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การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารพักอาศัย 

วรวิชญ์  สงิหนาท 

 ปัจจุบันย่านธุรกจิที่ อยู่ในเมืองส่วนใหญ่มีปัญหา

ความหนาแน่นของประชากร การจราจรติดขัด  ปัญหา

มลพิษจากมูลฝอยและมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลัก  

ประชาชนที่ พักอาศัยที่ อยู่ในเมือง หรือเขตชานเมือง  ต้อง

ประสบกบัปัญหาเหล่าน้ีเช่นกนั  แนวโน้มการพักอาศัยที่

เป็นคอนโดมิเนียมที่ มีมากขึ้น การหลีกหนีให้พ้นจาก

สภาวะมลพิษทางอากาศ

และกล่ินที่ ไม่สะอาด เม่ือ

กลับเข้าบ้านหรือห้องพัก  

เพ่ือให้ร่างกายได้พักฟ้ืน 

โดยการได้รับอากาศที่ สะอาด  และมีความปลอดภัยจาก

อนัตรายที่ ปนเป้ือนอยู่ในอากาศ  จึงเป็นเร่ืองสาํคัญ 

คุณภาพอากาศท่ีดีภายในอาคาร หมายถงึ 

สภาวะการที่ อากาศภายในอาคารที่ อาจมีสิ่ งเจือปนอยู่ใน

ปริมาณที่ ไม่มากพอที่ จะทาํให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพ

อนามัยของมนุษย์ หรือสิ่ งมีชีวิตอื่ นๆ หรือต่อสิ่ งแวดล้อม

ภายในอาคารน้ันๆ 

 มลพษิทางอากาศมีผลรา้ยแรงต่อสุขภาพ  

การสมัผสักบัมลพิษทางอากาศในปริมาณมากๆ หรือไม่

มากแต่สมัผสัอยู่เป็นประจาํอาจจะส่งผลให้เกดิโรค

เกี่ ยวกบัระบบทางเดินหายใจ  ภมิูแพ้อากาศ บางรายอาจ

เกดิการระคายเคืองหรือเกดิการแพ้ที่ ผวิหนัง ในอาคารที่

มีองค์ประกอบของสารเคมี และRedonจาํนวนมาก  หาก

อยู่อาศัยไปนานๆอาจทาํให้เกดิอาการเจบ็ป่วย ที่ เกี่ ยว 

เน่ืองจากอาคาร (Sick Building Syndrome)  ที่ ร้ายแรง

กว่าน้ันปัจจุบันมีโรคติดต่อที่ แพร่เช้ือทางอากาศ อาท ิ 

ไข้หวัด2009  ไข้หวัดSARs  ไข้หวัดนก วัณโรค  ที่ ยาก

ต่อการแยกออกจากอากาศที่ เราหายใจอยู่ในที่ สาธารณะ

ได้ 

 มลพษิท่ีปนเป้ือนอากาศอยู่ภายในอาคาร   

ประกอบด้วย 3กลุ่มใหญ่คือ ส่วนที่ เป็นอนุภาคของฝุ่ น

ละออง(Particulates) จุลชีวะขนาดเลก็(Bioaerosols)    

และกลุ่มของสารเป็นพิษในอาคาร (VOCs) 

ฝุ่นละอองคือ อนุภาคของ 

แขง็ขนาดเลก็ที่ ล่องลอยอยู่

ในอากาศ มีขนาดเลก็กว่า 

100 μm
1
 (ไมครอน) เช่น

ฝุ่ นดิน ผม ขนสตัว์ ผ้า 

พรม  

 
 

ส่วนควนัจะมีอนุภาคขนาดเลก็ที่ เป็นได้ทั้งของเหลวและ

ของแขง็ที่ เกดิจากการเผาไหม้ที่ ไม่สมบูรณข์องสารอนิทรีย์

มีขนาดเลก็มาก เลก็กว่า 1 ไมครอน มีขนาดระหว่าง 0.1 

ถงึ 0.3 μm เช่น ควันจากการเผาไม้  ควันบุหร่ีอาจมี

ขนาดเลก็มากถึง 0.01 μm 

 

   

จุลชีวะทางอากาศ สิ่ งมีชีวิต

ขนาดเลก็ เช่นไรฝุ่ น  เช้ือ

โรคชนิดต่างๆ  รามีขนาด

ระหว่าง 10 ถงึ 30 μm แบคทเีรียมีขนาดระหว่าง 0.4 ถงึ 

5 μm ไวรัสมีขนาดระหว่าง 0.003 ถงึ 0.06 μm  ซ่ึง

โดยทั่วไปมักเกาะตัวอยู่กบัอนุภาคที่ มีขนาดใหญ่กว่าใน

อากาศ  

                                                        
1
 μm = 1/1,000,000 meter 
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กลุ่มVOCsคือ สารระเหยอนิทรีย์ ฟอร์มัลดีไฮด์ พวกกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์  Redon ไอระเหยของสารเคมีต่าง ที่

เป็นอนัตรายหรือที่ ร่างกายไม่ต้องการ และยังมีอื่ นๆอกี

มากที่ มีขนาดเลก็ล่องลอยอยู่ในอากาศ 

 

ภาพท่ี1 ระยะเวลาการตกของอนุภาค 

 อนุภาคของฝุ่ นละอองหรือจุลชีวะที่ มีขนาดเลก็

กว่า 6 μm ถอืเป็นส่วนสาํคัญที่ คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่า

มันไม่แทบจะไม่ตกลงบนพ้ืนเลย (ภาพที่1)  ย่ิงมี

คนทาํงานหรืออยู่อาศัยในห้องด้วยแล้ว จะทาํให้เกดิการ

ฟุ้งกระจายอยู่ตลอดเวลา การจะกาํจัดหรือเอาออกไปจาก

อากาศได้น้ัน  วิธทีี่ เหมาะสมที่ สดุคือ การกรองผ่านแผ่น

กรองที่ มีประสทิธภิาพเท่าน้ัน 

 คนเราทุกคนต้องการความเป็นอยู่ที่ สขุสบาย 

และปลอดภัยภายในอาคารที่ พักของตน  นอกเหนือจาก

การที่ มีอากาศที่ สะอาดแล้ว ยังมีสภาวะความน่าสบายที่

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดงัน้ี 

 อณุหภมิู  ที่ พอเหมาะก่อให้เกดิความน่าสบาย

ในอาคารพักอาศัยโดยคาํนึงถงึความประหยัดด้วยแล้ว

ควรจะอยู่ระหว่าง 24 ถงึ 26 องศาเซลเซียส    

 ความช้ืน ความช้ืนสมัพัทธท์ี่ พอเหมาะก่อ ให้

เกดิความน่าสบายในอาคารพักอาศัย จะมีค่าระหว่าง 50

ถงึ60เปอร์เซน็ต์ ในฤดูฝนจะมีความช้ืนสมัพัทธส์งูมาก

ทาํให้รู้สกึไม่สบายกาย ความช้ืนสมัพัทธต์ํา่กว่าจะรู้สกึ

สบายขึ้น  การลดความช้ืนภายในห้องพักถือเป็นภาระ

ของเคร่ืองปรับอากาศมากกว่าการลดอณุหภมิู  จึงไม่ควร

ใช้วัสดุที่ ดูดซับความช้ืนในการตกแต่งห้องพัก 

 ปัจจัยอื่ นๆที่ ทาํให้เกดิสภาวะความน่าสบาย  

เช่น การที่ มีกระแสลมปะทะผิวกาย  ดังในห้องปรับ

อากาศสามารถต้ังอณุหภมิูที่  26ถงึ27องศาเซลเซียส  

แล้วเปิดพัดลมให้ส่ายไปมา  ทาํให้เกดิกระแสลมที่ น่า

สบายเพ่ิมขึ้นได้   

 เพื่อใหเ้กิดสภาวะความน่าสบาย และมีความ

ปลอดภยัจากมลภาวะทางอากาศเป็นพษิ และ

โรคติดต่อรา้ยแรงต่างๆ  จึงต้องมีการการควบคุม

คุณภาพอากาศภายในอาคารให้เป็นระบบปิด (อธบิาย

ง่ายๆคือปิดประตูหน้าต่าง) โดยการใช้หลักการทาง

วิศวกรรม  อธบิายพอสงัเขปดังน้ี 

1. การเจือจางเช้ือโดยการระบายอากาศ 

การเติมอากาศดี  คือเติมอากาศที่ มีความสะอาด

เข้าไปในห้องที่ ต้องการ  เพ่ือการเจือจางอากาศที่ มีการ

ปนเป้ือนของฝุ่ นละอองหรือเช้ือโรค  หรือเป็นการเอา

อากาศดีไล่อากาศเสยีออกจากอาคาร 

 

ภาพท่ี2 การดูดอากาศและกาํหนดทศิทางของกระแสอากาศ 

การดูดอากาศเสีย  คือการดูดเอาอากาศในบริเวณ

ที่ มีการปนเป้ือนสงูออกภายนอกอาคาร หรือห้องพัก เช่น 

ห้องนํา้ ห้องครัว 

2. กําหนดทิศทางการไหลของอากาศ (แรงลม/

ความดนัอากาศ) 

ทิศทางการไหลของอากาศภายในหอ้ง  โดยการ

กาํหนดทศิทางการไหลของกระแสอากาศ หรือแรงลม ให้

เคล่ือนที่ จากพ้ืนที่ ที่ สะอาดมากกว่า ไปสู่พ้ืนที่ ที่ มีความ

สะอาดน้อยกว่า เพ่ือรวบรวมหรือไล่กระแสอากาศที่

ปนเป้ือนออกจากพ้ืนที่ ดังกล่าว เช่น การติดตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศในห้องพักอาศัยตรงข้ามกบัห้องนํา้  

หรือห้องครัว เพ่ือให้กระแสลมไหลจากห้องพักไปทาง

ห้องนํา้  หรือห้องครัว  ดังภาพที่2 

ทิศทางการไหลของอากาศระหว่างหอ้ง โดยการ

ทาํให้พ้ืนที่ หรือห้องที่ อยู่ติดกนั  มีค่าความดันอากาศ

แตกต่างกนั  ห้องที่ มีค่าความดันอากาศเป็นบวก 

(Positive) หรือมากกว่า  จะดันให้กระแสอากาศไหลไป
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ยังห้องที่ มีความดันเป็นบวกน้อยกว่า  หรือเป็นลบ

(Negative)  

 

ภาพท่ี3 การเติมอากาศทาํให้ห้องมีความดันเป็นบวก 

การกาํหนดให้ห้องที่ ติดกนัมีความดันที่ แตกต่าง 

เพ่ือให้การไหลของกระแสอากาศจากพ้ืนที่ สะอาดมากกว่า

ไปสู่พ้ืนที่ ที่ สะอาดน้อยกว่า  หรือเพ่ือป้องกนัอากาศที่ มีสิ่ ง

ปนเป้ือนไหลเข้าสู่พ้ืนที่ สะอาด   

 

ภาพท่ี4 การดูดอากาศออกทาํให้ห้องมีความดันเป็นลบ 

จากหลักการข้อที่1,2  สามารถอธบิายให้เข้าใจเพ่ิมขึ้นดัง

ภาพท่ี2 มีติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกที่ ห้องนํา้ ตามที่ คน

ส่วนใหญ่นิยมทาํกนัอยู่  ทาํให้ภายในห้องนํา้มีความดัน

อากาศตํา่กว่าของห้องพัก  อากาศจึงไหลจากห้องพักผ่าน

ช่องระบายอากาศของประตู เข้ามาในห้องนํา้ ทาํให้กล่ิน

จากห้องนํา้ไม่ไหลเข้าไปในห้องพัก 

 

ภาพท่ี5 การดูดอากาศที่ ห้องนํา้ออกทาํให้มีความดนัอากาศตํา่

 กว่าห้องที่ อยู่ติดกนั 

แต่มีปัญหาตามมาเน่ืองจาก การไหลของอากาศจาก

ห้องพักผ่านห้องนํา้ทิ้งออกสู่ภายนอกน้ัน  ทาํให้ความดัน

อากาศของห้องพักตํา่กว่าบริเวณนอกห้องพักด้วย ดังน้ัน

อากาศที่ ไม่สะอาดมีสิ่ งปนเป้ือนจากภายนอก จึงไหลเข้า

มาในห้องพัก ผ่านช่องว่างตามขอบประตูหน้าต่าง หรือ

ไหลตามเข้ามาทุกคร้ังที่ มีการเปิดประตูเข้าออก  ดังภาพ

ที่5 

แนวทางแก้ไข จึงควรติดตั้งพัดลมเติมอากาศจาก

ภายนอกอาคาร(ไม่ใช่จากโถงทางเดินนอกห้อง) เข้า

ภายในห้องพัก  ควรผ่านการกรองสิ่ งปนเป้ือนในอากาศ

ออกก่อนเพ่ือให้ได้อากาศที่ สะอาด  จะทาํให้ความดัน

อากาศภายในห้องหักสงูกว่าห้องนํา้และบริเวณภายนอก

ตามลาํดับ  ช่วยผลักดันอากาศเสยีหรือกล่ินของห้องนํา้

ไม่ให้เข้ามาในห้องพัก และยังสามารถผลักดันอากาศ

ภายในห้องนํา้  ผ่านช่องระบายอากาศที่ ผนังออกสู่

ภายนอกได้อกีด้วย  ดังภาพที่6 

 

ภาพท่ี6 การเติมอากาศที่ ห้องพักทาํให้มีความดันอากาศสงูกว่า

 ห้องนํา้และบริเวณภายนอกตามลาํดับ 

การเติมอากาศเข้าภายในห้องพักจะมีผลต่อภาระของ

เคร่ืองปรับอากาศที่ เพ่ิมขึ้น  ดังน้ันจึงควรมีการคาํนวณ

ปริมาณเติมอากาศที่ เหมาะสมตามขนาดของห้องพักไม่

มากจนเกนิไป  เพ่ือให้เกดิการประหยัดพลังงาน 

3. การรกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ  

ระบบกรองอากาศจะช่วยกรองสิ่ งที่ ปนเป้ือนอยู่ใน

อากาศ(Airborne)  ทั้งที่ เป็นฝุ่ นละออง(Aerosol) และจุล

ชีวะ(Bioaerosol )  ออกจากอากาศได้  โดยขึ้นอยู่กบั

จาํนวนช้ัน และประสทิธภิาพของแผ่นกรองอากาศ  ซ่ึง

เคร่ืองปรับอากาศในอาคารพักอาศัยส่วนใหญ่ จะมีการ

ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแบบหยาบ เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง

ขนาดใหญ่ที่ จะเข้าไปทาํความสกปรก และทาํเสยีหาย
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ให้กบัเคร่ืองปรับอากาศอยู่แล้ว  ส่วนเคร่ืองฟอกอากาศ

จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการกําจดัฝุ่นละอองและเช้ือ

โรคโดยตรง  ขนาดของเคร่ืองฟอกอากาศขึ้นอยู่กบั

ปริมาตรของห้อง  ส่วนลักษณะของเคร่ืองฟอกอากาศที่ ดี

จะได้อธบิายเพ่ิมเติมไว้ตอนท้าย 

4. การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

การควบคุมอุณหภมิูและความช้ืน นอกจากจะทาํให้

เกดิภาวะความน่าสบายแล้ว ยังสามารถควบคุมหรือยับย้ัง

การเจริญเติบโตของจุลชีวะ และเช้ือโรคต่างๆที่ ส่วนใหญ่

อาศัยอุณหภมิูและความช้ืนสงู เป็นปัจจัยในการแพร่

ขยายพันธุ ์

 

ข้อแนะนาํอตัราการระบายอากาศ ในกรณทีี่ มีระบบปรับ

อากาศของห้องพักอาศัยเท่ากบั 2 ACH
2
 และห้องนํา้ 

ห้องส้วมเท่ากบั 2 ACH 

 

การเลอืกเคร่ืองเคร่ืองฟอกอากาศ  หรือแผ่นกรอง
อากาศ  ควรเลอืกทีด่ีทีสุ่ด 
1 สามารถคัดกรองอนุภาคที่ มีขนาดเลก็มากได้ดี เช่น

HEPA Filter 0.3 μm. eff.99.97% 

ULPA Filter 0.3 μm. eff.99.9999% 

Electronic Filter 0.01-0.005 μm. eff.99.0% 

แต่ทั้งน้ีประสทิธภิาพที่ ดีเหล่าน้ัน ต้องมี Pressure 

Dropที่ ตํา่ ย่ิงตํา่ย่ิงดี หรือการใช้แรงดันอากาศน้อย

ผลักดันอากาศผ่านแผ่นกรอง  อากาศไหลผ่านง่าย   

2 ควรมีผลงานการวิจัยหรือการทดสอบโดยสถาบันที่ มี

ความน่าเช่ือถือยืนยันประสทิธภิาพในการกรอง  ซ่ึง

เคร่ืองฟอกอากาศที่ มีจาํหน่ายอยู่ในท้องตลาด

ส่วนมาก มีแต่ข้อความโฆษณา แต่ไม่มีการอ้างองิ

ผลงานวิจัยหรือการทดสอบ 

3 แผ่นกรองอนุภาคควรมีอายุการใช้งานที่ นาน  โดย

ยังคงมีประสทิธภิาพที่ ดี 

4 ภายหลังการปิดเคร่ืองฟอกอากาศแล้ว  ฝุ่ นละออง

และเช้ือโรคควรติดอยู่ที่ แผ่นกรอง  ไม่ควรหลุดร่วง

ออกมาได้ 

                                                        
2 ACH : Air Change per Hour , 2ACH = การระบายอากาศ

ปริมาณเป็น 2เท่าของปริมาตรห้องในเวลา1ช่ัวโมง 

5 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบาํรุงรักษาน้อย  การดูแล

บาํรุงรักษาสามารถทาํได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 

6 ประหยัดพลังงาน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลด

สภาวะโลกร้อน 

7 อาจมีรางวัลสิ่ งประดิษฐ์ระดับประเทศ หรือระดับ

นานาชาติ  ยืนยัน  เพ่ิมความน่าเช่ือถอื 

8 ควรมีฐานการผลิตในประเทศ  สามารถบาํรุงรักษา

โดยไม่ต้องนาํอะไหล่เข้าจากต่างประเทศ  บาง

ผลิตภัณฑน์าํเข้าจากต่างประเทศมาขายเพียงคร้ัง

เดียว หายไปเลย 

9 ควรมีการหลักฐานอ้างองิการใช้งานในสถาบัน หรือ

หน่วยงานที่ น่าเช่ือถอื 

10 ควรได้รับมาตรฐาน มอก. , IEC.
3
 , หรือ ISO. 

11 มีปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 

 

บทความและข้อแนะนําต่างๆเหล่านี ้ เพือ่เป็นแนว
ทางการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารทีพ่กัอาศัย  
โดยวธีิทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ 
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3
 IEC : International Electrotechnical Commission มาตรฐาน

ระหว่างประเทศทางด้านไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์


