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บทนํา
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ในตอนนี้ เรื่ องของคุณภาพอากาศในประเทศไทย เป็ นที่พดู ถึงเป็ นอย่างมาก เนื่องจากช่วงต้นปี ที่
ผ่านมาเราได้เจอกับสถานการณ์ที่ค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กหรื อ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ จริ ง ๆ แล้ว
หากพิจารณาในเชิงสถิติแล้วครั้งนี้ไม่ได้เป็ นครั้งแรกที่ค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานในประเทศไทย เพียงแต่ครั้งนี้เรา
สามารถรับรู้ถึง ค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กดังกล่าวได้จากตาเปล่า โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่าง กรุ งเทพมหานคร หากเรามองจาก
ตึกสูงจะเห็นได้ชดั ถึงความขุ่นมัวในอากาศ ในบางวันหนาแน่นจนเห็นเป็ นหมอกสี น้ าํ ตาล ส่ งผลให้ผคู้ นเริ่ มตระหนักในเรื่ อง
สุ ขภาพมากขึ้น จึงเกิดปรากฏการณ์ ผูค้ นใส่ หน้ากากกันฝุ่ นเมื่อจําเป็ นต้องออกนอกที่พกั อาศัย และเมื่อกลับเข้าที่พกั อาศัยเราก็จะ
ถอดออกเพราะเราคิดว่าภายในที่พกั อาศัยคุณภาพอากาศมีคุณภาพอากาศที่ดีกว่าภายนอก แต่ความเป็ นจริ งนั้นไม่ใช่เสมอไป
เพราะสิ่ งที่เป็ นผลกระทบทางลบ ต่อคุณภาพอากาศไม่ได้มีเพียง ฝุ่ นละอองขนาดเล็กหรื อ PM 2.5 เท่านั้น ยังมี PM 10 ,
CO2 , VOCs และ Humidity เป็ นต้น ซึ่ งทั้งหมด มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในที่พกั อาศัยทั้งสิ้ น แต่รู้หรื อไม่วา่ เรา
สามารถทําให้คุณภาพอากาศภายในที่พกั อาศัยให้ดีข้ ึนได้ หากที่พกั อาศัยของเรามีการออกแบบระบบระบายอากาศที่ดี

ปัจจัยทีเ่ ป็ นผลกระทบต่ อคุณภาพอากาศภายในทีพ่ กั อาศัย

ก่อนที่เราจะพูดถึงการระบายอากาศ เรามาทําความรู้จกั กับ เจ้าตัวร้ายที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในที่พกั อาศัยกัน
ก่อน ว่ามีอะไรบ้าง และมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของเราอย่างไร

1. PM 10 (ฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ )

PM 10 หรื อ กลุ่มฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ ได้แก่ Dust ( ฝุ่ นจากเฟอร์ นิเจอร์ ) , Pollen ( เกสรดอกไม้ ) และ
Mould ( สปอร์ จากเชื่อรา ) มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของเรา จะทําให้เกิดการระคายต่อกล่องเสี ยงและหลอดลม คอเกิดอาการคัน

คอ ไอ เสี ยงแหบลง ถ้าสัมผัสเป็ นประจําระยะเวลานานจะเกิดการอักเสบเรื้ อรัง และเซลล์ในบริ เวณนั้นมีโอกาสกลายเป็ นมะเร็ ง
ได้
2. PM 2.5 (ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก)

PM 2.5 หรื อ กลุ่มฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ Car ( ฝุ่ นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่ องยนต์ดีเซล ) ,
Industrial ( ฝุ่ นจากการเผาไหม้ในขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ) และ Burn ( ฝุ่ นจากการเผาป่ า ) มีผลกระทบ

ต่อสุ ขภาพของเรา จะทําให้เกิดความไวต่อการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจเพิม่ ขึน้ เพิม่ ปฏิกริ ยิ าตอบสนองของระบบ

ทางเดินหายใจและทําให้อาการหอบหืดมากขึน้ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตได้รบั ผลกระทบจากการเพิม่ อัตรา
การหายใจ เนื่องจากสมรรถภาพการแลกเปลีย่ นออกซิเจนลดลง เกิดการอักเสบของปอดและระบบทางเดินหายใจมี
ผลต่อการแข็งตัวของเลือด ซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่ออาการหัวใจวาย และพบว่ามีผลต่อปริมาณเซลล์ในเลือดด้วย
3. CO2 (ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ )

CO2 ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในที่พกั อาศัย เกิดจากสิ่ งมีชีวติ หายใจออกมา เช่น ตัวเรา , สัตว์เลี้ยง หรื อ เกิดจากพืชที่

เราปลูกหรื อเลี้ยงไว้ ภายในที่พกั อาศัยของเรา ในเวลากลางคืนพวกพืชโดยส่ วยใหญ่จะคายเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลังจาก
ที่ได้ใช้ออกซิ เจน สังเคราะห์แสงในเวลากลางวันไปแล้ว เป็ นต้น มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของเรา จะทําให้จะทําให้เลือดเป็ นกรด
และกระตุน้ ระบบหายใจให้หายใจเร็ วขึ้นจึงทําให้หวั ใจเต้นเร็ ว กดสมอง และ ทําให้หมดสติ หากในเวลานอนในบริ เวณ
ห้องนอนของเรามีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์มากเกินไป จะทําให้เรานอนหลับไม่สนิท ตื่นมาแล้วไม่สดชื่น อ่อนเพลีย เป็ นต้น
4. VOCs (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ าย)

VOCs ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds คือ สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย ส่ วนใหญ่มกั ใช้เป็ น

สารประกอบและสารตัวทําละลายในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นรู ปของเหลวที่มีองค์ประกอบของ
คาร์ บอนอินทรี ย ์ สามารถระเหยเป็ นไอได้ง่ายในอุณหภูมิหอ้ งและความดันปกติ เราสามารถพบสาร VOCs ในชีวติ ประจําวัน
ของเราได้จาก อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ และจากผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ปิ โตรเคมี โรงกลัน่ นํ้ามัน สี และกาว เครื่ อง
หนัง ยากําจัดศัตรู พืช เครื่ องสําอาง นํ้าหอม สเปรย์ดบั กลิ่น ยาและเวชภัณฑ์ สี ทาบ้าน, เคมีภณั ฑ์ก่อสร้าง เป็ นต้น หากเรา
สัมผัสหรื อรับ VOCs เข้าสู่ร่างกายจะทําให้ระบบภูมิคุม้ บกพร่ อง ระบบประสาทถูกทําลาย เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืด
แสบตา หายใจลําบาก และหากได้รับในปริ มาณมากอาจทําให้หมดสติ
สาร VOCs นี้ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากทางการหายใจ ทางผิวหนัง จากการสัมผัสและการสูดดมเข้าไป หากได้รับ
สารเป็ นประจําอาจทําให้เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ VOCs เป็ นสารที่ไม่มีพิษเฉี ยบพลันแต่มีพิษเรื้ อรัง ซึ่ งจะก่อให้เกิดโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน ปวดศีรษะ ซึ มเศร้า หรื อหมดสติได้ เกิดการอักเสบของเยือ่ เมือก และทําให้เกิดการระคาย
เคืองที่ผวิ หนังและตา หากได้รับสารเป็ นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน อาจก่อโรคมะเร็ ง อวัยวะภายในถูกทําลาย ในหญิงที่
ตั้งครรภ์อาจทําให้เกิดการพิการของเด็กแรกเกิด
5. Humidity ( ความชื้นในอากาศ )

Humidity หรื อ ความชื้นในอากาศ โดยทัว่ ไปในห้องที่มีการปรับอากาศ จะนิ ยมควบคุมให้มีค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่

ในช่วง 50 – 55 %RH หากมีค่าสู งกว่านี้จะทําให้ผพู้ กั อาศัย จะรู้สึกไม่สบายตัว และถ้าหากมีค่าสูงกว่า 70 %RH เป็ น
เวลานาน จะทําให้เชื้อราเจริ ญเติบโตได้ดี มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของเรา จะทําให้เรามีโอกาสเป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อราได้
6. Odor ( กลิน
่ ไม่ พงึ ประสงค์ )

Odor หรื อ กลิ่นไม่พ่ งึ ประสงค์ เช่น กลิ่นตัวของเรา, กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นอาหาร, กลิ่นบุหรี่ เป็ นต้น ผลกระทบต่อ

สุ ขภาพของเรา น่าจะเป็ นเรื่ องสุ ขภาพจิตเสี ยมากกว่า เนื่องจากกลิ่นไม่พึงประสงค์น้ นั จะก่อให้เกิดความรําคาญในการที่เราต้อง
อยูอ่ าศัยในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นเวลานาน ๆ

ระบบระบายอากาศในทีพ่ กั อาศัย
เมื่อเรารู้จกั ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในที่พกั อาศัยกันแล้ว ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่ องระบบระบายอากาศ
ภายในที่พกั อาศัย โดยทัว่ ไปเราจะพบเห็นระบบระบายอากาศในที่พกั อาศัย อยู่ 2 แบบ คือ
1. ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ( Natural Ventilation )
2. ระบบระบายอากาศแบบบังคับ ( Force Ventilation )

โดยระบบระบายอากาศทั้ง 2 แบบ มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ( Natural Ventilation )

ในระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ( Natural Ventilation ) นั้น เรามักพบบ่อยในที่พกั อาศัยแบบแนวราบ เช่น
บ้านเดี่ยว หรื อ ทาวเฮ้าส์ แน่นอนระบบระบายอากาศแบบนี้ลงทุนน้อย ใช้การเปิ ดประตู หน้าต่าง หรื อ บานกระทุง้ และให้
อากาศระบายเข้าออกโดยธรรมชาติ ซึ่ งเราจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เราต้องเจอกับ ค่าฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กหรื อ PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่ งทําให้เราไม่สามารถเปิ ดประตู หน้าต่าง ได้ เพราะจะทําให้เจ้าฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กหรื อ PM 2.5 เข้ามาในที่พกั อาศัยของเราได้เต็มที่ แต่หากเราไม่เปิ ดเลยเราก็ไม่สามารถที่จะระบายมลพิษที่อยูภ่ ายในที่
พักอาศัยเราได้เหมือนกัน เช่น CO2 , VOCs , Humidity และ พวกกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดังนั้นวิธีระบายอากาศแบบนี่
อาจไม่เหมาะที่จะใช้ในภาวะปัจจุบนั อีกแล้ว
2. ระบบระบายอากาศแบบบังคับ ( Force Ventilation )

ระบบระบายอากาศแบบบังคับ ที่เราพบเห็นในประเทศไทยในอาคารที่พกั อาศัย จะมี 3 แบบ ดังนี้
2.1 One Exhaust Fan ( ติดพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว )

สําหรับการระบายอากาศแบบ One Exhaust Fan ( ติดพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว ) เราจะพบเห็นได้มาก
ที่สุด โดยมักนิยมติดพัดลมดูดอากาศในบริ เวณห้องนํ้า โดยจะเน้นเรื่ องการจัดการกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดจาก
การที่เราเข้าไปทําธุระในห้องนํ้า มากกว่าปัจจัยเรื่ องของ CO2 , PM 10 , PM 2.5 เป็ นต้น จึงทําให้ควบคุม
คุณภาพอากาศไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และโดยส่ วนใหญ่มกั นิยมเอาสวิตช์ไปพ่วงกับ สวิตช์ไฟแสงสว่างในห้องนํ้า
ดังนั้นการทํางานของพัดลมดูดอากาศจะขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการใช้หอ้ งนํ้าของเราเสี ยมากกว่า ซํ้าร้ายหากช่องประตู
หน้าต่าง ของเรามีรอยรั่ว หรื อมีช่องว่างบริ เวณรอยต่อ เมื่อพัดลมดูดอากาศทํางานก็จะทําให้พ้นื ที่ภายในที่พกั อาศัย
ของเรามีความดันน้อยกว่าภายนอก พวกมลพิษต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายนอกก็จะไหลเข้าสู่พ้นื ที่ภายในที่พกั อาศัยของเรา ตาม
กฎของธรรมชาติในเรื่ องความต่างของแรงดันอากาศ โดยที่เราไม่อาจควบคุมอะไรได้เลย

2.2 One Exhaust Fan , One Fresh Air Fan ( ติดพัดลมดูดอากาศ และติดพัดลมเติมอากาศ )

สําหรับการระบายอากาศแบบ One Exhaust Fan , One Fresh Air Fan ( ติดพัดลมดูดอากาศ และ
ติดพัดลมเติมอากาศ ) มักพบเห็นได้นอ้ ยในอาคารที่พกั อาศัย หรื อ บ้านเดี่ยว เรามักพบเห็นการระบายอากาศแบบนี้ ใน
อาคารประเภทสํานักงาน , อาคารสาธารณะ เป็ นส่ วนใหญ่ โดยการระบายอากาศแบบนี้จะให้ประสิ ทธิภาพของ
คุณภาพอากาศภายในได้ดีกว่าแบบ One Exhaust Fan ( ติดพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว ) เนื่องจากมีการเพิ่มในส่ วน
ของพัดลมเติมอากาศภายนอกเข้ามา พร้อมมีการติดตั้งตัวกรองฝุ่ น เพื่อแยกฝุ่ น และมลภาวะภายนอกที่จะปะปนเข้ามา
พร้อมกับอากาศภายนอกที่จะนํามาเจือจาง หรื อแทนที่ CO2 ที่เรา หรื อสิ่ งมีชีวติ ที่เราเลี้ยงไวภายในที่พกั อาศัยของเรา
นั้นเอง และปรับอัตราส่ วนปริ มาณลมของพัดลมเติมอากาศ ให้ปริ มาณมากกว่าปริ มาณลมของพัดลมดูดอากาศ ก็จะ
ส่ งผลทําให้ ความดันในที่พกั อาศัยของเรามีมากกว่า พวกมลพิษต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายนอกก็จะไม่สามารถไหลเข้าสู่พ้ืนที่
ภายในที่พกั อาศัยของเราได้ และหากระบบระบายอากาศของเรามีการทํางานร่ วมกับเครื่ องปรับอากาศ และ เครื่ องฟอก
อากาศ ที่มีเทคโนโลยีในการดักจับฝุ่ น หรื อ กลิ่นไม่พึงประสงค์ดว้ ยแล้วก็จะทําให้ คุณภาพอากาศภายในที่พกั อาศัย
ของเราอยูใ่ นระดับที่ดีเลยทีเดียว
แต่กย็ งั มีปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาเพิ่มเติม คือ เรื่ องของอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่จะเข้ามาพร้อมกับอากาศที่
เราเติมเข้ามา โดยพัดลมเติมอากาศ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อภาระการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ จึงมีการคิดค้นอุปกรณ์
ที่ลดปัญหาดังกล่าว ซึ่ งจะอธิบายใน ระบบระบายอากาศแบบที่ 3

2.3 Energy Recovery Ventilator ( ERV )

สําหรับการระบายอากาศที่ใช้ Energy Recovery Ventilator ( ERV ) ใช้หลักการทํางานคล้ายกับการระบาย
อากาศแบบ One Exhaust Fan , One Fresh Air Fan ( ติดพัดลมดูดอากาศ และติดพัดลมเติมอากาศ ) โดย
ภายในเครื่ อง ERV จะมีท้ งั พัดลมดูดอากาศ และพัดลมเติมอากาศ ติดตั้งสําเร็ จมาในชุดเดียวกัน พร้อมกับตัวกรอง
ฝุ่ น 2 ชุด เพื่อแยกฝุ่ น และมลภาวะภายนอกที่จะปะปนเข้ามาพร้อมกับอากาศภายนอก และ กรองฝุ่ นจากอากาศภายใน
ก่อนที่จะดูดออกไปทิ้งด้านนอก ภายในแกนกลางของเครื่ อง Energy Recovery Ventilator ( ERV Core )
จะมีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง อากาศเย็นภายในห้องปรับอากาศที่ปนเปื้ อน CO2 , VOCs ที่เราต้องการ
ดูดออกไปทิ้งด้านนอก กับอากาศที่เราต้องการจะเติมเข้ามา เจือจาง หรื อแทนที่ CO2 ทําให้อุณหภูมิของอากาศที่จะ
เติมเข้ามาในที่พกั อาศัยของเราลดลง ส่ งผลให้ผลกระทบเรื่ อง ภาระการทําความเย็นของเครื่ องปรับอากาศ ลดน้อยลง
โดยที่เรายังคงรักษาคุณภาพอากาศภายในที่พกั อาศัยของเราได้ดีอยูเ่ หมือนเดิม

สรุป
คุณภาพอากาศภายนอกเราอาจควบคุมไม่ได้ แต่ภายในที่พกั อาศัยของเรา เราสามารถทําให้คุณภาพอากาศภายในที่พกั
อาศัยของเราอยูใ่ นระดับที่ดีได้ ด้วยการออกแบบระบบระบายอากาศให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่
เกี่ยวกับการปรับคุณภาพอากาศ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา เท่านี้ เราก็สามารถทําให้ที่อยูอ่ าศัยของเรามีคุณภาพอากาศที่ดี
ได้ และเมื่อคุณภาพอากาศในที่พกั อาศัยดีแล้ว คุณภาพชีวิตก็ดีตามไปด้วย
เอกสารอ้ างอิง

1. มาตรฐานค่าเฝ้ าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข

2. Panasonic QAFL Concept Movie

