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บทนํา 
 คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ในตอนน้ี เร่ืองของคุณภาพอากาศในประเทศไทย เป็นท่ีพดูถึงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากช่วงตน้ปีท่ี
ผา่นมาเราไดเ้จอกบัสถานการณ์ท่ีค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จริง ๆ แลว้
หากพิจารณาในเชิงสถิติแลว้คร้ังน้ีไม่ไดเ้ป็นคร้ังแรกท่ีค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในประเทศไทย เพียงแต่คร้ังน้ีเรา
สามารถรับรู้ถึง  ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ดงักล่าวไดจ้ากตาเปล่า โดยเฉพาะในเมืองหลวงอยา่ง กรุงเทพมหานคร หากเรามองจาก
ตึกสูงจะเห็นไดช้ดัถึงความขุ่นมวัในอากาศ ในบางวนัหนาแน่นจนเห็นเป็นหมอกสีนํ้าตาล ส่งผลใหผู้ค้นเร่ิมตระหนกัในเร่ือง
สุขภาพมากข้ึน จึงเกิดปรากฏการณ์ ผูค้นใส่หนา้กากกนัฝุ่ นเม่ือจาํเป็นตอ้งออกนอกท่ีพกัอาศยั และเม่ือกลบัเขา้ท่ีพกัอาศยัเรากจ็ะ
ถอดออกเพราะเราคิดวา่ภายในท่ีพกัอาศยัคุณภาพอากาศมีคุณภาพอากาศท่ีดีกวา่ภายนอก แต่ความเป็นจริงนั้นไม่ใช่เสมอไป 
เพราะส่ิงท่ีเป็นผลกระทบทางลบ ต่อคุณภาพอากาศไม่ไดมี้เพียง ฝุ่ นละอองขนาดเลก็หรือ PM 2.5 เท่านั้น ยงัมี PM 10 , 

CO2 , VOCs และ Humidity เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมด มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในท่ีพกัอาศยัทั้งส้ิน แต่รู้หรือไม่วา่เรา
สามารถทาํใหคุ้ณภาพอากาศภายในท่ีพกัอาศยัใหดี้ข้ึนได ้หากท่ีพกัอาศยัของเรามีการออกแบบระบบระบายอากาศท่ีดี 
 

ปัจจยัทีเ่ป็นผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในทีพ่กัอาศัย 
 

 
 

ก่อนท่ีเราจะพดูถึงการระบายอากาศ เรามาทาํความรู้จกักบั เจา้ตวัร้ายท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในท่ีพกัอาศยักนั
ก่อน วา่มีอะไรบา้ง และมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอยา่งไร 



1. PM 10 (ฝุ่นละอองขนาดใหญ่) 
  

                                        
 

            PM 10 หรือ กลุ่มฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ Dust ( ฝุ่ นจากเฟอร์นิเจอร์ ) , Pollen ( เกสรดอกไม ้) และ 
Mould ( สปอร์จากเช่ือรา ) มีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา จะทาํใหเ้กิดการระคายต่อกล่องเสียงและหลอดลม คอเกิดอาการคนั
คอ ไอ เสียงแหบลง ถา้สัมผสัเป็นประจาํระยะเวลานานจะเกิดการอกัเสบเร้ือรัง และเซลลใ์นบริเวณนั้นมีโอกาสกลายเป็นมะเร็ง
ได ้

 
 

2. PM 2.5 (ฝุ่นละอองขนาดเลก็) 
 

 
 

PM 2.5 หรือ กลุ่มฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ไดแ้ก่ Car ( ฝุ่ นจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของเคร่ืองยนตดี์เซล ) , 
Industrial ( ฝุ่ นจากการเผาไหมใ้นขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ) และ Burn ( ฝุ่ นจากการเผาป่า ) มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของเรา จะทาํใหเ้กดิความไวต่อการตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจเพิม่ขึน้ เพิม่ปฏกิริยิาตอบสนองของระบบ
ทางเดนิหายใจและทาํใหอ้าการหอบหดืมากขึน้ ระบบหวัใจและไหลเวยีนโลหติไดร้บัผลกระทบจากการเพิม่อตัรา
การหายใจ เน่ืองจากสมรรถภาพการแลกเปลีย่นออกซเิจนลดลง เกดิการอกัเสบของปอดและระบบทางเดนิหายใจมี
ผลต่อการแขง็ตวัของเลอืด ซึง่เพิม่ความเสีย่งต่ออาการหวัใจวาย และพบวา่มผีลต่อปรมิาณเซลลใ์นเลอืดดว้ย 

 
3. CO2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 

 
 

 
 



CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นท่ีพกัอาศยั เกิดจากส่ิงมีชีวติหายใจออกมา เช่น ตวัเรา , สัตวเ์ล้ียง หรือ เกิดจากพืชท่ี
เราปลกูหรือเล้ียงไว ้ภายในท่ีพกัอาศยัของเรา ในเวลากลางคืนพวกพืชโดยส่วยใหญ่จะคายเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์หลงัจาก
ท่ีไดใ้ชอ้อกซิเจน สังเคราะห์แสงในเวลากลางวนัไปแลว้ เป็นตน้ มีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา จะทาํใหจ้ะทาํใหเ้ลือดเป็นกรด
และกระตุน้ระบบหายใจใหห้ายใจเร็วข้ึนจึงทาํใหห้วัใจเตน้เร็ว กดสมอง และ ทาํใหห้มดสติ หากในเวลานอนในบริเวณ
หอ้งนอนของเรามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากเกินไป จะทาํใหเ้รานอนหลบัไม่สนิท ต่ืนมาแลว้ไม่สดช่ืน อ่อนเพลีย เป็นตน้ 

 
4. VOCs (สารประกอบอนิทรีย์ระเหยง่าย) 

 

 
VOCs ยอ่มาจาก Volatile Organic Compounds คือ สารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย ส่วนใหญ่มกัใชเ้ป็น

สารประกอบและสารตวัทาํละลายในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์อยูใ่นรูปของเหลวท่ีมีองคป์ระกอบของ
คาร์บอนอินทรีย ์สามารถระเหยเป็นไอไดง่้ายในอุณหภมิูหอ้งและความดนัปกติ เราสามารถพบสาร VOCs ในชีวติประจาํวนั
ของเราไดจ้าก อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ  และจากผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิด เช่น ปิโตรเคมี โรงกลัน่นํ้ ามนั สีและกาว เคร่ือง
หนงั ยากาํจดัศตัรูพืช  เคร่ืองสาํอาง  นํ้าหอม  สเปรยด์บักล่ิน  ยาและเวชภณัฑ ์สีทาบา้น, เคมีภณัฑก่์อสร้าง เป็นตน้ หากเรา
สัมผสัหรือรับ VOCs เขา้สู่ร่างกายจะทาํใหร้ะบบภมิูคุม้บกพร่อง ระบบประสาทถกูทาํลาย เกิดอาการวงิเวยีนศีรษะหนา้มืด 
แสบตา หายใจลาํบาก และหากไดรั้บในปริมาณมากอาจทาํใหห้มดสติ 

 
สาร VOCs น้ีสามารถเขา้สู่ร่างกายไดจ้ากทางการหายใจ ทางผิวหนงั จากการสัมผสัและการสูดดมเขา้ไป หากไดรั้บ

สารเป็นประจาํอาจทาํใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ VOCs  เป็นสารท่ีไม่มีพิษเฉียบพลนัแต่มีพิษเร้ือรัง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดโรค
เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ วงิเวยีน ปวดศีรษะ ซึมเศร้า หรือหมดสติได ้เกิดการอกัเสบของเยือ่เมือก และทาํใหเ้กิดการระคาย
เคืองท่ีผวิหนงัและตา หากไดรั้บสารเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกนั อาจก่อโรคมะเร็ง อวยัวะภายในถกูทาํลาย ในหญิงท่ี
ตั้งครรภอ์าจทาํใหเ้กิดการพิการของเดก็แรกเกิด 

 
5. Humidity ( ความช้ืนในอากาศ ) 
 
 

 
        
 



Humidity หรือ ความช้ืนในอากาศ โดยทัว่ไปในหอ้งท่ีมีการปรับอากาศ จะนิยมควบคุมใหมี้ค่าความช้ืนสัมพทัธ์อยู่
ในช่วง 50 – 55 %RH หากมีค่าสูงกวา่น้ีจะทาํใหผู้พ้กัอาศยั จะรู้สึกไม่สบายตวั และถา้หากมีค่าสูงกวา่ 70 %RH เป็น
เวลานาน จะทาํใหเ้ช้ือราเจริญเติบโตไดดี้ มีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา จะทาํใหเ้รามีโอกาสเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือราได ้

 
6. Odor ( กลิน่ไม่พงึประสงค์ ) 

 

                 
 

 
Odor หรือ กล่ินไม่พ่ึงประสงค ์เช่น กล่ินตวัของเรา, กล่ินสัตวเ์ล้ียง, กล่ินอาหาร, กล่ินบุหร่ี เป็นตน้ ผลกระทบต่อ

สุขภาพของเรา น่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพจิตเสียมากกวา่ เน่ืองจากกล่ินไม่พึงประสงคน์ั้น จะก่อใหเ้กิดความรําคาญในการท่ีเราตอ้ง
อยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นเวลานาน ๆ 

 

ระบบระบายอากาศในทีพ่กัอาศัย 
เม่ือเรารู้จกัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในท่ีพกัอาศยักนัแลว้ ต่อมาเราจะพดูถึงเร่ืองระบบระบายอากาศ

ภายในท่ีพกัอาศยั โดยทัว่ไปเราจะพบเห็นระบบระบายอากาศในท่ีพกัอาศยั อยู ่2 แบบ คือ  
 
1. ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ( Natural Ventilation ) 

2. ระบบระบายอากาศแบบบงัคบั ( Force Ventilation )  

โดยระบบระบายอากาศทั้ง 2 แบบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาต ิ( Natural Ventilation ) 

 
 

 
 



ในระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ( Natural Ventilation ) นั้น เรามกัพบบ่อยในท่ีพกัอาศยัแบบแนวราบ เช่น
บา้นเด่ียว หรือ ทาวเฮา้ส์ แน่นอนระบบระบายอากาศแบบน้ีลงทุนนอ้ย ใชก้ารเปิดประตู หนา้ต่าง หรือ บานกระทุง้ และให้
อากาศระบายเขา้ออกโดยธรรมชาติ ซ่ึงเราจะไม่สามารถควบคุมอะไรไดเ้ลย โดยเฉพาะสถานการณ์ท่ีเราตอ้งเจอกบั ค่าฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็หรือ PM 2.5 ท่ีเกินค่ามาตรฐาน ซ่ึงทาํใหเ้ราไม่สามารถเปิดประต ูหนา้ต่าง ได ้เพราะจะทาํใหเ้จา้ฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็หรือ PM 2.5 เขา้มาในท่ีพกัอาศยัของเราไดเ้ตม็ท่ี แต่หากเราไม่เปิดเลยเรากไ็ม่สามารถท่ีจะระบายมลพิษท่ีอยูภ่ายในท่ี
พกัอาศยัเราไดเ้หมือนกนั เช่น CO2 , VOCs , Humidity และ พวกกล่ินไม่พึงประสงค ์ดงันั้นวธีิระบายอากาศแบบน่ี
อาจไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นภาวะปัจจุบนัอีกแลว้ 

 
2. ระบบระบายอากาศแบบบังคบั ( Force Ventilation ) 

ระบบระบายอากาศแบบบงัคบั ท่ีเราพบเห็นในประเทศไทยในอาคารท่ีพกัอาศยั จะมี 3 แบบ ดงัน้ี 

 
2.1 One Exhaust Fan ( ตดิพดัลมดูดอากาศ 1 ตวั ) 

 

 
 

สาํหรับการระบายอากาศแบบ One Exhaust Fan ( ติดพดัลมดูดอากาศ 1 ตวั ) เราจะพบเห็นไดม้าก
ท่ีสุด โดยมกันิยมติดพดัลมดูดอากาศในบริเวณหอ้งนํ้า โดยจะเนน้เร่ืองการจดัการกบักล่ินท่ีไม่พึงประสงคท่ี์จะเกิดจาก
การท่ีเราเขา้ไปทาํธุระในหอ้งนํ้า มากกวา่ปัจจยัเร่ืองของ CO2 , PM 10 , PM 2.5 เป็นตน้ จึงทาํใหค้วบคุม
คุณภาพอากาศไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร และโดยส่วนใหญ่มกันิยมเอาสวติชไ์ปพว่งกบั สวติชไ์ฟแสงสวา่งในหอ้งนํ้า 
ดงันั้นการทาํงานของพดัลมดูดอากาศจะข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการใชห้อ้งนํ้าของเราเสียมากกวา่ ซํ้ าร้ายหากช่องประตู
หนา้ต่าง ของเรามีรอยร่ัว หรือมีช่องวา่งบริเวณรอยต่อ เม่ือพดัลมดูดอากาศทาํงานกจ็ะทาํใหพ้ื้นท่ีภายในท่ีพกัอาศยั
ของเรามีความดนันอ้ยกวา่ภายนอก พวกมลพิษต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกกจ็ะไหลเขา้สู่พ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยัของเรา ตาม
กฎของธรรมชาติในเร่ืองความต่างของแรงดนัอากาศ โดยท่ีเราไม่อาจควบคุมอะไรไดเ้ลย  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 One Exhaust Fan , One Fresh Air Fan ( ตดิพดัลมดูดอากาศ และตดิพดัลมเตมิอากาศ ) 
 

 
 สาํหรับการระบายอากาศแบบ One Exhaust Fan , One Fresh Air Fan ( ติดพดัลมดูดอากาศ และ
ติดพดัลมเติมอากาศ ) มกัพบเห็นไดน้อ้ยในอาคารท่ีพกัอาศยั หรือ บา้นเด่ียว เรามกัพบเห็นการระบายอากาศแบบน้ี ใน
อาคารประเภทสาํนกังาน , อาคารสาธารณะ เป็นส่วนใหญ่ โดยการระบายอากาศแบบน้ีจะใหป้ระสิทธิภาพของ
คุณภาพอากาศภายในไดดี้กวา่แบบ One Exhaust Fan ( ติดพดัลมดูดอากาศ 1 ตวั ) เน่ืองจากมีการเพ่ิมในส่วน
ของพดัลมเติมอากาศภายนอกเขา้มา พร้อมมีการติดตั้งตวักรองฝุ่ น เพ่ือแยกฝุ่ น และมลภาวะภายนอกท่ีจะปะปนเขา้มา
พร้อมกบัอากาศภายนอกท่ีจะนาํมาเจือจาง หรือแทนท่ี CO2 ท่ีเรา หรือส่ิงมีชีวติท่ีเราเล้ียงไวภายในท่ีพกัอาศยัของเรา
นั้นเอง และปรับอตัราส่วนปริมาณลมของพดัลมเติมอากาศ ใหป้ริมาณมากกวา่ปริมาณลมของพดัลมดูดอากาศ กจ็ะ
ส่งผลทาํให ้ความดนัในท่ีพกัอาศยัของเรามีมากกวา่ พวกมลพิษต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกกจ็ะไม่สามารถไหลเขา้สู่พ้ืนท่ี
ภายในท่ีพกัอาศยัของเราได ้และหากระบบระบายอากาศของเรามีการทาํงานร่วมกบัเคร่ืองปรับอากาศ และ เคร่ืองฟอก
อากาศ ท่ีมีเทคโนโลยใีนการดกัจบัฝุ่ น หรือ กล่ินไม่พึงประสงคด์ว้ยแลว้กจ็ะทาํให ้คุณภาพอากาศภายในท่ีพกัอาศยั
ของเราอยูใ่นระดบัท่ีดีเลยทีเดียว  

แต่กย็งัมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติม คือ เร่ืองของอุณหภมิูของอากาศภายนอกท่ีจะเขา้มาพร้อมกบัอากาศท่ี
เราเติมเขา้มา โดยพดัลมเติมอากาศ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อภาระการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ จึงมีการคิดคน้อุปกรณ์
ท่ีลดปัญหาดงักล่าว ซ่ึงจะอธิบายใน ระบบระบายอากาศแบบท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2.3 Energy Recovery Ventilator ( ERV ) 

 

 
 

สาํหรับการระบายอากาศท่ีใช ้Energy Recovery Ventilator ( ERV ) ใชห้ลกัการทาํงานคลา้ยกบัการระบาย
อากาศแบบ One Exhaust Fan , One Fresh Air Fan ( ติดพดัลมดูดอากาศ และติดพดัลมเติมอากาศ ) โดย
ภายในเคร่ือง ERV จะมีทั้งพดัลมดูดอากาศ และพดัลมเติมอากาศ ติดตั้งสาํเร็จมาในชุดเดียวกนั  พร้อมกบัตวักรอง
ฝุ่ น 2 ชุด เพ่ือแยกฝุ่ น และมลภาวะภายนอกท่ีจะปะปนเขา้มาพร้อมกบัอากาศภายนอก และ กรองฝุ่ นจากอากาศภายใน
ก่อนท่ีจะดูดออกไปท้ิงดา้นนอก ภายในแกนกลางของเคร่ือง Energy Recovery Ventilator ( ERV Core ) 

จะมีอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนระหวา่ง อากาศเยน็ภายในหอ้งปรับอากาศท่ีปนเป้ือน CO2 , VOCs ท่ีเราตอ้งการ
ดูดออกไปท้ิงดา้นนอก กบัอากาศท่ีเราตอ้งการจะเติมเขา้มา เจือจาง หรือแทนท่ี CO2 ทาํใหอุ้ณหภมิูของอากาศท่ีจะ
เติมเขา้มาในท่ีพกัอาศยัของเราลดลง ส่งผลใหผ้ลกระทบเร่ือง ภาระการทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ ลดนอ้ยลง 
โดยท่ีเรายงัคงรักษาคุณภาพอากาศภายในท่ีพกัอาศยัของเราไดดี้อยูเ่หมือนเดิม 
 

 



 
 

 
 

สรุป 
 คุณภาพอากาศภายนอกเราอาจควบคุมไม่ได ้แต่ภายในท่ีพกัอาศยัของเรา เราสามารถทาํใหคุ้ณภาพอากาศภายในท่ีพกั
อาศยัของเราอยูใ่นระดบัท่ีดีได ้ดว้ยการออกแบบระบบระบายอากาศใหถู้กตอ้งตามหลกัวศิวกรรม และเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
เก่ียวกบัการปรับคุณภาพอากาศ ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของเรา เท่าน้ีเรากส็ามารถทาํใหท่ี้อยูอ่าศยัของเรามีคุณภาพอากาศท่ีดี
ได ้และเม่ือคุณภาพอากาศในท่ีพกัอาศยัดีแลว้ คุณภาพชีวิตกดี็ตามไปดว้ย 
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