในสภาพอากาศ     
( ใช Preference Scale) หรือความตองการที่อยากจะใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  เปนการใช
คําตอบแบบ 7 ตัวเลือก  ในที่นี้จะเห็นไดชัดวาผูตอบแบบสอบถามถึงรอยละ 55.33 เลือกคําตอบ 
“ไมเปลี่ยนแปลง”  เพราะมีความพึงพอใจกับสภาพอากาศที่เปนอยูในขณะนั้นแลว      คําตอบนั้น
สอดคลองและตอบรับกับความรูสึกตอสภาพอากาศและการยอมรับสภาพอากาศอยางชัดเจนของ
คนในพื้นที่  แตก็ยังมีความตองการที่อยากใหสภาพอากาศ “เย็นลงเล็กนอย”  ประมาณรอยละ35.67  
และยังอยากใหสภาพอากาศ “เย็นลง”  และ “เย็นลงมาก” ประมาณรอยละ 7 และ 0.67 ตามลําดับ
สวนความตองการใหสภาพอากาศรอนขึ้นนั้น ปรากฏวามีเพียงเล็กนอยเทานั้น 

ฉะนั้นจากคําถามพอจะสรุปไดดังนี้  คนในทองถิ่นสวนใหญ  มีความพึงพอใจกับสภาพ
อากาศที่เปนอยูซึ่งมีความรูสึกตอสภาพอากาศแบบ“ปานกลาง” ใน ASHRAE Scale หรือ“ รูสึก
สบาย” ใน Bedford Scale นั้น ก็ยังคงยืนยันความพึงพอใจและการยอมรับสภาพอากาศอยางชัดเจน      
แตก็ยังมีแนวโนมความตองการและความพึงพอใจในสภาพอากาศแบบ “เย็นลง”  ซึ่งเปนความ
ตองการรองลงมา    สังเกตไดจากคําตอบความพอใจในสภาพอากาศแบบ 3 ตัวเลือกซึ่งจะสามารถ
สรุปความตองการในสภาพอากาศของคนในทองถิ่นไดงายๆ ในแนวคิดเรื่องน้ี

แผนภูมิที ่ 20  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบการยอมรับสภาพอากาศ
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นอกจากนี้ผลท่ีไดจากแบบสอบถามยังรวมถึงความรูสึกของคนในทองถิ่นที่มีตอความชื้น
ในอากาศและลม   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากรูสึก  “ กําลังพอดี ”  กับความชื้นในอากาศ  โดยมี
จํานวนประมาณรอยละ 62.67 และความรูสึก “ แหง ” นั้นมีอยูประมาณรอยละ 30.67  สวน
ความรูสึก “ ชื้น ”มีอยูเพียงรอยละประมาณ 6 เทานั้น  สําหรับผูที่ตอบแบบสอบถามที่รูสึกวา “ มี
ลม ”มีอยูถึงรอยละประมาณ  45  และคําตอบ “ กําลังพอดี ” ที่มีนัยวาพอมีลมอยูบางก็ยังมีอยูถึงรอย
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แผนภูมิที่  21  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบความพอใจ 
                          และความอยากใหสภาพอากาศเปน….( แบบ 7 ตัวเลือก )

Perference scale:  -3 = เย็นลงมาก , -2 = เย็นลง, -1 = เย็นลงเล็กนอย, 0 = ไมเปล่ียนแปลง
                                             1 = รอนขึ้นเล็กนอย, 2 = รอนขึ้น, 3 = รอนขึ้นมาก

แผนภูมิที่  22  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบความพอใจ 
                          และความอยากใหสภาพอากาศเปน….( แบบ 3 ตัวเลือก )
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ละ 30.67  ถึงแมบางพื้นที่ของการสํารวจจะมีคาความเร็วลมไมมาก แตการตอบความรูสึกใน
ลักษณะเชนนี้ สามารถอธิบายไดวาลมมีสวนสําคัญในสภาวะสบายของคนในพื้นที่ซึ่งคนในทองที่
จะมีความรูสึกไวตอลมธรรมชาติ  

            

           
           

ในการสํารวจขอมูลภาคสนามครั้งนี้   ยังไดคําตอบตัวเลือกเกี่ยวกับการไหลของเหงื่อที่
ผิวหนังพบวาจํานวนของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดถึงรอยละ 51.33  ตอบวา “ มีเหงื่อเล็กนอย ” 
รองลงมาประมาณรอยละ 42 ตอบวา “ ไมมีเหงื่อ ”  การสอบถามถึงปริมาณการไหลของเหงื่อนั้น
เพื่อใหเขาใจสภาพอากาศอยางเคราๆในสภาพแวดลอมในขณะนั้นที่มีผลตอคนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เกิดสภาวะสบาย  ซึ่งการไหลของเหงื่อเปนการปรับตัวตามธรรมชาติของรางกายโดยอัตโนมัติ
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แผนภูมิที ่ 23  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบความรูสึกถึงความชื้น

แผนภูมิที ่ 24  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบความรูสึกถึงกระแสลม
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คําตอบความรูสึกในสภาพอากาศ และสภาวะสบายของแตละบุคคลในงานวิจัยนี้ได
สะทอนถึงบริบททองถิ่น สภาพภูมิอากาศแบบเขตรอนอยางคอนขางชัดเจน    คําตอบตัวเลือกตางๆ  
ที่ใชในแบบสอบถามสามารถนํามาหาคาเฉลี่ยที่เปนตัวเลขและจะนํามาวิเคราะหตอไปเพื่อความ
เขาใจในสภาวะสบาย  รวมทั้งการปรับตัวเพื่อใหเกิดสภาวะสบาย
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คําตอบตัวเลือก คา จํานวน สวนเบี่ยงเบน

 (Scale) ต่ําสุด-สูงสุด ตัวเลือก
คาเฉลี่ย

มาตรฐาน
ASHRAE -3  ถึง  3 7 0.40 1.07
Bedford -3  ถึง  3 7 0.33 0.81
Comfort -3  ถึง  3 6 -1.57 1.01

Acceptability 0  ถึง  1 2 0.81 0.40
Perference -3  ถึง  3 7 -0.50 0.70

-1  ถึง  1 3 -0.37 0.50
Humidity -2  ถึง  2 5 -0.26 0.57
Velocity -2  ถึง  2 5 0.55 0.87
Sweating 0  ถึง  3 4 0.67 0.66

ตารางที่  21  คาเฉลี่ยของคําตอบความรูสึกในสภาพอากาศ

แผนภูมิที ่ 25  แสดงจํานวนเปนรอยละของคําตอบการไหลของเหงื่อที่ผิวหนัง
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5.4 การปรับตัวของคนในทองถิ่น   ขอมูลการปรับตัวเองของคนในทองถิ่นของการทํา
วิทยานิพนธนี้มาจากคําถามปลายเปดซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 ขอ และจากการสังเกตในบริบททองถิ่นที่
ผูคนอาศัยอยูซึ่งประกอบดวยขอเสนอแนะเพื่อทําใหเกิดความรูสึกสบาย  หากรอนเกินไปและเย็น
เกินไป รวมทั้งการปรับตัวเองและการปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย

ตารางที่  23  ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายหากเย็นเกินไป

ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย หากรอนเกินไป

หมูบาน
ขอเสนอแนะ

สะกอม ตลิ่งชัน ทาคลอง
รวม รอยละ

อาบน้ํา ลางหนา ลางตัว เช็ดตัว ทาแปง 62 46 65 173 57.67

เปดพัดลม ใหลมธรรมชาติพัดผาน 18 22 11 51 17.00

อยูใตตนไม ที่รม ศาลา 10 8 11 29 9.67

เปลี่ยนที่สบายกวา นั่งใกลริมน้ํา ทะเล 4 15 5 24 8.00

นั่งเลน  นอนเลน  เดินเลน พักผอน 4 6 5 15 5.00

เปดหนาตางภายในบาน 0 2 2 4 1.33
เปลี่ยนเปนเสื้อผาโปรงๆ ถอดเสื้อ 2 1 1 4 1.33

รวม 100 100 100 300 100.00

ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย หากเย็นเกินไป

หมูบาน
ขอเสนอแนะ

สะกอม ตลิ่งชัน ทาคลอง
รวม รอยละ

ใสเสื้อผาหนาๆ หมผา 72 63 55 190 63.33
อยูเฉยๆ ดี ชอบ นั่งเลน 11 23 25 59 19.67
อาบน้ําอุน ดื่มน้ําอุน 5 3 6 14 4.67
ผิงไฟ ตากแดด 4 4 6 14 4.67
ปดประตูหนาตาง อยูในบาน 6 3 5 14 4.67
ออกกําลังกาย เดินเลน 2 4 3 9 3.00

รวม 100 100 100 300 100.00

ตารางที่  22  ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายหากรอนเกินไป
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จากการพูดคุยและสังเกตจึงไดคําอธิบายเชิงคุณภาพถึงวิธีการตางๆ บริบทตางๆและการ
ปรับตัวเองหรือสภาพแวดลอมเพื่อใหอยูแบบสบาย  จากคําตอบนั้นสามารถแบงเปนหมวดหมูตางๆ
เชนการปรับเปลี่ยนกิจกรรม  การใชน้ํา ลมธรรมชาติ การเปลี่ยนสถานที่ การปรับองคประกอบทาง
สถาปตยกรรม

ในสภาวะที่รอนเกินไปคําตอบที่เดนชัดมากที่สุดคือ การอาบน้ํา ลางหนา เช็ดตัว ทาแปง 
ซึ่งเปนขอเสนอแนะที่คนในทองถิ่นทําเปนประจําอยูแลว   รวมถึงการปรับเปลี่ยนเสื้อผาที่สวมใส
และการเปลี่ยนสถานที่ที่สบายกวา  ไมวาจะเปนศาลา ใตตนไมหรือพื้นที่ชายทะเล   สวนในสภาวะ
ที่เย็นเกินไปคําตอบที่เดนชัดที่สุดคือ การสวมใสเสื้อผาใหหนาขึ้นหรือการหมผา แตอยางไรก็ตาม
ชาวบานสวนใหญไมคอยมีความรูสึกวาอากาศเย็นเกินไปและยังชอบอากาศที่เย็นเพราะรูสึกสบาย

เมื่อคําถามใหพิจารณาถึงการปรับตัวเองและสภาพแวดลอม   ผูตอบคําถามสวนใหญจะ
คิดถึงการแกปญหาความรอนและการปรับสภาพแวดลอม ดังนั้นการปรับตัวเองจึงเปนการใชน้ํา
และลมธรรมชาติในการชวยใหเกิดความรูสึกสบาย  เชนการอาบน้ํา ลางหนา ดื่มน้ํา เช็ดตัว ทาแปง 
เปนตน สวนการปรับสภาพแวดลอมจึงเปนเรื่องของการใชลมเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายเชนการ
เปดพัดลมหรือนั่งเลนใหลมธรรมชาติพัดผาน  คําตอบการปรับตัวเองที่นาสนใจเปนเรื่องของการ
ยายที่ที่สบายกวา ซึ่งขึ้นอยูกับบริบทของคนในทองถิ่นที่อาศัยอยู  ซึ่งสวนมากในชวงเวลากลางวัน 
คนในทองถิ่นจะมานั่งเลนพักผอนบริเวณที่โปรง เย็นสบายมีลมพัดผานเชน เฉลียงหนาบาน ศาลา 
ใตตนไม ซึ่งเปนสถานที่พบผูคนสวนใหญนั่นเอง  สําหรับการปรับเปลี่ยนองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมนั้น มีคําตอบที่นอยมาก แสดงใหเห็นวาคนในทองถิ่นมิไดใหความสําคัญกับการ
ปรับเปลี่ยนทางสถาปตยกรรมเทาที่ควร  คําตอบที่เดนชัดที่สุดคือการเปดปดหนาตางประตูภายใน
บานเทานั้น
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ตารางที่  25  การปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย

การปรับตัวเองเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายของคนในพื้นที่
หมูบาน

การปรับตัวเอง
สะกอม ตลิ่งชัน ทาคลอง

รวม รอยละ

  1. อาบน้ํา ลางหนา ลางตัว ทาแปงเช็ดตัว 40 49 36
  2. ดื่มน้ําเย็น น้ําแข็ง ไอสครีม 0 0 1

126 42.00

  3. ยายไปอยูเฉลียงหนาบาน 7 7 13
  4. ยายไปอยูบริเวณภายนอกบาน ที่โปรง 3 2 0
  5. ยายไปอยูที่ใตรมไม 15 19 15
  6. ยายไปอยูที่ริมน้ํา ทะเล 3 4 3
  7. ยายไปอยูที่ศาลานั่งเลน 1 7 1

100 33.33

  8. นั่งเลน พักผอน นอนพัก  13 7 16
  9. ทําใจ อยูเฉยๆ ชิน 0 0 1
  10. อานหนังสือ ฟงวิทยุ ดูทีวี 6 2 12
  11. ฟงนก ตกปลา ทํางานอดิเรก 10 3 2

72 24.00

  12. ปรับเปลี่ยนเสื้อผา 2 0 0 2 0.67
สรุป 100 100 100 300 100.00

การปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายของคนในพื้นที่
หมูบาน

การปรับสภาพแวดลอม
สะกอม ตลิ่งชัน ทาคลอง

รวม รอยละ

 1. เปดปดประตูหนาตาง 15 12 9
 2. จัดภายในบานใหโลงโปรง  สะอาด 5 1 2
 3. ติดตั้งผาใบ กันสาด 2 0 1

47 15.67

 4. ปลูกตนไม 30 48 41
 5. ทําศาลานั่งเลน 21 13 27
 6. จัดบริเวณภายนอกใหสะอาดเรียบรอย 5 3 1
 7. ทําแคร ที่นั่ง เปล ใตตนไม 22 23 19

253 84.33

สรุป 100 100 100 300 100.00

ตารางที่ 24  การปรับตัวเองเพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย
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บทที่ 5 
การวิเคราะห

1.   ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ
1.1   ความสัมพันธระหวางปจจัยสภาพอากาศ    ตัวแปรหลักที่มีความสําคัญตอสภาวะ

สบาย คือ อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ หากนําคาของทั้งสองตัวแปรมาพิจารณารวมกัน จะ
พบวา มีความสัมพันธแบบผกผันกันคือ เมื่ออุณหภูมิในอากาศมีคาสูงขึ้น ความชื้นสัมพัทธจะมีคา
ต่ําลง และเมื่อมีอุณหภูมิในอากาศมีคาลดลง ความชื้นสัมพัทธจะมีคาสูงขึ้นซึ่งเห็นไดชัดเจนจาก
แผนภูมิที่ 5.1 แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศของพ้ืนที่ศึกษา

สําหรับการพิจารณาความสัมพันธอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคําตอบความรูสึกในสภาพ
อากาศจะใชผลของคาเฉลี่ยจากการสํารวจโดยจะทําการแบงขอมูลเปนรายครึ่งชั่วโมงของเวลาทํา
การสํารวจในหนึ่งวัน     ดังนั้นขอมูลที่ไดจะเปนคาเฉลี่ยทั้งหมด   32 ชุด  ซึ่งทําใหการกระจายตัว
ของขอมูลมีชวงที่กวางมากขึ้นดวย    ในที่นี้  ชวงกวางของคาเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศจะอยูระหวาง  
28- 33 องศาเซลเซียส  ชวงกวางของคาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธในอากาศจะอยูระหวางรอยละ 53 -75     
และชวงกวางของคาเฉลี่ยความเร็วลมจะอยูระหวาง  0.1 – 3.5 เมตรตอวินาที  

แผนภูมทิี ่ 26 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ 
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ความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยอุณหภูมิ ตอคาเฉลี่ยคําตอบความรูสึกในสภาพอากาศและ
ความรูสึกสบาย มีลักษณะแปรผันตามกัน   นั่นคือเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากคาต่ําสุดไปยัง
คาสูงสุด      ความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามก็จะเปลี่ยนจากปานกลางหรือรูสึกสบายเปนรอน 
หรือรอนมาก จากรูสึกสบายปานกลางเปนรูสึกไมสบาย     ขอมูลที่ไดจาก ASHRAE Scale และ
Bedford Scale มีคากวางและกระจายตัวใกลเคียงกัน คือคําตอบสวนใหญจะรูสึกกลางคอนไปทาง
รอน หรือรูสึกสบาย ถึงสบายแบบอุนๆ

แผนภูมิที ่ 27  คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean ASHRAE vote ตอคาเฉลี่ยอุณหภูมิ 

แผนภูมทิี่ 28 คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean Bedford vote ตอคาเฉลี่ยอุณหภูมิ
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คาเฉลี่ยการยอมรับสภาพอากาศแสดงถึงความสัมพันธในลักษณะผกผันกับคาเฉลี่ย
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแนวโนมการยอมรับสภาพอากาศจะลดลง   อยางไรก็ตามขอมูลของ
คาเฉลี่ยการยอมรับสภาพอากาศที่อยูในฝายยอมรับมีมากกวาขอมูลที่อยูในฝายไมยอมรับถึงแม
คาเฉลี่ยอุณหภูมิจะสูงถึง 32 -33 องศาเซลเซียส แตหากพิจารณารวมกับคาเฉลี่ยความพอใจในสภาพ
อากาศและคาเฉลี่ยอุณหภูมิพบวา   คนในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดตองการใหสภาพอากาศเย็นลง  
ลักษณะการกระจายตัวของขอมูลเกาะกลุมกันอยางชัดเจน  และมีชวงกวางนอย   

แผนภูมิที่ 29 คาเฉลี่ยความรูสึกสบาย ตอ คาเฉลี่ยอุณหภูมิ

แผนภูมิที่  30  คาเฉลี่ยการยอมรับสภาพอากาศ ตอ คาเฉลี่ยอุณหภูมิ
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แผนภูมิที่  31 คาเฉลี่ยความพอใจสภาพอากาศ (3 votes) ตอ คาเฉลี่ยอุณหภูมิ

แผนภูมิที่ 32 คาเฉลี่ยความพอใจสภาพอากาศ (7 votes)  ตอ คาเฉลี่ยอุณหภูมิ

แผนภูมทิี ่ 33 คาเฉลี่ยการไหลของเหง่ือ ตอ คาเฉลี่ยอุณหภูมิ
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ความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยของการไหลของเหงื่อที่ผิวหนังตอคาเฉลี่ยอุณหภูมิมี
ลักษณะแปรผันตามกัน  คนในพื้นที่ศึกษามีเหงื่อออกมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจากแผนภูมิที่ 33
แสดงใหเห็นวาคนสวนใหญไมมีเหงื่อถึงมีเหงื่อออกเล็กนอยเกาะกลุมกัน  อยางไรก็ตาม 
ความสัมพันธของการไหลของเหงื่อที่ผิวหนังกับปจจัยสภาพอากาศอื่นๆเชน ความชื้นสัมพัทธและ
ความเร็วลมไมปรากฏวามีแนวโนมความสัมพันธใดๆที่ชัดเจน

แผนภูมทิี ่ 34 คาเฉลี่ยความรูสึกถึงความช้ืน ตอ คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ

แผนภูมทิี่  35  คาเฉลี่ยความรูสึกสบาย ตอ คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ
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การพิจารณาความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยความรูสึกถึงความชื้นในอากาศตอคาเฉลี่ย
ความชื้นสัมพัทธ    พบวามีลักษณะความสัมพันธแบบแปรผันตามกัน    คนในพื้นที่ศึกษาสวนใหญ
จะรูสึกไดถึงความชื้นสัมพัทธและมีความรูสึกสบายเล็กนอยถึงปานกลาง  กับคาเฉลี่ยความชื้น
สัมพัทธที่ระหวางรอยละ 60-70 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธที่รูสึกวากําลังพอดี

ความสัมพันธระหวางความรูสึกถึงลม และ ความรูสึกสบาย ไมพบลักษณะความสัมพันธที่เดนชัด เปน
เพราะไมคอยมีการกระจายตัวของระบบขอมูล และขอมูลจะเกาะกลุมกันมากในชวงคาเฉลี่ยความเร็ว
ลม 0 - 0.5  เมตร/วินาที เทานั้น

แผนภูมทิี ่ 36 คาเฉลี่ยความรูสึกถึงลมในอากาศ ตอ คาเฉลี่ยความเร็วลม

แผนภูมทิี ่ 37 คาเฉลี่ยความรูสึกสบาย ตอ คาเฉลี่ยความเร็วลม
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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมไมพบวามี
ความสัมพันธ   ทั้งลักษณะแปรผันตามกันและแปรผกผัน  จากลักษณะการกระจายตัวของขอมูลมี
ลักษณะ  ไมเปนกลุมกอน จึงไมแสดงแนวโนมความสัมพันธใดๆที่ชัดเจน    คาระดับกิจกรรมที่กระทํา
อยูระหวาง 1 - 1.4  met-value และคาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสอยูระหวาง 0.3 - 0.45 clo-
value 

แผนภูมิที่ 38 คาเฉลี่ยระดับกิจกรรม ตอ คาเฉลี่ยอุณหภูมิ

แผนภูมทิี ่  39 คาเฉลี่ยระดับกิจกรรม ตอคาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ
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สําหรับคําตอบความรูสึกในสภาพอากาศ  ความรูสึกสบาย  การยอมรับในสภาพอากาศและ
ความพึงพอใจ   ไดนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธเชนเดียวกัน  ความสัมพันธในลักษณะแปรผัน
ตามกันจะพบในความสัมพันธระหวางความรูสึกในสภาพอากาศ ทั้งขอมูลที่ไดจาก ASHRAE
Scale และ Bedford Scale     

แผนภูมทิี่ 40 คาเฉลี่ยความเปนฉนวนของเสื้อผา ตอ คาเฉลี่ยอุณหภูมิ

แผนภูมทิี ่  41 คาเฉลี่ยความเปนฉนวนของเสื้อผา ตอ คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ
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แผนภูมิที ่ 42 คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean ASHRAE vote ตอ mean Bedford vote

แผนภูมิที่ 43 คาเฉลี่ยความรูสึกสบาย ตอ คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean ASHRAE vote 

แผนภูมิที่ 44 คาเฉลี่ยความรูสึกสบาย ตอ คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean Bedford vote 
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คนในพื้นที่ศึกษาจะรูสึกสบายในชวงที่มีความรูสึกในสภาพอากาศแบบปานกลางหรือรอน
เล็กนอย เปนความรูสึกสบายแบบอุนๆ  และจะรูสึกไมสบายเมื่อมีความรูสึกรอนหรือรอนมาก  
ลักษณะการกระจายตัวของขอมูลระหวางตัวแปรเหลานี้มีความใกลเคียงกันมาก  แตความกวางของ
กลุมขอมูลแตกตางกัน การใช ASHRAE Scale ขอมูลมีชวงกวาง 5 คําตอบ( ระหวาง -1 ถึง+3 ) 
ในขณะที่ Bedford Scale มีขอมูลชวงกวาง3 คําตอบ  ( ระหวาง 0 ถึง+2 ) สวนขอมูลความรูสึกสบาย
อยูในชวง -2 ถึง +1 แทจริงแลว ระบบตัวเลขของความรูสึกสบายจะไมมีคากลางหรือ คา 0 เพราะ
Comfort Scale มีลักษณะสมมาตรแบบ 6 คําตอบตัวเลือกเปนความรูสึกสบาย 3 ตัวเลือก ไมมีคา
กลาง  แตในการวิเคราะหทางคณิตศาสตรที่ใชตัวเลขฐานสิบหาคาเฉลี่ยจะไดผลเปนจุดทศนิยม
ระหวาง -1 ถึง +1 ฉะนั้นการใหความหมายของกลุมขอมูลในชวงตัวเลขนี้  จึงแบงคาที่ คา 0 โดย
ขอมูลที่มีคาเปนลบแสดงความรูสึกสบายและขอมูลที่มีคาเปนบวกจะแสดงความรูสึกไมสบาย

แผนภูมิที่ 46 คาเฉลี่ยความพอใจในสภาพอากาศ (3 vote)
            ตอ คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean ASHRAE vote
          

แผนภูมิที่ 45 คาเฉลี่ยความพอใจในสภาพอากาศ (7 vote)
            ตอ คาเฉลี่ยความพอใจในสภาพอากาศ(3 vote)
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แผนภูมิที่ 47 คาเฉลี่ยความพอใจในสภาพอากาศ (7 vote)
            ตอ คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean ASHRAE vote
          

แผนภูมิที่  48 คาเฉลี่ยความพอใจในสภาพอากาศ (7 vote)
            ตอ คาเฉลี่ยความรูสึกในสภาพอากาศ mean Bedford vote
          

แผนภูมิที่ 49 คาเฉลี่ยความพอใจในสภาพอากาศ (7 vote) ตอ คาเฉลี่ยความรูสึกสบาย
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แตเมื่อวิเคราะหความสัมพันธกับความพอใจในสภาพอากาศทําใหเห็นวาคนในพื้นที่ศึกษา
อยากใหอากาศเย็นลงถึงแมความรูสึกในสภาพอากาศจะเปนแบบสบายอยูแลวซึ่งเปนความตองการ
ของคนในเขตรอนที่ชอบสภาวะอากาศที่เย็นกวาที่เปนอยู  ซึ่งมีความแตกตางกับคนที่อยูในเขต
หนาวที่ชอบสภาพอากาศที่อบอุนขึ้น  ความแตกตางนี้แสดงออกถึงวัฒนธรรมการแตงกายและ
พฤติกรรมตางๆที่ปฏิบัติเพื่อรักษาระดับของความสบายที่มีความแตกตางกันในแตละทองถิ่น

ความสัมพันธระหวางความพอใจในสภาพอากาศแบบ 3 ตัวเลือกและ 7 ตัวเลือกเปน
ลักษณะแปรผันตามกันโดยตรงซึ่งการใชคําตอบแบบ 7 ตัวเลือกจะแสดงระดับของคําตอบความ
พอใจในสภาพอากาศแบบ 3 ตัวเลือกไดชัดเจนขึ้น  ดังนั้นการวิเคราะหความสัมพันธของความ
พอใจในสภาพอากาศรวมกับความรูสึกในสภาพอากาศและความสบายนั้นจึงใชความพอใจใน
สภาพอากาศแบบ 7 ตัวเลือกมาทําการวิเคราะห  ซึ่งลักษณะความสัมพันธที่ไดทั้งหมดเปนลักษณะ
ความสัมพันธแบบแปรผกผันโดยชวงความพอใจอยูที่ตองการใหสภาพอากาศเย็นลงเล็กนอย
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1.2   การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสถิติ    การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ
ยังสามารถใชการวิเคราะหเชิงสถิติโดยใชวิธีหาคาความสัมพันธสองตัวแปร ( bivariate correlation) 
ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะเปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient)ซึ่งมีคาระหวาง 
“-1”  และ  “+1” หากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา “-1”   หมายถึงตัวแปรทั้งสองที่นํามาวิเคราะห
มีความสัมพันธแบบแปรผกผันกันอยางสมบูรณ  ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา  “+1” 
หมายถึงตัวแปรทั้งสองที่นํามาวิเคราะหมีความสัมพันธแบบแปรผันตามกันอยางสมบูรณ    สวนคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา  “0” แสดงวาไมมีความสัมพันธใดๆเกิดขึ้น หรืออาจเปนความสัมพันธ
ในระบบอื่นๆที่มิใชความสัมพันธในระบบเสนตรงระหวางสองตัวแปรที่นํามาวิเคราะห 
ตารางที่  26  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิติ

Correlations

TA RH VO ASH PRE3 HUV VELv ACC BED COMf PRE7

TA 1 -0.81 -0.38 0.43 -0.23 -0.32 -0.08 -0.26 0.32 0.25 -0.23

RH -0.81 1 0.27 -0.37 0.19 0.24 0.04 0.16 -0.31 -0.20 0.18

VO -0.38 0.27 1 -0.17 0.21 0.22 0.21 0.20 -0.12 -0.19 0.21

ASH 0.43 -0.37 -0.17 1 -0.56 -0.30 -0.05 -0.36 0.60 0.42 -0.46

PRE3 -0.23 0.19 0.21 -0.56 1 0.32 0.15 0.37 -0.41 -0.31 0.67

HUV -0.32 0.24 0.22 -0.30 0.32 1 0.07 0.29 -0.32 -0.28 0.35

VELv -0.08 0.04 0.21 -0.05 0.15 0.07 1 -0.15 -0.12 -0.05 0.12

ACC -0.26 0.16 0.20 -0.36 0.37 0.29 -0.15 1 -0.30 -0.38 0.29

BED 0.32 -0.31 -0.12 0.60 -0.41 -0.32 -0.12 -0.30 1 0.50 -0.40

COMf 0.25 -0.20 -0.19 0.42 -0.31 -0.28 -0.05 -0.38 0.50 1 -0.30

PRE7 -0.23 0.18 0.21 -0.46 0.67 0.35 0.12 0.29 -0.40 -0.30 1

TA     =  Temperature       RH     =   Humidity            VO    =   Velocity           ASH =   ASHREA vote
PRE3 =  Preference3vote  HUV   =  Humidity vote     VELv = Velocity vote    ACC = Acceptability vote
BED  =   Bedford vote      COMf  =   Comford vote     PRE7 =   Preference 7vote
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2.   ขอบเขตสภาวะสบาย
2.1  การวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสนตรง    วิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลจากการ

สํารวจภาคสนามเพื่อหาคาสภาวะสบายมีอยูหลายวิธี   ในที่นี้จะใชวิธีการวิเคราะหแบบถดถอยเชิง
เสนตรง (simple linear regression analysis)   การวิเคราะหโดยวิธีการนี้สามารถพิสูจนแนวโนมของ
คาเฉลี่ยคําตอบของกลุมตัวอยาง ในชวงที่ทําการเก็บขอมูล ซึ่งแสดงความสัมพันธกับปจจัยตัวแปร
ทางสภาพอากาศ สมการเชิงเสนที่เกิดจากการวิเคราะหจะลากผานคาเฉลี่ยคําตอบของกลุมขอมูล    
ชี้ใหเห็นถึงการทํานายสภาวะสบายที่นาจะเกิดขึ้น รูปแบบโดยทั่วไปของสมการเชิงเสนตรง
สามารถเขียนไดดังนี้(กิจชัย จิตขจรวานิช2547)

        y  =  a* x + b

        โดยที่ y  =  คาเฉลี่ยคําตอบความรูสึกในสภาพอากาศ
x  = คาสภาพอากาศ
a  = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือความชันของสมการ

และ b  = คาคงที่การถดถอย

การวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสนในงานศึกษานี้ ไดพิจารณาความสัมพันธระหวาง
สภาพอากาศและความรูสึกในสภาพอากาศหลายกรณี เพื่อคํานวณหาคาสภาวะสบาย มีรายละเอียด
ดังนี้

1. อุณหภูมิสภาวะสบาย : ใชคาเฉลี่ยคําตอบในแตละอุณหภูมิจากคําถามความรูสึก

ในสภาพอากาศทั้ง ASHRAE Scale (ความรูสึกปานกลาง) และ Bedford Scale (ความรูสึกสบาย) 

จากคําถามความรูสึกสบาย (เริ่มจากความรูสึกสบายเล็กนอย) และจากคําถามความพอใจในสภาพ

อากาศ (ไมเปลี่ยนแปลง)

2. ความชื้นในสภาวะสบาย : ใชคาเฉลี่ยคําตอบในแตละความชื้นสัมพัทธจากคําถาม

ความรูสึกถึงความชื้น (กําลังพอดี) และจากคําถามความรูสึกสบาย (เริ่มจากความรูสึกสบาย

เล็กนอย)

3. ความเร็วลมในสภาวะสบาย : ใชคาเฉลี่ยคําตอบในแตละความเร็วลมจากคําถาม

ความรูสึกถึงลม (กําลังพอดี) และจากคําถามความรูสึกสบาย (เริ่มจากความรูสึกสบายเล็กนอย)
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แผนภูมิที่ 50 การวิเคราะหหาคาอุณหภูมิในสภาวะสบาย ASHRAE Scale และ Bedford Scale
   ASHRAE Scale  :   -3 = หนาว, -2 = เย็น, -1 = เย็นเล็กนอย, 0 = กลาง, 

              1 = รอนเล็กนอย, 2 = รอน, 3 = รอนมาก
     Bedford Scale     :    -3 = เย็นมากเกินไป, -2 = เย็นเกินไป, -1 = รูสึกสบายเย็นๆ, 0 = รูสึกสบาย,
                                      1 = รูสึกสบายแบบอุนๆ, 2 = รอนเกินไป, 3 = รอนมากเกินไป

แผนภูมิที่ 51 การวิเคราะหหาคาอุณหภูมิในสภาวะสบายจาก Comfort Scale
-3 = รูสึกสบายมาก, -2 = รูสึกสบายปานกลาง, -1 = รูสึกสบายเล็กนอย,
 1 = รูสึกไมสบายเล็กนอย, 2 = รูสึกไมสบายปานกลาง, 3 = รูสึกไมสบายมาก
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แผนภูมิที่  52 การวิเคราะหหาคาอุณหภูมิที่พอใจจาก Preference Scale
-3 = เย็นลงมาก, -2 = เย็นลง, -1 = เย็นลงเล็กนอย, 0 = ไมเปล่ียนแปลง,
  1 = รอนขึ้นเล็กนอย, 2 = รอนขึ้น, 3 = รอนขึ้นมาก

แผนภูมิที่ 53 การวิเคราะหหาคาความชื้นกําลังพอดีจาก Humidity Scale
  -2 = แหงมาก, -1 = แหง,0 = กําลังพอด,ี 1 = ชื้น, 2 =ชื้นมาก
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แผนภูมิที่ 54 การวิเคราะหหาคาความชื้นในสภาวะสบาย Comfort Scale
-3 = รูสึกสบายมาก, -2 = รูสึกสบายปานกลาง, -1 = รูสึกสบายเล็กนอย,
  1 = รูสึกไมสบายเล็กนอย, 2 = รูสึกไมสบายปานกลาง, 3 = รูสึกไมสบายมาก

แผนภูมิที่  55 การวิเคราะหหาคาความเร็วลมกําลังพอดีจาก Velocity Scale
-2 = นิ่งมาก, -1 = นิ่ง, 0 = กําลังพอด,ี 1 = มีลม, 2 =มีลมมาก
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อุณหภูมิในสภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงสมการเสนตรงเมื่อใช 
ASHREA Scale  ( กลาง = 0 ) คาที่ไดจะอยูที่อุณหภูมิ 29.85 องศาเซลเซียส  และเมื่อใช Bedford 
Scale ( รูสึกสบาย = 0 ) คาที่ไดจะอยูที่อุณหภูมิ 29.19  องศาเซลเซียส  สําหรับComfort Scale
ความรูสึกสบายเล็กนอย ( คา-1 ) จะอยูที่อุณหภูมิ 34.21 องศาเซลเซียส   และเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลง
จะรูสึกสบายปานกลาง ( คา-2 ) อยูที่อุณหภูมิ 28.65 องศาเซลเซียส สวนความรูสึกสบายมาก( คา-3) 
นั้นมีคาต่ํามากเกินกวาอุณหภูมิที่ตรวจวัดไดในสภาพอากาศที่ทําการสํารวจ  ดังนั้นจึงไมสามารถ
สรุปไดแนนอน

สําหรับอุณหภูมิที่ยอมรับไดนั้นจะพิจารณาจากคําตอบตัวเลือกที่มีคา -0.5 ถึง 0.5 จาก
การศึกษางานวิจัย เรื่อง  สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น ของ กิจ
ชัย จิตขจรวานิช 2550   ซึ่งงานวิจัยดังกลาวจะใชคา -0.5 ถึง 0.5  ในการพิจารณาอุณหภูมิที่ยอมได
ของงานวิจัย

ดังนั้น   จึงใชคา  -0.5 ถึง 0.5  สําหรับการพิจารณาอุณหภูมิที่ยอมรับได  และเมื่อใชคา
คําตอบจาก ASHREA Scale จะทําใหคาของอุณหภูมิที่ยอมรับไดอยูในชวง 28.30 - 31.39 องศา
เซลเซียส    สวนคาคําตอบจาก Bedford Scale ซึ่งจะใชเปนคาอุณหภูมิสบายของงานวิจัยนี้  เพราะมี

แผนภูมิที่  56 การวิเคราะหหาคาความเร็วลมในสภาวะสบายจาก Comfort Scale
-3 = รูสึกสบายมาก, -2 = รูสึกสบายปานกลาง, -1 = รูสึกสบายเล็กนอย,

           1 = รูสึกไมสบายเล็กนอย,  2 = รูสึกไมสบายปานกลาง, 3 = รูสึกไมสบายมาก
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ชวงความกวางของอุณหภูมิที่มากกวา  โดยคาของอุณหภูมิที่ยอมรับไดอยูในชวง 26.45 - 31.94 
องศาเซลเซียส 

ความพอใจในสภาพอากาศ เมื่อใชคาคําตอบจาก Preference Scale ที่คา 0 นั้น พบวา 
ความรูสึกพึงพอใจ และไมตองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของคนในทองถิ่น  อยูที่อุณหภูมิ  27 
องศาเซลเซียส แตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นที่ 35.6 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนคาอุณหภูมิที่สูงมาก จึงตองการ
ใหมีการเปล่ียนแปลง  โดยอยากใหเย็นลงเล็กนอย ( -1)  ซึ่งคาที่ไดนี้ สูงกวาคาของอุณหภูมิสบายที่
ไดและคาของอุณหภูมิที่สามารถยอมรับได 

ความชื้นในสภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะหนั้น จะพิจารณาจาก Humidity Scale ซึ่งคา
ความชื้นสัมพัทธที่กําลังพอดี  คือที่ระดับคา 0 นั้น จะอยูที่ รอยละ 74   สําหรับความชื้นสบายจะ
พิจารณาจากคาคําตอบของความรูสึกสบายกับคาปริมาณความชื้น ซึ่งคนในทองถิ่นจะมีความรูสึก

แผนภูมทิี่  57 อุณหภมูิในสภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะห

แผนภูมทิี่  58 ความชื้นสัมพัทธในสภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะห
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สบายมากขึ้นในคาความชื้นสัมพัทธในอากาศที่สูงขึ้น โดยจะมีความรูสึกสบายเล็กนอย (-1)ที่มี
ปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศรอยละ 48.5 และความรูสึกสบายปานกลาง (-2) อยูที่รอยละ75  
สวนความรูสึกสบายมากนั้น อยูที่ระดับที่สูงเกินกวาปริมาณความชื้นสัมพัทธที่ตรวจวัดไดในสภาพ
อากาศที่ทําการสํารวจ ดังนั้นชวงของความชื้นสบายจึงอยูที่ รอยละ 48.5 ถึง 75  

สวนคาความเร็วลมไมสามารถวิเคราะหความเร็วลมที่กําลังพอดีไดเพราะคนในทองถิ่น
สวนใหญจะรูสึกวามีลมตลอดชวงการสํารวจขอมูลภาคสนาม  สําหรับความรูสึกสบายที่สัมพันธ
กับกระแสลมนั้น  จะเห็นไดชัดวา ปริมาณของกระแสลมที่มากขึ้นจะทําใหรูสึกสบายมากขึ้นดวย  
ซึ่งคนในทองถ่ินจะมีความรูสึกสบายปานกลาง (-2) ที่ความเร็วลม 3.5 เมตรตอวินาที 

คําตอบตัวเลือก
Scale ตัวเลข

ความชัน
สมการ(a)

คาคงที่
สมการ(b)

R Square สภาวะสบาย

0 29.85 ˚C
(-0.5) ถึง 0.5 28.30 - 31.39 ˚CASHRAE

(-1) ถึง 1
0.324 -9.671 0.18

26.76 - 32.94 ˚C
0 29.19˚C

(-0.5) ถึง 0.5 26.45 - 31.94˚CBedford
(-1) ถึง 1

0.182 -5.313 0.1
23.70 - 34.69˚C

-1 34.21˚C
Comfort

-2
0.18 -7.16 0.06

28.65˚C
0 27˚C

Preference
-1

-0.12 3.09 0.06
35.6˚C

Humidity 0 0.03 -1.93 0.06 74(%)
-1 48.5(%)

Comfort
-2

-0.04 0.83 0.04
75(%)

Velocity 0 0.15 0.42 0.04 -
Comfort -1 0.16 -1.44 0.04 -

ตารางที่  27 สภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสนตรง 
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จากขอมูลขางตนนี้ทําใหสามารถกําหนดขอบเขตสภาวะสบายเปนรูปแผนภูมิสภาวะสบาย
ของพื้นที่ศึกษาได    โดยจะแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในอากาศและความชื้นสัมพัทธ  
ซึ่งแผนภูมิขอบเขตสภาวะสบายที่เสนอขึ้นใหมนี้จะมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตรและบริบท
ในลักษณะตางๆของพื้นที่ศึกษา   โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ทําการสํารวจขอมูลภาคสนามซึ่งคนสวน
ใหญจะนิยมนั่งเลนพักผอนและนั่งทํางาน  ( คาระดับกิจกรรมที่ทําอยูที่  1.1 met-value) และสวมใส
เสื้อผาชุดแตงกายดวยเนื้อผาโปรงสบาย  แตคอนขางมิดชิด  ตามรูปแบบที่กําหนดไวทางศาสนา 
(คาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสอยูที่ 0.36  clo-value)      ซึ่งคาปจจัยสวนบุคคลทั้งสองนี้
ไดมาจากคาเฉล่ียของคนที่เปนกลุมตัวอยางในการสํารวจขอมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา

ในรูปแผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษานี้ มีขอบเขต
อุณหภูมิอยูที่  26.45 - 31.94องศาเซลเซียส สัมพันธกับปริมาณความชื้นสัมพัทธ รอยละ 74 ( ชวง
อุณหภูมิที่ยอมรับไดจากBedford Scale และความชื้นกําลังพอดี ) และตอไปที่อุณหภูมิ  34.21 องศา
เซลเซียส  สัมพันธกับปริมาณความชื้นสัมพัทธ รอยละ 48.5 ( อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธที่
สัมพันธกับความรูสึกสบายเล็กนอย ) แลวจึงลาดต่ําลงมาที่อุณหภูมิลดลงเหลือ 28.65 องศา
เซลเซียส  สัมพันธกับความชื้นสัมพัทธเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75 ( อุณหภูมิและปริมาณความชื้น
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แผนภูมิที่  59 แผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา

ใชประกอบกับคาระดับกิจกรรม 1.1 met-value และคาความเปนฉนวนของเสื้อผา  
0.36  clo-value  ความเร็วลมเฉลี่ย 0.87 เมตรตอวินาที
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สัมพัทธที่สัมพันธกับความรูสึกสบายปานกลาง  ซึ่งมีความสัมพันธกับความรูสึกสบายที่มากขึ้น) 
และปดขอบเขตสภาวะสบายดวยจุดเริ่มตน

การนําเอาคาสภาพอากาศที่ตรวจวัดไดจากการสํารวจภาคสนามโดยเลือกพิจารณาเฉพาะที่
เลือกคากลาง 3 ตัวเลือกของความรูสึกในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale มาวางลงบนแผนภูมิ
บางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา  จะแสดงใหเห็นไดชัดวา
ความรูสึกตอสภาพอากาศของคนที่ยอมรับไดนั้น  สวนใหญหรือเกือบทั้งหมด จะอยูในขอบเขต
ของสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา  นั่นแสดงใหเห็นวา  สภาพอากาศในชวงระยะเวลา
ที่ทําการสํารวจขอมูลภาคสนามนั้น  สามารถทําใหคนสวนใหญรูสึกสบายในสภาพอากาศที่เปน
จริงตามธรรมชาติได
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 แผนภูมิที่ 60  สภาพอากาศที่เลือกคากลาง 3 ตัวเลือกของ ASHRAE Scale
                        บนแผนภูมบิางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา

ASHREA Scale : -1 = เย็นเล็กนอย , 0 = กลาง , 1 = รอนเล็กนอย (slightly warm)
ใชประกอบกับคาระดับกิจกรรม 1.1 met-value  และคาความเปนฉนวนของเสื้อผา  
0.36  clo-value  ความเร็วลมเฉลี่ย 0.87 เมตรตอวินาที
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2.2 การเปรียบเทียบขอบเขตสภาวะสบาย
ขอบเขตสภาวะสบายที่ใชกับพื้นที่ศึกษา ( จังหวัดสงขลา )     จากแผนภูมิขอบเขตสภาวะ

สบาย Bioclimatic Chart (Olgyay 1963)   กําหนดคาสภาวะสบายที่ละติจูด 40 องศา โดยมีฐานเสน
ขอบลางหรืออุณหภูมิสบายต่ําสุด ของขอบเขตสภาวะสบาย อยูที่ 70 ºF หรือ 21 ºC และเสนขอบ
บนหรือเสนอุณหภูมิสบายสูงสุดอยูที่ 82 ºF หรือ 27 ºC      และไดกําหนดไวสําหรับการนําแผนภูมิ
ขอบเขตสภาวะสบาย Bioclimatic Chart ไปใชกับพื้นที่อื่นๆที่มีคาละติจูดที่แตกตางออกไปดังนี้คือ  
เมื่อคาองศาละติจูดของพื้นที่เพิ่มขึ้น ขอบเขตสภาวะสบายจะเลื่อนลง และเมื่อคาองศาละติจูดของ
พื้นที่ลดลง ขอบเขตสภาวะสบายจะเลื่อนขึ้น   ทุกๆ 5 องศาละติจูดที่เปลี่ยนไป  จะตองปรับ
ขอบเขตของสภาวะสบาย    โดยฐานเสนขอบลางหรืออุณหภูมิสบายต่ําสุด  จะเลื่อนขึ้นไป ¾ ºF  แต
เสนขอบบนหรือเสนอุณหภูมิสบายสูงสุดจะตองไมเกิน 85 ºF หรือที่ 29.4 ºC (Olgyay 1963)

จังหวัดสงขลาตั้งอยูที่ ละติจูด อยูที่ 7 องศาเหนือ  (กรมแผนที่ทหาร) ซึ่งแตกตางกับ
ละติจูดที่กําหนดไว 33 องศาละติจูด   ดังนั้น ฐานของคาขอบเขตสภาวะสบายจะเลื่อนขึ้นไป 4.95 
ºF โดยจะอยูที่ 74.95 ºF หรืออยูที่ 23.86 ºC และจุดสูงสุดจะอยูที ่85 ºF หรือที่ 29.4 ºC

 

 แผนภูมิที่ 61  แสดงขอบเขตสภาวะสบายของแผนภูมิ Bioclimatic Chart            
ที่ใชกับ ละติจูด 7 ْ (จังหวัดสงขลา)

ใชประกอบกับคาระดับกิจกรรม 1.2 met-value  และคาความเปนฉนวน
ของเสื้อผา  1.0  clo-value
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การเปรียบเทียบสภาวะสบายที่ไดกับ Bioclimatic Chart (Olgyay 1963)     จากขอบเขต
สภาวะสบายที่ไดจากการคํานวนบนแผนภูมิขอบเขตสภาวะสบาย Bioclimatic Chart ที่ใชกับ
ละติจูด 7 ْ (จังหวัดสงขลา)  เมื่อนําเอาคาสภาพอากาศที่ตรวจวัดไดจากการสํารวจภาคสนามโดย
เลือกพิจารณาเฉพาะที่เลือกคากลาง 3 ตัวเลือกของความรูสึกในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale 
(-1  0  1)  มาวางลงบนแผนภูมิที่ได   จะเห็นไดชัดเจนวาความรูสึกที่ยอมรับไดในสภาพอากาศของ
คนในพื้นที่ศึกษานั้นไมไดอยูในขอบเขตสภาวะสบายที่กําหนดไว    แสดงวาสภาพอากาศที่เปนจริง
นั้นไมสามารถทําใหคนในพื้นที่ศึกษารูสึกสบายได  หากจะทําใหมีความรูสึกสบายไดตองอาศัย
กระแสลมที่พัดผานซึ่งมีความเร็วลมตั้งแต  0.1 ถึง 1 เมตรตอวินาที

ในขณะเดียวกันหากนําแผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาใน
การศึกษา  มาเปรียบเทียบกับแผนภูมิBioclimatic Chart ที่ใชกับ ละติจูด 7 ْ (จังหวัดสงขลา) จะเห็น
ไดวาขอบเขตสภาวะสบายของทั้งสองมีความแตกตางกันไมมีพื้นที่สวนทับซอนกันเลย  และเมื่อ
พิจารณาความรูสึกที่ยอมรับไดในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale (-1  0  1)  ของคนในพื้นที่

 แผนภูมิที่ 62  แสดงความรูสึกในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale (-1  ถึง 1)
                          บนแผนภูมิ Bioclimatic Chart ที่ใชกับ ละติจูด 7 ْ (จังหวัดสงขลา)

ใชประกอบกับคาระดับกิจกรรม 1.2 met-value  และคาความเปนฉนวน
ของเสื้อผา  1.0  clo-value
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ศึกษานั้น จะเห็นไดชัดเจนวาคนสวนใหญจะรูสึกสบายและยอมรับสภาพอากาศอยูในขอบเขต
แผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา   นั่นก็แสดงวาในสภาพ
อากาศที่เปนจริงในพื้นที่ศึกษานั้นสามารถทําใหคนสวนใหญมีความรูสึกสบายและยอมรับสภาพ
อากาศไดตามขอบเขตสภาวะสบายของแผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลา
ในการศึกษา

 แผนภูมิที่  63  แสดงความรูสึกในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale (-1  ถึง 1)
                          บนแผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา 
                          และแผนภูมิ Bioclimatic Chart ที่ใชกับ ละติจูด 7 ْ (จังหวัดสงขลา)

แผนภูมิ Bioclimatic  Chart  
                    ใชประกอบกับคาระดับกิจกรรม 1.2 met-value  และ
                     คาความเปนฉนวนของเสื้อผา  1.0  clo-value

แผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา                    
                    ใชประกอบกับคาระดับกิจกรรม 1.1 met-value  และ
                     คาความเปนฉนวนของเสื้อผา  0.36  clo-value

                         ความเร็วลมเฉลี่ย 0.87 เมตรตอวินาที
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3.  การวิเคราะหการปรับตัว (Adaptive Model)
การพิจารณาการปรับตัวของคนในพื้นที่ศึกษา    สามารถใชวิธีการคํานวณเพื่อหาคา

อุณหภูมิอากาศที่ใชในการปรับตัวของคน  ในสภาพอุณหภูมิอากาศที่มีความแตกตางกันได   โดย
ใชสมการ       Tc  = 11.9 + 0.534  To (ºC)   ( Humphrey 1978) 

          โดยที่ Tc  = อุณหภูมิในสภาวะสบาย
To  =  อุณหภูมิภายนอก

ซึ่งจะแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในสภาวะสบาย  และอุณหภูมิภายนอกในสภาพที่เปน
จริงตามธรรมชาติ  ซึ่งผูคนจะสามารถปรับตัวได     

จากการแทนคาในสมการ    อุณหภูมิที่ใชในการปรับตัว  มีคาเฉลี่ยอยูที่ 28.49 องศา
เซลเซียส โดยมีคาต่ําสุดและสูงสุดอยูที่ 26.80 - 30.43 องศาเซลเซียส และมีชวงความกวางของ
อุณหภูมิ 3.63 องศาเซลเซียส    ซึ่งอุณหภูมิที่ไดจากการคํานวณนี้จะมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิใน
สภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสนตรง
ตารางที่ 28 แสดงอุณหภูมิในสภาวะสบายที่ไดจากการคํานวณการปรับตัวและการวิเคราะหแบบ  

ถดถอยเชิงเสนตรง 

คาเฉลี่ย 
(ºC)

คาต่ําสุด 
(ºC)

คาสูงสุด 
(ºC)

ความกวาง 
(ºC)

อุณหภูมิในสภาวะสบาย
ที่ไดจากการคํานวณการปรับตัว

28.49 26.80 30.43 3.63

อุณหภูมิในสภาวะสบาย
ที่ไดจากการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสนตรง 

29.19 26.45  31.94 5.49

แผนภูมิที่ 64 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิอุณหภูมิในสภาวะสบาย  
ที่ไดจากการคํานวณการปรับตัว  และการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงเสนตรง

22 24 26 28 30 32 34 36
air temperature (degree celcius)

คาเฉลี่ยอุณหภูมิที่ไดจาก
การคํานวณการปรับตัว

คาเฉลี่ยอุณหภูมิที่ไดจาก
การวิเคราะหแบบถดถอย
เชิงเสนตรง

คาอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด
ที่ไดจากการคํานวณ
การปรับตัว

คาอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด
ที่ไดจากการวิเคราะห
แบบถดถอยเชิงเสนตรง
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4.  การวิเคราะหสถานที่
การวิเคราะหสถานที่และบริบทโดยจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบสถานที่ตางๆจาก

จํานวนที่มีผูตอบแบบสอบถามในแตละบริเวณ    

จากการสํารวจขอมูลเรื่องสภาพแวดลอมและสถานที่ที่มีผูตอบแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษา
โดยทําการสํารวจเฉพาะในเวลากลางวันนั้น  พบวากวารอยละ 97  จะอยูภายนอกบานในเวลา
กลางวันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ  และมีเพียงรอยละ 3  เทานั้นที่อาศัยและทํากิจกรรมตางๆอยูภายใน
บาน  โดยสวนใหญกวารอยละ 35 จะนั่งเลนหรือทํากิจกรรมตางๆอยูบริเวณเฉลียงซึ่งเปนพื้นที่

ตําแหนง / บริเวณที่ตอบ
คําถาม

จํานวนรวม (คน) คิดเปนรอยละ

1. เฉลียงหนา/ขางบาน 110 36.67

2. ภายในบาน( หองรับแขก) 9 3.00

3. พื้นที่ใตตนไม 65 21.67

4.  ศาลา 66 22.00

5. พื้นที่ชายน้ํา/ริมทะเล 3 1.00

6. ใตถุนบาน 12 4.00

7. ทางเดิน 35 11.67

รวม 300 100.00

ตารางที่  29 บริบทของสภาพแวดลอมที่มีผูตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิที ่ 65 จํานวนรอยละผูตอบแบบสอบถามของแตละบริเวณ
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ดานหนาหรือดานขางของตัวบานแตกวารอยละ40 จะนั่งเลนบริเวณใตตนไมหรือศาลาที่ปลูกสราง
เพื่อนั่งเลนพักผอนทํากิจกรรมตางๆภายในบริเวณบาน  และเนื่องจากสวนใหญไมนิยมปลูกสราง
บานยกพื้นหรือมีใตถุนจึงมีผูตอบแบบสอบถามที่อยูบริเวณใตถุนเพียงรอยละ 4 

เมื่อนําคารอยละความรูสึกในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale    มาวิเคราะหรวมกับ
บริบทของสถานที่ตางๆ (แผนภูมิที่ 66)   พบวา คนสวนใหญในทุกๆสถานที่จะมีความรูสึก          
“กลาง” สูงสุด  ของแตละสถานที่ซึ่งเปนความรูสึกที่มากกวาสองเทาของคาคําตอบที่รองลงมาคือ
รูสึก “รอนเล็กนอย”   และมีแนวโนมโดยเฉลี่ยคอนไปทางรูสึก “รอนเล็กนอย” ถึงรูสึก “ รอน” 
มากกวารูสึก “เย็นเล็กนอย” ถึง “เย็น
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เย็นมากเกินไป -3 เย็นเกินไป -2 สบายแบบเย็นๆ -1 รูสึกสบาย 0 สบายแบบอุนๆ 1 รอนเกินไป 2 รอนมากเกินไป 3

เฉลียงหนา
  ขางบาน

ภายในบาน พื้นที่
ใตตนไม

ศาลา พื้นที่ริมทะเล ใตถุนบาน ทางเดิน

แผนภูมิที ่ 66  จํานวนรอยละความรูสึกในสภาพอากาศ ASHRAE Scale กับสภาพแวดลอม 

แผนภูมิที่ 67  จํานวนรอยละความรูสึกในสภาพอากาศ Bedford Scale กับสภาพแวดลอม 
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หนาว (-3) เย็น (-2) เย็นเล็กนอย (-1) กลาง 0 รอนเล็กนอย (1) รอน -2 รอนมาก (3)

เฉลียงหนา

  ขางบาน

ภายในบาน พื้นที่

ใตตนไม

ศาลา พื้นที่ริมทะเล ใตถุนบาน ทางเดิน 
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เมื่อนําคารอยละความรูสึกในสภาพอากาศแบบ Bedford scale  มาวิเคราะหรวมกับบริบท
ของสถานตางๆ  ( แผนภูมิที่ 67 )  พบวา  คาคําตอบที่ไดนั้นมีความสอดคลองกับการพิจารณา
ความรูสึกในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale    กับสถานที่ตางๆ   นั่นคือ  คาคําตอบที่เปนคา
กลางคือ  คําตอบ “รูสึกสบาย”    มีจํานวนกวารอยละ 50 ของคําตอบทั้งหมด และจะคอนไปทาง
ความรูสึกรอนซึ่งมีจํานวนรอยละ 36 ของคาคําตอบ  สวนความรูสึกเย็นจะมีจํานวนรอยละ12 ของ
จํานวนคําตอบเทานั้น    บริเวณพื้นที่ใตตนไมและศาลาพักผอน  ผูตอบแบบสอบถามกวารอยละ 50 
จะมีความรูสึก “สบาย” มากที่สุดและมีแนวโนมไปทางความรูสึก “สบายแบบอุนๆ” สวนบริเวณริม
ทะเลนั้น ไมมีคําตอบที่เปนคากลาง แตจะมีคาคําตอบความรูสึก “สบายแบบอุนๆ”มากกวารูสึก 
“สบายแบบเย็นๆ”

จากแผนภูมิที่ 68  แสดงจํานวนรอยละของความรูสึกสบายในแตละสถานที่ของคนในพื้นที่
ศึกษาพบวา โดยรวมแลวในแตละสถานที่ที่มีผูตอบแบบสอบถามนั้นมีจํานวนของคําตอบ
ความรูสึกสบายเปนสวนใหญถึงประมาณกวารอยละ 93  สวนคําตอบความรูสึกไมสบายนั้นมีเพียง
รอยละ 6 เทานั้น   คําตอบสวนใหญกวารอยละ 60 ของจํานวนคําตอบทั้งหมด  จะรูสึกสบายใน
ระดับปานกลาง(-2)  ตอทุกตําแหนงที่ทําการสํารวจ ซึ่งมากกวาครึ่งหนึ่งของคําตอบความรูสึกสบาย
เล็กนอย (-1) ที่มีผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 25 ซึ่งเปนคําตอบในระดับรองลงมา  สวน
ความรูสึกไมสบายนั้นจะเปนคําตอบของบริเวณภายในบาน  และพบวาบริเวณพื้นที่ชายทะเลและ
บริเวณทางเดินนั้นไมพบคําตอบของความรูสึกไมสบายเลย

0

5

10

15

20

25

pe
rc

en
ta

ge
 o

f v
ot

e

สบายมาก -3 สบายปานกลาง -2 สบายเล็กนอย -1 ไมสบายเล็กนอย 1 ไมสบายปานกลาง 2 ไมสบายมาก 3

เฉลียงหนา
  ขางบาน

ภายในบาน พื้นที่
ใตตนไม

ศาลา พื้นที่ริมทะเล ใตถุนบาน ทางเดิน

แผนภูมิที่  68 จํานวนรอยละความรูสึกสบาย Comfort scale  กับสภาพแวดลอม 
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เมื่อพิจารณาคําตอบการยอมรับในสภาพอากาศ  จากแผนภูมิที่ 69 แสดงจํานวนรอยละ
ของการยอมรับสภาพอากาศในแตละสถานที่  พบวาคนสวนใหญจะยอมรับวารูสึกสบายและพึง
พอใจกับสถานที่ในทุกบริเวณที่มีการตอบคําถาม  ซึ่งมีจํานวนมากกวาไมยอมรับ   ผลรวมของ
คําตอบการยอมรับสูงกวารอยละ 80 ของจํานวนคําตอบทั้งหมด   หากพิจารณาสัดสวนการยอมรับ
สภาพอากาศ ของแตละสถานที่   บริเวณชายทะเลจะมีสัดสวนการยอมรับวามีความสบายสูงสุด
รองลงมาคือบริเวณทางเดิน สวนบริเวณภายในบานจะมีสัดสวนการยอมรับ นอยที่สุด

หากพิจารณาบริบทที่มีผูตอบแบบสอบถามทั้ง 7 บริเวณ  จากผลของการวิเคราะห
ความสัมพันธของความรูสึกในสภาพอากาศกับบริบทในแตละบริเวณที่มีผูตอบแบบสอบถาม  ทํา
ใหสามารถจําแนกลักษณะของบริ เวณตางๆออกเปน3 ลักษณะไดแก   บริ เวณที่มีผูตอบ
แบบสอบถามภายในที่อยูอาศัยเชนภายในหองรับแขก หองครัว   บริเวณที่มีผูตอบแบบสอบถาม
รอบๆที่อยูอาศัย  เชนเฉลียงหนาบาน ใตตนไม ศาลาภายหรือใตถุนบาน   ซึ่งจะอยูภายในอาณาเขต
ของรั้วบาน   และบริเวณที่มีผูตอบแบบสอบถามที่ เปนพื้นที่สาธารณะ   เชนทางเดินและพื้นที่
ชายทะเล     ซึ่งทั้ง 3 บริเวณนั้นมีปจจัยทางสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน   ทําใหความรูสึกในสภาพ
อากาศและพฤติกรรมการปรับตัวของคนในแตละบริเวณมีความแตกตางกันดวย   การพิจารณา
สภาพปจจัยทางอากาศ ( ตารางที่ 30)   ควบคูกับความรูสึกในสภาพอากาศในแตละบริเวณนั้น     จะ
ทําใหสามารถเขาใจระบบความสัมพันธของสภาพอากาศกับการปรับตัวของคนโดยการปรับเปลี่ยน
สถานที่ เพื่อให เกิดความรูสึกสบาย   ตลอดจนพฤติกรรม ความเปนอยูและวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  ของคนในพื้นที่ศึกษาและสามารถวิเคราะหความสัมพันธโดยรวมของแตละบริเวณ
ไดดังชัดเจนยิ่งขึ้น
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ไมยอมรับ 0 ยอมรับ 1

เฉลียงหนา
  ขางบาน

ภายในบาน พ้ืนท่ี
ใตตนไม

ศาลา พ้ืนท่ีริมทะเล ใตถุนบาน ทางเดิน

แผนภูมิที่  69  จํานวนรอยละการยอมรับสภาพอากาศ Acceptability scaleกับสภาพแวดลอม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



120

จากจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเฉพาะบริเวณภายในที่อยูอาศัยนั้น  คนสวน
ใหญจะมีความรูสึกในสภาพอากาศ ( ASHRAE scale ) แบบปานกลางรอยละ 55.56 และแนวโนม
ทางความรูสึกคอนไปทางรอนถึงรอนมากรอยละ44.44 โดยไมพบคําตอบคาความรูสึกเย็นเลย   ซึ่ง
ใกลเคียงกับความรูสึกสบาย ( Bedford scale ) คือคนสวนใหญที่อาศัยอยูภายในบานนั้นรูสึกถึง
ความสบายแบบปานกลางนั้นเปนจํานวนรอยละ 44.44  สวนความรูสึกสบาย ( Comfort scale ) และ
การยอมรับสภาพอากาศ(Acceptability scale) นั้น   คนสวนใหญรูสึกวาสบายแบบกลางๆรอยละ 78 
และยอมรับไดรอยละ 67  และมีแนวโนมคอนไปทางความรูสึกไมสบายและไมยอมรับสูงกวา

ตารางที่  30   แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถาม  สภาพอากาศ
                        และจํานวนรอยละความรูสึกในสภาพอากาศแตละบริเวณ

สภาพอากาศและ บริเวณ บริเวณ บริเวณ
ความรูสึกในสภาพ

อากาศ
ภายในบาน รอบบาน สาธารณะ

หมายเหตุ

จํานวนรอยละ 3 84.34 12.66 ผูตอบแบบสอบถาม

อุณหภูมิ 32.37 31.17 30.00 คาเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส) ( 30.30-34.70 ) ( 29.70-34.70 ) ( 28.4-32.5 ) คาต่ําสุด-สูงสุด

ความชื้นสัมพัทธ 60.52 62.69 66.88 คาเฉลี่ย

 (%) ( 55.20-65.30 ) ( 50.30-75.40 ) ( 59.0-74.5 ) คาต่ําสุด-สูงสุด

ความเร็วลม 0.16 0.63 2.63 คาเฉลี่ย

สภ
าพ

อา
กา

ศ

(m/s) ( 0.00-1.20 ) ( 0.00-5.00 ) ( 0.00-5.00 ) คาต่ําสุด-สูงสุด
0 13.04 5.71 (-1) ถึง (-3) 

55.56 47.43 55.24 0ASHRAE

44.44 39.53 39.05 (1) ถึง (3)
11.12 12.25 20.95 (-1) ถึง (-3) 

44.44 50.6 35.72 0Bedford

44.44 37.15 43.33 (1) ถึง (3)

77.78 92.88 100 (-1) ถึง (-3)
Comfort

22.22 7.12 0 (1) ถึง (3)

33.33 21.34 1.43 0

คว
าม

รูส
กึใ

นส
ภา

พอ
าก

าศ

Acceptability
66.67 78.66 98.57 -1
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บริเวณอื่นๆ     และเมื่อพิจารณาควบคูกับสภาพอากาศภายในบาน   พบวา ภายในบริเวณบานนั้นมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 32.37  องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียที่ รอยละ 60.52 และมีคาความเร็ว
ลมเฉลี่ยเพียง 0.16 เมตรตอวินาทีเทานั้น     จึงทําใหคนที่อยูภายในจะมีความรูสึกรอนอบอาวเมื่อ
เทียบกับสภาพอากาศภายนอก     ซึ่งมีคาเฉลี่ยของสภาพอากาศที่สบายกวา  คือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่  
31.17  ความชื้นสัมพัทธในอากาศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 62.69 และมีความเร็วลมโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.63 
เมตรตอวินาท ี 

สําหรับภายในที่อยูอาศัยในเวลากลางวันคนสวนใหญจะไมนิยมอยูอาศัยภายในบาน    
มักจะออกมานั่งเลนและทํากิจกรรมหรือนั่งพักผอนบริเวณนอกบาน   จากการสังเกตจะพบวา
บริเวณบานทุกหลังจะปรับพื้นที่เพื่อใชเปนที่นั่งเลนพักผอนหรือทํากิจกรรมในชวงเวลากลางวัน 
เชนเฉลียงหนาบาน ใตถุน ศาลาขางบาน  มานั่ง  หรือเปลบริเวณใตตนไม   ซึ่งมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามสูงสุดถึงรอยละ 84.34 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  สะทอนสภาพสังคม
แบบชนบทโดยมีวัฒนธรรมของการอยูอาศัยที่เรียบงาย  เปนกันเอง มีความรักและสามัคคีกัน
ภายในชุมชน    ดังนั้นการมานั่งเลนหรือทํากิจกรรมภายนอกบริเวณบาน   นอกจากเหตุผลของ
ความรูสึกสบายในสภาพอากาศแลว   ยังมีโอกาสไดพบปะพูดคุย หรือทักทายผูคนที่เดินทางสัญจร
ผานไปผานมาไดงายกวา

บริเวณภายนอกที่อยูอาศัยนี้  พบวาคนสวนใหญจะรูสึกในสภาพอากาศ ( ASHRAE
scale ) แบบปานกลางเปนจํานวนรอยละ 47.43 และรูสึกคอนไปทางรอนเปนจํานวนรอยละ 39.53
และรูสึกคอนไปทางเย็นเปนจํานวนรอยละ13.04 ซึ่งคาที่ไดนั้นมีความใกลเคียงกับความรูสึกใน
สภาพอากาศ ( Bedford  scale) ซึ่งคําตอบที่ไดคือ   คนสวนใหญจะรูสึกสบายรอยละ 50.06 รูสึก
สบายคอนไปทางรอนเปนจํานวนรอยละ 37 และรูสึกสบายคอนไปทางเย็น เปนจํานวนรอยละ 
12.25 สวนความรูสึกสบาย( Comfort scale ) และการยอมรับสภาพอากาศ(Acceptability scale) นั้น 
รอยละ 93 และรอยละ 78.66 ตามลําดับ   นั่นคือบริเวณโดยรอบที่อยูอาศัย  จะเปนที่ยอมรับมากกวา
บริเวณภายในบาน จากผลของสภาพอากาศและความรูสึกในสภาพอากาศทําใหบริเวณภายนอกที่
อยูอาศัย หรือบริเวณรอบๆบานนั้น มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามสูงสุด  คือรอยละ  84.34  ของ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

สวนบริเวณพื้นที่สาธารณะ เชนถนนทางเดินทั่วไปที่ใชในการสัญจรภายในหมูบาน  
ตลอดจนพื้นที่ชายหาด    ซึ่งนิยมใชเปนที่นั่งเลน พักผอนและทํากิจกรรมตางๆนั้น พบวามีจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามบริเวณดังกลาวรอยละ 12.67  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  โดย
ความรูสึกในสภาพอากาศ ( ASHRAE scale ) ของคนสวนใหญบริเวณพื้นที่สาธารณะรอยละ 55.24  
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จะรูสึกปานกลาง ไมรอนหรือเย็นจนเกินไป และรูสึกคอนไปทางรอนถึงรอนมากเปนจํานวนรอย
ละ 39.05  สวนความรูสึกวาเย็น มีจํานวนรอยละ 5.71  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความรูสึก
ในสภาพอากาศแบบ ( Bedford  scale) พบวา จํานวนสูงสุดคือรอยละ 35.71 รูสึกกําลังสบาย รอยละ 
43.33 รูสึกสบายคอนไปทางรอน และรอยละ 20.95 รูสึกสบายคอนไปทางเย็น และเชนเดียวกันเมื่อ
พิจารณาความรูสึกสบาย( Comfort scale ) และการยอมรับสภาพอากาศ(Acceptability scale) ของ
บริเวณพื้นที่สาธารณะพบวาจํานวนรอยละของคําตอบทั้งหมดจะรูสึกสบายโดยจํานวนคําตอบ
สูงสุดเปนรอยละ 70.48 รูสึกสบายปานกลาง และจํานวนคําตอบรองลงมาคือจํานวนรอยละ 22.38 
รูสึกสบายมากและยอมรับสภาพอากาศวาสบายสูงถึงรอยละ 98.57 โดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเล   มี
การยอมรับสภาพอากาศวาสบายทุกคําตอบ          และเมื่อพิจารณารวมกับลักษณะสภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่สาธารณะจะพบวามีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 30 องศาเซลเซียส ปริมาณความชื้นสัมพัทธใน
อากาศเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 66.88 และมีความเร็วลมโดยเฉลี่ยอยูที่ 2.63 เมตรตอวินาที   จะเห็นไดวา
เพราะบริเวณสาธารณะนั้น  เปนพื้นที่โลง    กระแสลมที่พัดมาจากทะเลทําใหรูสึกถึงความสบายได
ดีกวาทุกบริเวณ  
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5.  การวิเคราะหการแตงกาย
บทบัญญัติของชาวมุสลิมระบุไวชัดเจนถึงรูปแบบการแตงกายและคนในชุมชนก็ยึดถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด       ดังนั้นการวิเคราะหการแตงกาย  จึงมีความสําคัญ  ทําใหเขาใจในระบบ
ชีวิตความเปนอยู   การปรับตัวที่สอดคลองกับลักษณะสภาพสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและ
สภาพทางสังคม

จากตาราง 31 คาเฉลี่ยความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสของคนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา  
อยูที่  0.36  clo-value   โดยที่คาเฉลี่ยความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสของผูชายอยูที่   0.34  clo-
value คาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่  0.54  clo-value  ( สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว  กางเกงขายาว  รองเทาแตะ สวม
หมวกและ ผาพันคอ ) และคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่   0.13 clo-value ( สวมกางเกงขาสั้น ไมใสเสื้อ ไม
สวมรองเทา )  สวนคาเฉลี่ยความเปนฉนวนของเสื้อผาของผูหญิงอยูที่   0.38  clo-value โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่  0.53  clo-value  ( สวมเสื้อกันหนาว นุงผาถุง ผาคลุมผม  สวมรองเทาแตะ  )
และคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่   0.22 clo-value ( สวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น ไมสวมรองเทา )  

ตารางที่  31  แสดงคาความเปนฉนวนของเสื้อผาและระดับกิจกรรมที่ทําของคนในพื้นที่ศึกษา

เพศ Clo-value Met-value หมายเหตุ

0.38 1.1 average

0.53 2.0 maximumหญิง

0.22 0.8 minimum

0.34 1.2 average

0.54 2.0 maximumชาย

0.13 0.8 minimum

0.36 1.1 average

0.54 2.0 maximumรวม

0.13 0.8 minimum
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จากแผนภูมิที่ 70 แสดงการเปรียบเทียบคาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสของคนใน
พื้นที่ศึกษาระหวางผูชายกับผูหญิง    แสดงใหเห็นวาผูหญิงจะสวมใสเสื้อผามากกวาผูชาย  หรือ
ผูชายจะสวมใสเสื้อผาที่นอยชิ้นกวาโดยเฉพาะเวลาอยูที่บาน     ผูชายมักจะถอดเสื้อ  นุงโสรง  หรือ
กางเกงขาสั้นและไมสวมรองเทา     และถาหากออกไปนอกบานหรือไปในพื้นที่สาธารณะเชน ไป
ตลาด มัสยิด  ก็จะแตงตัวใหมิดชิดขึ้นโดยจะนิยมใสเสื้อเชิ้ต นุงโสรง สวมหมวก ( กะปเยาะห )

และสวมรองเทา    เพื่อความถูกตองตามวิถีปฏิบัติในการแตงกายตามหลักทางศาสนา        แตผูหญิง
จะตองแตงกายมิดชิดปกปดรางกายตั้งแตหัวจรดเทาหากออกนอกเคหะสถาน  เมื่ออยูบานผูหญิงจะ
นิยมนุงผาถุงและสวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืด  อาจจะสวมผาคลุมผม ( ฮิญาบ ) หรือไมก็ได แตหาก
ออกไปนอกบาน   จะตองแตงกายมิดชิดโดยเฉพาะตองสวมผาคลุมผม ( ฮิญาบ ) ทุกครั้ง 

วัฒนธรรมการแตงกายตามหลักที่บัญญัติไวทางศาสนา  ทําใหคนในพื้นที่จะตองแตงกาย
ใหถูกตอง    แตสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในอากาศที่คอนขางสูง    ดังนั้น
เนื้อผาที่ใชสวมใสจึงเปนผาบางๆ  มีคาความเปนฉนวนนอยเพื่อใหระบายอากาศที่ผิวหนังไดดี  เชน
ผาฝาย  เปนตน     ดังนั้นคาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใส   จึงมีความสัมพันธกับสถานที่อยาง
ชัดเจนโดยเฉพาะผูหญิง    นั่นคือหากอยูอาศัยภายในบานจะนิยมแตงตัวตามสบาย   ทําใหคาเฉลี่ย
ความเปนฉนวนนอยกวาเมื่ออยูบริเวณนอกบานหรือพื้นที่สาธารณะ  ซึ่งจะตองแตงตัวมิดชิด  ทําให
มีคาเฉล่ียความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสมากขึ้น
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แผนภูมิที่ 70  การเปรียบเทียบคาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสระหวางผูชายและผูหญิง
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ภาพที่ 36  เสื้อผาที่ผูชายสวมใสเมื่ออยูบาน

ภาพที่ 38  เสื้อผาที่ผูหญิงสวมใสเมื่ออยูบาน

ภาพที่ 37  เสื้อผาที่ผูชายสวมใสนอกบาน (พื้นที่สาธารณะ)
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6. การวิเคราะหกิจกรรมที่ทํา
กิจกรรมที่ทําคํานวณเปนคาเฉลี่ยระดับการเผาผลาญอาหารในรางกายของคนในพื้นที่ศึกษา 

อยูที่ 1.1 met-value   โดยคาเฉลี่ยระดับกิจกรรมที่ทําของผูชายสูงกวาผูหญิงเล็กนอยคือ  1.2 และ1.1  
met-value  ตามลําดับ   คาระดับกิจกรรมที่ทําสูงสุดคือ  2.0 met-value   และต่ําสุดคือ 0.8 met-value  
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แผนภูมิที ่ 71 การเปรียบเทียบคาระดับกิจกรรมที่ทําระหวางผูชายและผูหญิง

ภาพที่ 39  เสื้อผาที่ผูหญิงสวมใสนอกบาน (พื้นที่สาธารณะ)
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ในเวลากลางวัน  คนในพื้นที่ศึกษาสวนใหญมักจะใชชีวิตอยูในบริเวณบานพักอาศัยโดยใช
พื้นที่บริเวณรอบๆบาน   นั่งพักผอนหรือนั่งทํางานทั่วไป  เชนถักอวน ซอมเครื่องมือที่ใชทําการ
ประมง  แปรรูปสัตวน้ําเพื่อจําหนาย  รวมถึงทํากรงนกเขาชวา  และอื่นๆ  คนในหมูบานโดยจะนิยม
ใชพื้นที่บริเวณเฉลียงหนาบาน   แครใตตนไม   หรือศาลาขางบาน  และหากรูสึกเหนื่อยหรือ
เมื่อยลาจากการทํางาน  ก็จะนั่งเฉยๆ  หรือนอนเลนในชวงกลางวันตรงบริเวณนั้น 

ภาพที่  40  แสดงกิจกรรมนั่งเลนพักผอน และนั่งทํางาน  ของคนในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 41  แสดงกิจกรรมการยืน และเดิน ของคนในพื้นที่ศึกษา
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7. การวิเคราะหการปรับตัวเองและการปรับสภาพแวดลอม
จากสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษาซึ่งมีสภาพภูมิอากาศเขตรอน  ทําใหมีอุณหภูมิใน

อากาศที่คอนขางสูง  และเปนหมูบานที่มีอาณาเขตติดกับชายทะเลซึ่งจะมีกระแสลมที่พัดพา
ความชื้นสัมพัทธในอากาศรวมถึงไอเค็มจากทะเลอยูตลอดเวลา      ดังนั้นการเรียนรูวิธีการปรับตัว
ของคนในพื้นที่ศึกษาเพื่อใหอยูอยางสบายและมีความสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร  จึงเปนสิ่ง
สําคัญ 

จากแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายเปด    สามารถสอบถามความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
วิธีการปรับตัวเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายของคนในพื้นที่ศึกษา   ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงกระบวนการ
และรูปแบบปรับตัวเองใหอยูกับระบบวิถีทางของธรรมชาติ  และสภาพสภาพแวดลอมใน
ภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น    

ความรูสึก
จํานวน
รอยละ

วิธีการ หมายเหตุ

57.67 อาบน้ํา ลางหนา ลางตัว เช็ดตัว ทาแปง การปรับตัวเอง

17 เปดพัดลม นั่งใหลมธรรมชาติพัดผาน การปรับตัวเอง

9.67 อยูใตตนไม ที่รม ศาลา การปรับเปลี่ยนสถานที่

8  เปลี่ยนที่สบายกวา นั่งใกลริมน้ํา ทะเล การปรับเปลี่ยนสถานที่

5  นั่งเลน นอนเลน เดินเลน พักผอน การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

1.33 เปดหนาตางภายในบาน การปรับสภาพแวดลอม

รอน
เกินไป

1.33  เปลี่ยนเปนเสื้อผาโปรงๆ ถอดเสื้อ การปรับเปลี่ยนเครื่องแตงกาย

72  ใสเสื้อผาหนาๆ หมผา การปรับเปลี่ยนเครื่องแตงกาย

13
 อยูเฉยๆ ดี ชอบ นั่งเลน
 ออกกําลังกาย เดินเลน

 การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

6  ปดประตูหนาตาง อยูในบาน การปรับสภาพแวดลอม

5 อาบน้ําอุน ดื่มน้ําอุน การปรับตัวเอง

เย็น
เกินไป

4 ผิงไฟ ตากแดด การปรับตัวเอง

ตารางที่  32  แสดงขอเสนอแนะรูปแบบวิธีการปรับตัวเมื่อรูสึกรอนหรือเย็นเกินไป
                    ของคนในพื้นที่ศึกษา
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หากมีความรูสึกไมพึงพอใจกับสภาพอากาศ  เชน  รูสึกวาสภาพอากาศรอนเกินไปหรือเย็น
เกินไป    ชาวบานก็จะปรับตัวเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายขึ้น   ขอเสนอแนะของรูปแบบหรือวิธีการ
ปรับตัวเพื่ออยูอยางสบายของคนในพื้นที่ศึกษานั้นมีหลากหลายวิธีดวยกัน  จากตารางที่ 5.6 แสดง
ใหเห็นขอเสนอแนะ  รูปแบบ  หรือวิธีการปรับตัวเพื่ออยูอยางสบายของคนในพื้นที่ศึกษา   หาก
รูสึกวาสภาพอากาศรอนเกินไป  ขอเสนอแนะซึ่งมีจํานวนมากสุดคือรอยละ  74.67     จะเลือก
วิธีการปรับตัวเอง  การใชน้ําสัมผัสผิวใหรูสึกเย็นขึ้น  เชน  อาบน้ํา  ลางหนา  ทาแปง และใชลม
เพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย  เชน เปดพัดลม  หรือนั่งเลนใหลมธรรมชาติพัดผาน  ขอเสนอแนะ
วิธีการปรับเปลี่ยนสถาน    เมื่อรูสึกรอนเกินไป  ไดแก  ยายไปอยูบริเวณตางๆ  ที่รูสึกเย็นสบายกวา
เชน  บริเวณใตตนไม  ศาลา บริเวณริมทะเล  เปนอันดับรองลงมาคือ รอยละ 17.67 ของผูตอบ
แบบสอบถาม  สวน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและการปรับเปลี่ยนเสื้อผาที่สวมใสเปน
ขอเสนอแนะที่มีจํานวนนอยสุดคือรอยละ 1.3   ตอมาพิจารณาขอเสนอแนะรูปแบบหรือวิธีการ
ปรับตัวเมื่อรูสึกวาสภาพอากาศเย็นเกินไป    จะเห็นไดวารอยละ 72 จะเสนอวิธีการปรับเปลี่ยน
เครื่องแตงกาย   โดยการเพิ่มคาความเปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใส  เชน ใสเสื้อหนาว หมผา  สวน
ขอเสนอแนะที่เปนอันดับรองลงมาซึ่งมีจํานวนรอยละ 13 คือ  วิธีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เชน การ
อยูเฉยๆ  เดินเลน  หรือการออกกําลังกาย     ขอเสนอแนะการปรับตัวเอง  เชน การดื่มน้ําอุน การ
อาบน้ําอุน การผิงไฟ   มีจํานวนรอยละ 9   สวนขอเสนอแนะวิธีการปรับสภาพแวดลอม  เชน การ
เปดปดประตูหนาตาง จะมีจํานวนนอยที่สุดคือรอยละ 6       

7.1  การปรับตัวเองเพื่ออยูอยางสบาย  
คนสวนใหญจะใชน้ําในการปรับอุณหภูมิรางกายเพื่อใหมีความรูสึกเย็นสบายขึ้นจากความ

รอนของสภาพอากาศโดยรอยละ 42  จะใชวิธีการอาบน้ํา ลางหนา หรือดื่มน้ําเย็น   รอยละ 33.33 จะ
ใชวิธีการเปลี่ยนสถานที่  คือเมื่อรูสึกวาสภาพอากาศและความรูสึกในบริเวณที่อยูขณะนั้นรอนไม
สบาย  ก็จะเปลี่ยนไปอยูในบริเวณที่มีสภาพอากาศที่เย็นกวา   เชน บริเวณใตตนไม  ศาลาขางบาน 
ริมทะเล หรือบริเวณที่โลง โปรงที่มีอากาศถายเทไดดี สวนรอยละ 24 จะใชวิธีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรม  เพื่อลดปริมาณคาการเผาผลาญในรางกาย ใหนอยลงก็จะสามารถทําใหรูสึกสบายขึ้น เชน 
การอยูเฉยๆ หรือเปลี่ยนไปทํากิจกรรมที่ใหความเพลิดเพลินอยางอ่ืน  เชน การอานหนังสือ ดูทีวี ฟง
วิทยุ นั่งฟงนก ตกปลา หรืองานอดิเรกทั่วไป    สวนวิธีการเปลี่ยนเครื่องแตงกายเพื่อใหมีความรูสึก
สบายขึ้นนั้นมีเพียงรอยละ 0.67  เทานั้น  เพราะการปรับเปลี่ยนเครื่องแตงกายใหมีคาความเปน
ฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสนอยลงนั้น    อาจมีผลตอความรูสึกทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาที่คน
สวนใหญนับถือ     ดังน้ันวิธีการนี้    จะตองพิจารณาถึงความถูกตองและเหมาะสม   ซึ่งอาจไมใชวิธี
ที่ดีหรือควรปฏิบัติสําหรับคนในพื้นที่ศึกษา 
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จากแบบสอบถามวิธีการปรับตัวเพื่อใหอยูอยางสบายในชีวิตประจําวันที่เปนลักษณะ
ปลายเปด  แบงประเภทของวิธีการปรับตัวเปน  การปรับตัวเองและการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม   
ทําใหไดคําตอบที่มีความหลากหลายแตกตางกันไป

การใชน้ํา    
การใชน้ําในการปรับตัวเองเพื่ออยูอยางสบายเปนวิธีการที่มีจํานวนคําตอบสูงสุด  เนื่องจาก

ลักษณะการใชชีวิตของคนในพื้นที่ศึกษามีความสัมพันธกับแหลงน้ําทางธรรมชาติและทรัพยากร
ทางน้ําซึ่งมีอยูอยางสมบูรณ    โดยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชุมชนมีอาณาเขตติดตอทะเลเปน
แนวยาว  และแหลงน้ําจืดคือคลองนาทับและคลองสะกอม   รวมถึงแหลงน้ําผิวดินซึ่งเปนน้ําจืด
สามารถใชในการอุปโภคและบริโภค    นอกจากนี้ยังพบวามีการใชน้ําฝนที่รองใสตุมไว      และ
ปริมาณฝนที่ตกชุกตลอดทั้งปของภาคใต   จึงเปนน้ําจืดที่สําคัญในการใชบริโภคของคนในพื้นที่
ศึกษา     นอกจากความตองการใชน้ําในชีวิตประจําวันแลว      น้ํายังมีความสําคัญในการประกอบ

ตารางที่  33  แสดงวิธีในการปรับตัวเอง เพื่อใหอยูอยางสบายของคนในพื้นที่ศึกษา

การปรับตัวเอง การวิเคราะห

กิจกรรม รอยละ รวม หมายเหตุ
  1. อาบน้ํา ลางหนา ลางตัว ทาแปงเช็ดตัว 41.67

  2. ดื่มน้ําเย็น น้ําแข็ง ไอสครีม 0.33
42 การใชน้ําในการปรับตัว

  3. ยายไปอยูเฉลียงหนาบาน 9.00

  4. ยายไปอยูบริเวณภายนอกบาน ที่โปรง 1.67

  5. ยายไปอยูที่ใตรมไม 16.33

  6. ยายไปอยูที่ริมน้ํา ทะเล 3.33

  7. ยายไปอยูที่ศาลานั่งเลน 3.00

33.33 การปรับเปลี่ยนสถานที่

  8. นั่งเลน พักผอน นอนพัก  12.00

  9.  ทําใจ อยูเฉยๆ ชิน 0.33

  10. อานหนังสือ ฟงวิทยุ ดูทีวี 6.67

  11. ฟงนก ตกปลา ทํางานอดิเรก 5.00

24 การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

  12. ปรับเปลี่ยนเสื้อผา 0.67 0.67 ปรับเปลี่ยนเครื่องแตงกาย
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พิธีกรรมทางศาสนา   คนสวนใหญยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดทุกวัน  คือการใชน้ําชําระรางกาย  
เชนการอาบน้ํา  ลางตัว  ลางหนากอนการทําพิธีละหมาด  เปนตน     

การใชลม   
ลักษณะสังคมแบบชนบท การอยูอาศัยไมหนาแนนจนเกินไป    บานที่ปลูกสรางสวนใหญ

เปนบานชั้นเดียวมีพื้นที่โลงภายในบริเวณรั้ว    ทําใหบริเวณรอบบานมีกระแสลมตามธรรมชาติพัด
ผานไดดี    ประกอบกับอาณาเขตของพื้นที่หมูบานนั้นติดกับทะเล  ทําใหมีกระแสลมที่พัดจากทะเล
อยูอยางสม่ําเสมอ  ดังนั้นคนทั่วไปจึงเลือกที่จะอยูตรงบริเวณรอบๆบานนั่นเอง   เฉพาะบานที่อยูติด
บริเวณชายหาดจะมีกระแสลมที่คอนขางแรง   จึงทําการปองกันโดยใชวัสดุตางๆ เชนทางมะพราว  
พลาสติก มาทําการบังลม

การปรับเปลี่ยนกิจกรรม   
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อลดระดับการเผาผลาญอาหารในรางกายเปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งคน

ในพื้นที่หมูบานใชปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายขึ้น  เชนการนั่งเฉยๆ   นั่งพักผอน  บางก็ใชวิธี
ผอนคลายโดยการดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ   และอาจจะทํากิจกรรมนันทนาการตางๆเพื่อใหเกิด
ความรูสึกสบาย  เชน  การตกปลา ฟงเสียงนก  เปนตน    

ภาพที่  42 การใชน้ําของคนในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่  43 การปองกันลมของคนในพื้นที่ศึกษา
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7.2  การปรับสภาพแวดลอมเพื่ออยูอยางสบาย
นอกจากการเรียนรูวิธีการปรับตัวเองใหอยูอยางสบายแลวของคนในพื้นที่ศึกษาแลว   การ

ปรับสภาพแวดลอมยังตองมีความสอดคลองกับกิจกรรมและการใชชีวิตประจําวันของคนที่อยูอาศัย
เชนกัน   จากแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายเปดโดยสามารถใหผูตอบแบบสอบถามแสดงวิธีการ
ปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหอยูอยางสบาย ( ตาราง 34 )  

คนในพื้นที่ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมเพื่ออยูอยางสบาย บริเวณ
รอบๆบาน     ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ในเวลากลางวันมากกวาตัวบาน    
นั่นคือจํานวนรอยละ 84.33  จะเลือกปรับพื้นที่บริเวณรอบบาน เชน  ปลูกตนไม  ทําศาลา    หรือที่
นั่งเลนบริเวณใตตนไม รวมถึงการปรับปรุงบริเวณใหสะอาดเรียบรอย       สวนการเลือกที่จะ

ภาพที่  44 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมตางๆ เพื่ออยูอยางสบายของคนในพื้นที่ศึกษา

ตารางที่  34 แสดงวิธีในการปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหอยูอยางสบายของคนในพื้นที่ศึกษา

การปรับสภาพแวดลอม การวิเคราะห

กิจกรรม รอยละ รวม หมายเหตุ

 1. เปดปดประตูหนาตาง 12.00

 2. จัดภายในบานใหโลงโปรง  สะอาด 2.67

 3. ติดตั้งผาใบ กันสาด 1.00

15.67
การปรับเปลี่ยนที่

สถาปตยกรรม (บาน)

 4. ปลูกตนไม 39.67

 5. ทําศาลานั่งเลน 20.33

 6. จัดบริเวณภายนอกใหสะอาดเรียบรอย 3.00

 7. ทําแคร ที่นั่ง เปล ใตตนไม 21.33

84.33
การปรับเปลี่ยนบริเวณ

รอบบาน
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ปรับตัวบานหรือบริเวณภายในบานมีอยู เพียงจํานวนรอยละ 15.67 เทานั้น   ไดแกการเปดปด
หนาตาง  ติดตั้งผาใบหรือกันสาดเพื่อปองกันแสงแดด  และน้ําฝน  และรวมถึงการดูแลความสะอาด
เรียบรอยภายในบานนั่นเอง

ตนไม    
การปลูกตนไมเพื่อปรับสภาพแวดลอมบริเวณรอบบานเพื่ออยูอยางสบาย     เปน

วิธีการที่มีจํานวนผูตอบคําถามมากที่สุด   การปลูกตนไมสรางรมเงา เพื่อใหเกิดความรมรื่น  
สวยงาม  และชวยลดปริมาณความรอนที่มาจากดินทรายภายในบริเวณบานอีกดวย    ถึงแมวาสภาพ
ดินสวนใหญจะเปนดินทรายจัดมีแรธาตุที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชอยูนอยก็ตาม     
แตชาวบานแกปญหาดวยการนําดินที่มีแรธาตุหรือดินปุยมาผสมกับดินทรายเดิม  เพื่อสามารถปลูก
ตนไมภายในบริเวณบานได     จากลักษณะดินที่ไมเอื้อตอการเพาะปลูก   ความหลากหลายของชนิด
และพันธุพืชที่สามารถขึ้นไดจึงมีอยูเพียงไมกี่ชนิด    พืชที่นิยมปลูกมากไดแกพืชที่สามารถขึ้นได
ในดินรวนปนทราย  ไดแก   สนทะเล  มะพราว  มะมวงหิมพานต   เปนตน สวนพืชที่ใหผลผลิต
และนิยมปลูกกันมาก  เชน  มะมวง   กลวยบางสายพันธุ   ซึ่งสามารถใหผลผลิตที่ เพียงพอ
รับประทานภายในครอบครัวเทานั้น    

ภาพที่  45  ตนไมในบริบททองถิ่นในพื้นที่ศึกษา
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พื้นที่ใตรมไม    
 คนสวนใหญใหความสําคัญกับบริเวณบาน  โดยเฉพาะพื้นที่ใตรมไม  เพราะมักจะใชเปน

ที่พักผอน ทํากิจกรรมตางๆ  ในเวลากลางวัน   เปนบริเวณที่มีความสบาย   มีการถายเทอากาศที่ดี
และสามารถพบปะผูคนที่เดินทางสัญจรไปมาไดสะดวก      ดังนั้น  จึงนิยมนําแคร  ซึ่งทําจากวัสดุที่
หาไดในทองถิ่น  เชน ไมไผ  หรือไมเสม็ดที่ขึ้นอยูทั่วไปในพื้นที่หมูบาน   หรือหากเจาของบานมี
ฐานะก็จะนิยมจัดหาโตะและเกาอี้ที่ทําจากหินออน  เพราะสามารถทนตอสภาพอากาศไดดีกวาไม     
วางไวตรงบริเวณลานดิน  ใตรมไมภายในบริเวณรอบบาน  และพบวามีการนําแหอวนที่หมดสภาพ
การใชงานมาผูกทําเปล  ไวสําหรับนั่งหรือนอนเลนบริเวณใตรมไมอีกดวย

ภาพที่  46  การใชพื้นที่รมไมเพื่อนั่งเลน พักผอนหรือทํากิจกรรมของคนในพื้นที่
ศึกษา

ภาพที่ 47  การใชเปลเพื่อนั่งเลน พักผอนบริเวณรอบบานของคนในพื้นที่ศึกษา
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ศาลา   
 นอกจากการปลูกตนไมเพื่อใหมีพื้นที่รมเงาภายในบริเวณบานแลว   คนในพื้นที่ศึกษายัง

นิยมปลูกสรางศาลาไวเพื่อใชในการทํากิจกรรมพักผอนในเวลากลางวัน     เพราะสามารถปองกัน
ความรอนจากแสงแดดและฝนได    ลักษณะศาลาที่นิยมปลูกสรางโดยทั่วไปมีขนาดพื้นที่ประมาณ  
4-5  ตารางเมตร  ( ความกวางและความยาวประมาณ  2 -2.5 x2-2.5 เมตร ) ยกพื้นสูงจากพื้นดิน
0.50 – 0.80 เมตร หลังคารูปทรงจั่ว   และนิยมหันหนาจั่วไปทางหนาบานหรือทิศทางที่พัดผานของ
กระแสลม  ทําจากวัสดุที่สามารถหาไดในทองถิ่น   โครงสรางนิยมทําจากไมเสม็ด และใชตับจาก
หรือสังกะสีเปนวัสดุมุงหลังคา  บริเวณที่ตั้งศาลามักจะเปนหนาบาน  ซึ่งจากการสํารวจขอมูล
ภาคสนามจะพบศาลาบริเวณหนาบานเกือบทุกหลังคาเรือน

ภาพที่  48  ศาลาสําหรับนั่งเลน พักผอนหรือทํากิจกรรมบริเวณรอบบานของคนในพื้นที่ศึกษา
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การปรับสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรม     
 การปรับสภาพแวดลอมเพื่ออยูอยางสบายที่ตัวบาน คือการเปดปดประตูหนาตาง การติดตั้ง

กันสาดเพื่อปองกันความรอนจากแสงแดดและน้ําฝน  รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดภายในบาน
เปนตน     จากคําตอบวิธีการปรับสภาพแวดลอมดังกลาว  ก็เพื่อใหอากาศภายในมีความสัมพันธกับ
อากาศภายนอก    นั่นคือการใหความสําคัญกับการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ   

อยางไรก็ตาม  การปลูกสรางที่อยูอาศัยของคนสวนใหญในพื้นที่ศึกษานั้น    ตองคํานึงถึง
การหลีกเลี่ยงการปะทะกับแรงลมจากทะเลคอนขางแรงในฤดูมรสุม   จึงไมนิยมปลูกสรางบานยก
พื้นสูง โดยยกพื้นเพียงเตี้ยๆเพื่อการระบายอากาศของพื้นตัวบานเทานั้น  แกปญหาเรื่องความชื้น
หรือแมลงจากดิน  แตจะใหความสําคัญในการระบายอากาศที่ตัวบาน  ในระดับของการอยูอาศัย  
โดยการทําชองเปด  ฝาไหล ชองเปดหรือผนัง   รวมถึงหลังคาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการระบาย
อากาศภายในตัวบาน    

ภาพที่  49  วัสดุธรรมชาติที่ใชทําผนัง
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ประตูหนาตาง    
การเลือกวิธีเปดปดประตูหนาตางเพื่ออยูอยางสบายนั้น   เปนการระบายอากาศภายในบาน

อยางงาย   โดยการใชลมในธรรมชาติพัดผานชองเปดของตัวบาน   ซึ่งทําใหเกิดสภาวะสบายและ
สามารถขยายขอบเขตสภาวะสบายภายในบานไดกวางขึ้น     นอกจากนี้ยังแสดงถึงภูมิปญญาในการ
ทําชองเปดตางๆ   เพื่อใชในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของคนในพื้นที่ศึกษาอีกดวย

ภาพที่  51  ชองเปด  ประตู  หนาตางและฝาไหล

ภาพที่  50 วัสดุธรรมชาติที่ใชทําหลังคา
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ชายคาและกันสาด   
 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมเพื่ออยูอยางสบายอีกวิธีหนึ่งคือ    การทํา

หลังคาที่มีชายคายื่นยาวและการใชกันสาดผาใบ    บานเรือนสวนใหญจะมีลักษณะชายคาที่ยื่นยาว
จากตัวบาน  รวมถึงการติดตั้งกันสาดที่ทําจากผาใบ   เพื่อชวยเพิ่มพื้นที่รมเงาใหกับตัวบาน  และยัง
เปนการปองกันน้ําฝนที่สาดกระเซ็นสูผนัง  หรือภายในบานในชวงฤดูฝน   รวมถึงฝุนทราย หรือไอ
เค็มที่มาจากทะเล    เหลานี้ลวนแสดงถึงภูมิปญญาในการเรียนรูวิธีการปรับสภาพแวดลอมทาง
สถาปตยกรรม  ใหสอดคลองกับลักษณะภูมิอากาศในทองถิ่น   นอกจากนี้   ลักษณะชายคาที่ยื่นยาว
ยังใชเปนที่แขวนกรงนกเขาชวา   ซึ่งนิยมเลี้ยงกันมากในพื้นที่ศึกษาอีกดวย 

ภาพที่  52  การใชกันสาดผาใบ

ภาพที่  53  การยื่นชายคายาวของบานเรือนทั่วไปในพื้นที่ศึกษา
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พื้นที่ภายในบาน   
การปรับสภาพแวดลอมภายในบานเพื่ออยูอยางสบายไดคํานึงถึงความสะอาดเรียบรอยดวย  

ซึ่งสามารถทําไดงายและปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําวัน     หากพิจารณาถึงการใชพื้นที่ภายในบาน  
ของชาวมุสลิมจะเห็นวา   การแบงพื้นที่ใชสอย  จะทําผนังโดยกั้นเฉพาะพื้นที่ปรุงอาหารหรือสวน
ครัวเทานั้น  สวนภายในจะเปนลักษณะพื้นที่โลง    ไมนิยมกั้นผนังหองหรือแบงสวนตางๆ  แต
มักจะใชความแตกตางของกิจกรรมแสดงความเปนสวนตัวของคนในบาน  เชน  พื้นที่พักผอน  
พื้นที่นอน พื้นที่ละหมาด  หรือโดยการใชผามานหรือตูที่สามารถเคลื่อนยายมาทําการกั้นพื้นที่สวน
นอนเทานั้น      ลักษณะดังกลาว   ทําใหภายในบานมีการระบายอากาศที่ดี  ไมมีผนังกีดขวางทิศทาง
ของกระแสลมเขาออกจากภายนอก  ดวยเหตุนี้เพียงแควิธีการดูแลรักษาทําความสะอาด  ความ
เรียบรอยก็สามารถทําใหเกิดความรูสึกสบายภายในบานไดแลว

ภาพที่  54  การใชพื้นที่ภายในบาน
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การปรับตัวหรือการปรับสภาพแวดลอม  เพื่อใหเกิดความรูสึกสบายทั้งหมดนี้   สามารถสรุปได
อยางคราวๆ  มีอยูดวยกัน 7 ประการ ดังนี้

1.   การใชน้ํา  :  การลางหนา  อาบน้ํา หรือการดื่มน้ํา  เปนวิธีการปรับตัวเองเพื่อใหเกิด
ความรูสึกสบายอยางงายที่สุด  

2.   การใชลม  :  การนั่งเลน  หรืออยูในบริเวณที่มีลมธรรมชาติพัดผาน  เปนวิธีการปรับตัว
เองเพื่ออยูอยางสบายกับสภาพแวดลอมที่มีในธรรมชาติ  โดยไมตองพึ่งพาการใชพลังงาน

3.   การปรับเปลี่ยนสถานที่  :  การยายไปอยูบริเวณตางๆ เชน เฉลียงหนาบาน  แครหรือ
เปลใตตนไม   ศาลา หรือบริเวณริมทะเล   เปนการปรับตัวเองเพื่ออยูอยางสบาย  ที่ เขากับ
ชีวิตประจําวัน

4.  กิจกรรมที่ทํา  :  ความรอนที่เกิดขึ้นในรางกาย  ขึ้นอยูกับกิจกรรมหรืออิริยาบถตางๆ  
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ทําเพื่อใหรูสึกสบายขึ้น  เชน  การนั่งเลน  นอนเลน  จะทําใหระดับการ
เผาผลาญอาหารในรางกายลดลง

5.  เสื้อผาเครื่องแตงกาย  :  การปรับเปลี่ยนเสื้อผาเครื่องนุงหม  ใหเหมาะสมกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะ  การใสเสื้อผาที่โปรงสบายในสภาพอากาศที่รอน  แตตอง
คํานึงถึงการแตงกายที่ถูกตองตามสภาพสังคม  และขอกําหนดทางศาสนา

6.  การปลูกตนไม  :  การปลูกตนไมเปนการชวยรักษาความสดชื่น   และเกิดรมเงา
ตลอดจนเปนการสรางทัศนียภาพที่สวยงาม    และทําใหมีความรูสึกสบายขึ้น

7.  สถาปตยกรรม  :  การปรับเปลี่ยนองคประกอบของที่อยูอาศัย  ใหเกิดความสบายขึ้นเชน  
การติดตั้งกันสาด  การทําชายคาที่ยื่นยาว  หรือการเปดปดประตูหนาตาง  เปนตน  
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บทที่ 6
บทสรุป การประยุกตใช และขอเสนอแนะ

1.   บทสรุป
วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาสภาวะสบายและวิธีการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของชาว

มุสลิม ที่อาศัยอยูแถบชายทะเล ฝงตะวันออกของจังหวัดสงขลา       โดยใชวิธีการศึกษาทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพดวยการพรรณนา  และการวิจัยเชิงปริมาณดวยการศึกษาขอมูลแลวใชการวิเคราะหตาม
หลักทางสถิติ   การผสมผสานวิธีการศึกษาทั้งสองแบบนี้สามารถชวยอธิบายผลของการวิจัยออกมา
อยางเปนรูปธรรม   และประยุกตใชกับการออกแบบทางสถาปตยกรรม  ที่มุงเนนในการประหยัด
พลังงาน  การใชทรัพยากรทองถิ่น   ตลอดจนความเขาใจในวิถีชีวิต  ที่มีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติในทองถิ่นได   ซึ่งความรูพื้นฐานที่ใชในการศึกษานี้ประกอบดวย
สาระสําคัญ 3 ประการ คือ สภาวะสบาย  ภูมิศาสตรพื้นที่ศึกษา และบริบททองถิ่น

สภาวะสบาย คือ ความสมดุลของการถายเทความรอนระหวางรางกายมนุษยและ
สิ่งแวดลอม  โดยจะทําการพิจารณาปจจัยตางๆ   ทั้งปจจัยทางสภาพอากาศซึ่งประกอบดวย  
อุณหภูมิ  รังสีความรอน  ความชื้น และความเร็วลม   และปจจัยทางดานบุคคล ไดแก กิจกรรมที่
กระทําอยูหรือคาการเผาผลาญอาหารในรางกาย และเสื้อผาที่สวมใสหรือคาความเปนฉนวน   ซึ่ง
ไดผลสรุปออกมาเปนการกําหนดขอบเขตสภาวะสบาย  และคามาตรฐานสภาวะสบาย    จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวานอกจากปจจัยหลักทั้ง 2 แลว  ยังมีปจจัยอื่นๆ  อีกหลายปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการศึกษาสภาวะสบาย   ซึ่งเปนผลมาจากการศึกษาสภาวะสบายในภาคสนาม   
กอใหเกิดทฤษฎีรูปแบบการปรับตัว  ทั้งนี้  รูปแบบการปรับตัวเพื่อใหอยูอยางสบายยังสามารถแบง
ไดเปนการปรับตัวเองและการปรับสภาพแวดลอม  ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงระหวางสภาวะสบาย
และสภาพทางภูมิศาสตรทองถิ่นไดอยางสอดคลอง    
ภูมิศาสตรของพื้นที่ศึกษาในงานวิทยานิพนธนี้ ประกอบดวยพื้นที่ 3 ชุมชน คือ   ชุมชนบานปาก
บางสะกอม  ชุมชนบานตลิ่งชัน  และชุมชนบานทาคลอง   ทั้ง 3 ชุมชนนี้ตั้งอยูในเขตอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา  เปนหมูบานที่มีอาณาเขตติดกัน   ตามแนวชายฝงทะเลดานตะวันออก   พื้นที่สวน
ใหญเปนที่ราบชายฝง   มีคลองที่สําคัญคือ คลองนาทับและคลองเทพาไหลลงสูทะเลที่ชุมชนบาน
ทาคลองและชุมชนบานปากบางสะกอม  สภาพพื้นดินทั้ง 3 ชุมชนสวนใหญจะเปนดินทรายจัด 
ยกเวนพื้นที่บริเวณริมคลองจะเปนลักษณะดินรวนปนทราย  และเปนดินโคลน
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      ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษา จัดอยูในประเภทมรสุมเขตรอน  อุณหภูมิอยูในระดับสูง
คอนขางคงที่  โดยอากาศไมรอนจัดจนเกินไป  มีปริมาณฝนแตกตางกันไปตามฤดูลมมรสุม  สามารถ
แบงออกได 2  ฤดูคือ  ฤดูฝนที่ยาวนานถึงประมาณ  8 เดือน   เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนพฤษภาคม จนถึง
ชวงกลางเดือนกุมภาพันธ  และฤดูรอน  เริ่มตั้งแตในชวงเดือนกุมภาพันธ  ถึงเดือนเมษายน ในระยะนี้
จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งเปนลมรอนและชื้นจึงทําใหมีสภาพอากาศที่รอน
และชื้นโดยทั่วไป  แตอุณหภูมิจะไมสูงมากนักเนื่องจากจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดทะเล  อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดทั้งปอยูที่ 27.8 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนคือ 28.7 องศาเซลเซียส  
และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมกราคมอยูที่  26.8 องศาเซลเซียส      สวนความชื้นสัมพัทธในอากาศ
โดยเฉลี่ยสูงสุดในชวงเดือนพฤศจิกายน คือ 84 % และมีปริมาณคาเฉลี่ยต่ําสุดในชวงเดือนสิงหาคม คือ 
74 % โดยมีความชื้นสัมพัทธในอากาศเฉลี่ยตลอดป 78  %     ความเร็วลมมีคาเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูที่ 1.34 
เมตรตอวินาที และมีคาเฉลี่ยสูงสุดตอปอยูที่ 12.70 เมตรตอวินาที     ซึ่งทิศทางของลมที่พัดนั้นจะ
เปนไปตามฤดูกาล  คือ ลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะปรากฏในชวง
เดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึงเดือนเมษายน   และพัดมาจากทางทิศตะวันตกถึงทิศตะวันตกเฉียงใต ก็จะ
ปรากฏในชวงเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  นอกจากนี้ในพื้นที่ศึกษายังไดรับอิทธิพลจากลมประจํา
ถิ่นคือลมบกลมทะเล    พัดระหวางทะเลกับฝงอยูตลอดเวลาอีกดวย     

      ลักษณะทางสังคมของคนในพื้นที่ศึกษานั้น  เปนลักษณะสังคมแบบชนบท  มีความเปนอยู
แบบเรียบงายพึ่งพาอาศัยตนเองและพึ่งพาอาศัยกันและกัน  มีความรักความสามัคคี   มากกวารอยละ 90  
ของประชากรในพื้นที่  นับถือศาสนาอิสลาม  ดังนั้นรูปแบบการดําเนินชีวิต  การอยูอาศัย  การประกอบ
อาชีพ ภาษา ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาและแนวความคิดของคนในชุมชน  จึงสะทอนออกมาเปน
รูปแบบทางวัฒนธรรม  ตามหลักปฏิบัติที่บัญญัติไวทางศาสนา  ซึ่งคนในพื้นที่ยึดถือปฏิบัติกันอยาง
เครงครัด  เชน วัฒนธรรมการแตงกาย  วัฒนธรรมทางภาษา  การละหมาด  ตลอดจนพิธีกรรมตางๆ เปน
ตน  ซึ่งหลักทางศาสนาเหลานี้ เสมือนเปนกฎเกณฑในการอยูรวมกัน   ทําใหแนวความคิดและวิถี
ปฏิบัติของคนในชุมชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดความสามัคคีและความสงบสุขในสังคมของ
คนในพื้นที่

       การประกอบอาชีพของคนในชุมชน   สวนใหญจะทําประมงเปนหลัก เปนการทําประมง
พื้นบาน  ใชเรือขนาดเล็กออกจับสัตวทะเลบริเวณใกลชายฝง  ใชเครื่องมือและอุปกรณที่ทําขึ้นเอง    
และอาชีพอื่นๆ ที่สงเสริมการทําประมง  เชน การทําอวน  การตอเรือ รวมถึงการแปรรูปสัตวน้ําที่จับมา
ไดเพื่อจําหนาย  เชน  การทํากุงแหง  กะป  ปลาเค็ม หอยเสียบดองเปนตน    นอกจากนี้คนในชุมชนยัง
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นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงเพื่อแขงขัน และเพาะพันธุเพื่อจําหนาย  รวมถึงอาชีพการทําอุปกรณเกี่ยวกับ
การสงเสริมการเลี้ยงนกเขาชวา  เชน การขายอาหาร  การทํากรงนก  สามารถสรางรายไดใหกับคนใน
ชุมชนอีกดวย

      ลักษณะทางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยนั้น   สวนใหญเปนแบบบานเดี่ยวชั้นเดียว มีทั้งแบบ
ยกพื้นเตี้ยๆ  เพื่อใชเก็บของ  และแบบไมยกพื้น   บริเวณโดยรอบนิยมกั้นอาณาเขตดวยรั้วที่ทําจากวัสดุ
ที่หาไดในทองถิ่น วัสดุที่นํามาใชในการกอสราง  คอนขางหลากหลาย  เชน การกออิฐฉาบปูน  การใช
ไมและวัสดุที่พอหาได     นิยมทําเฉลียงหนาบานกอนเขาภายในบานเพื่อใชนั่งเลน พักผอน และตอนรับ
แขก    ภายในบานนิยมแบงพื้นที่ออกเปน 2  สวน  คือ สวนของการอยูอาศัย   และสวนครัวสําหรับ
ทําอาหาร   สวนของการอยูอาศัยนั้นมักทําเปนพื้นที่โลง   สามารถปรับการใชพื้นที่ไดอยางสะดวก   
อาจใชผามานหรือตูเสื้อผาก้ันสวนนอนกับสวนเอนกประสงคที่ใชสําหรับพักผอน  หรือการทําละหมาด   
ภายนอกบานจะขุดบอน้ําจืดไวตรงตําแหนงขางบาน  นิยมทําศาลา แคร   เปล หรือมานั่งใตรมไมเพื่อ
พักผอน ทํากิจกรรมในชวงกลางวัน  ใชวัสดุที่หาไดเชน ไมไผ ไมเสเม็ด แหอวนเกาๆ  มาทําแนวรั้ว  
หรือทําคอกสัตวภายในบริเวณบาน     

     วิถีชีวิตความเปนอยูในชีวิตประจําวันของคนสวนใหญในชุมชน  มักนิยมอยูนอกบานโดย
จะนั่งเลนพักผอน ทํากิจกรรม  เนื่องจากบริเวณภายนอกบานเปนพื้นที่โลง   การระบายอากาศและการ
ถายเทความรอนจากกระแสลมที่มีความชื้น จะชวยพัดพาความรอนของอุณหภูมิในอากาศไดดีกวา
ภายในบานในชวงกลางวัน   ประกอบกับลักษณะของการอยูอาศัยแบบสังคมชนบทของชาวมุสลิมนั้น  
มีรูปแบบของการรวมกลุม การมีมนุษยสัมพันธ การทักทาย ดังนั้นการอยูภายนอกบานทําใหไดมีการ
พบปะพูดคุยทักทายกันมากกวา   หากฝนตกในชวงกลางวันก็จะพากันมาอยูบริเวณเฉลียงหนาบาน  ซึ่ง
สามารถกันน้ําฝนได

      จากลักษณะการอยูอาศัยดังกลาว  ลวนแสดงถึงการอยูอาศัยแบบพึ่งพาธรรมชาติ   ไมตอง
ใชพลังงานในการเปดไฟแสงสวาง   ไมตองเปดพัดลมระบายความรอนและอื่นๆ   เปนการประหยัด
พลังงานที่มีประสิทธิภาพตามวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทอีกดวย   สวนพื้นที่ภายในบานจะใชอยูอาศัยใน
เวลาค่ําคืน   เปนการอยูอาศัยที่มีความสอดคลองกับระบบธรรมชาติ   ซึ่งเปนการเรียนรูที่จะปลูกสรางที่
พักอาศัยใหเหมาะสมกับสภาพของภูมิศาสตร  คํานึงถึงการระบายอากาศ  การควบคุมปริมาณความชื้น 
การปองกันแสงแดดและความรอนที่เขาสูภายในบานหรือการปองกันแรงลม  และฝุนทรายที่พัดมาจาก
บริเวณชายทะเล   เหลานี้ลวนแสดงถึงลักษณะทางภูมิปญญาทองถิ่นของคนในชุมชนอีกดวย
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     ในการศึกษาวิทยานิพนธชิ้นนี้   จึงมุงเนนที่จะอธิบายลักษณะความสัมพันธ  ระหวางการ
ดําเนินชีวิต  ความเปนอยูที่มีความสอดคลองกับลักษณะทั่วไปของสภาพแวดลอม วัฒนธรรมและ
ความรูสึกของคนในพื้นที่ศึกษาตามความเปนจริงในชีวิตประจําวัน  การสํารวจขอมูลภาคสนามจะใช
แบบสอบถามเปนชุดขอมูลโดยใหคนในทองถิ่นเปนผูตอบ    และทําการบันทึกขอมูลสภาพอากาศโดย
ใชเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศในเวลาและสถานที่เดียวกัน  ในแบบสอบถามไดตั้งคําถามถึง
ความรูสึกในสภาพอากาศ  ความรูสึกสบาย  รวมถึงวิธีการปรับตัวและสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิด
ความรูสึกสบาย  นอกจากนี้ยังไดทําการบันทึกขอมูลสวนบุคคลไวดวย เชน ชื่อ  นามสกุล  อายุ  เพศ  
กิจกรรมที่กระทําอยู และเสื้อผาที่สวมใส

     จํานวนขอมูลในการสํารวจภาคสนามที่ไดจากผูตอบแบบสอบถาม  รวมทั้งหมด 300 ชุด   
โดยเริ่มทําการสํารวจภาคสนาม  ตั้งแตวันที่ 11 มค. 2553  จนถึงวันที่ 15 มค.2553 เปนเวลาทั้งสิ้น 4 วัน         
( วันที่  14  มค. 2553 เปนวันที่หยุดทําการลงพื้นที่ 1 วัน )    คนในทองถิ่นที่ทําการตอบแบบสอบถาม
ลวนแลวแตเปนชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่และนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ
ตั้งแตต่ํากวา 20 ป จนถึงมากกวา 60 ปโดยกลุมที่มากสุดอยูในชวง 20 – 39 ป รองลงมาคือกลุมในชวง
อายุ 40 - 59 ป   โดยมีเพศชายรอยละ 44 และเพศหญิงรอยละ56   สวนมากผูตอบแบบสอบถามจะ
นั่งเลน พักผอน นอกนั้นจะเปนนั่งทํางาน  ยืน นอนเลน  และเดิน   เสื้อผาที่สวมใสไดคํานวณคาความ
เปนฉนวนมีตั้งแต    0.13 - 0.19 clo-value ( ใสกางเกงขาสั้น ถอดเสื้อ และไมสวมรองเทา )     จนถึง 
0.52 clo-value  ( ใสเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว ผาโพกหัว และสวมรองเทาแตะ )โดยกลุมที่มีมาก
ที่สุดมีคาอยูระหวาง 0.30 - 0.39 clo-value  ( ตัวอยางเชน คา 0.32 clo-value  จะสวมใสเสื้อยืด ผาถุง 
และไมสวมใสรองเทา  หรือคา  0.37 clo-value จะสวมใส เสื้อยืด กางเกงขายาว และไมสวมใสรองเทา ) 
รองลงมาคือกลุมที่มีคาอยูระหวาง  0.40 - 0.49 clo  ( ตัวอยางเชน คา 0.48 clo-valueจะสวมใสเสื้อเชิ้ต
แขนยาว ผาถุง ผาคลุมศีรษะใบหนา และสวมใสรองเทาแตะหรือ คา 0.45 clo-value จะสวมใสเสื้อเชิ้ต
แขนสั้น  กางเกงขายาว  และสวมใสรองเทาแตะ )

     บริบททางสภาพแวดลอมที่ชาวบานสวนมากจะมานั่งเลนพักผอนคือ  บริเวณเฉลียงหนา
บาน    และรองลงมาคือ  ศาลาบริเวณหนาบาน  ซึ่งนิยมทําดวยวัสดุงายๆ  ที่มีในธรรมชาติ เชน ไมไผ 
ตับจาก    และบริเวณใตตนไมที่ใหรมเงาภายในบริเวณบาน  ซึ่งจะนิยมทําเปล แคร หรือมานั่งแบบ
งายๆ และหากรูสึกวายังรอนอบอาว   ก็จะนิยมเดินไปนั่งเลนพักผอนที่ชายทะเล   หรือทางเดินขางทาง

     สภาพอากาศที่ไดจากการตรวจวัดพบวา ในชวงเชา ( เวลาประมาณ10.00นาฬิกา    อุณหภูมิ
ในอากาศเฉลี่ยจะอยูที่ 30.82 องศาเซลเซียส      และจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  จนถึงชวงบาย ( เวลา 14.00 
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นาฬิกา) จะมีอุณหภูมิในอากาศเฉลี่ยจะอยูที่ 32.4 องศาเซลเซียส  และจะคอยๆ  ลดต่ําลงเรื่อยๆ  ในชวง
เย็นจนถึงเวลา 18.00  นาฬิกา   อุณหภูมิในอากาศเฉลี่ยจะอยูที่ 28.18 องศาเซลเซียส     ในขณะเดียวกัน
ปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศ   จะมีลักษณะความสัมพันธแบบผกผันกับอุณหภูมิในอากาศในชวง
เชา ( เวลาประมาณ10.00นาฬิกา )   ปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศเฉลี่ยจะอยูที่ประมาณรอยละ
62.67   และจะลดต่ําลง  เรื่อยๆ  จนถึงชวงบาย ( เวลา 14.00 นาฬิกา) ปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศ
เฉลี่ยจะอยูที่ประมาณรอยละ 58.69    สวนความเร็วลมที่ทําการตรวจวัดไดนั้นมีคาอยูระหวาง  0  ถึง  5  
เมตรตอวินาที โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 0.2 เมตรตอวินาที และความเร็วลมสวนใหญ มีคาระหวาง  0 - 1 เมตร
ตอวินาที 

     ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา  คนในทองถิ่นรูสึกถึงสภาพอากาศ ( ใช ASHRAE Scale)
“ปานกลาง” คอนไปทางความรูสึก“รอนเล็กนอย” และเมื่อนําคาที่ไดจากคําถามความรูสึกสบาย        
(ใช Bedford Scale) มาผนวกเขาดวยกัน  คําตอบที่ได เปนคากลางคือ  “ รูสึกสบาย” คอนไปทาง
ความรูสึก“ รูสึกสบายแบบอุนๆ” จะเห็นไดวาคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามทั้งสองนั้น   มีความ
สอดคลอง  ใกลเคียงกัน    

      คําถามที่ถามถึงเรื่องความสบาย ( ใช Comfort Scale ) และการยอมรับสภาพอากาศ ( ใช 
Acceptability Scale)   พบวาคนสวนใหญจะใหคําตอบ “ รูสึกสบายแบบปานกลาง” เปนคาสูงสุด และ
“ ยอมรับ ”  สภาพอากาศเชนนั้นวารูสึกสบาย   ซึ่งสอดคลองกับคําตอบความรูสึกตอสภาพอากาศและ
ความรูสึกสบายขางตนอยางชัดเจน   สําหรับความพอใจในสภาพอากาศ ( ใช Preference Scale) หรือ
ความตองการที่อยากจะใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  สวนใหญ เลือกคําตอบ “ไมเปลี่ยนแปลง”  
เพราะมีความพึงพอใจกับสภาพอากาศที่เปนอยูในขณะนั้นแลว        สวนคําถามเกี่ยวกับความรูสึกถึง
ความชื้นและลมสวนมากคนในทองถิ่นจะรูสึก “ กําลังพอดี ”  กับความชื้นในอากาศ  และรูสึก“ มีลม ”
และประมาณครึ่งหนึ่งของคนในทองถิ่น ตอบวา “ มีเหงื่อเล็กนอย ” กับคําถามการไหลของเหงื่อที่
ผิวหนัง

     เมื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย     สามารถจําแนกบริเวณ
ตางๆที่มีผูตอบแบบสอบถาม ออกเปน 3 บริเวณ  ไดแก  บริเวณภายในที่อยูอาศัย  เชน  ภายใน
หองรับแขก หองครัว   บริเวณรอบๆ  ที่อยูอาศัย  เชน เฉลียงหนาบาน ใตตนไม ศาลาภายหรือใตถุน
บาน  และบริเวณที่เปนพื้นที่สาธารณะ   เชน  ทางเดิน  และพื้นที่ชายทะเล    ทั้ง 3 บริเวณนั้นมีปจจัย
ทางสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน   ทําใหความรูสึกในสภาพอากาศ  และพฤติกรรมการปรับตัวของคน
ในแตละบริเวณมีความแตกตางกัน   โดยบริเวณภายในบานจะมีอุณหภูมิสูงกวา และมีปริมาณความชื้น
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สัมพัทธและความเร็วลมนอยกวา    รวมถึงความรูสึกสบายและการยอมรับสภาพอากาศที่ต่ํากวาบริเวณ
รอบๆภายนอกบาน      ดังนั้นในชวงเวลากลางวัน   คนสวนใหญจะนิยมอยูอาศัยบริเวณรอบๆภายนอก
บานมากกวาภายในบาน  โดยการทํากิจกรรมตางๆ  เชน นั่ง นอน พักผอน  ทํางาน อยูบริเวณเฉลียงหนา
บาน ใตตนไม ศาลา  ที่ปลูกสรางอยูในบริเวณบานนั่นเอง  นอกจากนี้การอยูอาศัยบริเวณดังกลาว ยัง
สามารถพบปะพูดคุย หรือทักทายผูคนที่เดินทางสัญจรผานไปผานมาไดอีกดวย    สวนบริเวณพื้นที่
สาธารณะเชน  บริเวณชายทะเล  หรือพื้นที่ถนนหนทางที่ใชในการสัญจร   ถึงแมจะมีอุณหภูมิในอากาศ
นอยที่สุด  ปริมาณความชื้นสัมพัทธและปริมาณของกระแสลมมากกวาบริเวณอื่นๆ  รวมถึงความรูสึก
สบายและการยอมรับซึ่งมีจํานวนมากที่สุด   นั่นเพราะเปนพื้นที่โลง   มีการถายเทของอากาศที่ดี   มี
กระแสลมที่พัดผานจากทะเลอยูตลอดเวลา  ทําใหรูสึกถึงความเย็นสบายไดดีกวาทุกบริเวณ    แตเพราะ
การยายไปอยูบริเวณพื้นที่สาธารณะนั้น   ตองเปนชวงเวลาที่วางเวนจากการทํางาน ภารกิจตางๆ  หรือมี
กิจธุระ   ซึ่งจะตองใชการเดินทางไป โดยคนสวนใหญจะนิยมไปนั่งเลน พักผอนบริเวณชายหาดในชวง
เย็น  เทานั้น   

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ  ตัวแปรหลักที่มีความสําคัญตอสภาวะ
สบายคือ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ      สวนความสัมพันธในลักษณะแปรผันตามกัน ระหวาง
คําตอบความรูสึกในสภาพอากาศกับความรูสึกสบาย มีคาคอนขางสูง   ความสัมพันธในลักษณะผกผัน
ระหวางความรูสึกในสภาพอากาศกับการยอมรับและระหวางความรูสึกในสภาพอากาศกับความพึง
พอใจมีคาคอนขางสูงเชนเดียวกัน  สวนความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความรูสึกในสภาพอากาศนั้น
มีคาความสัมพันธมากกวาความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธกับความรูสึกในสภาพอากาศ  

ขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชสถิติแบบถดถอยเชิงสมการเสนตรง 
พบวามีคาอุณหภูมิสบาย อยูระหวาง 26.45 - 31.94 องศาเซลเซียส (Bedford Scale ) และคาความชื้น
สัมพัทธที่ชวงระหวางรอยละ 48.5 ถึง 75  เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสภาวะสบาย จากแผนภูมิ 
Bioclimatic  Chart แลวขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากการศึกษานี้มีคาสูงกวามาก    อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาความรูสึกที่ยอมรับไดในสภาพอากาศแบบ ASHRAE Scale (-1  0  1)  ของคนในพื้นที่ศึกษา 
จะเห็นไดชัดเจนวาคนสวนใหญจะรูสึกสบายและยอมรับสภาพอากาศในขอบเขตสภาวะสบายของ
แผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา     นั่นก็แสดงวาสภาพอากาศที่
เปนจริงในพื้นที่และชวงเวลาที่ทําการศึกษานั้น  สามารถทําใหคนสวนใหญมีความรูสึกสบายและ
ยอมรับสภาพอากาศไดตามขอบเขตสภาวะสบายของแผนภูมิที่ไดจากการศึกษา
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        การอธิบายผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ไดพิจารณาวิถีการปรับตัวของคนในพื้นที่ศึกษาที่ใช
ระบบวิธีตามธรรมชาติ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการอยูแบบสบาย รูปแบบการปรับตัวมีทั้งการปรับตัวและ
การปรับสภาพแวดลอมสามารถจําแนกได 7 ประการดังนี้ 

      1.   การใชน้ํา  :  การลางหนา  อาบน้ํา หรือการดื่มน้ํา  เปนวิธีการปรับตัวเองเพื่อใหเกิด
ความรูสึกสบายอยางงายที่สุด  

       2.   การใชลม  :  การนั่งเลน  หรืออยูในบริเวณที่มีลมธรรมชาติพัดผาน  เปนวิธีการปรับตัว
เองเพื่ออยูอยางสบายกับสภาพแวดลอมที่มีในธรรมชาติ  โดยไมตองพึ่งพาการใชพลังงาน

       3.   การปรับเปลี่ยนสถานที่  :  การยายไปอยูบริเวณตางๆ เชน เฉลียงหนาบาน  แครหรือ
เปลใตตนไม   ศาลา หรือบริเวณริมทะเล   เปนการปรับตัวเองเพื่ออยูอยางสบาย  ที่เขากับชีวิตประจําวัน

       4.  กิจกรรมที่ทํา  :  ความรอนที่เกิดขึ้นในรางกาย  ขึ้นอยูกับกิจกรรมหรืออิริยาบถตางๆ  
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ทําเพื่อใหรูสึกสบายขึ้น  เชน  การนั่งเลน  นอนเลน  จะทําใหระดับการเผา
ผลาญอาหารในรางกายลดลง

       5.  เสื้อผาเครื่องแตงกาย  :  การปรับเปลี่ยนเสื้อผาเครื่องนุงหม  ใหเหมาะสมกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะ  การใสเสื้อผาที่โปรงสบายในสภาพอากาศที่รอน  แตตองคํานึงถึง
การแตงกายที่ถูกตองตามสภาพสังคม  และขอกําหนดทางศาสนา

       6.  การปลูกตนไม  :  การปลูกตนไมเปนการชวยรักษาความสดชื่น   และเกิดรมเงา
ตลอดจนเปนการสรางทัศนียภาพที่สวยงาม    และทําใหมีความรูสึกสบายขึ้น

       7.  สถาปตยกรรม  :  การปรับเปลี่ยนองคประกอบของที่อยูอาศัย  ใหเกิดความสบายขึ้น
เชน  การติดตั้งกันสาด  การทําชายคาที่ยื่นยาว  หรือการเปดปดประตูหนาตาง  เปนตน  

2.  การประยุกตใช
องคความรูตางๆ  ที่ไดจากการศึกษาสภาวะสบายของคนในพื้นที่ศึกษา   สามารถนําไปสู

แนวทางการพัฒนา  และประยุกตใชกับการออกแบบทางสถาปตยกรรม  เพื่อการอยูอาศัยที่เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพบริบทและการอยูอาศัยในระบบวิถีทางธรรมชาติไดดังนี้

       2.1   การศึกษาขอมูลตางๆ  กอนการออกแบบ
        การศึกษาขอมูลตางๆ  เพื่อนํามาวิเคราะหกอนทําการออกแบบทางสถาปตยกรรมนั้น   มี

ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับสถาปนิก   นอกจากการคํานึงถึงความสวยงามและสามารถตอบสนองความ
ตองการผูใชอาคารแลว    การออกแบบพื้นที่ตางๆนั้น   จะตองมีความสอดคลองกับสภาพทาง
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ภูมิศาสตรและบริบทตางๆ  รวมถึงความเขาใจในวัฒนธรรม   สภาพสังคมและการอยูอาศัยของคนใน
แตละพื้นที่    เพื่อนําไปสูการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชอาคารอยาง
แทจริง

        2.2   การศึกษาปจจัยที่มีผลตอสภาวะสบาย  
สภาวะสบายของคนในชุมชนนั้น  เกิดขึ้นไดจากปจจัยตางๆหลายปจจัย ซึ่งมีความเกี่ยวของ

สัมพันธกัน    สงผลตอความรูสึกสบายทั้งทางรางกายและจิตใจ   ซึ่งเปนตัวกําหนดรูปแบบวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน      

2.2.1 ปจจัยสภาพอากาศ   เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอสภาวะสบายของคนในทองถิ่น  
ดังนั้นกระบวนการศึกษาสภาวะสบายนั้น   จะตองเริ่มตนทําการศึกษาวิเคราะหปจจัยสภาพอากาศเปน
ลําดับแรก   โดยปจจัยสภาพอากาศประกอบดวย  อุณหภูมิอากาศ   ความชื้นสัมพัทธในอากาศ   
ความเร็วลม   และอุณหภูมิจากการแผรังสีความรอน  ผลที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยทางสภาพอากาศ
นั้นจะนํามาวิเคราะหควบคูกับปจจัยอื่นๆเปนขั้นตอนตอไป

2.2.2  ปจจัยสวนบุคคล มีความหลากหลายแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ เพศ และวัย 
ตลอดจนลักษณะเฉพาะของแตละคน   ปจจัยสวนบุคคลนั้นประกอบดวย   การวิเคราะหกิจกรรมที่
กําลังกระทํา โดยจะแปลงเปนคาการเผาผลาญอาหาร และการวิเคราะหความเปนฉนวนของเสื้อผาที่
สวมใส   โดยการสังเกตการณแตงกายแลวทําการแปลงเปนคาของความเปนฉนวน      ซึ่งลักษณะ
เสื้อผาที่สวมใสนั้นจะ ความสัมพันธกับสภาพอากาศ  เชน คนที่อยูอาศัยในเขตหนาว ก็จะสวมใสเสื้อผา
หนาๆเพื่อปองกันอากาศหนาวเย็น  และรักษาระดับอุณหภูมิที่ผิวกายใหมีความอบอุนทําใหระดับความ
เปนฉนวนของเสื้อผาที่สวมใสมีคาสูงกวาคนที่อยูอาศัยในเขตรอน  ซึ่งจะสวมใสเสื้อผาบางๆ  เพื่อใหมี
การระบายความรอนที่ผิวกายไดดี    จะเห็นไดวาปจจัยสวนบุคคลนั้นเปนผลมาจากอิทธิพลของปจจัย
สภาพอากาศโดยตรง    ซึ่งมีความสอดคลองสัมพันธกันและเปนตัวกําหนดรูปแบบของวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน

2.2.3  ปจจัยอื่นๆ  เปนปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานของสภาวะสบาย   ขึ้นอยู
กับลักษณะทางบุคคลที่มีความแตกตางกัน และองคประกอบของบริบททั่วไปของแตละพื้นที่   ปจจัย
อื่นๆที่มีผลตอสภาวะสบายของคนในพื้นที่ศึกษา  มีดังนี้

1. การรับรู   การรับรูของคนในทองถิ่นเกี่ยวกับสภาพอากาศ  จะมีการรับรู
สภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละฤดูกาลลวงหนา    เชน  ฤดูฝน จะมีฝนตกหนักจะทําให
ลักษณะอากาศโดยทั่วไปรูสึกเย็น   ฤดูรอน จะมีสภาพอากาศที่รอนอบอาว  ชวงมรสุม  จะมีความเร็ว
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ของกระแสลมที่พัดมาจากทะเล   จากลักษณะดังกลาว ทําใหคนในทองถิ่นคอยๆปรับสภาพรางกาย  
ความรูสึก  และเตรียมพรอมสําหรับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในแตละฤดูกาล     ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหความรูสึกในสภาพอากาศของคนในพื้นที่ศึกษานั้นไมรูสึกรอนหนาวกับสภาพอากาศจนเกินไป

2. ความเคยชิน  จากการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของสภาพอากาศที่แนนอนใน
แตละฤดูกาล  และระยะเวลาในการอยูอาศัยของคนในพื้นที่     ทําใหเกิดความเคยชินกับสภาพอากาศ  
จึงทําใหไมรูสึกรอนหนาวจนเกินไป  และสามารถปรับความรูสึกที่มีตอสภาพอากาศและยอมรับวา
สบายได  หรืออาศัยวิธีการการปรับตัวเพื่อใหเกิดความรูสึกสบายในสภาพอากาศที่เปนอยู  จากคําถาม
ถึงความรูสึกในสภาพอากาศ   ซึ่งคําตอบที่ไดคือ  คนคนสวนใหญจะรูสึกกลางๆ  คือไมรอนไมเย็น
จนเกินไป   เพราะเกิดความเคยชินกับสภาพอากาศที่เปนอยูในทองถิ่นนั่นเอง

3.  ความรูสึกทางจิตใจ   เปนความรูสึกที่มีความสําคัญกับความรูสึกสบายของ
คน  นั่นคือหากมีสภาพความรูสึกทางจิตใจที่มีความสุข  พึงพอใจ  สนุกสนาน ดีใจ  ซึ่งเปนความรูสึก
ในเชิงบวก    จะทําใหเกิดความรูสึกสบายทางรางกายขึ้นได   แมวาจะอยูในสภาพอากาศที่ไมอยูใน
ขอบเขตสภาวะสบาย     และในทางกลับกัน  หากมีสภาพจิตใจที่มีความทุกข  เสียใจ เศรา  ผิดหวัง  ซึ่ง
เปนความรูสึกในเชิงลบ   ที่สงผลใหเกิดความรูสึกไมสบายทางจิตใจ  ก็อาจทําใหเกิดความรูสึกไมสบาย
ทางรางกายได   ถึงแมวาจะอยูในสภาพอากาศที่อยูในขอบเขตสภาวะสบาย

 2.2.4  ปจจัยทางสภาพสังคม   เปนอีกปจจัยสําคัญที่มีผลตอสภาวะสบายของคนใน
ชุมชนโดยสภาพทางสังคมของแตละทองถิ่นนั้น  จะมีความหลากหลายแตกตางกันไป ซึ่งจะตอง
พิจารณาควบคูไปกับปจจัยตางๆ    ปจจัยทางสภาพสังคมนี้จะเปนตัวกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิต  
กิจกรรมตางๆ  การอยูรวมกันในสังคม  ตลอดจนแนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา  โดย
การผสมผสานกับความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต  สภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีของคนใน
ทองถิ่น    สะทอนออกมาเปนรูปแบบวัฒนธรรมของคนในชุมชน   

ปจจัยทางสภาพอากาศ

ปจจัยสวนบุคคล

     ปจจัยอื่นๆ

คนในทองถิ่น
ปจจัยทาง

สภาพ        
สังคม

 การปรับตัว

        สภาวะสบาย

แผนภูมิที่  72  แสดงความสัมพันธขององคประกอบตางๆที่มีผลตอสภาวะสบาย
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ปจจัยทางสภาพอากาศจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการอยูอาศัยของคนในชุมชน   และรวมถึง
ลักษณะสภาพทางสังคมวัฒนธรรมทางศาสนา    ซึ่งสงผลใหเกิดปจจัยสวนบุคคลและปจจัยอื่นๆ 
เหลานี้ลวนเปนตัวกําหนดรูปแบบการปรับตัวเพื่อนําไปสูสภาวะสบายของคนในชุมชน( แผนภูมิที่ 72 )    
ทําใหทราบวา องคประกอบและปจจัยและตางๆลวนมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน  และมีความสําคัญ
ตอความรูสึกสบายของคนที่อยูอาศัยในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น    การพิจารณาหาความสัมพันธของแตละ
ปจจัยนั้นสามารถทําไดทั้งการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยการนําคาที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยตางๆมาหา
คาความสัมพันธในเชิงสถิติและการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการพิจาณาควบคูกับผลที่ไดจากการ
วิเคราะหในเชิงปริมาณ  จากวิธีการดังกลาวจะสามารถนําไปสูการวิเคราะห ขอบเขตสภาวะสบาย 
ตลอดจนวิธีการปรับตัวเพื่ออยูอยางสบายของคนในพื้นที่ศึกษาได  

2.3    การศึกษาวิธีการปรับตัว
การศึกษาวิธีการปรับตัวของคนในทองถิ่น โดยการสํารวจภาคสนามนั้นจะทําใหไดคําตอบ

ความรูสึกโดยตรงที่เปนจริงจากคนในพื้นที่ศึกษา    ซึ่งสามารถนําผลของสภาวะสบายที่ผนวกกับการ
ปรับตัวเพื่ออยูอยางสบายมาใชไดจริง     จากการศึกษาวิถีชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่ศึกษาพบวา  วิถี
ชีวิตของคนในพื้นที่ศึกษานั้นมีการใชพลังงานไฟฟาเทาที่จําเปนเทานั้น   โดยในชวงกลางวัน   แทบจะ
มิตองอาศัยพลังงานไฟฟาเลย   นั่นเพราะคนสวนใหญมักจะใชชีวิตบริเวณภายนอกบาน โดยจะใชแสง
สวางจากดวงอาทิตยและกระแสลมธรรมชาติ โดยจะใชพลังงานไฟฟาในการผลิตแสงสวางและอาจจะ
ดูทีวี พัดลม และอุปกรณไฟฟาตางๆเทาที่จําเปนในชวงค่ํากอนเขานอนเทานั้น    จากลักษณะดังกลาว
สามารถนําวิธีการปรับตัวเพื่ออยูอยางสบายในระบบวิธีแบบธรรมชาติมาใชกับการออกแบบงานทาง
สถาปตยกรรมซึ่งทําใหเกิดการใชอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็จะเปนการลดการ
ใชพลังงานไดอีกดวย
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2.4 การศึกษาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ลักษณะของวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน   คือภาพรวมในการดํารงชีวิตซึ่งเปน

ลักษณะเฉพาะของคนในพื้นที่ศึกษา   มีลักษณะที่แสดงออกเปนรูปธรรมเห็นไดชัด ซึ่งประกอบดวย
2.4.1  วัฒนธรรมการแตงกาย    ลักษณะการแตงกายของคนในพื้นที่ศึกษานั้นจะนิยม

แตงกายโดยจะตองปกปดรางกายใหมิดชิด   ผูหญิงนิยมนุงผาถุงที่ยาวถึงตาตุม  สวมเสื้อแขนยาวหรือ
แขนสั้นและสวมใสผาคลุมศีรษะ( ฮิญาบ ) ปกปดเสนผมและลําคอ  สวนฝายชายนิยมนุงผาโสรงยาวเลย
หัวเขา  สวมเสื้อเชิตแขนยาวหรือแขนสั้นและสวมใสหมวก ( กะปเยาะห ) หรือโพกผา   มักจะนิยมแตง
กายดวยผาฝายบางๆมีลวดลายตามรูปแบบของชาวไทยมุสลิม

2.4.2  วัฒนธรรมการปฏิบัติตน   กิจกรรมตางๆและการปฏิบัติตนของคนในพื้นที่
ศึกษานั้นมีลักษณะรูปแบบที่เปนเอกลักษณหลายอยาง เชน การทําพิธีละหมาดอยางพรอมเพรียงกันทุก

   คนในทองถิ่น

    สภาวะสบาย

วิธีการ               
ปรับตัว

  การปรับตัวเอง 

การใชน้ํา

การใชลม

 การแตงกาย

กิจกรรม

เปลี่ยนสถานที่

การปรับสภาพ
     แวดลอม 

บริเวณบาน 

ตัวบาน 

ภายในบาน 

แผนภูมทิี่  73 แสดงวิธีการปรับตัวเพื่อเขาสูสภาวะสบายของคนในชุมชน
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วัน   การไมดื่มสุรา  การไมรับประทานหรือเลี้ยงสุกร  การสงเสริมเรียนรูทางศาสนา   การประกอบ
อาชีพ รวมถึงการปฏิบัติตนตามหลักพิธีทางศาสนาอยางเครงครัดในชีวิตประจําวัน

2.4.3  วัฒนธรรมในการอยูอาศัย   วัฒนธรรมในการอยูอาศัยของคนในพื้นที่ศึกษานั้น
ประกอบดวยลักษณะตางๆ เชน การปลูกสรางที่พักอาศัยรายลอมมัสยิด  ทําใหอาคารทางศาสนาเปน
เสมือนศูนยรวมของชุมชน  และการนําลักษณะทางศาสนามาใชกับที่พักอาศัยเชน  การกําหนดพื้นที่
ภายในบานเพื่อการละหมาด  การตกแตงสวนตางๆของบาน  ดวยลวดลายและรูปแบบทางศาสนา   
รวมถึงการใชพื้นที่ตางๆ    หรือการรวมกลุมกันทํากิจกรรมตางๆเชนการแขงนก  การชวยกันซอมอวน
อุปกรณทําประมง  หรือการเดินทางไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดในวันศุกรของสัปดาห   เหลานี้เปน
ลักษณะความสําพันธทางสังคมซึ่งเปนลักษณะวัฒนธรรมในการอยูอาศัยของคนในชุมชน

รูปแบบของแตละวัฒนธรรมขางตนนั้น     มีองคประกอบพื้นฐานจากการผสมผสานกัน
ระหวางความตองการพื้นฐานในแตละวัฒนธรรม    กับลักษณะสภาพภูมิศาสตรของชุมชน  รวมถึง
ลักษณะสภาพทางสังคม  ศาสนา  และความตองการเขาสูสภาวะสบาย( แผนภูมิที่ 74 )   องคประกอบ

ลักษณะทาง
สังคม ศาสนา

ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร 

สภาวะสบาย 

การแตงกาย กิจกรรม การใชพื้นที่
สถาปตยกรรม 

วัฒนธรรม
การแตงกาย 

วัฒนธรรม
การปฏิบัติตน

วัฒนธรรม
การอยูอาศัย

วัฒนธรรมการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน

แผนภูมิที่  74 แสดงโครงสรางทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน
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เหลานี้จะเปนตัวกําหนดทิศทางและรูปแบบของวัฒนธรรมตางๆ    ซึ่งไดรับการยอมรับและยึดถือเปน
วิถีปฏิบัติสืบทอดกันมา     จนกลายเปนลักษณะและรูปแบบทางวัฒนธรรมของการดําเนินชีวิตของคน
ในชุมชนนั่นเอง

เมื่อพิจารณาความสามารถในการจัดการสภาพแวดลอมที่สรางขึ้นในเรื่องของวัฒนธรรมการอยู
อาศัยของคนในทองถิ่นเพื่อใหมีความสัมพันธกับสภาพทางภูมิศาสตร    จะสามารถเห็นถึงภูมิปญญาที่
แฝงอยูในการปลูกสรางบานเรือนที่พักอาศัย   ซึ่งกอใหเกิดรูปแบบที่ปรากฏทั่วไปในทองถิ่น

ลักษณะบานเรือนของคนในพื้นที่ศึกษาเดิมนั้น  มักเลือกใชโครงสรางและวัสดุประกอบตางๆ
ที่ทําจากไมเนื้อแข็งและวัสดุอื่นที่พอจะหาไดในทองถิ่น  มีรูปทรงและลักษณะเปนแบบพื้นบานเรียบ
งาย  ไมนิยมยกพื้นสูง หรืออาจยกเพียงเตี้ยๆเพื่อปองกันการปะทะของแรงลมที่มาจากทะเล  หลังคามี
ความลาดชันและมักจะยื่นชายคายาว   ลักษณะของประตูหนาตางและชองเปดตางๆ  ก็มีความสัมพันธ
กับทิศทางของลม  การเลือกใชวัสดุที่ทําผนังและรูปแบบที่เปนฝาไหลสามารถซึ่งใชในการระบาย
อากาศไดดี  รวมทั้งลวดลายที่ตกแตงซึ่งปรากฏในสวนตางๆก็เปนลักษณะของชาวมุสลิม   เหลานี้เปน
ภูมิปญญาของคนในทองถิ่น  ซึ่งเปนผลของความสามารถในการสรางที่อยูอาศัยที่มีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ   เปนมรดกสืบทอดทางสังคมจนกลายเปนวัฒนธรรมการสรางบานเรือน
ที่อยูอาศัยของคนในทองถิ่น

ในปจจุบัน  ในการสรางที่อยูอาศัยของคนในพื้นที่    ไดพัฒนาไป เชน ใชคอนกรีตในการทํา
โครงสราง  ผนังกออิฐฉาบปูน  มุงหลังคาดวยกระเบื้อง   ซึ่งเปนวัสดุที่มีความคงทน  แข็งแรงขึ้น  แตยัง
มีการผสมผสานกับการปลูกสรางที่อยูอาศัยแบบเดิม    ซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไปในชุมชน

การศึกษาลักษณะที่อยูอาศัยซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่นนั้น   สามารถใชเปนตนแบบ
เพื่อเปนแนวทางประยุกตใชในการออกแบบอาคารบานเรือน ที่อยูอาศัยใหมีความสอดคลองกับลักษณะ
สภาพทางภูมิศาสตรและใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่น  รวมถึงสภาพสังคม และวัฒนธรรมการอยูอาศัย
ของคนในชุมชน 

ภาพที่  55 ภูมิปญญาเดิมของเรือนพื้นถิ่น
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2.5 ขอบเขตสภาวะสบาย  
ขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากการวิเคราะหนั้น  แสดงเปนแผนภูมิระหวางอุณหภูมิและปริมาณความชื้น
สัมพัทธ    โดยอุณหภูมิสบาย Comfort  มีขอบเขตอยูระหวาง 26.45-31.94  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ที่สามารถยอมรับไดวาสบาย Thermal acceptability จะมีขอบเขตอยูระหวาง 28.65 – 34.21 องศา
เซลเซียสและคาความชื้นสัมพัทธสบายที่ชวงระหวางรอยละ 48.5 ถึง 75  

 ฐานขอมูลที่ไดนั้นมาจากคนที่อยูอาศัยในพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนผลมาจากความสัมพันธกัน
ระหวางลักษณะการอยูอาศัยกับสภาพแวดลอมและบริบทตางๆที่มีในทองถิ่น    ดังนั้นแผนภูมิบางสวน
ของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา  นี้จึงสามารถใชกับพื้นที่ศึกษารวมถึงชวงเวลา
ที่ทําการศึกษาเทานั้น    แตหากตองการนําแผนภูมิขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากการศึกษานี้  ไป
ประยุกตใชกับพื้นที่อื่นๆ   จะตองพิจารณาปจจัยตางๆที่มีความแตกตางไปจากพื้นที่ศึกษา เชน ชวงเวลา  
สภาพภูมิศาสตร สภาพสังคมวัฒนธรรม  และรูปแบบการดําเนินชีวิต  เปนตน

แผนภูมิที่  75 แผนภูมิบางสวนของขอบเขตสภาวะสบายที่ไดจากชวงเวลาในการศึกษา 

ใชประกอบกับคาระดับกิจกรรม 1.1 met-value และคาความเปนฉนวนของ
เสื้อผา  0.36  clo-value
ความเร็วลมเฉลี่ย 0.87 เมตรตอวินาที
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3. ขอเสนอแนะ  
จากการศึกษาวิจัยนี้  ผูศึกษามีขอเสนอแนะซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติม

เพื่อใหเกิดประโยชนในการศึกษาสภาวะสบายอื่นๆดังนี้
3.1  ควรทําการสํารวจขอมูลภาคสนามใหครบทั้ง 3 ฤดู  เพื่อจะสามารถพิจารณาความแตกตาง

ของสภาพอากาศและวิธีการปรับตัวเพื่อใหอยูอยางสบาย  ที่มีความแตกตางกันออกไปในแตละชวง
ฤดูกาล   ซึ่งจะสามารถกําหนดขอบเขตสภาวะสบายที่ใชคลอบคลุมในพื้นที่ศึกษาไดตลอดทั้งป

3.2  ขอบเขตสภาวะสบายที่นําเสนอขึ้นใหมของงานวิจัยนี้เปนผลมาจากการศึกษาขอมูลของ
คนสภาพแวดลอม และบริบทตางๆในสถานที่จริง    ฉะนั้นจึงควรนํามาใชเปนบรรทัดฐานอางอิง
สําหรับการออกแบบสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในพื้นที่ศึกษา  แทนขอบเขตสภาวะ
สบายสากล
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ภาคผนวก ก.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยที่มีเนื้อหาและกระบวนการศึกษาเกี่ยวของสอดคลองกับ

หัวขอวิทยานิพนธ    เรื่อง “การศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของชาวไทยมุสลิม 
บนพื้นที่ชายฝงทะเลสงขลา”  เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา  วิธีการศึกษา ตลอดจนการทําการ
วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา จากเนื้อหาของงานวิจัยที่จะไดนําเสนอดังตอไปนี้

งานวิจัยที่ 1.   
การศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น
Thermal Comfort and Adaptability to Living for Local People
โดย : กิจชัย จิตขจรนิช
          คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547

ทําการศึกษาเรื่องสภาวะสบายและการปรับตัวใหอยูแบบสบายของคนในทองถิ่น และบริบท
บริเวณลุมน้ําจังหวัดนครปฐม   ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรีทางภาคตะวันตกของประเทศไทย การ
วิจัยครั้งนี้ทําในชวง1ป ของเดือน มีนาคม 2546 ถึงเดือน ตุลาคม 2547   โดยการใชวิธีสํารวจ surveys 
ความพึงพอใจของคนกับสภาพภูมิอากาศ ที่อยูในพื้นที่ ที่ทําการศึกษาจากแบบสอบถาม questionnaire 
จากนั้นนําผลการสํารวจมาทําการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร อีกครั้งเพื่อสรุปผล    นอกจากนั้น
ยังใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับตรวจวัดปจจัยสภาพแวดลอมตางๆที่มีผลตอสภาวะสบายของคน
ทองถิ่นดวย เชน อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม  จากนั้นนําผลที่ไดมาทําการสรุปรวมกัน เพื่อทํา
การวิเคราะห

จากการศึกษา ทําใหไดผลสรุปคือ   คนสวนใหญจะรูสึกรอนมากกวา จึงทําใหสรุปวา อยากให
อุณหภูมิเย็นลงกวานี้นาจะทําใหรูสึกสบาย รูสึกวารอนมากในชวงหนารอน และรอนปานกลางในชวง
หนาฝน และไดนําเสนอแผนภูมิขอบเขตสภาวะนาสบายขึ้นใหม โดยใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหทาง
สถิติ ซึ่งมีคาอุณหภูมิสบายอยูที่ 28.8-29.7 องศาเซลเซียส     และที่อุณหภูมิ 25.6-31.5 องศาเซลเซียสจะ
รูสึกสบายถามีความชื้นสัมพัทธอยูที่รอยละ62.2-90.0  ซึ่งจะมีคาสูงมากเมื่อเทียบกับเขตความสบาย
สากล   และพบวาการปรับตัวของคนในทองถิ่นเพื่อใหอยูแบบสบายมีบทบาทสําคัญตอเขตสภาวะ
สบายของคนในทองถิ่นซึ่งประกอบดวย การสวมใสเสื้อผา   กิจกรรม  น้ํา  ลม  ตนไม  การเปลี่ยน
สถานที่  และสถาปตยกรรม
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ที่มา : กิจชัย จิตขจรวานิช. สภาวะนาสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนในทองถิ่น.
(กรุงเทพฯ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547).
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 1.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาการปรับตัวของมนุษยใหเขาสูสภาวะสบาย ในทองถิ่น     โดย
ทําการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของคน  ที่อยูอาศัย  และสภาพแวดลอมทั่วๆไปในชุมชน  เปน
การศึกษา ความพึงพอใจและแนวทางการปรับตัวของคนใหเขาสูสภาวะสบายแบบธรรมชาติในทองถิ่น
ซึ่งเปนลักษณะภาพรวมของคนสวนใหญ  ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคลองกับวิทยานิพนธที่จะศึกษาคือ
การศึกษาภาพรวมของคนในชุมชน    โดยวิธีการศึกษานั้นก็เชนเดียวกับการศึกษาสภาวะสบายทั่วไป
คือ มีทั้งการตรวจวัดปจจัยทางอากาศ   และ การศึกษาปจจัยทางบุคคลโดยใชแบบสอบถามเพื่อทําการ
สํารวจความพึงพอใจในสภาพอากาศของคนกลุมตัวอยางที่อาศัยในชุมชนที่ศึกษา  แตยังมีอุปสรรค
สําคัญที่ทําใหไมสามารถทําการตรวจวัดปจจัยทางอากาศเรื่องรังสีความรอนได เนื่องจากขาดอุปกรณ
เครื่องมือที่จะใชในการตรวจวัด และจากการสอบถามผูทําการวิจัยพบวา  ปจจัยดานรังสีความรอนนั้นมี
ผลเพียงเล็กนอยตอการศึกษาสภาวะสบายของคนในทองถิ่น

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยูแบบสบายของคนใน
ทองถิ่นชิ้นนี้ ทําใหไดแนวทางการศึกษา วิธีการศึกษา วิธีการสรุปและวิเคราะหผลการศึกษาเพื่อได
นํามาประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธไดตอไป

งานวิจัยที่ 2. 
การศึกษาการปรับตัวของมนุษยเมื่อมีการเปลี่ยนฤดูกาล
Field survey of human thermal adaptability in transition season and heating supply period
โดย : Bin Cao, Xiang Zhou, Li Huang, Yingxin Zhu
          Department of Building Science, Tsinghua University, Beijing, China

ทําการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษยกับสภาพแวดลอมในชวงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง
ของอากาศตามฤดูกาล  ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาวที่กําลังเขามา  โดยทําการศึกษาที่อาคารเรียนใน
มหาวิทยาลัยกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน  โดยใชวิธีการวัดตัวแปรที่มีผลกับความรูสึกภายในหองเรียน และ
ทําการตรวจสอบความรูสึกของคนที่มีตอสภาพอากาศในหอง  จากกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม

ผลปรากฏวา  เสื้อผาที่สวมใสทําใหคนที่อาศัยภายในหองไมรูสึกถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
ของอากาศเปนเพราะ คาความเปนฉนวนของเสื้อผา  ทําใหไมรูสึกเปลี่ยนแปลงมากนักถึงแมจะไดรับ
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อิทธิพลจากอากาศภายนอกหอง    เปนเพราะ การรับรู จากการพยากรณกอนหนานี้แลววากําลังจะเขาสู
สภาพอากาศที่หนาวของฤดูหนาว   รางกายจึงทําการปรับสภาพกับการรับรูทําใหไมไดรูสึกวาหนาว
มาก และจะมีการเตรียมตัวกันกอน  ดวยการสวมใสเสื้อผาที่มีคาความเปนฉนวนมากๆเพื่อเตรียมรับ
อากาศหนาว และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปในปกกิ่งประเทศจีน
ที่มา :  http://nceub.org.uk/uploads/W2008_73Cao.pdf [ออนไลน]  เขาถึงเมื่อวันที ่04/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่2.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาการปรับตัวของมนุษยใหเขาสูสภาวะสบายซึ่งมีความสอดคลอง
ใกลเคียงกับเนื้อหาของผูศึกษา  ทําใหไดแนวทางวิธีการศึกษาและแนวทางสรุปที่นาสนใจตอการ
ปรับตัวของมนุษยใหเขาสูสภาวะสบายซึ่งทําใหไดทราบตัวแปรที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของสภาวะสบาย
คือ  การรับรูลวงหนา   และการปรับตัวเตรียมรับสภาพอากาศที่กําลังจะเปลี่ยนไปซึ่งมีผลตอความรูสึก
และพฤติกรรมของมนุษย  

เมื่อมนุษยรับรูลวงหนาตออากาศหนาวที่จะมาถึงนั้นทําใหรางกายปรับสภาพความรูสึกทําให
ไมรูสึกหนาวดังที่ควรจะเปน  และมีการปรับตัวโดยการสวมใสเสื้อผาที่มีคาความเปนฉนวนสูงกวาเพื่อ
ปองกันอากาศหนาว ในระหวางชวงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ

งานวิจัยที่ 3.   
สภาวะนาสบายของนักศึกษาในหองฟงบรรยายแบบปรับอากาศ และไมปรับอากาศของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
FIELD STUDY OF THERMAL COMFORT OF STUDENTS IN A/C AND NON A/C LECTURE 
ROOMS OF RAJABHAT UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA
โดย : รัตนพันธ นันทวิจารณ

เพื่อศึกษาสภาวะนาสบาย การปรับตัวใหเขาสูสภาวะสบาย ความแตกตางของสภาวะนาสบาย
ของนักศึกษาที่มีชวงวัยแตกตางกัน ในหองฟงบรรยายแบบไมปรับอากาศ และปรับอากาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สําหรับ เดือนกุมภาพันธ และเพื่อประโยชนตอภาคการศึกษาในการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแกอาคารการศึกษา เพื่อใหเห็นถึงความเปนไปไดในการประหยัด
คาใชจายดานพลังงานของภาครัฐดานการศึกษา

โดยทําการเก็บขอมูลภาคสนามที่หองฟงบรรยายแบบไมปรับอากาศและปรับอากาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เก็บขอมูลแบบสอบถามเรื่องความรูสึกตอสภาพอากาศและขอมูล
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สวนตัวจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ประกอบกับการใช
เครื่องมือวัดสภาพอากาศ และใชวิธีการทางสถิติประเมินผล เขาเก็บขอมูลภาคสนามระหวางวันที่7 - 21 
กุมภาพันธ 2547 ไดขอมูลจากการตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 1,849 ชุด

ผลของการศึกษาวิจัยพบวา มีความแตกตางของสภาวะนาสบายในแตละชวงวัย โดยยิ่งอายุ
สูงขึ้นคาสภาวะนาสบายของอุณหภูมิก็ยิ่งต่ําลง คาสภาวะนาสบายเฉลี่ยทุกชวงวัยของนักศึกษาในหอง
ฟงบรรยายแบบไมปรับอากาศอยูที่ อุณหภูมิ 28.19 0C (27.84 0C - 28.53 0C) ความชื้นสัมพัทธที่45.61 
% (32.38 % - 69.47 %) และความเร็วลมที่ 0.23 m/s (0.09 m/s - 0.47 m/s) สภาวะนาสบายเฉลี่ยทุกชวง
วัยของนักศึกษาในหองฟงบรรยายแบบปรับอากาศอยูที่ อุณหภูมิ 25.87 0C (25.64 0C -26.15 0C) 
ความชื้นสัมพัทธที่ 45.50 % (43.20 % - 51.15 %) และความเร็วลมที่ 0.11 m/s (0.07 m/s -0.12 m/s) การ
ปรับตัวเพื่อเขาสูสภาวะสบายของนักศึกษาขณะนั่งฟงบรรยายในหองฟงบรรยายทั้งสองแบบ เปดพัดลม
หรือโบกพัดเมื่อรูสึกรอน และ ปดพัดลมหรือหาเสื้อผาใสเพิ่มเมื่อรูสึกหนาว
ที่มา : http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects [ออนไลน] เขาถึงเมื่อวันที ่03/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่3.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของมนุษยใหเขาสูสภาวะสบายระหวาง
กลุมตัวอยาง ที่มีความแตกตางกันในเรื่องของอายุ  ความรูสึกและพฤติกรรมการปรับตัวขณะอยูในหอง
ที่ทําการการปรับอากาศและไมปรับอากาศ  โดยใชวิธีการตรวจวัดปจจัยทางอากาศ และใช
แบบสอบถามความรูสึกที่มีในสภาพอากาศที่แตกตางกัน พรอมสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของผูฟง
บรรยายซึ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาของผูศึกษาในเรื่องของวิธีการศึกษาเปรียบเทียบ และการปรับตัว
ของแตละกลุมเปาหมาย   รวมทั้งมีแนวทางสรุปที่นาสนใจตอการปรับตัวของมนุษยใหเขาสูสภาวะ
สบาย  ซึ่งทําใหไดทราบตัวแปรที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของสภาวะสบายคือ  วัยที่แตกตางกัน   มีผลตอ
ความรูสึกที่มีตอสภาวะสบายและพฤติกรรมของมนุษย ที่แตกตางกันดวย พบวายิ่งมนุษยที่มีวัยสูงกวา
นั้นคาสภาวะนาสบายของอุณหภูมิก็ยิ่งต่ําลง

งานวิจัยที่ 4.  
การศึกษาสภาวะสบายของบานพื้นถิ่นประเทศญี่ปุน
THERMAL COMFORT IN THE TRADITIONAL JAPANESE HOUSE
โดย : Arianna Sdei 
        The Martin Centre for architectural and urban studies, Cambridge University, Cambridge UK
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ทําการศึกษาเกี่ยวกับบานพื้นถิ่นของญี่ปุน  ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีความนาสนใจ มีลักษณะ
พิเศษคือ มีพื้นที่ผิวของอาคารที่มีขนาดใหญซึ่งเปนวัสดุที่ทําจากกระดาษมีคุณสมบัติความเปนฉนวนต่ํา
มากแตมีความสวยงามและทนตอสภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และอากาศรอนชื้นในฤดูรอนไดดี 
รวมถึงศึกษาภาวะความสบาย กิจกรรม การปรับตัวของผูใชในแตละฤดูกาล
วิธีการทดลอง    โดยการสรางหุนจําลองบานแบบพื้นถิ่นดั้งเดิมแบบญี่ปุนขึ้นมา แลวทําการตรวจวัด 
สังเกตการณแลกเปลี่ยนอุณหภูมิภายในและภายนอกของหุนจําลอง ณ ฤดูกาลตางๆ  และทําการสราง
หุนจําลองโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรและทําการปอนคาอุณหภูมิอากาศตามฤดูกาลที่ตองการให
เหมือนกับหุนที่สรางจริง
ตัวแปรหลัก  :           ใชสภาพอากาศเปนจากแวดลอมจริงในฤดูรอนและฤดูหนาว
ตัวแปรที่ควบคุม  :   วัสดุทุกชิ้นสวนที่ใชทําการสรางหุนจําลองใหเหมือนกัน

     ชวงเวลาที่ทําการวัดคาตางๆตองใชเวลาเดียวกัน
     สถานที่เดียวกัน

จากการทดลอง    ผลการทดลองนั้นไดผลที่ไมแตกตางกันมากระหวางหุนจําลองที่สรางขึ้น กับ
การใชการคํานวณทางโปรแกรมคอมพิวเตอรคือ จากการทดลองสังเกตการณแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ
ภายในและภายนอกนั้นทางดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต แทบไมมีความแตกตางกันเลยคือ
ไมมีการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกเลยแตดานทิศใตคือดานที่มีระเบียงจะมีการ
แลกเปลี่ยนสงผานอุณหภูมิกันระหวางภายในและภายนอกในฤดูรอนและฤดูหนาวโดยสงผานผนัง
กระดาษที่ใชทําเปนผนังของบานพื้นถิ่นญี่ปุน

ผลจากการศึกษาพบวาในสภาพจริงอุณหภูมิที่มีความแตกตางระหวางภายในและภายนอกนั้น
ไดนั้นเปนเพราะ กิจกรรมภายในและการสวมใสเสื้อผาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของญี่ปุนนั้นจะเกิดภาวะ
ความนาสบายภายในไดนั้นประกอบดวยตัวแปรหลักๆสองอยางเทานั้น คือกิจกรรมและการสวมใส
เสื้อผา    ในฤดูหนาว ก็จะทํากิจกรรมตางๆอยางเรงรีบ เพื่อใหเกิดความอบอุนและการสวมใสเสื้อผาที่มี
ความหนามากๆในฤดูรอนก็เปดหนาตางประตูที่ที่มีขนาดใหญเพื่อชวยในการระบายอากาศและจะ
ออกมาพักผอนทํากิจกรรมตางๆภายนอกบริเวณระเบียงนอกบานเปนสวนใหญ
ที่มา :  http://www.inive.org/members_area/medias/pdf [ออนไลน] เขาถึงเมื่อวันที่ 02/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 4.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาการปรับตัวของมนุษยใหเขาสูสภาวะสบาย ภายในสถาปตยกรรม   
โดยทําการศึกษาพฤติกรรมของคนที่อาศัยอยูภายในขณะชวงฤดูตางๆ ซึ่งทําใหไดผลการศึกษาที่
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นาสนใจกลาวคือ  พฤติกรรมและการปรับตัวของคนนั้น   มีความสําคัญกับการรักษาสภาวะสบายของ
คนไดอยางชัดเจน ทั้งการสวมใสเสื้อผาและการเคลื่อนไหวรางกาย

วิธีการศึกษานั้นใชเวลาในการศึกษามากเพราะตองการตรวจวัดสภาพอากาศและสังเกต
พฤติกรรมและวิธีการปรับตัวของคนในแตละชวงฤดู    ซึ่งมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่จะทํา
วิทยานิพนธของผูศึกษา  แตมีความแตกตางกับการศึกษางานวิจัยสภาวะสบายที่ผานมาคือมีการสราง
หุนจําลองเพื่อตรวจวัดปจจัยตางๆเปรียบเทียบกับการตรวจวัดในสถานที่จริง

จากการศึกษางานวิจัยที่ 3  ทําใหไดเนนย้ําความสําคัญของตัวแปรที่มีอิทธิพลกับสภาวะสบาย
ของมนุษยคือ  การสวมใสเสื้อผาและการเคลื่อนไหวรางกาย  ของชาวญี่ปุนในหนาหนาว 
ซึ่งสถาปตยกรรมไมสามารถปองกันสภาพอากาศใหมีความแตกตางระหวางภายนอกและภายในไดมาก
นักในชวงเวลาฤดูตางๆ

งานวิจัยที่ 5.  
การเปรียบเทียบทางเลือกการสรางสภาวะนาสบายทางดานความรอนในหองเรียนไมปรับ อากาศ
โดย : รุจิยา มุสิกะลักษณ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทําการศึกษาวิจัยรวมในโครงการโรงเรียนตนแบบไมปรับอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสรางสภาวะนาสบายทางดานความรอนในหองเรียน
ไมปรับอากาศ โดยใชกรณีศึกษาการออกแบบโรงเรียนโดยวิธีธรรมชาติเปนกรณีศึกษา การศึกษาตัว
แปรซึ่งเปนปจจัยทางดานสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสภาวะนาสบายทางดานความรอน ไดแก 
อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ ความเร็วลมและความชื้นสัมพัทธ

โดยทําการเก็บขอมูลทางกายภาพจากอาคารจําลองแลวนํามาวิเคราะหดวยสมการถดถอย
สําหรับทํานายสภาวะนาสบายทางดานความรอนในอาคารตลอดทั้งป ดวยขอมูลสภาพอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา

 ผลการวิจัยพบวา สภาวะนาสบายทางดานความรอนในอาคารกรณีศึกษา ชวงที่มีการใชงาน
อาคารเวลา 8.00 น. - 16.00 น. ภายใตเงื่อนไขที่มีการปรับสภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร มีการระบาย
อากาศเฉพาะสวนหลังคา ในขณะที่ตัวอาคารเปนระบบปดไมใชการถายเทอากาศแบบธรรมชาติ และใช
พัดลมเพื่อใหผูใชอาคารรูสึกเย็นลง พบวา ภายในหองเรียนชั้นลาง เมื่อรวมอิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ย
พื้นผิวโดยรอบและความเร็วลมจะทําใหอยูในขอบเขตสภาวะนาสบายทางดานความรอน 100% ของป 
สําหรับหองเรียนชั้นบนซึ่งไมมีอิทธิพลจากผิวสัมผัสดิน ในวันที่มีผลตางระหวางอุณหภูมิอากาศภายใน
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และภายนอกอาคาร4 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยอากาศภายนอก 36 องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมิเฉลี่ยอากาศภายในอาคาร 32 องศาเซลเซียส จะทําใหหองเรียนชั้นบนสามารถรองรับกิจกรรม
ทั่วไปได 100% ซึ่งดีกวาอาคารทั่วไปมาก จะเห็นไดวาอาคารจําลองมีประสิทธิภาพในการสรางสภาวะ
นาสบายทางดานความรอนดีกวาอาคารทั่วไป ในขณะที่หองเรียนชั้นลางมีประสิทธิภาพดีกวาหองเรียน
ชั้นบน อยางไรก็ตามถาตองการใหอยูในขอบเขตสภาวะนาสบาย จําเปนตองเพิ่มความเร็วลม (5.47 
กิโลเมตรตอชั่วโมง) ใหกับหองเรียนชั้นบนและชั้นลาง 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การสรางสภาวะนาสบายทางดานความรอนในหองเรียนไมปรับอากาศ
ควรคํานึงถึงตั้งแตกระบวนการออกแบบอาคารดังนี้ 

1. การปรับอิทธิพลสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 
2. ออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
3. กรอบอาคารควรมีคุณสมบัติในการปองกันและหนวงเหนี่ยวการถายเทความรอนจาก

ภายนอกอาคารรวมไปถึงการกันความชื้นไดดี
4. เลือกใชวัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสม 
5. ใชประโยชนจากอิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบและความเร็วลม 
6.  ปรับการใชงานอาคารใหเหมาะสมกับสภาวะนาสบายทางดานความรอน เมื่อปฏิบัติควบ

วงจรดังนี้จะทําใหสภาวะนาสบายทางดานความรอนภายในอาคารดีกวาอาคารอื่น ๆ 3 เทา ดวยเหตุนี้
แนวคิดและขบวนการวิจัยนี้เปนตนแบบในการประยุกตใชในการออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพใชการปรุง
แตงสภาวะนาสบายทางดานความรอนในอาคารและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบกอนการกอสราง
ที่มา : http://www.tkc.go.th/thesis/abstract.asp?item_id=10905 [ออนไลน]  เขาถึงเมื่อวันที ่05/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 5.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาปจจัยและตัวแปรตางๆที่มีผลตอสภาวะสบายภายในอาคารดวย
วิธีธรรมชาติโดยทําการสรุปเปนแนวทางในการออกแบบที่จําเปนเพื่อทําใหเขาสูสภาวะสบาย โดยใช
วิธีการศึกษาองคประกอบตางๆของอาคารที่ทําการศึกษา ดวยการเก็บขอมูลจากอาคารจริงแลวนําผลที่
ไดมาทําการคํานวณ เพื่อหาปจจัยตางๆที่ทําใหเกิดสภาวะสบายตามทฤษฎี

จากการศึกษางานวิจัยที่ 5  ทําใหไดแนวทางการศึกษา วิธีการศึกษาและความสําคัญของการ
เก็บขอมูลของปจจัยองคประกอบในดานงานสถาปตยกรรม และสภาพแวดลอม   ที่มีผลตอสภาวะ
สบายของมนุษยภายในอาคาร เพื่อนําผลมาทําการวิเคราะหรวมกับการเก็บขอมูลปจจัยทางอากาศ ใน
ขั้นตอนตอไป
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งานวิจัยที่ 6.  
การศึกษาสภาวะสบาย ในเรือ   Thermal comfort in boats
โดย :  K. Kritsonis
          Civil Engineer, Msc in Energy Efficient Building, ECOCAT, Patras, Greece
        :  F. Nicol
          Low Energy Architecture Research Unit (LEARN), London Metropolitan, UK

โดยรวมกันศึกษาเรื่องสภาวะสบายบนเรือ ที่กําลังแลนในทะเล โดยจะทําการศึกษาถึงปจจัย
ตางๆที่ทําใหเกิดสภาวะสบายตอคนและความพึงพอใจในสภาวะแวดลอมขณะที่อยูบนเรือ ที่กําลังแลน
ใน ทะเล เมดิเตอรเรเนี่ยน ในชวงหนารอนของป 2003 ของประเทศ กรีกโดยการใชวิธีสํารวจ surveys 
ความพึงพอใจของคนจากแบบสอบถาม questionnaire โดยทําการแยกประเภทของกลุมคนที่ทําการ
สํารวจดวย อายุ เพศ และน้ําหนัก จากอาสาสมัครที่มารวมกันทดสอบโดยมีอายุตั้งแต 15 – 60 ป  
จากนั้นนําผลการสํารวจมาทําการคํานวณดวยสมการทางคณิตศาสตร อีกครั้งเพื่อสรุปผลเปนกราฟ  
นอกจากนั้นยังใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับตรวจวัดปจจัยสภาพแวดลอมตางๆที่มีผลตอสภาวะ
สบายของคนบนเรือดวย เชน อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม  จากนั้นนําผลที่ไดมาทําการสรุป
รวมกัน เพื่อทําการวิเคราะห
จากการศึกษาไดผลการวิจัยดังนี้

อุณหภูมิ : คนสวนใหญจะรูสึกรอนมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแตก็ยังไมรูสึกเย็นลงขณะที่อุณหภูมิ
กําลังลดลง

ความเร็วลม : คนสวนใหญจะรูสึกพึงพอใจกับลมที่พัดและทําใหรูสึกสบายขณะที่มีอุณหภูมิ
สูงขึ้น

ความชื้น : คนสวนใหญรับรูถึงปริมาณความชื้นที่มีในอากาศและพึงพอใจในปริมาณความชื้น
ที่มีซึ่งชวยทําใหรูสึกสบาย

เสื้อผา : คนสวนใหญใสเสื้อผาสั้นๆหรือชุดวายน้ําซึ่งเปนชุดที่เลือกใสแลวพึงพอใจในสภาวะ
สบาย

จากผลการวิจัยทําใหไดขอสรุปคือ  คนสวนใหญจะใหขอมูลอยูในชวงอุณหภูมิที่รูสึกสบายอยู
ที่ 25-29 องศาเซลเซียส และกวาครึ่งพึงพอใจในอุณหภูมิที่ 25.50 องศาเซลเซียส   ผลสรุปนี้อาจใช
ไมไดกับสภาวะสบายในอาคาร เพราะคนที่อยูบนเรือใชเวลาอาศัยบนเรือแคชั่วขณะโดยสารเทานั้น ซึ่ง
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อาจจะนานๆครั้งที่ไดพักผอนและโดยสารทางเรือ ดังนั้นความพึงพอใจและความรูสึกสบายจึงซับซอน
ในเชิงจิตวิทยา ซึ่งแตกตางกับการศึกษาสภาวะสบายในอาคาร
ที่มา : http://www.inive.org/members_area   [ออนไลน]  เขาถึงเมื่อวันที่ 3/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 6.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวในสถานที่ และสภาพแวดลอมที่
แตกตางออกไปจากงานวิจัยที่ผานๆมา  คือการทําการศึกษาในเรือ ซึ่งมีการเคลื่อนที่อยูบนผืนน้ําโดยใช
วิธีการศึกษาปจจัยตางๆเชนปจจัยทางอากาศ ปจจัยทางบุคคลและปจจัยอื่นๆประกอบเหมือนกับ
การศึกษาสภาวะสบายบนพื้นดิน

จากการศึกษางานวิจัยที่ 5  ซึ่งมีขอสรุปที่นาสนใจวาอาจใชไมไดกับสภาวะสบายในอาคาร 
เพราะคนที่อยูบนเรือใชเวลาอาศัยบนเรือแคชั่วขณะโดยสารเทานั้น ซึ่งอาจจะนานๆครั้งที่ไดพักผอน
และโดยสารทางเรือ ดังนั้นความพึงพอใจและความรูสึกสบายจึงซับซอนในเชิงจิตวิทยา ซึ่งแตกตางกับ
การศึกษาสภาวะสบายในอาคาร  แตก็เปนงานวิจัยที่นาสนใจแตกตางกันออกไปทําใหไดทราบวา 
ระยะเวลา  การอยูอาศัย  ก็มีความสําคัญในการศึกษาสภาวะสบายและการปรับตัวของมนุษย

งานวิจัยที่ 7.   
เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต: ภูมิปญญา พัฒนาการ และความสัมพันธระหวางกันของเรือน
พื้นถิ่นไทย-ไท
Thai-Muslim Vernacular House in four provinces of the Southern Border Thailand: Understanding 
Local Wisdom, Architectural Relationship and Evolution. 
โดย :  อารยา ศานติสรร,ประวุฒิ แยมยลงาม,ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี,ศนิ ลิ้มทองสกุล ,วุฒิพงษ ทวีวงศ 

รวมกันทําการศึกษาดานพัฒนาการรูปแบบทางสถาปตยกรรมสิ่งแวดลอมภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งระบบนิเวศที่สัมพันธกับเรือนพื้นถิ่นและการดํารงชีวิต ขอบเขตพื้นที่ศึกษาใน 4 จังหวัดภาคใต
ตอนลางของประเทศไทยไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล

วิธีดําเนินการวิจัยเนนการศึกษาขอมูลภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณแบบลุมลึก และการ
สํารวจเอกสาร จากหนวยตัวอยางเรือนพื้นถิ่นจํานวน 20 เรือนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งแบงออกตามสภาพ
สังคม-วัฒนธรรมเปน 2 กลุม คือ กลุม “สภาพสังคม-วัฒนธรรมมีลักษณะความเปนมลายู-อิสลาม
มากกวาความเปนไทยพุทธ” (ปตตานี ยะลา นราธิวาส) และกลุม “สภาพสังคม-วัฒนธรรมมีลักษณะ
ความเปนมลายู-อิสลามและความเปนไทยพุทธเทาเทียมกัน”(สตูล)นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบความ
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เหมือนและความแตกตางระหวาง 2 กลุมในแตละชวงอายุ ดวยวิธีเชิงคุณภาพตามหลักพื้นฐานทาง
สถาปตยกรรม

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนกันระหวาง 2 กลุม พบลักษณะเดนเกิดจากอิทธิพล
ทางศาสนาและนิเวศวัฒนธรรม คือ ระบบการเชื่อมโยงของที่วางภายในชุมชนที่มีอาคารทางศาสนาเปน
ศูนยกลาง ระบบการสรางเรือน ระบบการจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายใน และลวดลายประดับตกแตง สวน
ความตางระหวาง 2 กลุมจะไมเดนชัดนัก โดยพบเรือนที่มีชวงอายุ80ปขึ้นไปที่มีหลังคาทรงปกนก ที่
ไดรับอิทธิพลจากมาเลเซีย และความหลากหลายของสวนองคประกอบเรือนของกลุมที่ 2ซึ่งชวงอายุต่ํา
กวา 50ปลงมา จะมีมากกวาในกลุมที่ 1 จากการศึกษาสรุปไดวาลักษณะเดนของเรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม
ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป แตยังคงแสดงออกถึงลักษณะของสังคมและนิเวศวัฒนธรรมที่
งดงามในการใชชีวิตของชาวไทย-มุสลิมในทองถิ่นนี้
ที่มา : http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON [ออนไลน] เขาถึงเมื่อวันที่ 01/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 7.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น การดํารงชีวิต สังคม และ
สภาพแวดลอม  ของชาวมุสลิมที่มีลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน 2 กลุมมาเปรียบเทียบเพื่อการ
พัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมในอนาคต

โดยใชวิธีการศึกษาการเก็บขอมูลภาคสนาม  แตเปนการสัมภาษณและสังเกตการ รวมถึงการ
ถายภาพประกอบเพื่อทําการวิเคราะหลักษณะทางสถาปตยกรรมกับการอยูอาศัยในชุมชน

จากการศึกษางานวิจัยที่ 7  มีความใกลเคียงกับวิทยานิพนธที่จะทําคือการศึกษาวัฒนธรรม
ชุมชน ความเปนอยูรวม  ถึงการพัฒนาทางดานสถาปตยกรรม ซึ่งกลุมเปาหมายเปนชาวไทยมุสลิม
เหมือนกัน   ทําใหไดมีแนวทางในการเก็บขอมูลภาคสนามการสัมภาษณ การสังเกต และบันทึก เพื่อ
วิเคราะหรูปแบบทางวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตตลอดจนการวิเคราะหลักษณะแบบรวมของชุมชนได

งานวิจัยที่ 8.   
การวิเคราะหสภาวะนาสบายและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ของอาคารสถาปตยกรรมไทย 
An evaluation of thermal comfort and related variables in Thai architecture
โดย  : สุนทร  บุญญาธิการ , ธนิต จินดาวณิค    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร
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งานวิจัยนี้มุงที่จะแสวงหาอิทธิพลของตัวแปรสําคัญๆ ที่เปนปจจัยในการสรางสภาวะนาสบาย
ใหกับผูอยูอาศัยในสถาปตยกรรมไทยดวยวิธีธรรมชาติโดยปราศจากการใชเครื่องปรับอากาศ ขอมูลที่
ใชในการวิจัยนี้เปนคาที่ไดจากการวัดจริงจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร

การวิจัยเริ่มตนดวยการศึกษาสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพที่เกี่ยวของโดยตรงเทาที่จะคนควาหา
ไดและมีหลักฐานอางอิงประกอบกับการสุมตัวอยางอาคารศึกษาเพื่อหาขอบเขต (Magnitude) ของ
อิทธิพลของตัวแปรตางๆ ซึ่งจะใชเปนพื้นฐานในการเลือกศึกษาอาคารสถาปตยกรรมไทยขั้นตอไป ใน
งานวิจัยนี้ไดเลือกตัวอยางอาคารสถาปตยกรรมไทยประกอบกับตัวอยางอาคารสถาปตยกรรมไทยรวม
สมัยและสถาปตยกรรมไทยสมัยใหมเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบและขอบเขตอิทธิพลของตัวแปรตางๆ
ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมวลสารและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของไมอาจหาไดจากอาคารใดอาคารหนึ่ง
หรืออาคารในสมัยใดสมัยหนึ่งโดยเฉพาะ

ผลของการวิจัยชี้ใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสภาวะนาสบายในอาคาร ซึ่งไดแก
สภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร มวลอาคาร การดูดความรอนของมวลอาคาร อุณหภูมิที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนรังสีความรอน รังสีดวงอาทิตย ลม และการระบายลม การศึกษาวิเคราะหจากตัวอยางอาคาร
สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมไทยรวมสมัยและสถาปตยกรรมไทยสมัยใหมไดพบตัวแปรที่สําคัญ
ในการเสริมสรางสภาวะนาสบายในอาคารสถาปตยกรรมไทยและสรุปเปนแผนภูมิขั้นตอนในการ
ออกแบบเพื่อเสริมสรางสภาวะนาสบายภายในอาคาร
ที่มา : http://cuir.car.chula.ac.th/handle [ออนไลน] เขาถึงเมื่อวันที ่03/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 8.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตางๆที่มีผลตอสภาวะสบายในอาคารแบบ
ธรรมชาติในสถาปตยกรรมไทย  พรอมทั้งเสนอเปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมไทยไวดวย  

โดยใชวิธีการศึกษาการเก็บขอมูลภาคสนามปจจัยตางๆที่มีผลตอสภาวะสบายในเรือนไทย  
จากการศึกษางานวิจัยที่ 8  ทําใหไดแนวทางเรื่องของการเก็บขอมูลภาคสนามและไดเขาใจความสําคัญ
ของปจจัยตางๆ  ในสถาปตยกรรมไทยซึ่งอาจสอดคลองกับวิทยานิพนธ เพราะในชุมชนที่จะ
ทําการศึกษานั้นมีลักษณะเปนเรือนไทยพื้นถิ่น อาจนําแนวทางมาประยุกตใชในการเก็บขอมูลทาง
สถาปตยกรรมและการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอสภาวะสบายได
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งานวิจัยที่ 9.   
ความรูสึกสบายเชิงความรอนสําหรับการปรับอากาศในประเทศไทย
โดย : สุรัตน อัตถจริยกุล  อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44150

ทําการนําเสนอความรูเกี่ยวกับความสบายเชิงความรอน สมการสบาย ความหมายของคําวา
ดัชนีการโหวตเฉลี่ย สภาวะสบาย รวมทั้งงานวิจัยทางดานความรูสึกสบายเชิงความรอนในประเทศไทย
ทั้งนี้ความสบายเชิงความรอนของคนขึ้นกับตัวแปร 6 ตัว ไดแก อุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศ
ความเร็วลม อุณหภูมิการแผรังสีความรอน ระดับกิจกรรมของคน และชนิดของเสื้อผาที่สวมใส
นอกจากนั้น ความสบายเชิงความรอนของคนยังขึ้นกับปจจัยคุณภาพ เชน ความเคยชินตอสภาพอากาศ
เพศ การศึกษา ซึ่งคนไทยเคยชินกับอากาศรอน อุณหภูมิสบายจึงสูงกวาที่มาตรฐาน ASHRAE กําหนด
บทความนี้นําเสนอเพื่อใหผูอานสามารถนําความรูนี้ไปปรับใชกับการปรับอากาศในอาคาร สํานักงาน
บานเรือน เพื่อลดการใชไฟฟาในการปรับอากาศไดอยางงาย
วิธีการศึกษา 

- ใชการคํานวณโดยใชสมการสบายเชิงความรอนทําการคํานวณตัวแปรตางๆในอาคาร
ความรอนที่เกิดขึ้นภายในรางกายคนที่แลกเปลี่ยนระหวางคนกับสิ่งแวดลอม , สมดุลความรอนใช
ทํานายความรูสึกของคนสวนใหญ

-  ทําการเก็บขอมูลโดยทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิ และความชื้นอากาศ
ภายในอาคาร ที่ทําการติดตั้งระบบปรับอากาศ

-  ใชแบบสอบถามโดยใหกลุมเปาหมายกรอกแบบสอบถามความรูสึกสบาย และใหขอมูล
ทางดานเพศ การศึกษา และการใชเครื่องปรับอากาศ

จากการทดลองพบวา ความเร็วลมในอาคารปรับอากาศทั่วไปมีคาเฉลี่ยระหวาง 0.2-0.25 เมตร
ตอวินาที และอุณหภูมิภายในอาคารปรับอากาศมีคาอยูระหวาง 20-27 องศาเซลเซียส และคาความชื้น
สัมพัทธระหวาง 40-70% และจากการวิเคราะหหาอุณหภูมิที่คนสวนใหญรูสึกสบาย พบวาอยูที่
ประมาณ 26 องศาเซลเซียส และพบวา คนที่มีเครื่องปรับอากาศที่บานและเปดใชเปนประจําจะรูสึก
สบายที่อุณหภูมิ 25.4 องศาเซลเซียสซึ่งต่ํากวาคนที่ไมมีเครื่องปรับอากาศที่บานซึ่งรูสึกสบายที่ 26.3oC 
อยู 1 องศาเซลเซียส นอกจากนั้น ยังพบอีกวา ผูหญิงจะรูสึกสบายที่อุณหภูมิ 26.2 องศาเซลเซียส ซึ่งสูง
กวาเพศชายที่รูสึกสบายที่อุณหภูมิ 25.7 องศาเซลเซียส และจากการวิเคราะหผลของการศึกษาตอ
อุณหภูมิความสบาย พบวา คนที่เรียนระดับสูงกวาปริญญาตรีจะรูสึกสบายที่อุณหภูมิ 25.3 องศา
เซลเซียส ซึ่งต่ํากวาคนที่เรียนระดับที่ต่ํากวาอยูถึง0.8 องศาเซลเซียส
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ผลจากการศึกษาพบวา ความสบายเชิงความรอนของคนขึ้นกับตัวแปร 6 ตัว ไดแก อุณหภูมิ
อากาศ ความชื้นอากาศ ความเร็วลม อุณหภูมิการแผรังสี ระดับกิจกรรมของคน และชนิดของเสื้อผาที่
สวมใส นอกจากนั้น ยังขึ้นกับปจจัยคุณภาพ เชนความเคยชินตอสภาพอากาศ ซึ่งคนไทยเคยชินกับ
อากาศรอน อุณหภูมิสบายจึงสูงกวาที่มาตรฐานASHRAE กําหนด ดังนั้น หากรณรงคใหอาคาร
บานเรือน ปรับเพิ่มอุณหภูมิในการปรับอากาศใหสูงขึ้นและนําพัดลมมาพัดชวย และลดการสวมใส
เสื้อผาที่หนาๆ จะสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได
ที่มา :  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html [ออนไลน] เขาถึงเมื่อวันที่ 05/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 9.

งานวิจัยขางตน   ทําการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตางๆที่มีผลตอสภาวะสบายในอาคารแบบ
ปรับอากาศเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงานการใชไฟฟาภายในหองที่ปรับอากาศ

โดยใชวิธีการศึกษามีทั้งการใชสมการในการคํานวณ และการเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อ
ประกอบการวิเคราะหซึ่งเปนอีกวิธีการหนึ่งซึ่งแตกตางออกไปสําหรับการศึกษาสภาวะสบาย  

จากการศึกษางานวิจัยที่  9   ทําใหไดทราบวา การศึกษาสภาวะสบายภายในอาคารนั้นไมวาจะ
เปนแบบปรับอากาศหรือไมปรับอากาศ    การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอสภาวะสบายนั้นจะตองทํา
การตรวจวัดและศึกษาตัวแปรทั้ง 6 ปจจัยเหมือนกัน   สวนรูปแบบและวิธีการศึกษานั้นจะขึ้นอยูกับ
ความวัตถุประสงคในการศึกษาที่แตกตางกันไป

งานวิจัยที่ 10.   
อิทธิพลของการแผรังสีจากพื้นผิวภายในอาคารที่มีผลตอสภาวะนาสบายของผูอยูอาศัย
โดย : น้ําเพชร กงประเวชนนท

ทําการศึกษาเพื่อจะปรับปรุงสภาพแวดลอมอยางถูกตองจะชวยปรับสภาพภูมิอากาศใหเขาสู
สภาวะนาสบายมากขึ้น ปจจัยสําคัญที่มีผลตอสภาวะนาสบายของผูอยูอาศัย คือ การลดอุณหภูมิเฉลี่ย
ของผิวอาคารโดยรอบ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้
ขั้นตอนการวิจัย แบงออกเปน 2 ขั้นตอน

1.   การศึกษาและเก็บขอมูลจากอาคารทดลองในระบบปรับอากาศ เพื่อจําลองสภาพปจจัย
แวดลอมจริง

2.   นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหและประมวลผลประกอบดวย
2.1  วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่มีผลตอสภาวะนาสบายของผูอยูอาศัย
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2.2  ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลตออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบของอาคารประกอบดวย
อิทธิพลการแผรังสีจากพื้นผิวภายในอาคารอุณหภูมิผิวภายในของอาคาร

2.3   ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบซึ่งมีผลตอสภาวะนาสบายของผู
อยูอาศัย

จากการวิเคราะหทําใหทราบวา พื้น ผนัง เพดานมีอิทธิพลตอสภาวะนาสบายกรณีที่อุณหภูมิ
พื้นผิวภายในอาคารไมเทากับอุณหภูมิอากาศ เมื่อมีการปรับปรุงอาคารกออิฐฉาบปูนโดยการติดฉนวน
โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้วใตพื้นหอง ติดฉนวน โพลีสไตรีน หนา 1 นิ้วภายนอกผนังอาคารทั้ง 4 ดานและ
ปรับปรุงหลังคาโดยเพิ่มสวนหลังคาไมพุม และนําไปเปรียบเทียบกับอาคาร กออิฐฉาบปูน พบวา การ
ปรับปรุงพื้นชวยเพิ่มสภาวะนาสบายจากเดิม 44.16% การปรับปรุงผนังทั้ง 4 ดานชวยเพิ่มสภาวะนา
สบายจากเดิม 20.77% การปรับปรุงเพดานชวยเพิ่มสภาวะนาสบาย 9.08% การปรับปรุงพื้นรวมกับผนัง
ทั้ง 4 ดานจะเพิ่มสภาวะนาสบาย 76.63% การปรับปรุงผนังทั้ง 4 ดานรวมกับเพดาน จะเพิ่มสภาวะนา
สบาย 75.30% การปรับปรุงพื้นรวมกับเพดาน จะเพิ่มสภาวะนาสบาย53.24% และการปรับปรุงพื้น ผนัง
ทั้ง 4 ดานและเพดาน จะเพิ่มสภาวะนาสบาย 145% เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารกออิฐฉาบปูน

ผลการวิจัยสรุปไดวา อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีผลตอความรูสึกของผูอยูอาศัยมากกวา
อุณหภูมิอากาศ 40%โดยอิทธิพลการแผรังสีจากพื้นจะมีผลตอสภาวะนาสบายของผูอยูอาศัยมากที่สุด
รองลงมาคือ เพดาน และผนังตามลําดับสําหรับหองมีขนาดเล็กอิทธิพลการแผรังสีจากผนังจะมีผลตอ
สภาวะนาสบายของผูอยูอาศัยมากกวาหองที่มีขนาดใหญซึ่งแนวทาวการปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มสภาวะ
นาสบายของผูอยูอาศัย ทําไดโดยการเลือกใชวัสดุที่มีคุณสมบัติการหนวงเหนี่ยวความรอน เพื่อลด
อุณหภูมิพื้นผิวภายในอาคาร เชน การติดตั้งฉนวนภายนอกอาคารเดิม จะชวยเพิ่มสภาวะนาสบายของผู
อยูอาศัย
ที่มา : http://www.tkc.go.th/thesis/abstract.asp?item_id=10410 [ออนไลน] เขาถึงเมื่อวันที ่05/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 10.

งานวิจัยขางตน  ทําการศึกษาอิทธิพลของการแผรังสีความรอน ภายในอาคารปรับอากาศ เพื่อ
แสดงใหเห็นความสําคัญของการแผรังสีความรอนที่มีผลตอสภาวะสบายของมนุษยภายในอาคาร

โดยใชการเก็บขอมูลจากหองทดลองที่ทําการปรับอากาศ นํามาวิเคราะหความสัมพันธของตัว
แปรที่มีผลตอสภาวะนาสบายของผูอยูอาศัย    

จากการศึกษางานวิจัยที่ 10  ทําใหไดทราบวา อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีผลตอความรูสึก
ของผูอยูอาศัยมากกวาอุณหภูมิอากาศ 40% ทําใหทราบวาหากตองการศึกษาสภาวะสบาย จะตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



175

คํานึงถึงการศึกษาปริมาณการแผรังสีความรอนจากพื้นผิวอาคารซึ่งเปนตัวแปรสําคัญอีกประการหนึ่ง
ภายในอาคารปรับอากาศ

งานวิจัยที่ 11.  
การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือนแถวไมตลาดเกาหนองจอกซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตและ
สังคมเพื่อการอนุรักษและพัฒนา
(A study on the physical environment of the Nong Chok old market wooden shophouses in realtionto 
the people's way of living and society for conservation and development purposes)
วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย : มนทัต เหมพัฒน    สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น   ปการศึกษา 2548

ทําการศึกษาวิจัย ชุมชนตลาดเกาหนองจอกซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ มีวิถี
ชีวิตชุมชนที่ตอเนื่อง ประกอบกับพื้นที่ดังกลาวไดรับการประเมินวามีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลง
ทางดานกายภาพของเรือนและประเภทของกิจกรรมการใชงาน

วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับจุดกําเนิด พัฒนาการความสัมพันธของ
สถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชน และคติความเชื่อ ภูมิปญญาการสรางสรรค
สถาปตยกรรม แนวโนมการดํารงอยูและเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวความคิดในการ
อนุรักษและพัฒนาเรือนแถวไมตลาดเกาหนองจอกตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย  โดยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน

1.  วิจัยจากเอกสาร ( Documentary Research ) ศึกษางานวิจัย หนังสือบทความ แผนที่ ภาพถาย
ที่เกี่ยวของ ในเนื้อหาของประวัติความเปนมา ขอมูลพื้นฐานสภาพแวดลอมทางกายภาพ วิถีชีวิต และ
เศรษฐกิจชุมชนของเขตหนองจอก

2.  วิจัยจากการสํารวจ ( Survey Research ) สํารวจภาคสนามดวยตนเองสํารวจสภาพแวดลอม
และวิถีชีวิตผูคนในชุมชนตลาดเกาหนองจอก เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร
สัมภาษณผูคนในชุมชนตลาดเกาหนองจอก เก็บขอมูลของพื้นที่ศึกษาโดยการสังเกต  บันทึก เขียนแบบ
และถายภาพ  ซึ่งเนื้อหาในการเก็บขอมูลภาคสนาม มีดังนี้

-   การวางผังบริเวณและสภาพแวดลอม
-   ผังพื้นอาคารและการใชสอย
-   รูปดานและองคประกอบทางสถาปตยกรรม
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-   รูปตัด โครงสราง และวัสดุ
-  ความเชื่อ
หลังจากนั้นไดนําขอมูลกลับมาทําการวิเคราะหความสัมพันธของเรือนแถวไมตลาดเกาหนอง

จอกกับสภาพแวดลอม วิถีชีวิต  เศรษฐกิจชุมชน และคติความเชื่อและภูมิปญญาการสรางสรรค
สถาปตยกรรมเรือนแถวไมตลาดเกาหนองจอก

ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางกายภาพของเรือนแถวไมตลาดเกาหนองจอกเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธที่มีกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตเรือนแถวไมตลาดเกาหนองจอกมีแนวโนมในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและกิจกรรมการใชสอยพื้นที่ แตสิ่งสําคัญที่ยังคงดํารงอยูคือวิถีชีวิตที่
ตอเนื่องภายในชุมชน   แนวทางในการอนุรักษและพัฒนาคือการรักษาความสัมพันธที่มีตอ
สภาพแวดลอม รักษาวิถีชีวิตใหคงความตอเนื่อง และนําภูมิปญญาในการสรางสรรคสถาปตยกรรมมา
ใชในการปรับปรุงซอมแซมอาคารใหคงอยูสืบไป
ที่มา :  วิทยานิพนธออนไลน   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis  [ออนไลน]  เขาถึงเมื่อวันที่ 07/03/2009

สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 11.
งานวิจัยขางตน  ทําการศึกษาแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพของเรือนและ

ประเภทของกิจกรรมการใชงานของเรือนในชุมชนตลาดเกาหนองจอก   เปนลักษณะการศึกษาแบบ
วิเคราะห 

โดยใชการเก็บขอมูลจากชุมชนที่ทําการศึกษา โดยการสัมภาษณ สังเกต และบันทึก  เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห

จากการศึกษางานวิจัยที่ 11  ทําใหไดทราบวิธีการศึกษา วิเคราะหซึ่งมีลักษณะที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธที่จะทําการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา วิธีการศึกษาตลอดจนแนวทางการสรุป
การศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาแบบชุมชน
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งานวิจัยที่ 12.   
บานเรือนชาวเขา กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ : ความยั่งยืนและการปรับตัวภายใตนิเวศวัฒนธรรมไร
หมุนเวียน 
(Houses of Paka-Kyaw Karen : sustainabity and adaptability on cultural ecology in rotation farming
วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย  : อัครพงศ อนุพันธพงศ  สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น   ปการศึกษา 2550

ทําการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในวัฒนธรรมการปลูกสรางบานเรือนของชาวเขากะเหรี่ยงป
กาเกอะญอ ที่สัมพันธกับนิเวศวิทยาวัฒนธรรมไรหมุนเวียน ซึ่งดํารงอยูโดย “ความรูชาวบาน” ที่มีความ
สลับซับซอน ซึ่งสั่งสมมานาน ขณะเดียวกันนั้นวิถีชีวิตในวัฒนธรรมไรหมุนเวียนไดสะทอนใหเห็นใน
ภูมิปญญาการปลูกสรางบานเรือนที่ใชวัสดุธรรมชาติในพื้นที่หมูบานทั้งหมด จากพืชพันธุในระบบ
นิเวศแวดลอมของตนเอง ชาวบาน ปกาเกอะญอสามารถใชภูมิปญญานําพืชพันธุเหลานั้นมาเปนวัสดุใน
การปลูกสรางบานเรือนที่มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมความเชื่อ เปนภูมิปญญาที่สืบทอด
จากบรรพบุรุษมาชานาน
วัตถุประสงคในการศึกษา     ไดตั้งคําถามในการศึกษาไวสองขอ

1.  ภูมิปญญาในการปลูกสรางบานเรือนของชาวเขากะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ เปนอยางไร และมี
ความสัมพันธกับระบบนิเวศในบริบทที่ตั้งอยางไร

2. บานเรือนพื้นถิ่น ปกาเกอะญอ มีแนวคิดที่สอดคลองกับการพยายามดูแลทรัพยากร และ
รักษาปาเชนเดียวกับการทําไรหมุนเวียนหรือไม

วิธีการวิจัยศึกษาขอมูลเอกสารและสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา 3 หมูบาน กําหนดพื้นที่
ศึกษาจากการศึกษาตอเนื่องจากงานวิจัย ไรหมุนเวียน : สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนขอมูล
อางอิงในดานเกษตรในนิเวศวัฒนธรรมไรหมุนเวียน การสํารวจไดเลือกบานเรือนกรณีศึกษาทั้งหมด 8 
หลังคาเรือนในพื้นที่ 3 หมูบานและทําการสํารวจภาคสนามเก็บขอมูลรังวัด ถายภาพและวาดบันทึกใน
ดานสถาปตยกรรม และสัมภาษณในเชิงสังคมศาสตรมารวมกันในการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อตอบ
คําถามในการศึกษา

1.  การสํารวจเก็บขอมูลภาคสนามในระดับผังหมูบานเพื่อศึกษาถึงการตั้งถิ่นฐาน การยาย
ตําแหนงหมูบานตามที่ไรหมุนเวียน และความสัมพันธของหมูบาน ปกาเกอะญอ กับระบบนิเวศปา

2.   การเก็บขอมูลภาคสนามสถาปตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษาเรือน ปกาเกอะญอ ที่ตั้งอยูใน
หมูบาน 3 หมูบาน
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การวิเคราะหขอมูล
1.   ลักษณะการวางผังหมูบาน และรูปแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ และระบบนิเวศ
2.   อิทธิพลที่สงผลตอรูปแบบการวางผังและรูปแบบสถาปตยกรรม
3.   รูปแบบทางสถาปตยกรรม การจัดที่วาง องคประกอบ รวมถึงการเลือกใชวัสดุ
4.  ลักษณะการปรับตัวของบานเรือนชาวเขากะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ

การสังเคราะหสรุปขอมูล
1. ประเมินคุณคาของสถาปตยกรรม ในรูปทรง ที่วาง การใชสอยและลักษณะเฉพาะตัวของ

บานเรือนชาวเขา กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ วามีความยั่งยืนหรือไม
2. อธิบายถึงการปรับตัวของการอยูอาศัยตามกรณีศึกษาตางๆและเปรียบเทียบ เพื่อหาปจจัยใน

การกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาพบวาบานเรือนในรูปแบบดั้งเดิมมีความยั่งยืนตอระบบนิเวศ เปนภูมิปญญาที่

สอดคลองกับบริบทที่ตั้ง ทั้งดานภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดวยการถายทอดผานวิธีทางวัฒนธรรม มีความ
เชื่อมโยงและเกื้อกูลกับปาและมีลักษณะรวมที่คลายเหมือนกับไรหมุนเวียน นอกจากนี้ยังพบลักษณะ
การปรับตัวของชาวบานตอที่พักอาศัยในรูปแบบบานเรือนแบบผสมผสานและแบบใหม ที่มีรูปแบบ
ถาวรมากขึ้น แตมีแนวโนมในการเกื้อกูลกับปานอยลง
ที่มา : วิทยานิพนธออนไลน   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis  [ออนไลน]  เขาถึงเมื่อวันที่ 07/03/2009
สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 12.

งานวิจัยขางตน  ทําการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในวัฒนธรรมการปลูกสรางบานเรือนของ
ชาวเขา กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่สัมพันธกับนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และการดํารงชีวิต ตลอดจนการ
ปรับตัวของกลุมที่ทําการศึกษา    โดยใชการเก็บขอมูลจากชุมชนที่ทําการศึกษา โดยการสัมภาษณ 
สังเกต และบันทึก  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห

จากการศึกษางานวิจัยที่ 12   ทําใหไดเขาใจ วิธีการศึกษา วิเคราะหซึ่งมีลักษณะที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธที่จะทําการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา วิธีการศึกษาตลอดจนแนวทางการสรุป
การศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาแบบชุมชน
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งานวิจัยที่ 13.   
วิถีชีวิตความเชื่อในงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของชาวบรู : ศึกษาเปรียบเทียบชาวบรูใน  พื้นที่จังหวัด
หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี
(Life style and believes in the vernacular architectur of the Bru ethnic : a comparative study of Bru 
ethnic in Nong Khai Mukdahan and Ubon Ratchathani) 
โดย : อิษฏ ปกกันตธร สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น   ปการศึกษา 2550

ทําการศึกษางานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสิ่งปลูกสรางประเภทที่อยูอาศัยวิถีชีวิตและความ
เชื่อของ ชาวบรู ถือไดวามีทั้งความเฉพาะของ ชาวบรู พรอมกันนั้นก็มีลักษณะรวมกับกลุมชนอื่นๆ ซึ่ง
เปนผลมาจากการปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมระหวางกลุมชนตางๆ จึงเปนเรื่องที่นาสนใจในแงมุม
ของความสัมพันธที่สงผลตอกันระหวางวิถีชีวิตและความเชื่อ กับงานสถาปตยกรรมของ ชาวบรู ซึ่ง
การศึกษาในครั้งนี้พยายามที่จะเปรียบเทียบรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของ ชาวบรู ในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี ที่รับผลสงตอมาจากวิถีชีวิตและความเชื่อของพวกเขา รวมทั้ง
จากปจจัยตางๆ ที่เปนปจจัยที่มีความแตกตางกันระหวาง ชาวบรู ทั้งสามพื้นที่อาทิเชน สภาพกายภาพที่
แตกตางกัน หรือระบบสังคมที่ทําใหวิถีชีวิตและความเชื่อแบบดั้งเดิมเกิดการปรับแปลงจนถึง
สถานการณที่พวกเขาเปนอยูในปจจุบัน
วิธีการศึกษาวิจัย

1. การสังเกต    สภาพแวดลอมความเปนอยู กิจกรรมการดําเนินชีวิตของ ชาวบรู รวม
ไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อยูบริเวณไมไกลจากชุมชน เพื่อสามารถนําไปสูการวิเคราะหใหเห็นถึง
ระบบวิถีชีวิต ความเชื่อ ที่สงผลถึงงานสถาปตยกรรมของ ชาวบรู ตามจุดมุงหมายในการศึกษา

2. การสัมภาษณ   ทั้งแบบจํากัดกรอบการสัมภาษณ ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด และ
การสนทนาทั่วไป โดยกระทําทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม

3. การสํารวจ    ทําการรังวัดเรือนตัวอยาง การทําผังบริเวณเรือน และผังชุมชนโดยรอบ เพื่อหา
ความสัมพันธของวิธีชีวิตกับสภาพแวดลอม รวมถึงที่มาของความเชื่อและภูมิปญญาในการอยูอาศัย
การวิเคราะหขอมูล

1. ความสัมพันธระหวางคติความเชื่อ วิถีชีวิต กับตัวงานสถาปตยกรรมของกลุมชนที่
ทําการศึกษา

2. ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบนิเวศแวดลอม กับวิถีชีวิต
3.  การสงตอความสัมพันธในเบื้องตนไปสูการเกิดภูมิปญญาที่นํามาปรับใชในการดํารงชีวิต
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ผลจากการศึกษาพบวารูปทรงของงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของ ชาวบรู มีพลวัติอยูตลอดเวลา
ขึ้นอยูกับปจจัยและ อิทธิพลตางๆจากความเปนสากลในระดับพื้นที่ภาคอีสานแตกลับพบวาลักษณะทาง
กายภาพที่แตกตางกันไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของสถาปตยกรรมของพวกเขา     นอกจากนี้
ยังพบวาแมวาอิทธิพลของความเชื่ออื่นๆ อยาง ศาสนาพุทธ หรือความเชื่อแบบชาวอีสานจะเขามามี
อิทธิพลตอความเชื่อของ ชาวบรู ก็ตาม แตเปนการรับเอาความเชื่ออื่นๆ เขามาปรับใชใหผสมผสานและ
กลมกลืนมากกวาที่จะเปนการปรับเปลี่ยนตัวเองไปโดยสิ้นเชิงเพื่อใหเปนเชนดังกลุมชนอื่น และความ
เชื่อที่สงผานตัวงานสถาปตยกรรมเองก็มิไดจางหายไป และยังคงลักษณะของการกําหนดใชพื้นที่ใน
งานสถาปตยกรรมเปนแบบดั้งเดิมอยูเพียงแตเกิดความยืดหยุนตอสภาวะการณปจจุบันมากขึ้นเทานั้น
ในแงมุมของลักษณะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสูระบบสังคมเกษตรกรรม ทําใหสถาปตยกรรมเกิดความ
เปลี่ยนแปลง พบวามีการซอนทับรูปลักษณะการใชชีวิตแบบเดิมบนรูปทรงหรือพื้นที่ใหมตามลักษณะ
สถาปตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสามพื้นที่เองมีระดับการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของงานสถาปตยกรรม
ที่ชาเร็วแตกตางกันไป ตามแตปจจัยการเขาถึงไดยากหรืองายของพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยูวิถีชีวิต ความ
เชื่อ ในงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของ ชาวบรู ยังคงดําเนินไปทามกลางปจจัยอื่นๆ ที่รายลอม ชาวบรู 
เอาไว การเปลี่ยนไปของสภาพแวดลอมเดิม การมุงหนาสูสังคมเกษตรกรรม และความเชื่อจากกระแส
วัฒนธรรมหลักที่เขามามีผลตอความเชื่อเดิม เหลานี้อาจจะสงผลใหระบบสังคมและการใชชีวิตของ 
ชาวบรู เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงไดสงผลตอรูปแบบและรูปทรงของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของพวกเขา
ในทางหนึ่งดวย
ที่มา : วิทยานิพนธออนไลน   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis  [ออนไลน]  เขาถึงเมื่อวันที่ 07/03/2009

สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่ 13.
งานวิจัยขางตน  ทําการศึกษาอิทธิพลตางๆที่มีผลตอลักษณะของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ของ

ชาวบรู
โดยใชการเก็บขอมูลจากชุมชนที่ทําการศึกษา โดยการสัมภาษณ สังเกต และบันทึก  เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาทําการวิเคราะห

จากการศึกษางานวิจัยที่ 13  ทําใหไดทราบวิธีการศึกษา วิเคราะหซึ่งมีลักษณะที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธที่จะทําการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา วิธีการศึกษาตลอดจนแนวทางการสรุป
การศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาแบบชุมชน
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ ทัศนพร  ระสิตานนท
ที่อยู 48 / 110 แขวง บางขุนนนท เขต บางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร 10700 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2536 สําเร็จการศึกษามัธยมตอนตน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
พ.ศ.2539 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
พ.ศ.2541 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
พ.ศ.2545 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษา สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 
จังหวัดสงขลา

พ.ศ.2551 ศึกษาตอระดับปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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