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บทคัดย่อ

 ในฤดูร้อนของประเทศไทยมีอุณหภูมิอากาศสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทำาให้อุณหภูมิภายใน

รถยนต์อเนกประสงค์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ สำาหรับอุณหภูมิ

ภายในห้องโดยสารท่ีสูงข้ึนนั้นมีสาเหตุมาจากการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารของรถยนต์ส่วนบุคคลขณะจอดอยู่กลางแจ้ง และ

หาระยะเวลาท่ีเด็กสามารถอยู่ในรถยนต์โดยไม่เกิดอันตรายจากอาการลมแดด การทดลองได้ทำาการติดต้ังเคร่ืองมือ

วัดอุณหภูมิ 4 จุดภายในรถยนต์ได้แก่ บนแผงควบคุมด้านหน้า เบาะคนขับ เบาะแถวกลาง และเบาะแถว

หลังขณะจอดรถยนต์อยู่กลางแจ้ง ผลการศึกษาพบว่าค่าฟลักซ์ความร้อนของดวงอาทิตย์ มีค่ามากกว่า 1,000 

วัตต์ต่อตารางเมตร ในช่วงเวลา 9.00–14.00 น. ถัดมาอุณหภูมิภายในรถยนต์และอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึก

มีค่ามากกว่า 48 องศาเซลเซียสและ 55 องศาเซลเซียสตามลำาดับ ภายในระยะเวลา 10 นาที ดังนั้นสามารถ

สรุปได้ว่ามีเด็กที่ติดภายในรถยนต์ต้องถูกช่วยเหลือภายในเวลา 10 นาที เพ่ือป้องกันอันตรายจากลมแดด 

คำาสำาคัญ: ลมแดด ฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ รถยนต์อเนกประสงค์

ABSTRACT

 In summer of Thailand the temperature could reach to 40 degree Celsius, this cause 

could also increase the temperature inside the sport utility vehicle’s cabin. It was harmful for 

the children when they were left in car. Temperature in cabin was raised due to the solar radiation         

heat transfer. This research aimed to study on temperature changing inside parked sport utility 

vehicle cabin in Thailand, and to find the save time to prevent the children from heat stroke. 

The four temperature measured points, front dashboard, driver seat, middle seat, rear seat 

and ambient were performed in this experiment. The results showed that the high solar 
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irradiance which was greater than 1,000 W/m2 could be measured from 9.00 a.m. to 2.00 p.m. 

The inside temperature and apparent temperature were greater than 48 degree Celsius and 

55 degree Celsius, respectively, within 10 minutes. Therefore, it was concluded that children 

who were left inside the car must be helped within 10 minutes in order to prevent heat stroke.

KEYWORDS: Heat Stroke, Solar Radiation, Sport Utility Vehicle

บทนำา 

 อันตรายที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนจัด 

นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนโดยทั่วไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถยนต์ สำาหรับความร้อนท่ี

เกดิขึน้ภายในห้องโดยสารน้ันสามารถสงูกว่าอณุหภมูิ         

สิ่งแวดล้อมถึง 20 องศาเซลเซียสภายใน 30 นาทีเมื่อ

จอดรถยนต์กลางแจ้ง ความร้อนส่งผลต่อสุขภาพ

ของผู้ใช้รถยนต์ได้โดยตรง เช่น อาการผิวหนังอักเสบ 

อาการเหนื่อยล้า หมดสติ (Dadour,  Almanjahie, 

Fowkes, Keady, & Vijayan, 2011)

 โดยทั่วไปของผู ้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็น 

กลุ่มเสี่ยงที่สามารถพบเจออาการที่เกิดจากความ

ร้อนได้บ่อยครัง้ โดยเฉพาะกรณทีีต้่องจอดรถในทีโ่ล่ง

กลางแจ้ง อย่างเช่น ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า 

เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้รถยนต์ควรต้องคำานึงถึงความ

ร้อนสะสมอยูภ่ายในห้องโดยสารขณะจอดรถในทีโ่ล่ง

กลางแจ้ง ความร้อนสามารถทำาให้วัตถุหรือสิ่งมีชีวิต

ภายในห้องโดยสารเกิดอันตรายได้

 Parson (2002) ได้อธิบายการเกิดภาวะ

อาการเครียดจากความร้อนว่าร่างกายเริ่มมีอาการ

ดังต่อไปน้ี เมื่ออุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเกิน

กว่า 41 องศาเซลเซียส (105.80 องศาฟาเรนไฮต์) 

มีโอกาสเกิดผื่นแดด ตะคริวแดด อาการหมดสติ 

ชั่วคราว กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคลมแดด โดย

ลักษณะอาการคือเหงื่อออกมาก ผิวหนังร้อน ตัวสั่น 

หัวใจเต้นเร็ว มีไข้สูง โคม่า และอาจเกิดอันตรายถึง

ขั้นเสียชีวิตได้

 National Oceanic and Atmospheric 

Administration (2016) ได้กำาหนดลงใน Heat Index 

Chart ว่าเมื่ออุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกสูงกว่า 54.40 

องศาเซลเซียส (130 องศาฟาเรนไฮต์) มีความเสี่ยง

ที่ก่อให้เกิดอาการลมแดดได้ โดยสามารถคำานวณค่า

อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึก (Apparent Temperature: 

AT) เมื่อมนุษย์ยืนอยู่กลางแจ้ง เป็นไปดังสมการของ 

Steadman (1984) ตามสมการ (1)

          ... (1)

เมื่อ

AT = อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึก, องศาเซลเซียส (°C)

ws = ความเร็วลมที่ความสูง 10 เมตรจากพื้นดิน, 

เมตรต่อวินาที (m/s)

Q  = ปริมาณรังสีต่อพื้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย, วัตต์

ต่อตารางเมตร (W/m2)

Ta = อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม, องศาเซลเซียส (°C)

โดยค่า ค่า E สามารถหาได้จากสมการ (2)

      

                                                ...(2)

เมื่อ RH  = ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม, ร้อยละ

  
 

aAT = T + (0.348 × E) 

- (0.7 × ws) 

0.7 × Q
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a

a
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 ต่อมา Rothfusz (1990) ได้พัฒนาสมการ

เพื่อหาค่าอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึก (Apparent Tem-

perature: AT) ของ Steadman (1984) โดยการ

ตัดเทอมของความเร็วลมและรังสีจากดวงอาทิตย์

ออกจากสมการเดิมเพราะความเร็วลมและรังสีจาก 

ดวงอาทิตย์เป็นตัวแปรคงที่ จึงได้ปรับค่าต่างๆ จนได้

ดังสมการ (3)

          ...(3)

เมื่อ AT = อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึก, องศาฟาเรนไฮต์

      T  = อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม, องศาฟาเรนไฮต์

     RH = ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม, ร้อยละ

 National Aeronautics and Space 

Administration (1989) รายงานแสดงขีดจำากัด

ความสามารถของมนุษย์ในการทนต่อความร้อนที่

กรณีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 และอุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียส สามารถทนได้ 10 นาที หรือกรณี

ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 และอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส สามารถทนได้ 10 นาที

 Grundstein, Meentemeyer, & Dowd 

(2009) ทำาการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าการจอด

รถยนต์กลางแจ้งที่ประเทศกรีซ ในฤดูร ้อนและ        

ฤดูใบไม้ผลิ โดยอุณหภูมิสูงสุดภายในรถยนต์ของ    

ฤดูร้อนคือ 68 องศาเซลเซียสและในฤดูใบไม้ผล ิ

น้อยกว่าฤดูร้อนเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส

 Al-Kayiem, Sidik, & Munusammy (2010) 

ทำาการทดลองและการจำาลอง พบว่าเมื่อจอดรถยนต์

ไว้กลางแดด ภายในรถยนต์อากาศร้อนได้สะสมอยู ่

บรเิวณเพดานของห้องโดยสาร และการใช้แผ่นกรองแสง

ช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารลดลงร้อยละ 26

 Dadour, Almanjahie, Fowkes, Keady, & 

Vijayan (2011) ทำาการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง

การนำารถยนต์สีดำาและสีขาวไปจอดท้ิงไว้กลางแดด

พบว่ารถยนต์สีดำามีอุณหภูมิภายในห้องโดยสารสูง

กว่ารถยนต์สีขาว 5 องศาเซลเซียส และการลดกระจก 

ด้านคนขับ 2.50 เซนติเมตรช่วยให้อุณหภูมิลดลง 3 

องศาเซลเซียส

 Gladyszewska-Fiedoruk (2011) ทำาการ

ทดลองวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องโดยสาร

ขนาด 2.50 ลกูบาศก์เมตร (m3) พบว่าเมือ่มผีูโ้ดยสาร

อยูส่องคนและปิดระบบระบายอากาศ เมือ่ผ่านไป 30 

นาทีพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 4,598 หนึ่ง

ในล้านส่วน (ppm) ซึง่ใกล้กบัค่าท่ี ASHRAE Standard 

62.1 (2007) กำาหนดให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

พื้นที่ปิดมีปริมาณไม่เกินกว่า 5,000 ppm

 Abd-Fadeel & Hassanein (2013) ทำาการ

ทดลองเพ่ือหาอุณหภูมิสูงสุดในรถยนต์ท่ีจอดไว้ 

กลางแจ้งทีป่ระเทศอยีปิต์ โดยอณุหภมูสูิงสุดคอื 120 

องศาเซลเซยีส ในกรณทีดสอบจอดรถยนต์ไว้กลางแจ้ง

ในทิศทางต่างกัน (หันหน้ารถยนต์ทางทิศเหนือ ทิศ

ตะวนัออก ทิศตะวนัตกและทิศใต้) ให้ผลของอณุหภมูิ

ภายในรถยนต์สูงสุดที่ไม่ต่างกันมากคือ 2 ถึง 4 องศา

เซลเซยีส และส่วนทีอ่ณุหภมูสิงูทีส่ดุอยูท่ีด้่านหน้าของ

รถยนต์ (Front Dash Board) อกีทัง้การลดกระจกลง 

3 เซนติเมตรขณะรถยนต์จอดอยู่กลางแจ้งส่งผลให้

อุณหภูมิภายในรถยนต์ลดลง 5 ถึง 10 องศาเซลเซียส
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 Aljubury, Farhan, & Mussa (2015) ทำาการ

ทดลองจอดรถยนต์ทิ้งไว้กลางแจ้งนาน 9 ชั่วโมง พบ

ว่าอุณหภูมิภายในรถสูงสุดคือ 100 องศาเซลเซียส 

และการใส่ฉนวนกันความร้อนหนา 1 เซนติเมตร

สามารถลดอุณหภูมิลงไปได้ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบ

เทียบกับกรณีไม่มีฉนวน

 จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าอุณหภูมิ  

ในรถยนต์สูงสุดเมื่อจอดทิ้งไว้กลางแดดสามารถได้

ถึง 100 องศาเซลเซียส พบว่าการลดกระจก สีของ

รถยนต์หรือการทดลองจอดรถในฤดูใบไม้ผลิแทน             

ฤดรู้อนไม่เป็นปัจจยัหลกัให้อณุหภมูภิายในรถยนต์ลดลง  

 สำาหรบัรถยนต์ทดลองนัน้มปีรมิาตรมากกว่า 

2.50 m3 จึงสามารถอนมุานได้ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไม่เป็นปัจจยัหลกัทีท่ำาให้ผูโ้ดยสารเกดิอาการลมแดดได้

สำาหรับงานวิจัยนี้ทำาการศึกษาการเปลี่ยนแปลง 

ของอุณหภูมิภายในรถยนต์แบบปิดกระจกและ

รถยนต์สีเทา โดยพิจารณาผลของอุณหภูมิที่สามารถ

ทำาให้เด็กเกิดอันตรายเมื่อติดอยู่ภายในรถยนต์และ

หาระยะเวลาปลอดภยัทีเ่ดก็เลก็สามารถอยูภ่ายในรถ 

ที่จอดอยู่กลางแจ้งได้โดยไม่เกิดอาการลมแดด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิ

ภายในห้องโดยสารของรถยนต์ส่วนบุคคลขณะจอด

อยู่กลางแจ้ง

 2. เพื่อทำานายระยะเวลาปลอดภัยที่เด็ก

สามารถอยู่ภายในรถยนต์ท่ีจอดอยู่กลางแจ้งได้โดย

ไม่เกิดอาการลมแดด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจลกัษณะการกระจายตวัของอณุหภมิู

ของอากาศภายในห้องโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล 

 2. ทราบระยะเวลาที่เด็กเล็กสามารถอยู ่

ภายในรถยนต์ท่ีจอดอยู่กลางแจ้งโดยปราศจากการ

ปรับอากาศและไม่เกดิอาการเครียดเน่ืองจากความร้อน

อุปกรณ์

 1. รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ทีน่ัง่ ขนาด 2,400 

ซีซี (cc.) รุ่น Chevrolet Captiva 2.4 LTZ ไม่มีการ

ปรับแต่งใดๆ

 2. Thermocouple Type K จำานวน 4 เส้น

 3. Data logger 4 channel จำานวน 1 เคร่ือง

 4. Thermometer จำานวน 1 เครื่อง

 5. Pyranometer จำานวน 1 เครื่อง

 6. อุปกรณ์ชาร์ตไฟสำาหรับเครื่องมือวัด

 โดยเคร่ืองมือวัดทั้งหมดได้ดำาเนินการสอบ

เทียบเรียบร้อยแล้ว

วิธีดำาเนินการวิจัย

 1. ในการทดลองได้นำารถยนต์ไปจอดกลาง

แจ้ง ไม่มีร่มเงาในทุกช่วงเวลาการทดลองโดยรถยนต์

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อเป ิดให้ รังสีจาก        

ดวงอาทิตย์แผ่ความร้อนผ่านกระจกด้านหน้าสู่ห้อง

โดยสารในช่วงเที่ยงถึงเย็น และสถานท่ีจอดรถยนต์

คือที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ พิกัด 13.12 

100.91 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ทิศทางการจอดของรถยนต์ขณะทำาการทดลอง
ที่มา:  ถ่ายภาพโดยผู้เขียน
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ภาพที่ 1 ทิศทางการจอดของรถยนต์ขณะทำาการทดลอง
ที่มา:  ถ่ายภาพโดยผู้เขียน

ภาพที่ 1 ทิศทางการจอดของรถยนต์ขณะทำาการทดลอง
ที่มา:  ถ่ายภาพโดยผู้เขียน

 สำาหรบัการทดลองได้นำารถยนต์อเนกประสงค์ 

ขนาด 2400 ซีซี มาจอดกลางแจ้งโดยปิดระบบปรับ

อากาศและปิดกระจกรอบด้าน และติดตั้งเครื่องวัด

อุณหภูมิ 4 จุดคือ บนแผงควบคุมด้านหน้า เบาะด้าน

ข้างคนขับ (Driver Seat) เบาะแถวกลาง (Middle 

Seat) และเบาะแถวหลัง (Rear Seat) โดยทั้งสี่จุด

เป็นจุดสำาคัญที่ผู ้โดยสารอาศัยอยู ่ภายในรถยนต์ 

ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตำาแหน่งการตรวจวัดอุณหภูมิทั้ง 4 จุดภายในรถยนต์
ที่มา:  ถ่ายภาพโดยผู้เขียน
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 2. จอดรถยนต์กลางแจ้งในวนัท่ีฟ้าโปร่ง ไม่มี 

เมฆมาบดบัง เป็นเวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที ต้ังแต่

เวลา 7.30–17.00 น. จำานวน 5 วนั โดยอณุหภมูภิายใน 

เร่ิมต้นต้องเท่ากับอุณหภูมิภายนอกของรถยนต์ 

และหันหน ้ารถยนต ์ไปทางทิศตะวันตกพร ้อม 

วัดค่าอุณหภูมิภายในรถยนต์ทั้ง 4 จุดสำาคัญ (บนแผง

ควบคมุด้านหน้า เบาะด้านข้างคนขบั เบาะแถวกลาง 

และเบาะแถวหลงั) และทำาการวดัค่าฟลกัซ์ความร้อน

จากดวงอาทิตย์ และอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ทุก 

15 นาทีตลอดการทำาการทดลอง

 3. จอดรถยนต์กลางแจ้งในวันที่ฟ้าโปร่ง 

ไม่มีเมฆมาบดบัง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 

12.00–15.00 น.จำานวน 5 วัน โดยอุณหภูมิภายใน              

เริ่มต้นต้องเท่ากับอุณหภูมิภายนอกของรถยนต์ 

และหันหน ้ารถยนต ์ไปทางทิศตะวันตกพร ้อม                        

วัดค่าอุณหภูมิภายในรถยนต์ทั้ง 4 จุดสำาคัญ (บนแผง

ควบคมุด้านหน้า เบาะด้านข้างคนขบั เบาะแถวกลาง 

และเบาะแถวหลงั) และทำาการวดัค่าฟลกัซ์ความร้อน

จากดวงอาทิตย์ และอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ทุก    

15 นาที ตลอดการทำาการทดลอง

 โดยการทดลองทัง้สองกรณนีัน้ ได้ทำาการปิด

กระจกสนิททุกด้าน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

      1. ผลการศึกษาค่าฟลักซ์ความร้อนของ             

ดวงอาทิตย์ตลอด 9 ชั่วโมง 30 นาที

 พบว่าช่วงเวลา 10.00-14.30 น. ดวงอาทติย์

ให้ค่าฟลักซ์ความร้อนสูงประมาณ 1,000 W/m2 เมือ่

เปรยีบเทยีบค่าฟลกัซ์ความร้อนที่ได้จากการทดลอง 

(Experiment) กับ Abd-Fadeel & Hassanein 

(2013) พบว่ากราฟท่ีได้จากการทำาการทดลองมี

ความชันที่มากกว่าของ Abd-Fadeel & Hassanein 

(2013) 

 โดยค่าฟลักซ์ความร้อนมีแนวโน้มที่คงที ่

ในช่วงเวลา 9.00-14.00 น. โดยมีค่ามากกว่า 1,000 

W/m2 หลังจากนั้นค่าฟลักซ์ความร้อนลดลงอย่าง

รวดเร็วในช่วงเวลา 14.00 น. โดยในช่วงหลังเวลา 

14.30 น.เป็นต้นไป ค่าฟลักซ์ความร้อนลดลงอย่าง

รวดเร็ว เนื่องจากช่วงกลางวันของประเทศอียิปต์นั้น

ยาวนานกว่าประเทศไทย 

 ในส่วนของอุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ช่วงเช้า

พบว่าอุณหภูมิที่บนแผงควบคุมด้านหน้า และเบาะ

หลังของรถยนต์มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันเพราะ ด้าน

เบาะหลังอยู่ทางทิศตะวันออกรังสีจากดวงอาทิตย์

ส่องผ่านกระจกด้านหลังมาโดยตรง อย่างไรก็ตาม

ในช่วงเช้าค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังมีค่า 

ไม่สงูมาก รวมถงึด้านหน้าของรถยนต์มพีืน้ของกระจก

ท่ีกว้างกว่าด้านหลัง ส่งผลให้พ้ืนท่ีในการถ่ายเท

ความร้อนมากกว่า ทำาให้อุณหภูมิทั้ง 2 ตำาแหน่งมีค่า 

ใกล้เคียงกัน 

 หลงัจากนัน้เมือ่เวลา 13.00 น. พบว่า อุณหภูม ิ

ท่ีเบาะหลังมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจาก ดวงอาทิตย์

ได้เปลีย่นตำาแหน่งไปอยูใ่นทิศตะวนัตกในด้านหน้ารถ 

ส่งผลให้อุณหภูมิที่เบาะหลังมีค่าลดลง 

 ในส่วนค่าความช้ืนสัมพัทธ์เมื่อเร่ิมต้นการ

ทดลองนั้นมีค่าที่ร้อยละ 64 และมีค่าลดลงในเวลา 

11.30-14.30 น. ในช่วงน้ีค่าความชื้นสัมพัทธ์มี 

ค่าน้อยกว่าร้อยละ 30 และกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้น

อีกครั้งเมื่อเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

 สำาหรับค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ 

อุณหภูมิภายในห้องโดยสารทั้ง 4 จุดและความชื้น 

สัมพัทธ์ภายนอกรถยนต์ ตลอด 9 ชั่วโมง 30 นาที 

แสดงดังภาพที่ 3 4 และ 5 ตามลำาดับ
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ภาพที ่4 แสดงค่าเฉลีย่อณุหภมูภิายในรถยนต์ทัง้สีจุ่ด และค่าอณุหภมูภิายนอกรถยนต์ตลอด 9 ช่ัวโมง 30 นาที

ภาพที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตลอด 9 ชั่วโมง 30 นาที
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ภาพที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกรถยนต์ตลอด 9 ชั่วโมง 30 นาที

 2. ผลการศกึษากรณจีอดรถยนต์กลางแจ้ง

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

 จากผลการศึกษากรณีที่ 1 พบว่าช่วงเวลา

ที่มีค่าฟลักซ์ความร้อนและค่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วง 

12.00-14.30 น. ดังนั้นการทดลองในส่วนนี้ได้เลือก

ช่วงเวลาที่อันตรายท่ีสุดของวันมาศึกษาโดยการ

กำาหนดให้มีการทดลองในช่วงเวลา 12.00–15.00 น.

 โดยผลการศกึษาค่าฟลกัซ์ความร้อนจากดวง

อาทิตย์ตลอด 3 ชั่วโมงพบว่า ค่าฟลักซ์ความร้อนมี

ค่าอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 1,200 W/m2  สำาหรับช่วง

ระหว่าง 12.00-13.00 น. ค่าฟลักซ์ความร้อนและ

อุณหภูมิภายในรถยนต์สูงกว่าช่วงอื่นๆ 

 เมื่อเริ่มต้นทำาการทดลองเวลา 12.00 น. 

อุณหภูมิที่บนแผงควบคุมด้านหน้ารถยนต์มีค่า 45 

องศาเซลเซยีสและค่าความชืน้สมัพทัธ์อยูท่ีร้่อยละ 27 

ต่อมาค่าอุณหภูมิที่บนแผงควบคุมด้านหน้ารถยนต ์

มค่ีาสงูกว่า 48 องศาเซลเซยีสในเวลาประมาณ 10 นาที 

นับจากเริ่มต้นทำาการทดลองเพราะเนื่องจากกระจก

ด้านหน้ารถยนต์มีขนาดท่ีกว้างกว่าด้านอื่นทำาให้รังสี

ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งผ่านเข้ามากกว่าด้าน

อื่นๆ จากนั้นอุณหภูมิบริเวณด้านกระจกหน้าของ

รถยนต์มีค่าสูงสุดที่ 67 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่าน

ไปประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที นับจากเริ่มต้นทำาการ

ทดลอง

 สำาหรับค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย ์

อุณหภูมิภายในห้องโดยสารทั้ง 4 จุด และความชื้น- 

สมัพทัธ์ภายนอกรถยนต์ ตลอด 3 ชัว่โมง แสดงดงัภาพ 

ที่ 6 7 และ 8 ตามลำาดับ
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ภาพที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ตลอด 3 ชั่วโมง

ภาพที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิภายในรถยนต์ทั้งสี่จุดและภายนอกรถยนต์ตลอด 3 ชั่วโมง
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ภาพที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกรถยนต์ตลอด 3 ชั่วโมง

  และเมื่อเอาค่าท่ีได้จากการทดลองมา

คำานวณหาค่าอุณหภมูทิีร่่างกายรูส้กึ (AT) ตามสมการ 

(3) พบว่าเม่ืออณุหภูมอิากาศภายในรถยนต์มอีณุหภมูิ 

48 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 27  

ส่งผลให้ AT ที่คำานวณได้มีค่า 55 องศาเซลเซียส 

ซึง่เป็นอุณหภมูทิีร่่างกายเกดิความเครยีดจากความร้อน 

และอาจก่อให้เกิดอาการลมแดด

สรุปผลการศึกษา

 การศึกษาด้วยการทดลองพบว่าค่าฟลักซ์

ความร้อนของดวงอาทิตย์ มีค่ามากกว่า 1,000 วัตต์

ต่อตารางเมตร ช่วงเวลา 9.00-14.30 น. 

 เมือ่ทำาการทดลองในช่วงเวลา 12.00-14.30 น.  

ซึง่เป็นช่วงเวลาทีอ่นัตรายทีส่ดุของวนัพบว่า  อณุหภมูิ 

ภายในรถยนต์มีค่าสูงขึ้นถึง 48 องศาเซลเซียส 

ภายใน 10 นาที นับจากการเริม่ต้นการทดลอง ส่งผลให้ 

AT ทีค่ำานวณได้มีค่า 55 องศาเซลเซียสซึง่เป็นอณุหภมูิ

ที่ร่างกายเกิดความเครียดจากความร้อน จากข้อมูล

ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าภายในเวลา 10 นาทีเป็น

ช่วงเวลาที่ปลอดภัยและยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายจาก

อาการลมแดดต่อเด็กเมื่อมีเด็กติดอยู่ภายในรถยนต์

ข้อเสนอแนะ

 ในการทดลองนี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 

ถึงเดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มที่

นำามาแสดงนั้นผู้วิจัยเลือกเฉพาะวันที่อากาศโปร่ง 

ไม่มเีมฆปกคลมุทัง้วนัเพือ่มุง่เน้นหาวนัทีท่ำาให้อากาศ

ภายในรถยนต์ร้อนท่ีสุด และเนื่องด้วยระยะเวลา 

การทำาการทดลองทีน่านหลายเดอืนทำาให้ฤดทูีเ่ปลีย่นไป 

มีผลกระทบกับตำาแหน่งการจอดของรถยนต์และ

ลักษณะเชิงมุมที่รังสีดวงอาทิตย์กระทำากับรถยนต์ 

ทำาให้ค่าการทดลองนี้สามารถใช้หาค่าเวลาวิกฤต

เฉพาะกรณีรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

 การศึกษาในอนาคต ควรเพ่ิมจำานวนจุดวัด

ภายในรถยนต์ให้มากขึ้น เพิ่มจำานวนวันที่ทำาการ

ทดลอง เปลี่ยนชนิดของรถยนต์ที่นำามาทดลอง
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เพิ่มระยะการลดกระจกขณะทดลอง หรือใส่แผ่น

กรองแสงภายในรถยนต์ เพือ่มุง่หาจดุทีอ่นัตรายทีสุ่ด

ภายในรถยนต์และประเมนิเวลาวกิฤตทีแ่ม่นยำายิง่ขึน้

 ในส่วนของการนำาค่านี้ไปใช้จริงนั้น 10 นาที 

อาจมากเกนิไปหากผูป้ระสบเหตุเป็นเด็กเลก็และเป็น

เวลาเที่ยงและอยู่ในห้องโดยสารขนาดเล็ก ดังนั้นขึ้น

อยู่กับดุลยพินิจของผู้พบเหตุ ควรให้ความช่วยเหลือ

ทันทีเมื่อพบเหตุ
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