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การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารพักอาศัย
วรวิชญ์ สิงหนาท

ปัจจุบันย่านธุรกิจที่ อยู่ในเมืองส่วนใหญ่มีปัญหา
ความหนาแน่นของประชากร การจราจรติดขัด ปัญหา
มลพิษจากมูลฝอยและมลพิษทางอากาศเป็ นปัญหาหลัก
ประชาชนที่ พักอาศัยที่ อยู่ในเมือง หรือเขตชานเมือง ต้ อง
ประสบกับปัญหาเหล่านี้เช่นกัน แนวโน้ มการพักอาศัยที่
เป็ นคอนโดมิเนียมที่ มีมากขึ้น
การหลีกหนีให้ พ้นจาก
สภาวะมลพิษทางอากาศ
และกลิ่ นที่ ไม่สะอาด เมื่ อ
กลับเข้ าบ้ านหรือห้ องพัก
เพื่ อให้ ร่างกายได้ พักฟื้ น
โดยการได้ รับอากาศที่ สะอาด และมีความปลอดภัยจาก
อันตรายที่ ปนเปื้ อนอยู่ในอากาศ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
คุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร หมายถึง
สภาวะการที่ อากาศภายในอาคารที่ อาจมีสงิ่ เจือปนอยู่ใน
ปริมาณที่ ไม่มากพอที่ จะทําให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ หรือสิ่ งมีชีวิตอื่ นๆ หรือต่อสิ่ งแวดล้ อม
ภายในอาคารนั้นๆ
มลพิษทางอากาศมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพ
การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในปริมาณมากๆ หรือไม่
มากแต่สมั ผัสอยู่เป็ นประจําอาจจะส่งผลให้ เกิดโรค
เกี่ ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ อากาศ บางรายอาจ
เกิดการระคายเคืองหรือเกิดการแพ้ ทผี่ วิ หนัง ในอาคารที่
มีองค์ประกอบของสารเคมี และRedonจํานวนมาก หาก
อยู่อาศัยไปนานๆอาจทําให้ เกิดอาการเจ็บป่ วย ที่ เกี่ ยว
เนื่ องจากอาคาร (Sick Building Syndrome) ที่ ร้ายแรง
กว่านั้นปัจจุบันมีโรคติดต่อที่ แพร่เชื้อทางอากาศ อาทิ
ไข้ หวัด2009 ไข้ หวัดSARs ไข้ หวัดนก วัณโรค ที่ ยาก
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ต่อการแยกออกจากอากาศที่ เราหายใจอยู่ในที่ สาธารณะ
ได้
มลพิษที่ปนเปื้ อนอากาศอยู่ภายในอาคาร
ประกอบด้ วย 3กลุ่มใหญ่คือ ส่วนที่ เป็ นอนุภาคของฝุ่ น
ละออง(Particulates) จุลชีวะขนาดเล็ก(Bioaerosols)
และกลุ่มของสารเป็ นพิษในอาคาร (VOCs)
ฝุ่ นละอองคือ อนุภาคของ
แข็งขนาดเล็กที่ ล่องลอยอยู่
ในอากาศ มีขนาดเล็กกว่า
100 μm1 (ไมครอน) เช่น
ฝุ่ นดิน ผม ขนสัตว์ ผ้ า
พรม

ส่วนควันจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่ เป็ นได้ ท้งั ของเหลวและ
ของแข็งที่ เกิดจากการเผาไหม้ ทไี่ ม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์
มีขนาดเล็กมาก เล็กกว่า 1 ไมครอน มีขนาดระหว่าง 0.1
ถึง 0.3 μm เช่น ควันจากการเผาไม้ ควันบุหรี่ อาจมี
ขนาดเล็กมากถึง 0.01 μm
จุลชีวะทางอากาศ สิ่ งมีชีวิต
ขนาดเล็ก เช่นไรฝุ่ น เชื้อ
โรคชนิดต่างๆ รามีขนาด
ระหว่าง 10 ถึง 30 μm แบคทีเรียมีขนาดระหว่าง 0.4 ถึง
5 μm ไวรัสมีขนาดระหว่าง 0.003 ถึง 0.06 μm ซึ่ ง
โดยทั่วไปมักเกาะตัวอยู่กบั อนุภาคที่ มีขนาดใหญ่กว่าใน
อากาศ

1

μm = 1/1,000,000 meter
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กลุ่มVOCsคือ สารระเหยอินทรีย์ ฟอร์มัลดีไฮด์ พวกก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ Redon ไอระเหยของสารเคมีต่าง ที่
เป็ นอันตรายหรือที่ ร่างกายไม่ต้องการ และยังมีอนื่ ๆอีก
มากที่ มีขนาดเล็กล่องลอยอยู่ในอากาศ

ภาพที่1 ระยะเวลาการตกของอนุภาค
อนุภาคของฝุ่ นละอองหรือจุลชีวะที่ มีขนาดเล็ก
กว่า 6 μm ถือเป็ นส่วนสําคัญที่ คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่า
มันไม่แทบจะไม่ตกลงบนพื้นเลย (ภาพที่ 1)
ยิ่ งมี
คนทํางานหรืออยู่อาศัยในห้ องด้ วยแล้ ว จะทําให้ เกิดการ
ฟุ้ งกระจายอยู่ตลอดเวลา การจะกําจัดหรือเอาออกไปจาก
อากาศได้ น้ัน วิธที เี่ หมาะสมที่ สดุ คือ การกรองผ่านแผ่น
กรองที่ มีประสิทธิภาพเท่านั้น
คนเราทุกคนต้ องการความเป็ นอยู่ทสี่ ขุ สบาย
และปลอดภัยภายในอาคารที่ พักของตน นอกเหนือจาก
การที่ มีอากาศที่ สะอาดแล้ ว ยังมีสภาวะความน่าสบายที่
ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้
อุณหภูมิ ที่ พอเหมาะก่อให้ เกิดความน่าสบาย
ในอาคารพักอาศัยโดยคํานึงถึงความประหยัดด้ วยแล้ ว
ควรจะอยู่ระหว่าง 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส
ความชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ทพี่ อเหมาะก่อ ให้
เกิดความน่าสบายในอาคารพักอาศัย จะมีค่าระหว่าง 50
ถึง60เปอร์เซ็นต์ ในฤดูฝนจะมีความชื้นสัมพัทธ์สงู มาก
ทําให้ ร้ สู กึ ไม่สบายกาย ความชื้นสัมพัทธ์ตา่ํ กว่าจะรู้สกึ
สบายขึ้น การลดความชื้นภายในห้ องพักถือเป็ นภาระ
ของเครื่ องปรับอากาศมากกว่าการลดอุณหภูมิ จึงไม่ควร
ใช้ วัสดุทดี่ ูดซับความชื้นในการตกแต่งห้ องพัก
ปัจจัยอื่ นๆที่ ทาํ ให้ เกิดสภาวะความน่าสบาย
เช่น การที่ มีกระแสลมปะทะผิวกาย
ดังในห้ องปรับ
อากาศสามารถตั้งอุณหภูมิที่
26ถึง27องศาเซลเซียส
แล้ วเปิ ดพัดลมให้ ส่ายไปมา
ทําให้ เกิดกระแสลมที่ น่า
สบายเพิ่ มขึ้นได้
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เพื่อให้เกิดสภาวะความน่าสบาย และมีความ
ปลอดภัยจากมลภาวะทางอากาศเป็ นพิษ
และ
โรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ
จึงต้ องมีการการควบคุม
คุณภาพอากาศภายในอาคารให้ เป็ นระบบปิ ด (อธิบาย
ง่ายๆคือปิ ดประตูหน้ าต่าง)
โดยการใช้ หลักการทาง
วิศวกรรม อธิบายพอสังเขปดังนี้
1. การเจื อจางเชื้ อโดยการระบายอากาศ
การเติมอากาศดี คือเติมอากาศที่ มีความสะอาด
เข้ าไปในห้ องที่ ต้องการ เพื่ อการเจือจางอากาศที่ มีการ
ปนเปื้ อนของฝุ่ นละอองหรือเชื้อโรค
หรือเป็ นการเอา
อากาศดีไล่อากาศเสียออกจากอาคาร

ภาพที่2 การดูดอากาศและกําหนดทิศทางของกระแสอากาศ
การดูดอากาศเสีย คือการดูดเอาอากาศในบริเวณ
ที่ มีการปนเปื้ อนสูงออกภายนอกอาคาร หรือห้ องพัก เช่น
ห้ องนํา้ ห้ องครัว
2. กําหนดทิศทางการไหลของอากาศ
(แรงลม/
ความดันอากาศ)
ทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง โดยการ
กําหนดทิศทางการไหลของกระแสอากาศ หรือแรงลม ให้
เคลื่ อนที่ จากพื้นที่ ทสี่ ะอาดมากกว่า ไปสู่พ้ ืนที่ ทมี่ ีความ
สะอาดน้ อยกว่า
เพื่ อรวบรวมหรือไล่กระแสอากาศที่
ปนเปื้ อนออกจากพื้นที่ ดังกล่าว
เช่น
การติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศในห้ องพักอาศัยตรงข้ ามกับห้ องนํา้
หรือห้ องครัว เพื่ อให้ กระแสลมไหลจากห้ องพักไปทาง
ห้ องนํา้ หรือห้ องครัว ดังภาพที่ 2
ทิศทางการไหลของอากาศระหว่างห้อง โดยการ
ทําให้ พ้ ืนที่ หรือห้ องที่ อยู่ติดกัน
มีค่าความดันอากาศ
แตกต่างกัน
ห้ องที่ มีค่าความดันอากาศเป็ นบวก
(Positive) หรือมากกว่า จะดันให้ กระแสอากาศไหลไป
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ยังห้ องที่ มีความดันเป็ นบวกน้ อยกว่า
(Negative)

หรือเป็ นลบ

ภาพที่3 การเติมอากาศทําให้ ห้องมีความดันเป็ นบวก
การกําหนดให้ ห้องที่ ติดกันมีความดันที่ แตกต่าง
เพื่ อให้ การไหลของกระแสอากาศจากพื้นที่ สะอาดมากกว่า
ไปสู่พ้ ืนที่ ทสี่ ะอาดน้ อยกว่า หรือเพื่ อป้ องกันอากาศที่ มีสงิ่
ปนเปื้ อนไหลเข้ าสู่พ้ ืนที่ สะอาด

ภาพที่4 การดูดอากาศออกทําให้ ห้องมีความดันเป็ นลบ
จากหลักการข้ อที่ 1,2 สามารถอธิบายให้ เข้ าใจเพิ่ มขึ้นดัง
ภาพที่2 มีติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกที่ ห้องนํา้ ตามที่ คน
ส่วนใหญ่นิยมทํากันอยู่ ทําให้ ภายในห้ องนํา้ มีความดัน
อากาศตํา่ กว่าของห้ องพัก อากาศจึงไหลจากห้ องพักผ่าน
ช่องระบายอากาศของประตู เข้ ามาในห้ องนํา้ ทําให้ กลิ่ น
จากห้ องนํา้ ไม่ไหลเข้ าไปในห้ องพัก

ภาพที่5

การดูดอากาศที่ ห้องนํา้ ออกทําให้ มีความดันอากาศตํา่
กว่าห้ องที่ อยู่ติดกัน

Airborne
Filter

แต่มีปัญหาตามมาเนื่ องจาก
การไหลของอากาศจาก
ห้ องพักผ่านห้ องนํา้ ทิ้งออกสู่ภายนอกนั้น ทําให้ ความดัน
อากาศของห้ องพักตํา่ กว่าบริเวณนอกห้ องพักด้ วย ดังนั้น
อากาศที่ ไม่สะอาดมีสงิ่ ปนเปื้ อนจากภายนอก จึงไหลเข้ า
มาในห้ องพัก ผ่านช่องว่างตามขอบประตูหน้ าต่าง หรือ
ไหลตามเข้ ามาทุกครั้งที่ มีการเปิ ดประตูเข้ าออก ดังภาพ
ที่ 5
แนวทางแก้ ไข
จึงควรติดตั้งพัดลมเติมอากาศจาก
ภายนอกอาคาร(ไม่ใช่จากโถงทางเดินนอกห้ อง)
เข้ า
ภายในห้ องพัก ควรผ่านการกรองสิ่ งปนเปื้ อนในอากาศ
ออกก่อนเพื่ อให้ ได้ อากาศที่ สะอาด
จะทําให้ ความดัน
อากาศภายในห้ องหักสูงกว่าห้ องนํา้ และบริเวณภายนอก
ตามลําดับ ช่วยผลักดันอากาศเสียหรือกลิ่ นของห้ องนํา้
ไม่ให้ เข้ ามาในห้ องพัก
และยังสามารถผลักดันอากาศ
ภายในห้ องนํา้
ผ่านช่องระบายอากาศที่ ผนังออกสู่
ภายนอกได้ อกี ด้ วย ดังภาพที่ 6

ภาพที่6 การเติมอากาศที่ ห้องพักทําให้ มีความดันอากาศสูงกว่า
ห้ องนํา้ และบริเวณภายนอกตามลําดับ

การเติมอากาศเข้ าภายในห้ องพักจะมีผลต่อภาระของ
เครื่ องปรับอากาศที่ เพิ่ มขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการคํานวณ
ปริมาณเติมอากาศที่ เหมาะสมตามขนาดของห้ องพักไม่
มากจนเกินไป เพื่ อให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
3. การรกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ระบบกรองอากาศจะช่วยกรองสิ่ งที่ ปนเปื้ อนอยู่ใน
อากาศ(Airborne) ทั้งที่ เป็ นฝุ่ นละออง(Aerosol) และจุล
ชีวะ(Bioaerosol ) ออกจากอากาศได้ โดยขึ้นอยู่กบั
จํานวนชั้น และประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ ซึ่ ง
เครื่ องปรับอากาศในอาคารพักอาศัยส่วนใหญ่ จะมีการ
ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแบบหยาบ เพื่ อป้ องกันฝุ่ นละออง
ขนาดใหญ่ทจี่ ะเข้ าไปทําความสกปรก
และทําเสียหาย
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ให้ กบั เครื่ องปรับอากาศอยู่แล้ ว ส่วนเครื่องฟอกอากาศ
จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการกําจัดฝุ่ นละอองและเชื้ อ
โรคโดยตรง
ขนาดของเครื่ องฟอกอากาศขึ้นอยู่กบั
ปริมาตรของห้ อง ส่วนลักษณะของเครื่ องฟอกอากาศที่ ดี
จะได้ อธิบายเพิ่ มเติมไว้ ตอนท้ าย
4. การควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น นอกจากจะทําให้
เกิดภาวะความน่าสบายแล้ ว ยังสามารถควบคุมหรือยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลชีวะ และเชื้อโรคต่างๆที่ ส่วนใหญ่
อาศัยอุณหภูมิและความชื้นสูง
เป็ นปัจจัยในการแพร่
ขยายพันธุ์
ข้ อแนะนําอัตราการระบายอากาศ ในกรณีทมี่ ีระบบปรับ
อากาศของห้ องพักอาศัยเท่ากับ 2 ACH2 และห้ องนํา้
ห้ องส้ วมเท่ากับ 2 ACH

การเลือกเครื่องเครื่องฟอกอากาศ หรือแผ่ นกรอง
อากาศ ควรเลือกทีด่ ีทสี่ ุ ด
1 สามารถคัดกรองอนุภาคที่ มีขนาดเล็กมากได้ ดี 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%
แต่ท้งั นี้ประสิทธิภาพที่ ดีเหล่านั้น ต้ องมี Pressure
Dropที่ ตา่ํ ยิ่ งตํา่ ยิ่ งดี หรือการใช้ แรงดันอากาศน้ อย
ผลักดันอากาศผ่านแผ่นกรอง อากาศไหลผ่านง่าย
2 ควรมีผลงานการวิจัยหรือการทดสอบโดยสถาบันที่ มี
ความน่าเชื่ อถือยืนยันประสิทธิภาพในการกรอง ซึ่ ง
เครื่ องฟอกอากาศที่ มีจาํ หน่ายอยู่ในท้ องตลาด
ส่วนมาก มีแต่ข้อความโฆษณา แต่ไม่มีการอ้ างอิง
ผลงานวิจัยหรือการทดสอบ
3 แผ่นกรองอนุภาคควรมีอายุการใช้ งานที่ นาน โดย
ยังคงมีประสิทธิภาพที่ ดี
4 ภายหลังการปิ ดเครื่ องฟอกอากาศแล้ ว ฝุ่ นละออง
และเชื้อโรคควรติดอยู่ทแี่ ผ่นกรอง ไม่ควรหลุดร่วง
ออกมาได้
2

ACH : Air Change per Hour , 2ACH = การระบายอากาศ
ปริมาณเป็ น 2เท่าของปริมาตรห้ องในเวลา1ชั่วโมง
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5 ค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งและบํารุงรักษาน้ อย การดูแล
บํารุงรักษาสามารถทําได้ ง่ายไม่ยุ่งยาก
6 ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้ จ่ายและยังช่วยลด
สภาวะโลกร้ อน
7 อาจมีรางวัลสิ่ งประดิษฐ์ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ ยืนยัน เพิ่ มความน่าเชื่ อถือ
8 ควรมีฐานการผลิตในประเทศ สามารถบํารุงรักษา
โดยไม่ต้องนําอะไหล่เข้ าจากต่างประเทศ
บาง
ผลิตภัณฑ์นาํ เข้ าจากต่างประเทศมาขายเพียงครั้ง
เดียว หายไปเลย
9 ควรมีการหลักฐานอ้ างอิงการใช้ งานในสถาบัน หรือ
หน่วยงานที่ น่าเชื่ อถือ
10 ควรได้ รับมาตรฐาน มอก. , IEC.3 , หรือ ISO.
11 มีปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม

บทความและข้ อแนะนําต่ างๆเหล่านี้ เพือ่ เป็ นแนว
ทางการจัดการคุณภาพอากาศในอาคารทีพ่ กั อาศัย
โดยวิธีทเี่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อมและดีต่อสุ ขภาพ
เอกสารอ้างอิง
ทรงยศ ภารดี,สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม,หน่วยที่ 7
สุวัชร์ บัวแย้ ม. สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม,หน่วยที่ 8
วิกรม เสงคิศิรี.บทความ Sick Building Syndrome สํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม,2548
รังสิมา กาญจนสมบัติ. ผลกระทบของการดูดซับความร้ อน
และความชื้นของวัสดุภายในอาคารต่อภาระการทําความเย็น
ของระบบปรับอากาศ,2541
ACAT Standard.มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร,2549

IRSST, Guide on respiratory protection against
bioaerosols,2007
www.airbornefilter.com
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IEC : International Electrotechnical Commission มาตรฐาน
ระหว่างประเทศทางด้ านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์
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