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คํานํา

DCV หรื อ Demand Control Ventilation คือกลยุทธ์ในการประหยัดพลังงานในการ
ระบายอากาศที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากที่สุดอันหนึ่ง หลักการก็ง่ายๆ กล่าวคือเมื่อจํานวน
ผูอ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่มีจาํ นวนลดลง อัตราการคาย CO2 จากคนก็จะมีจาํ นวนลดลงไปด้วย ทําให้
ความเข้มข้นของ CO2 ในบริ เวณที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยลดลง ถ้าระบบระบายอากาศสามารถรับรู ้ปริ มาณ
ความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้ และสามารถไปปรับลดปริ มาณอากาศระบายลงได้ ก็จะทํา
ให้เกิดการประหยัดพลังงาน
ระบบ DCV นี้จริ งๆก็มีมาช้านานแล้ว ผูเ้ ขียนเองก็ได้เคยทําการศึกษาเรื่ องนี้อย่างละเอียด
ไปเมื่อกว่า 20 ปี มาแล้ว แต่สาเหตุที่ตอ้ งมีการเขียนบทความฉบับนี้ออกมาอีกก็เนื่องมาจากว่า
ตั้งแต่ในราวปี ค.ศ. 2004 หรื อ พ.ศ. 2547 (กว่า 15 ปี มาแล้ว) มาตรฐาน ASHRAE Standard 62.1
มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ วิธีการคํานวณอัตราการจ่ายอากาศบริ สุทธิ์ในบริ เวณที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยมีการ
แยกออกเป็ นสองส่ วนคืออัตราต่อพื้นที่และอัตราต่อคน มีผลทําให้วธิ ีการควบคุมของ DCV ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และนอกจากนั้นแล้วอัตราการระบายอากาศต่อคนก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากด้วย กล่าวคืออัตราต่อคนจะถูกลดลงค่อนข้างมาก ผลของการเปลี่ยนแปลงในสอง
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ประเด็นดังกล่าวยังไม่ค่อยเป็ นที่ทราบแน่ชดั ในหมู่วศิ วกรออกแบบระบบระบายอากาศและ
ผูใ้ ช้งานในประเทศ ทําให้เกิดการถกเถียงกันอยูบ่ ่อยครั้ง ผูเ้ ขียนจึงคิดว่าสมควรที่จะเอาหัวข้อนี้
มาชี้แจงให้เกิดความกระจ่างอีกครั้ง

พืน้ ฐานของระบบ CO2-Based DCV

CO2 เป็ น Bioeffluents ที่เกิดขึ้นจากคนในอัตราตามขนาดของร่ างกาย อายุ เพศ และ
ระดับกิจกรรม (Metabolic Rate) นอกจากนั้นแล้วในเวลาเดียวกันคนยังผลิตกลิ่นตัว (Odorous
Bioeffluents) ออกมาอีกด้วย ผลลัพธ์ของงานวิจยั ยังพบอีกด้วยว่าอัตราการผลิตกลิ่นตัวนี้มีค่า
แปรผันโดยตรงกับอัตราการผลิต CO2 ด้วยสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น CO2 จึงมักถูกใช้เป็ น
“ตัวแทน” ของมลพิษที่ปล่อยออกมาจากตัวคนอยูเ่ สมอจนผูค้ นส่ วนมากนึกไปว่า CO2 เป็ น
มลพิษ (จริ งๆก็เป็ นในระดับหนึ่ง แต่ความเข้มข้นต้องสู งมากๆ เช่น มีค่าเกินกว่า 5,000 ppm เป็ น
ต้น)

รู ปที่ 1: Single Zone CO2
เนื่องจากว่าอัตราการผลิต CO2 นี้เราสามารถที่จะคํานวณได้ใกล้เคียงทําให้เราสามารถใช้
ค่าความเข้มข้นของ CO2 ในห้องไปคํานวณหาอัตราการระบายอากาศที่เหมาะสมได้ถา้ เราทราบ
จํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัย และในทางกลับกัน ถ้าเรารู ้วา่ เรากําลังระบายอากาศอยูเ่ ท่าใด เราก็สามารถใช้
ความเข้มข้นของ CO2 ไปคํานวณหาจํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในห้องได้
CO2-based DCV ไม่ควรนําไปใช้ในสถานที่ที่มีแหล่งกําเนิด CO2 นอกเหนือจากผูอ้ ยู่
อาศัย อาทิเช่น ห้องที่มีอุปกรณ์การเผาไหม้ เช่น เตาหรื อมีการใช้น้ าํ แข็งแห้งเป็ นต้น เพราะจะทํา
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ให้ปริ มาณ CO2 ในห้องสู งขึ้นเป็ นอย่างมากโดยที่ไม่ได้มาจากผูอ้ ยูอ่ าศัย และห้องอีกประเภท
หนึ่งคือห้องที่มีการใช้อุปกรณ์ดูดซับ CO2 ห้องประเภทนี้กไ็ ม่ควรใช้ DCV เพราะจะทําให้อตั รา
การระบายอากาศตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประยุกต์ใช้ CO2-based DCV ต่อไป ผูเ้ ขียนจะขออธิบาย
ทฤษฎีการคํานวณหาความเข้มข้นของ CO2 ในห้องเดี่ยว (Single Zone) ตามรู ปที่ 1 ดังนี้
สมมุติวา่ ห้องมีการนําเข้าอากาศบริ สุทธิ์มากกว่าอากาศเสี ยที่ถูกนําออกและมีความดัน
ภายในเป็ นบวกเมื่อเปรี ยบกับภายนอก จากการพิจารณาให้ตวั ห้องเป็ น Control Volume และจาก
สมดุลมวลของ CO2 เราจะได้วา่

โดยที่
𝑁𝑁

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝

′
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

∀

𝐶𝐶𝑠𝑠

𝐶𝐶𝑅𝑅

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅

′
′
𝑁𝑁 + 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑠𝑠 − �𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐶𝐶𝑅𝑅 = ∀
�𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

=
=
=
=
=
=
=

𝜕𝜕𝐶𝐶𝑅𝑅
𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)

อัตราการ Generate CO2 ภายในห้อง
อัตราการไหลของอากาศระบายเข้าสู่ หอ้ ง
อัตราการไหลของอากาศภายนอกเข้า AHU ที่ขณะใดๆ
ปริ มาตรห้อง
ความเข้มข้นของ CO2 ในลมจ่าย
ความเข้มข้นของ CO2 ในห้อง
ความเข้มข้นของ CO2 ในลมกลับ

ในสภาวะ Steady State สมการที่ 1 จะลดรู ปลงเหลือเป็ น
′ (𝐶𝐶
𝑁𝑁 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑠𝑠 ) + 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 )

(2)

จากสมดุลมวลที่เครื่ องเป่ าลมเย็นจะได้วา่
′ (𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 ) = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑠𝑠 )

(3)

จากการรวมสมการที่ 2 และ 3 จะได้วา่
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′ (𝐶𝐶
𝑁𝑁 = 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 )

(4)

เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็ นเพียง Single Zone ดังนั้น
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 =

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐸𝐸𝑧𝑧

(5)

โดยที่ Ez คือประสิ ทธิภาพการจ่ายอากาศระบายเข้าไปยัง Breathing Zone และ
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑧𝑧 + 𝑅𝑅𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑧𝑧

(6)

โดยที่
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑧𝑧

𝑅𝑅𝑎𝑎

𝐴𝐴𝑧𝑧

=
=
=
=
=

ปริ มาณอากาศระบายใน Breathing Zone
อัตราการระบายอากาศต่อคน
จํานวนคนในห้อง
อัตราการระบายอากาศต่อพื้นที่
ขนาดพื้นที่หอ้ ง

′
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 ในสมการที่ 5 จะถูกเขียนเป็ น 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
ถ้าจํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยมีค่าน้อยกว่าค่าสู งสุ ดตาม

Design Occupancy และถ้าคนเป็ นเพียงแหล่งกําเนิดเดียวของ CO2 ในห้อง Source Strength ของ
CO2 จะเขียนได้เป็ น
𝑁𝑁 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑧𝑧

โดยที่
𝑘𝑘

𝑚𝑚

(7)

= อัตราการคาย CO2 ซึ่งมีค่าประมาณ 0.0084 cfm/Met/คน สําหรับผูใ้ หญ่
= ระดับกิจกรรมในหน่วย Met
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ค่า Met สําหรับกิจกรรมต่างๆสามารถดูรายละเอียดได้จาก ASHRAE Handbook ฉบับ
Fundamentalในบทที่ 9 ในหัวข้อเรื่ อง Thermal Comfort ค่า Met บางส่ วนจะถูกนํามาแสดงไว้
ในตารางที่ 1 เพื่อความสะดวกดังนี้

ตารางที่ 1: Typical Met Levels สําหรับระดับกิจกรรมแบบต่างๆ
จากการรวมสมการที่ 4 และ 7 เข้าด้วยกันเราจะสามารถหาค่าจํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยในห้อง
(Pz) ได้จากการวัดค่าความเข้มข้นของ CO2 ภายในและภายนอกห้องและจากค่าอัตราการไหล
ของอากาศภายนอกดังนี้
′ (𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 )
𝑃𝑃𝑧𝑧 =
𝑘𝑘𝑘𝑘

(8)

ถ้าค่า k สําหรับผูใ้ หญ่จะมีค่าอยูท่ ี่ประมาณ 0.0084 cfm/Met/คน และถ้าใช้ค่าความ
เข้มข้นของ CO2 เป็ น ppm เราจะเขียนสมการข้างบนได้เป็ น
′ (𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 )
𝑃𝑃𝑧𝑧 =
8400𝑚𝑚

(9)

รวมสมการ 5 6 และ 9 เข้าด้วยกัน จะได้วา่ อัตราการจ่ายอากาศบริ สุทธิ์เข้าไปยังห้องที่
จํานวนคนใดๆ จะเขียนได้เป็ น
′
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
=

𝑅𝑅𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑧𝑧
𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝐶𝐶𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 )
𝐸𝐸𝑧𝑧 −
8400𝑚𝑚

(10)
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สมการข้างต้นสามารถใช้หาค่าความเข้มข้นของ CO2 ในห้องที่สภาวะออกแบบ
(Maximum Occupancy) ได้ดงั นี้
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 =

𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑧𝑧 + 𝑅𝑅𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑧𝑧
=
𝐸𝐸𝑧𝑧

𝑅𝑅𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑧𝑧
𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝐶𝐶𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 )
𝐸𝐸𝑧𝑧 −
8400𝑚𝑚

(11)

แก้สมการข้างบนเพื่อหาค่าความเข้มข้นของ CO2 ในห้องจะได้วา่
𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂 +

8400𝐸𝐸𝑧𝑧 𝑚𝑚
𝑅𝑅 𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑝𝑝 + 𝑎𝑎 𝑧𝑧
𝑃𝑃𝑧𝑧

(12)

ตารางที่ 2 เป็ นค่า Steady State CO2 Concentration ที่ Design Occupancy สําหรับบริ เวณ
ที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยในลักษณะการใช้งานต่างๆกันที่คาํ นวณได้จากสมการข้างต้น ถ้า Ez = 1.0 และ
CO2 ภายนอกมีค่าอยูท่ ี่ 400 ppm

ตารางที่ 2: Steady State CO2 Concentrations at 400 ppm Ambient
ที่จุดนี้ผเู ้ ขียนอยากจะให้ท่านผูอ้ ่านสังเกตดูค่า CO2 Concentration ในตารางที่ 2 จะเห็น
ได้วา่ ค่าของ CO2 Concentration ไม่ได้อยูแ่ ค่ระดับ 1,000 ppm ตามที่คุน้ เคยกันมาแต่ในอดีต ค่า
ในตารางที่ 2 ตรง Occupancy Category ที่มีค่าตํ่ากว่า 1,000 ก็มีแต่ในเฉพาะกรณี ที่หอ้ งมีลกั ษณะ
การใช้งานเป็ นสํานักงานเท่านั้น ในกรณี อื่นๆโดยเฉพาะในกรณี ที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยหนาแน่น เมื่อมี
การระบายอากาศตามมาตรฐาน 62.1 ฉบับล่าสุ ด ค่าความเข้มข้นของ CO2 จะมีค่าสู งกว่า 1,000
ppm มาก
6

อะไรที่เปลีย่ นไปจากเดิม

ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2004 คือเริ่ มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 มาตรฐาน 62.1 จะระบุอตั ราการ
ระบายอากาศเป็ นต่อคนอย่างเดียวจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 2004 ถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ เป็ น
อัตราทั้งต่อคนและพื้นที่
ในสมัยที่อตั ราการระบายอากาศเป็ นเพียงแต่อตั ราเฉพาะต่อคน การควบคุม DCV เป็ น
เรื่ องง่ายมากเพราะการควบคุมก็เพียงแต่ปรับอัตราการระบายอากาศให้ความเข้มข้นของ CO2 ใน
ห้องมีค่าคงที่เท่านั้น เหมือนกับการตั้งค่า Thermostat ให้รักษาอุณหภูมิหอ้ งไว้ให้คงที่ แต่พอ
มาตรฐาน 62.1 ในปี ค.ศ. 2004 ถูกประกาศใช้ออกมา ความง่ายที่เคยมีกไ็ ม่เหมือนเดิมเสี ยแล้ว
เนื่องจากว่าอัตราการระบายอากาศมิได้ข้ ึนอยูแ่ ต่เพียงจํานวนคนอย่างเดียวแต่ข้ ึนอยูก่ บั ขนาด
พื้นที่หอ้ งด้วย เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่ องนี้ผเู ้ ขียนจะขอยกตัวอย่างจากเอกสารอ้างอิง [1]
ซึ่งเขียนไว้ได้ดีมากมาให้พวกเราดูกนั เป็ นตัวอย่าง
สมมุติวา่ เราอยูใ่ นห้องเรี ยนแบบบรรยายขนาด 1,000 ตารางฟุต มีนกั เรี ยนอยู่ 65 คน
มาตรฐาน 62.1 สมัยก่อนปี ค.ศ. 2004 บอกให้เราระบายอากาศ 15 cfm/คน คือ Vbz = 15 x 65 =
975 cfm ใช้ค่า Ez = 1.0 และ Vot = Voz เนื่องจากเป็ น Single Zone สมมติให้ค่าเฉลี่ยของระดับ
กิจกรรมคือ Met = 1.25 และ CO2 Generation Rate, k = 0.0084 cfm/คน/Met ก็จะทําให้เรา
สามารถคํานวณได้วา่ ปริ มาณ CO2 ที่เกิดขึ้นคือ 65 x 0.0084 x 1.25 cfm ซึ่งถ้าเอา 975 cfm ของ
Vbz ไปหาร ก็จะได้วา่ ระดับ CO2 ในห้องจะเพิ่มขึ้น 700 ppm จากค่า CO2 ภายนอกอาคาร (ในที่น้ ี
ต่อไปเราจะสมมติให้ระดับ CO2 ภายนอกอาคารมีค่าคงที่เท่ากับ 400 ppm) และทําให้ระดับ CO2
ภายในห้องเพิ่มขึ้นเป็ น 700 + 400 = 1,100 ppm
ในกรณี ที่ไม่ใช้ DCV อัตราการระบายอากาศก็จะคงที่อยูท่ ี่ 975 cfm เสมอไม่วา่ จํานวนผู ้
อยูอ่ าศัยจะมีค่าลดลงหรื อไม่ แต่ถา้ มีการใช้ DCV ปริ มาณการระบายอากาศก็จะลดลงตาม
จํานวนคน ดังแสดงในรู ปที่ 2
สมมุติวา่ จํานวนคนลดลงจาก 65 เป็ น 50 ความเข้มข้นของ CO2 ในห้องก็จะลดลงเป็ น
400 + (50 x 0.0084 x 1.25)×106/975 ppm = 940 ppm โดยประมาณ ซึ่งตํ่ากว่า Set Point 1,100
ppm เดิม ระบบ DCV ก็จะปรับลดการระบายอากาศลงจาก 975 cfm ให้เป็ นเหลือเพียง 50 × 15 =
750 cfm เพื่อทําให้ความเข้มข้นของ CO2 กลับขึ้นไปเป็ น 1,100 ppm ดังเดิม จะเห็นได้วา่ เมื่อ
อัตราการระบายอากาศขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว การควบคุม DCV ก็จะ
ตรงไปตรงมาคือแค่คอยรักษา Set Point ตามรายการคํานวณไว้ที่ 1,100 ppm
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รู ปที่ 2: Characteristic ของ CO2-based DCV ในยุคก่อนปี ค.ศ. 2004
คราวนี้มาลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการระบายอากาศเป็ นไปตามมาตรฐาน 62.1 ปี ค.ศ. 2004
จากตารางค่าในมาตรฐานจะพบว่าปริ มาณการระบายอากาศจะกลายเป็ น 7.5 cfm/คน บวกกับอีก
0.06 cfm/ตารางฟุต สําหรับห้องเรี ยนห้องเดิม จากสมการที่ 6 จะได้วา่ ปริ มาณอากาศบริ สุทธิ์ที่
ต้องการคือ 7.5 x 65 + 0.06 x 1,000 = 550 cfm (น้อยกว่าค่าตามมาตรฐานในปี ค.ศ. 2001 เป็ น
อย่างมาก!!!) ปริ มาณการระบายอากาศจะเพิม่ จากค่าเพียง 60 cfm เมื่อไม่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยไปเป็ น 550
cfm เมื่อมีผอู ้ ยูอ่ าศัยครบ 65 คนตามที่ออกแบบไว้ (ตาม Design Occupancy) ส่ วนค่า CO2 ใน
ห้องจะเพิ่มจาก 400 เป็ น 1,650 ppm ดังแสดงในรู ปที่ 3 คราวนี้ถา้ จํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยลดลงจาก 65
ไปเป็ น 50 เหมือนอย่างในคราวที่แล้ว ค่าความเข้มข้นของ CO2 ในห้องก็จะลดลง จากการ
คํานวณด้วยวิธีการเช่นเดิมก็จะพบว่าค่าความเข้มข้นของ CO2 ก็น่าจะลดลงเหลือเพียงประมาณ
950 + 400 = 1,350 ppm ถ้าปริ มาณการระบายยังไม่เปลี่ยน (คืออยูท่ ี่ค่าสู งสุ ด 550 cfm ตามเดิม)
แต่เมื่อจํานวนคนลดลง ระบบ DCV ก็น่าจะสามารถปรับลดปริ มาณ Voz ลงได้อย่างที่ควรโดย
ต้องปรับลดปริ มาณการระบายอากาศลงจนค่าความเข้มข้นของ CO2 กลับขึ้นไปจนถึงจุดที่ควร
จะเป็ น แต่คราวนี้ไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะไม่มี “Target CO2” ง่ายๆ เป็ นค่าคงที่เหมือนอย่างใน
คราวที่แล้ว คราวนี้ค่าเป้าหมายของ CO2 มีกราฟเป็ นเส้นโค้ง มีค่าเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
เนื่องจากการระบายอากาศเสมือนต่อคน (Effective Rate Per Person) มีค่าไม่คงที่ การคํานวณ
Target CO2 ต้องการเครื่ องวัด/ปรับ Air Flow และต้องมีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคํานวณ!
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รู ปที่ 3: Characteristic ของ CO2-based DCV ในยุคหลังปี ค.ศ. 2004
มาถึงจุดนี้เมื่อหลายปี ก่อนวิศวกรผูอ้ อกแบบบางคนถึงกับบ่นว่าการออกแบบระบบ
DCV ในยุคหลังจากค.ศ. 2004 เป็ นต้นมาเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ซึ่งในความเป็ นจริ งก็ไม่ได้แย่
ขนาดนั้น การออกแบบ DCV เพื่อให้ได้ Characteristic Curve ใกล้เคียงกับที่แสดงอยูใ่ นรู ปที่ 3
ก็เป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ไม่ยากนัก รู ปที่ 4 เป็ น Characteristic Curve ของระบบ CO2-Based DCV ที่
ASHRAE ได้แนะนําไว้ให้ใช้ทดแทนระบบ CO2-Based DCV ที่ใช้อยูแ่ ต่เดิมก่อนปี ค.ศ. 2004
จากรู ปที่ 4 จะเห็นได้วา่ Characteristic Curve ที่ได้กไ็ ม่ได้ห่างไปจากค่าตามทฤษฎี (ตามรู ปที่ 3)
มากนัก ผลประหยัดตามที่แสดงอยูใ่ นเอกสารอ้างอิง [1] ก็ยงั ถือได้วา่ ไม่ต่างกับของเดิมมากนัก
คือ เช่น ถ้าของเดิมทําได้ตามทฤษฎีอาจประหยัด 47% แต่ถา้ ของใหม่ทาํ ได้ตามรู ปที่ 4 อาจ
ประหยัดได้เพียง 40% เป็ นต้น ซึ่งก็ยงั ถือได้วา่ มีผลประหยัดค่อนข้างมากอยู่
วิธีการ Setup ระบบเพื่อให้ได้ Characteristic Curve ดังรู ปที่ 4 นี้ทาํ ได้ไม่ยากและไม่ได้
ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆมากไปกว่าในอดีตเลย รายละเอียดวิธีการ Setup ดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ
ASHRAE ได้ให้คาํ แนะนําไว้ในเอกสารอ้างอิง [2] สําหรับในกรณี Single Zone โดยให้
ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 4: Characteristic ของ CO2-based DCV แบบง่ายตามวิธีที่ ASHRAE แนะนํา

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณค่า Voz ตอนที่จาํ นวนคนมากที่สุดตามค่า Design Occupancy จากสมการ
ที่ 6 และต่อไปเราจะเรี ยกค่านี้วา่ ค่า Voz-max
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณค่า Voz ตอนที่จาํ นวนคน Pz = 0 คือไม่มีคนเลยจากสมการที่ 6 และต่อไป
เราจะเรี ยกค่านี้วา่ ค่า Voz-min
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณค่า Steady State CO2 Concentration ที่เกิดขึ้นในห้องนี้ เมื่อ Voz = Voz-max
และเมื่ อ Voz = Voz-min และเรี ยกค่ าทั้งสองนี้ ว่า CR-max และ CR-min ตามลําดับ โดย
ปกติค่า CR-min นี้จะมีค่าเท่ากับค่า CO2 ของอากาศภายนอกอาคารคือมีค่าประมาณ
400 ppm
ขั้นตอนที่ 4 จัด หา CO2 Sensor + Controller ที่ ส ามารถ Calibrate ให้ค่ า Output Signal เป็ น
ค่าสู งสุ ดเมื่อค่า CO2 ในห้องเป็ นค่า CR-max และให้ค่า Output Signal เป็ นค่าตํ่าสุ ด
เมื่อค่า CO2 ในห้องเป็ นค่า CR-min แล้วส่ งสัญญาณการควบคุมนี้ไปยัง Outdoor Air
Damper (รู ปที่ 5)
ขั้นตอนที่ 5 ปรั บ Outdoor Air Damper ให้ ส่ งลมเท่ า กั บ Voz-max เมื่ อ ได้ รั บ Output Signal
สู งสุ ดจาก CO2 Controller
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ขั้นตอนที่ 6 ปรับ Outdoor Air Damper ให้ส่งลมเท่ากับ Voz-min เมื่อได้รับ Output Signal
ตํ่าสุ ดจาก CO2 Controller
หมายเหตุ: ในช่วงระหว่างค่า CR-min ถึง CR-max Output Signal ที่ส่งออกไปจาก Controller จะแปร
ผันโดยตรงตามค่าของ CO2 ที่วดั ได้ในห้องที่ขณะใดๆ 𝐶𝐶𝑅𝑅 และ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 จะมีค่าแปรเปลี่ยนไปตาม
สมการดังต่อไปนี้คือ
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜 = �

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
� (𝐶𝐶𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝑅𝑅−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) + 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑅𝑅−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝑅𝑅−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(13)

รู ปที่ 5: CO2-based DCV สําหรับ Packaged A/C Unit
ด้วยการทําตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น Characteristic Curve ของระบบก็จะเป็ นไป
ตามดังแสดงในรู ปที่ 4 Characteristic Curve ดังกล่าวจะจ่ายอากาศมากกว่าเส้นตามทฤษฎีอยูบ่ า้ ง
เล็กน้อยแต่วธิ ี การนี้ถือว่าเป็ นวิธีการที่ตรงไปตรงมามากที่สุดและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบก็ไม่ได้มี
ความยุง่ ยากมากไปกว่าแต่ก่อน
ก่อนที่จะจบในส่ วนนี้ผเู ้ ขียนอยากจะขอกล่าวเพิม่ เติมอีกสักเล็กน้อยว่าการควบคุม
ปริ มาณการระบายอากาศตามจํานวนคนเป็ นเรื่ องที่จะง่ายขึ้นเรื่ อยๆเนื่องจากว่าความก้าวหน้า
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ทางเทคโนโลยีจะทําให้เราสามารถนับจํานวนคนในห้องได้ไม่ยาก เทคโนโลยีการวัดและการ
ควบคุมปริ มาณลมจ่ายก็จะง่ายขึ้นเรื่ อยๆและมีราคาถูกลง เมื่อถึงเวลานั้น เราก็สามารถที่จะใช้
สมการต่างๆที่กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้นทําการคํานวณใน Controller ได้เลยและสั่งให้
Intelligent Motor/Advanced Air Flow Measurement ปรับลดอัตราการจ่ายลมได้อย่างไม่ยาก
เมื่อเวลานั้นมาถึง (จริ งๆก็ถึงแล้วนะ) การประหยัดพลังงานด้วย Dynamic Reset/DCV ก็จะ
สมบูรณ์และทํางานให้เราได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

สรุป

CO2-based DCV ตามมาตรฐาน 62.1 ฉบับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 มีความยุง่ ยากกว่าในอดีต
อยูบ่ า้ งเล็กน้อยแต่กอ็ ยูใ่ นวิสัยที่สามารถจัดการได้ตามรายละเอียดวิธีการดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น สิ่ งที่ควรทําความเข้าใจใหม่ให้ชดั เจนคือ
1) ค่าของ CO2 สู งสุ ดในห้องเมื่อมีผอู ้ ยูอ่ าศัยเต็มตาม Design Occupancy มีค่าสู งกว่า 1,000
ppm มาก (ในหลายๆกรณี ) ท่านผูอ้ ่านไม่ควรยึดอยูก่ บั “Rule of Thumb” ว่า CO2 ในห้อง
จะต้องเป็ น 700 + 400 = 1,100 ppm เสมอไปดังที่มกั จะเข้าใจกันผิดๆ เป็ นส่ วนมาก
2) ค่าของปริ มาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน 62.1 ในปัจจุบนั เป็ นค่าขั้นตํ่าแล้วจริ งๆ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 เป็ นต้นมา ปริ มาณการระบายอากาศถูกปรับให้ลดลงเป็ นอย่างมาก
เพื่อสะท้อนว่าเป็ นค่าขั้นตํ่าแล้วจริ งๆ ดังนั้นจึงอยากให้ท่านผูอ้ ่านมีความชัดเจนในเรื่ อง
นี้ และเข้าใจว่าเรากําลังอยูใ่ นสภาวะหมิ่นเหม่ของคําว่า “การระบายอากาศเพื่อคุณภาพ
อากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้” แล้วจริ งๆ

เอกสารอ้ างอิง

1. Stanke, D. 2006. “Standard 62.1-2004 System Operation: Dynamic Reset Options”
ASHRAE Journal 48(12):18–32.
2. ASHRAE. 2016. 62.1 User’s Manual: ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2016.

12

