บทที 5
การอภิป รายผล

จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ย วกับตัวแปรที่มีผ ลต่อความเสีกสบายของคนที่อยู่ในเขตภูมิ
อากาศร้อนชื้น ชื้งทำก๊จกรรมที่เป็นการพักผ่อน ในสถานที่ทั้งปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ พบว่า

5.1 อิท ธิท ลฃองตัว นปรอิส ระทีม ีผ ลต่อ ความรูส ิก สบาย

อิทธิพลของตัวแปรจากข้อภูลชุดนี้

สามารถเรียงลำดับโดยดูจากค่าความน่าจะเป็น

ในการวิเคราะห์การถดถอย คือ ตัวแปรที่มีค่า

P-Value

P-Value ยิ่งน้อยจะมีผลต่อตัวแปรตามมาก (ในเงื่อนไขที่

มีตัวแปรอิสระทุกตัวอยู่ในสมการทำนาย)
เมื่อพจารณาโดยรวมทั้งตัวอย่างที่อยู่ในสถานที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ
เรียงลำดับตัวแปรอิสระตามความสำคัญได้ดังนี้
-

อุณหภูมิอากาศ

-

ความเร็วลม

-

อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ย

-

ค่าความต้านทานความร้อนของเครื่องแต่งกาย

-

และความชื้นสัมพัทธ์

แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถานที่ไม่ปรับอากาศพบว่า
มากที่สุดคือ
-

ความเร็วลม

-

อุณหภูมิอากาศ

-

อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ย

-

ความชื้นสัมพัทธ์

โดยค่าความต้านทานความร้อนของเครื่องแต่งกายไม่มีผลต่อการทำนาย
ในสถานที่ปรับอากาศตัวแปรที่มีอิทธิพลเรียงลำดับได้ดังนี้
-

ค่าความต้านทานความร้อนของเครื่องแต่งกาย

-

อุณหภูมิอากาศ

-

ความชื้นสัมพัทธ์

โดยความเร็วลมและอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ยไม,มีผลต่อการทำนาย

ตัวแปรที่มีอิทธิพล
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5.2 อิท ธพสของตัว แปรอิส ระในสถานทีไ ม่ป ร้ป อากาศ

ความI?วลม
จากการสืกษาอิทธิพลของความเร็วลม โดยพิจารณาจากแผนภูมิไบโอไคลแมติก

ทำให้ทราบ

ได้ว่า การที่ความเร็วลมมิอิทธิพลสูงต่อความรู้สึกสบายในสถานที่ไม่ปร้บอากาศ เนื่องจาก
-

สูงและความชื้นสัมพัทธ์'สูงนั้น

สภาพภูมิอากาศที่มิอุณหภูมิ

เป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายเปินไปได้ยาก
จะทำให้อิ'ตราการระเหยเป็นไปอย่างช้าๆ

การทำให้เหงื่อที่ผิวกายระเหยเพื่อ
เพราะไอนั้าที่มิอยู่มากในบรรยากาศ

ด้งนั้นเนื่อต้องการเพื่มอัตราเร่งการระเหยของเหงื่อ

จึงจำเป็นต้องใช้การเคลื่อนที่ของอากาศช่วย เมื่อมิลมพัดผ่านคนจึงรู้สึกสบาย
-

การเคลื่อนที่ของอากาศที่มิในสถานที่จรงนั้นมิ'กเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่สมํ่าเสมอ

ซึ่งมิผลทำ

ให้คนรู้สึกเย็นสบายได้มากกว่าลมที่เคลื่อนที่แบบลมํ่าเสมอ
-

เมื่อบรรยากาศมิความด้นไอนํ้าอยู่สูง เราจะรู้สึกว่าสภาพภูมิอากาศในเวลานั้นไม่สบาย

การ

เคลื่อนที่ของอากาศช่วยให้ความรู้สึกอึดอัดเนื่องจากการมิความด้นไอนั้าในบรรยากาศสูง
คลายลงได้
อุณหภูมิการแผ่รังสึความร้อน
อุณหภูมิการแผ่รังสึความร้อนเกดชื้นเนื่องจาก พื้นผิววัสดุได้รับความร้อนเช้าไปสะสมอยู่

ทำ

ให้มิอุณหภูมิสูงชื้น โดยวัสดุนั้นจะแผ่รังสึออกไปรอบๆตัว เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ1
วัตถุอึ่นและมวล
อากาศ หากอุณหภูมินั้นต่างจากอุณหภูมิผิวกายคนย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน ระหว่างผิวกาย
กับวัสดุนั้นๆ ไม่ว่าอุณหภูมิด้านใดจะสูงกว่าก็ตาม
ความร้อนให้แก่วัสดุนั้น

เราจึงรู้สึกเย็นชื้นได้

หากผิวกายคนมิอุณหภูมิสูงกว่าวัสดุก็จะสูญเสึย

แต่หากผิวกายคนมีอุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิผิววัสดุโดย

รอบ ร่างกายมนุษย์จะแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการรับรังสึความร้อนจากวัตถุเช้ามา

เราจึงรู้สึกร้อนชื้น

อิทธิพลของอุณหภูมิการแผ่รังสึความร้อนที่มีต่อความรู้สึกร้อนหนาวสำหรับข้อมูลชุดนี้ มิช้อสังเกตด้งนี้
-

เนื่องจากเป็นการหาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจรง
รังสีความร้อนสูงจึงไม่ถูกเลือกเป็นที่ทำกิจกรรมมากนัก

บริเวณที่มิกา?แผ่

ทำให้โดยเฉลี่ย ข้อมูลมีช่วงของ

อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ย สูงหริอตํ่ากว่าอุณหภูมิอากาศประมาณ 0.2-0.5 °c
-

การเก็บข้อมูลของคนที่สถานที่เก็บข้อมูลที่ไม่ปรับอากาศนั้น
นอกอาคาร ไม่มิหลังคาคลุม

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ร่มเงา ภาย

ซึ่งร่างกายคนจะแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนกับสงแวดล้อม

ที่มีอุณหภูมิต่าง1
ไป ได้แก่ พื้นผิว วัสดุทึบแสงบริเวณใกล้เคียง เช่น หิน และส่วนที่สำคัญ
คีอ กา?แลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนกับท้องฟ้า
แข็งประมาณ 50-60 °c

ซึ่งท้องฟ้านั้นมิอุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเย็อก

ด้งนั้นคนเราที่มิอุณหภูมิผิวกายประมาณ 32 °c จึงสามารถถ่ายเท

ความร้อนให้แก่ท้องฟ้าได้มากตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหริอกลางคีน
ร่มเงาของวัตถุใดๆ

ก็ตาม

แต่หากเราอยู่ใต้

วัตถุนั้นย่อมไม่สามารถมีอุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิของท้องฟ้าได้

และยังอาจมีอุณหภูมิมากกว่าหริอเท่ากับอุณหภูมิผิวกายคนเสียอึก

ประโยขนัของหลังคาจึง
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เปินเพียงการบังรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่องมาโดยตรงเท่านั้น

ด้งนั้นคนที่อยู่ในร่มเงา ที่โล่งแจ้ง

จึงรู้สึกสบายใดในอุณหภูมิสูงกว่าคนที่อยู่ภายใต้หลังคาใดๆ

เมื่อมีอุณหภูมิอากาศ

ลัมพัทธ์และความเร็วลมเท่ากัน

แต่มีฃ้อแม้ว่า การแลกเปลี่ยนความร้อนกับดวงอาทิตย์บัน

จะต้องมีมุมรolid angle ที่กว้างพอสมควรจึงจะได้ผล
คน คือ พื้น ผนัง หรอเพดานก๊ตาม
คนเสมอ

ความชื้น

เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว

ในเวลากลางวันมักจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิผิวกาย

ด้งนั้นการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำให้รู้สึกเย็น จึงควรจะมีการแลกเปลี่ยนกับท้อง

ฟ้ามากกว่า ซึ่งหนทางในการแลกเปลี่ยนให้ใด้มากที่สุดสำหรับคนก็คือ การเปิดเผยร่างกายให้
มีมุมที่เห็นท้องฟ้าได้อย่างน้อย 90°

เพื่อความสมดุลย์กับอุณหภูมิของวัสดุอื่น ฟน ผิวดิน

ผิวถนนคอนกรีต ฯลฯ

ค่าความต้านทานความร้อนของเสื้อผ้า
การที่ตัวแปรค่าความต้านทานความร้อนของเสื้อผ้าใม่มีผลต่อความสบาย เนื่องจาก
-

การเก็บข้อมูลในสถานที่จริง

ทำให้กลุ่ม่ตัวอย่างเลือกแต่งกายตามความคาดหมายในสภาพ

อากาศ คือ เมื่ออากาศร้อนก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีค่าความต้านทานความร้อนตํ่า

เมื่อ

อุณหภูมิสูงก็เลือกสวมเสื้อผ้าที่ค่าความต้านทานความร้อนสูง
-

อีกส่วนหนึ่งการเก็บข้อมูลจะเป็นคนที่นั่งเก้าอี้สนามหรีอเก้าอีไม่มีพนักเป็นส่วนใหญ่
ค่าความต้านทานความร้อนที่จะเพื่มชื้นเนื่องจากเก้าอี้จึงใม่มี

ด้งบัน
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5.3 อิท ธํพ ลฃองตัว แปรอิส ระในสถานที่ป รับ อากาศ

ข้อมูลที่ได้จากสถานที่ปริบอากาศ
และความเ!วลม

ส่วนใหญ่ได้จากอาคารสำนักงาน ซึ่งมีการควบคุมปริมาณ

เพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน

หรือเรืยกได้ว่าไม่มีเลย

ทำให้มีช่วงของข้อมูลความเร็วลมน้อยมาก

เหตุผลนี้ทำให้ความเร็วลมไม่มีผลต่อการทำนาย

ความเร็วลมน่าจะเป็นปัจจัยที่สำดัญปัจจัยหนึ่ง

ทั้งที่ตามความจริงแล้ว

เนื่องจากในลมที่ออกมาจากเครื่องปริบอากาศ

จะมี

อุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิผิวกาย หากลมพัดเข้าปะทะร่างกายน่าจะรู้สึกเย็นขึ้น

ค่าความต้านทานความร้อนของเครื่องแต่งกาย
- เนื่องจาก การเก็บข้อมูลจากสถานที่ทำงานจริง กลุ่มตัวอย่างแต่งกายชุดทำงาน คือ เสื้อเชิ้ต
แขนยาว กางเกงขายาวหรือกระโปรง ถุงน่องหรือถุงเท้า และรองเท้าทุ้นล้น เป็นเครื่องแต่ง
กายที่นิยมกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นชุดที่สุภาพเป็นสากล แต่มีค่าความต้านทานความร้อนค่อน
ข้างสูง คือ ประมาณ 0.5-0.6 cio
- เก้าอี้ที่นั่งในขณะตอบคำถามก็มักเป็นเก้าอี้สำนักงานที่มีพนัก
ส่งผ่านความร้อนได้ดี

บุด้วยผ้าหรือหนังซึ่งไม่สามารถ

ทำให้คนรู้สึกร้อนเพิ่มขึ้นจากค่าความต้านทานความร้อนจากเสื้อผ้าได้

ถึง 0.5 cio
อุณหภูมิกา?แผ่รังสีความร้อน
-

อุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนไม่มีผลต่อความสบายเนื่องจากใliพื้นที่ปรับอากาศ

เพราะ

ความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนที่ไม่แตกต่างกันมาก
สำหริบพื้นผิวอาคารโดยทั้วไป

ยกเว้นแต่จะอยู่บริเวณที่เป็นบริเวณขอบนอกอาคารหรือส่วน

ที่เป็นช่องเปิดส่ภายนอก อาจได้รับแสงแดดจากภายนอก

แต่ก็เป็นส่วนน้อย

ความขึ้นล้มพัทธ์'
-

ความขึ้นล้มพัทธ์มีผลต่อความรู้สึกสบาย เนื่องจากในพื้นที่ปรับอากาศจะมีการเคลื่อนที่ของ
อากาศเป็นอัตราน้อย (ไม่เกิน 0.05 กม./ขม.)
มาก

คนจะรู้สึกอึดอัด

จึงทำให้เมื่อมีค่าความดันไอในบรรยากาศ

และเมื่อพบกับอุณหภูมิสูง

ลามารถระเหยเหงื่อบนผิวกายช่วยให้รู้สึกเย็นขึ้นได้

ในขณะที่ความขึ้นสูง ร่างกายก็ไม่
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5.4 การทำนายอุณ หภูม ิส บาอจากสมการพยากรณ์ท ี่ได้

อุณหภูมิสบาย เปรียบเทียบระหว่างคนที่อยู่ในสภาพปรับอากาศและไม่ได้ปรับอากาศ มี
ค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศที่ ความเร็วลมสงบ
(0-0.05 กม./ซม.) ความซื้นสํ'มพัทธ์ 50 % และอุณหภูมิอากาศเท่ากับอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อน
เฉลี่ย พบว่า คนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ปรับอากาศรู้สีกสบายที่อุณหภูมิ 2 8 .0 6 °c และคนที่อยู่ในพื้นที่ปรับ
อากาศลามารถยอมรับรู้สึกสบายที่อุณหภูมิ 24.7°c โดยอุณหภูมิอากาศที่ทำให้รู้สึกสบาย อาจตํ่า
กว่านีไ้ ด้ท้าอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิอากาศ
หรีอความเร็วลมเพิ่มขึ้น
หรือ
ความซื้นสํมพัทธ์ลดลง
5.4.1

เม ื่อ เป รีย บ เท ีย บ แ ล ้ว พ บ ว่า
อากาศอบอุ่น (Temperate Zone)

50

ความชื้น ล้ม พัท ธ์
น้อ ย (ไม่เกิน

50 fpm)

มีค ่า สูง กว่า อุณ หภูม ิท ี่ไ ด้จ ากการวิจ ัย ในอดีต

ซึ่ง ทำในเขตภูม ิ

โดยมาตรฐานอุณ หภูม ิส บายของเยอรมัน 1 คือ 21.1 ° c

เปอร์เ ซ็น ต์ หรือ จากกากรวิจ ัย ที่ป ระเทศอัง กเ]ษ2

เมื่อ มี

พ บ ว่า อุณ ห ภ ูม ิส บ าย เมื่อ ม ีล ม

.ในฤดูร ้อ นคือ 18.9 ๐C จะเห็น ว่า เมื่อ อยู่ใ นเงื่อ นไขเดีย วกัน คือ มีค วามเร็ว ลม

ตํ่า และมีค วามชื้น สัม พัท ธ์

50

เปอร์เ ซ็น ต์ คนไทยจะรู้ส ึก สบายที่อ ุณ หภูม ิ 28.26 ๐C

อุณ หภูม ิส บายของคนที่อ ยู่ใ นเขตภูม ิอ ากาศร้อ นชื้น
กว่า อุณ หภูม ิส บายของคนที่อ ยู่ใ นเขตภูม ิอ ากาศอบอุ่น
อุณ หภูม ิส ูง เกือ บตลอดทั้ง ปี

วิเ คราะห์ไ ด้ว ่า

และอยู่ใ นถิจ กรรมพัก ผ่อ นในสถานที่จ ริง

จะสูง

เนื่อ ง1
จ ากความคุ้น เคยกับ สภาพ อากาศที่ม ี

การได้อ ยู่ใ นสถานที่ท ี่ม ีค วามคุ้น เคย

และการทำกิจ กรรมที่ไ ม่เ คร่ง เครีย ด

ก็ท ำให้ล ามารถยอมรับ อุณ หภูม ิส ูง ได้เ ช่น กัน
แต่ในขณะเดีย วกัน
เดีย วกัน 3 พบว่า

เมื่อ เป รีย บเท ีย บกับ การวิจ ัย ภ าวะน ่า สบาย ซึ่ง ทำในกรุง เทพมหานครเช่น

มีค ่า ข องอุณ หภูม ิส บายที่ไ ด้จ ากการวิจ ัย ทั้ง ในที่ป ร้บ อากาศและไม่ป !บอากาศไม่แ ตก

ต่า งกัน มากนัก

5.4.2

เมื่อ ความเร็ว ลมเท่า กับ 1 กม./ซม. แ ล ะค วาม ช ื้น ส ัม พ ัท ธ ์50%

อุณหภูมิสบายที่ได้จากการทำนาย คือ 30.91 ° c
ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิสบายเมื่อลมสงบ
(0-0.05 กม./ซม.) ประมาณ 3 ๐C หรือสรุปได้ว่า เมื่อความเร็วลมเพิ่มชื้น 1 กม./ชม. คนจะรู้สึกว่า

1 Koppen-G eiaer. H andbook der Klim atoloaie. Volume 1. เท ์ง ถึง'ในVictor O lovav. Design with Clim ate ะ
Bioclim atic A pp roa ch to Architectural Regionalism . (New York : Van Nostrand Reinhold, 1992.) p.17.
2 T. Bedford, Environmental Warmth and Human Com fort. เท งถึง,lu Victor Olgyay, Ibid. p.17.
3 J.F. Busch, From Com fort to Kilowatts ะ An Integrated Assesm ent o f Electricity Conservation in Thailand
Commercilal Sector. California : Doctorail Dissertation Energy analysis program .Lawrence Berkeley Laboratory 1
University of California, p.26.
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อุณ หภูมิลดลง 3 °c

ทั้งนี้ฌึ่อพิจารณาการวิจัยในอดีต4ซึ่งพบว่า เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น 1 กม./ชม.

คนจะรู้สึกเลมิอนอุณหภูมิตํ่าลง 0.4 ๐C

เปรียบเทียบแล้วมิความแตกต่างกันอย่างมาก

อาจมิผลจาก

การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยชินกับการมิลมแรงพัดผ่านผิวกายมากนัก จึงทำให้ความรู้สึก
ร้อนหนาวมิผลเกี่ยวเนื่องจากความเร็วลมค่อนข้างมาก

อิทธิพลของลมที่เกดขึ้นอย่างไม่สมํ่าเสมอมัก

จะทำให้คนรู้สึกเย็นลงได้มากกว่าลมที่พัดอย่างสมํ่าเสมอ

การที่ในบรรยากาศมิความตันไอสูงทำให้คนรู้

สึกอึดอัดไม่สบาย

ลมแมัเพิยงเล็กนัอยที่ช่วยพัดให้ความตันไอลดลง

ก็ทำให้คนรู้สึกสบายได้มากขึ้น

และอึกส่วนหนึ่งอาจเปินที่สถานที่เก็บข้อมูลเป็นที่ซึ่งมิ Microclimate ดี

คือ มิต้นไม้เยอะ

อุณหภูมิ

สภาพแวดล้อมจึงตํ่า เมื่อลมพัดผ่านบริเวณนั้น จึงพาเอาความเย็น มาด้วย มิส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างรู้
สึกเย็นขึ้นได้มาก

5.4.3 ช่วงของอุณหภูมิที่คนในสถานที่ปรับอากาศรู้สึกยอมรับได้ (ตั้งแต่ร้อนเล็กน้อย- เย็นเล็ก
น้อย หรือ โหวตตั้งแต่-1 ถึง 1)
ยอมรับได้ 8.6° C

คือ ช่วงอุณหภูมิอากาศที่ 23.62๐-32.24 ๐C

โดยที่อุณหภูมิอากาศเท่ากับอุณหภูมิการแผ่รังสึความร้อนเฉลี่ย

หรือช่วงอุณหภูมิที่
ความเร็วลมเป็น

ดูนย์ และความขึ้น อัม พัท ธ์ 50%

5.4.4 เมื่อพิจารณาจากสมการทำนายระตับความสบายแล้วพบว่า
เมื่ออุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิการแผ่รังสีความร้อนเฉลี่ยเพมขึ้น

ความรู้สึกร้อนจะเพมขึ้น

แต่เมื่อมิความเร็วลมในบริเวณนั้น

เพิ่มขึ้น ระตับความสบายจะเป็นไปในทางตรงข้าม นั้นคือ จะรู้สึกเย็นมากขึ้น
และเมื่อความขึ้นอัมพัทธ์เพิ่มขึ้น

เราก็จะรู้สึกว่าต้องการอุณ หภูมิสบายที่ตํ่ากว่าเมื่ออากาศมิ

ความขึ้นอัมพัทธ์น้อย

4 ส ุน ท ร บ ุญ ญ า ธ ก า ร , ก า ร อ อ ก แ บ บ ป ้า น ป ? ท ฒ ้ด พ ล ้ง ง า น เท ื่อ ส ุณ ภ า พ ช ีว ิด ท ี่ด ีก ว ่า , (ก ร ง เท พ ม ห า น ค ร : ส ำ น ัก พ ิม พ ์แ ห ่ง
ส ุฬ า ล ง ก ท น ์ม ห า 'ว ิท ย า น ัย , 2542) ห น ัา 35.

