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 การศึกษาสภาวะสบายในหลากหลายงานวิจัยไดพยายามศึกษาลักษณะของบริบทท่ีแตกตางออกไปจะทํา ให

เห็นถึงสภาวะสบายท่ีแตกตางกันไปตามบริบทนั้นๆ ซึ่งชุมชนท่ีอยูริมชายทะเลจัดเปนบริบทท่ีมีความหลากหลายในดาน

สภาพอากาศและมีเอกลักษณเฉพาะในดานของการประกอบอาชีพ สิ่งเหลานี้นํามาซึ่งภูมิปญญากับการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอม หนึ่งในนั้นคือการสรางสภาวะสบายใหเกิดข้ึน ดังนั้นการศึกษาสภาวะสบายในบริบทท่ีแตกตางออกไปจึง

เปนสิ่งจําเปนที่ทําใหเราสามารถเขาใจถึงการปรับตัวในรูปแบบตางๆดียิ่งข้ึน สามารถเห็นความสัมพันธระหวางสภาวะ

สบายและสภาพภูมิอากาศในทองถ่ินอยางสอดคลองกัน   

 วิทยานิพนธทําการศึกษาและการวิเคราะหส ภาวะสบายและการปรับตัวเพื่อใหเกิดสภาวะนาสบายของ

ชาวประมง กรณีศึกษา ชุมชนแหลมรุงเรือง จังหวัดระยอง  โดยใชวิธีการศึกษาภาคสนาม เพ่ือใหเขาใจถึงการอยูแบบสบาย

ในทองถ่ิน ท้ังท่ีไมมีพลังงานไฟฟาและนํ้าประปาใช  (มีแบตเตอร่ีและนํ้าซื้อจากเอกชน ) พื้นท่ีทําการศึกษา อยูในชุมชน 

การศึกษาใชแบบสอบถามความรูสึกความรูสึกในสภาพอากาศตามสภาพแวดลอมจริง รวมกับใชเคร่ืองมือวัดสภาพอากาศ 

และนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติระหวางวันท่ี 5 -7 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งอยูในชวงตนฤดูหนาว 

การสํารวจภาคสนามท้ังหมด 3 วัน ไดขอมูลแบบสอบถามรวม 169 ชุด สภาพอากาศท่ีตรวจวัดคือคาเฉล่ีย

ของอุณหภูมิท่ี 30.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธท่ีรอยละ 47.6 และความเร็วลมท่ี 0.56 เมตร/วินาที ปจจัยสวนบุคคลมี

คาระดับเฉล่ียกิจกรรมท่ีทํา 1.23 met-value และคาเฉล่ียความเปนฉนวนของเส้ือผาท่ีสวมใส 0.30 clo-value  

ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา โดยเฉล่ียแลวคนในชุมชนรูสึกวาสภาพอากาศ “ปลานกลาง ” คอนไปทางเย็น

เล็กนอย โดยมีความรูสึกสบายในลักษณะสบายแบบเย็นๆและรูสึกสบายการยอมรับกับสภาพอากาศท่ีเปนอยูมากถึง รอย

ละ 90.53 ซึ่ง ไมตองการใหสภาพอากาศเปล่ียนแปลง ในสวนของการวิเคราะหเปรียบเทียบบริบทของสถานที่ พบวาคนใน

บริเวณรอบบานจะมีคาความรูสึกสบาย แบบกลาง มากท่ีสุดรองลงมาคือบริเวณใตตนไมและรานคา  

วิทยานิพนธนี้ไดวิเคราะหขอบเขตสภาวะสบายของ คนในชุมชนแหลมรุงเรือง ดวยซึ่งมีคาอุณหภูมิอยูท่ี 

24.5-31.7 องศาเซลเซียส และคาความช้ืนอยูท่ีรอยละ 33.4-55.7 คาสภาวะสบายนี้สวนใหญจะอยูในขอบเขตสภาวะสบาย

สากลสวนใหญจะอยูในขอบเขตสภาวะสบาย ทําใหสามารถพิจารณาไดวา ในความจริงแลว สภาพอากาศในสภาวะปกติ

ตามธรรมชาตินั้น สามารถกอใหคนเกิดความรูสึกสบายได ท้ังนี้อาจจะเพราะวิธีการปรับตัว การเรียนรูธรรมชาติของคนใน

ชุมชนมีความสําคัญ ไดแก การปรับตัวและสภาพแวดลอมท่ีใชระบบวิธีตามธรรมชาติ การเปล่ียนเคร่ืองแตงกาย การ

ปรับเปล่ียนสถานที่ 
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A comfortable thermal study in different circumstance is shown the figure of 

comfort in different areas. The community, who living near the seaside with the various 

atmospheric conditions and specialist in their occupation. The community is learnt by both 

climate and career to adapt their lifestyle into the environment and the important variable is 

comfortable. Therefore, comfortable thermal study in different circumstances is an essential to 

be more understanding of adjusting. This case study is shown of reveals the relation between 

the comfort and local weather, which are compatible. 

This thesis studies and analyses case study of adaptability to thermal comfort of 

fishermen at Lamrungrueng community Rayong province. A study method used is field study 

to learn comfort living of community even there is no electricity and proper waterworks. 

Studied area includes residences, shops, trees, waterside and hall, etc. Survey and 

Meteorological equipment were used and then statistical analyzed raw data. These took place 

from 5-7 November 2007 which was winter season. 

During Three days field study, we had survey results from 169 samples. Also, an 

average temperature was 30.6 degree c, Relative Humidity was 47.6% and wind speed was 

0.56 m/s. Personal factor average activity and thermal insulation was 1.23 met-values and 

0.30 clo-values respectively. 

We found that people in community feel, in general, ‘average temperature’ to low 

temperature. 90.53% of samples preferred a bit low temperature, feeling comfortable and 

acceptable. They didn’t want this condition to change. In another aspect, we found that 

people around residence had most comfortable, follows by people around trees and show 

respectively.  

To sum up, this thesis analyzed comfortable area of Lamrungrueng commune 

Rayong  provice which had 24.5 – 31.7 degree c and Relative Humidity was 33.4 – 55.7%. 

This comfortable condition was more than general comfortable condition. This would be 

community nature adaptation and natural thinking, such as clothing and places. 
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งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ขาพเจาขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิต

ขจรวานิช อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เปนอยางสูงท่ีใหคําปรึกษาแนะนําการทํางานเมื่อขาดตก

บกพรองและใหมุมมองแงคิดตางๆ ใหกําลังใจเม่ือขาพเจาทอแทมาโดยตลอดและผูชวย

ศาสตราจารย ดร.พันธุดา พุติไพโรจน อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร ประธานในการสอบวิทยานพินธ และอาจารย ดร.โสภา วิศิษฏศักด์ิ  

อาจารยประจําภาควิชาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ผูเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ และยังไดรับความความเอ้ืออาทร ความมีน้ําใจ และ

ความรวมมือจากชาวบานในชุมชนแหลมรุงเรือง จังหวัดระยอง เปนอยางดีมาก ขาพเจาขอขอบคุณ

จากใจจริง 

นอกจากนี้ขาพเจายังไดรับความชวยเหลือท้ังแรงกายในการเก็บขอมูลภาคสนามและ

กําลังใจจากบุคคลเหลานี้ไดแก นายศรีเดช ใจสูง , นายวุฒิพงษ แสนบุดดา , นายสุตินัย ยามศรีสุข 

นายพิเชษฐ เชิดผล , นางสาวจิณจุฬา ศุกษศรี, นางสาวศรินทิพย มงคลรัตน  และท่ีขาดไมไดคือ 

นางสาวจันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธ์ิ เปนผูท่ีคอยชวยเหลือทุกอยางทั้งการรวบรวมขอมูลเพื่อให

งายขึ้นตอการศึกษา และชวยใหสําเร็จลุลวงดวยด ี
ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สําหรับโอกาสและกําลังใจที่มีใหแก

ขาพเจาเสมอมาทุกเรื่อง สุดทายนี้ขออุทิศความพยายามทั้งหมดน้ีแด นายหนุ เส็นคง บิดาผูลวงลับ

ไปแลวถึงแมวาขาพเจาจะไมมีเวลาไดดูแลทานในชวงทายสุดของชีวิตของทานแลวก็ตาม                                            

 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




