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ประวติัวทิยากร

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ตุลย ์มณีวฒันา เป็นวฒิุวศิวกรในสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลท่ีมี

ประสบการณ์ในการออกแบบระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ และระบบเคร่ืองทาํ

ความเยน็ขนาดใหญ่ ในอาคารและโรงงานต่างๆ มากวา่ 30 ปี ท่านเป็นอาจารยท่ี์

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาตั้งแต่

ปี พศ. 2523 รายวชิาท่ีท่านสอนอยูส่่วนมากคือรายวชิาการทาํความเยน็และการปรับ

อากาศสาํหรับนกัศึกษาในภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลชั้นปีท่ี 4 และรายวชิาการทาํ

ความเยน็และการปรับอากาศขั้นสูงสาํหรับนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท/เอก ตาํแหน่ง

ต่างๆท่ีท่านเคยดาํรงมาในอดีตท่ีสาํคญักมี็ อาทิเช่น หวัหนา้ภาควชิา

วศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  นายกสมาคม

วศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กรรมการบริหาร ASHRAE 

Thailand Chapter และ ท่ีปรึกษาของสมาคมเคร่ืองทาํความเยน็ไทย (TRA)

นอกจากนั้นแลว้ ในปีท่ีผา่นมา ท่านกย็งัไดรั้บเลือกจากสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศ

แห่งประเทศไทย ใหเ้ป็น วศิวกรปรับอากาศดีเด่น ประจาํปี 2560 อีกดว้ย



ความสาํคญั พื้นฐาน

โรงเรียน บา้น

อ่ืนๆ



อดตี



ปัจจุบนั



อดตีมากๆ



XXXXXXXXXXXXXXXXXอดตี



XXXXXXXXXXXXXXXXXอดตี



ปัจจุบนั



ปัจจุบนั



PM2.5 Season

25 มคก/ลบม



คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร



ค่า PM2.5 ทีเ่ชียงใหม่ขึน้สูงมากๆ



ข้อมูลจากจงัหวดัเชียงใหม่ ย้อนหลงั 3 ปี



PM2.5 จากปอด ส่งตรง ไปยงัเซลล์ทุก

เซลล์ในร่างกาย (และ ***สะสม) 



ความสาํคญั พื้นฐาน

โรงเรียน บา้น

อ่ืนๆ



จะป้องกนัตนเองอย่างไร?
จาก PM2.5



เวลาทีค่่า PM2.5 ขึน้สูง 

ต้องพยายามอยู่แต่ในอาคาร 

และต้องเป็นอาคารที่

ปลอดภยัจาก PM2.5
เท่าน้ัน



อย่าไปนึกว่าถ้าเดนิเข้าไปใน

ห้างสรรพสินค้าแล้วจะ

ปลอดภยั หรือว่าอยู่ในห้องแอร์

ทีบ้่านแล้วจะปลอดภยั



อาคารทีป่ลอดภยัจาก 

PM2.5 จะต้องเป็นอาคาร

ปิด เวลามนัมรูีให้ลมร่ัวเข้ามา 

PM2.5 มนักจ็ะเข้ามาพร้อม

กบัลม 



ลมทีร่ั่วออกทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

ลมทีร่ั่วเข้าทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

WIND

Infiltration



บังใบขอบหน้าต่าง

ช่องลมร่ัว

ช่องลมร่ัว

ช่องลมร่ัว
ช่องลมร่ัว

ช่องลมร่ัว

ช่องลมร่ัว

เทปกระดาษ



2. 

1 ACH = 4 x 6 x 3 = 72 m3/hr = 0.59 x 72 = 42.5 CFM

Air Change Per Hour (ACH)



Clothing



อาคารปิด ต้องปิดแบบ

ระบายอากาศได้ด้วย

ไม่ใช่ปิดเฉยๆ

มฉิะน้ัน???



ถ้าขาดการเตมิอากาศบริสุทธ์ิ

ระดบั CO2 จะสูง

เกนิไป ถ้าสูงมากๆ คนจะ

เกดิอาการดงัในรูป

ระดบั CO2 ไม่ควรจะ

สูงเกนิ 1000 ppm



ลมทีร่ั่วออกทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

ไม่มอีะไรเลย

ลมทีร่ั่วเข้าทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

AC

อากาศภายนอกที ่

สกปรก ม ีPM2.5
สูงมากๆ

WIND



ลมร่ัวเข้าทางบังใบ

ของประตูหน้าต่าง

และรอยร่ัวอ่ืนๆ

ระบบดูดออกอย่างเดยีว

ชุดพดัลมดูดอากาศ
(Exhaust Fan)

ความดนัภายในเป็นลบ

เทยีบกบัภายนอก
ลมร่ัวเข้าทางบังใบ

ของประตูหน้าต่าง

และรอยร่ัวอ่ืนๆ

AC

อากาศภายนอกที ่

สกปรก ม ีPM2.5
สูงมากๆ



ลมทีร่ั่วออกทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

ระบบฟอกอย่างเดยีว

เคร่ืองฟอกอากาศ

ลมทีร่ั่วเข้าทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

AC

อากาศภายนอกที ่

สกปรก ม ีPM2.5
สูงมากๆ

WIND



ถ้าค่า PM2.5 ภายนอก มค่ีาสูงเกนิ

กว่า 100 เป็นอย่างมาก อาทเิช่น 

300 มคก/ลบม (เช่นในกรณี

ภาคเหนือในหลายจงัหวดัในปีนี)้
เคร่ืองฟอกอากาศแต่เพยีงอย่างเดยีวจะ

เอาไม่อยู่ 



เร่ืองของเคร่ืองกรอง M กบัแผ่นกรอง F

www.facebook.com/276640406560776/posts/335837973974352?s=763992691&sfns=xmwaLink

http://www.facebook.com/276640406560776/posts/335837973974352?s=763992691&sfns=xmwa


ลมทีร่ั่วออกทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

ชุดพดัลมเตมิอากาศ

และกรองฝุ่น (OAU)

ระบบอดัลมเข้าอย่างเดยีว

อากาศสะอาด

ม ีPM2.5 น้อยมากๆ
ความดนัภายในเป็นบวก

เทยีบกบัภายนอก
ลมทีร่ั่วออกทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

AC

อากาศภายนอกที ่

สกปรก ม ีPM2.5
สูงมากๆ



ในกรณทีี ่PM2.5 มค่ีาสูงมากๆ ระบบ

ป้องกนั PM2.5 ทีถู่กต้องจะต้องเป็น

ห้องปิดทีม่ี ระบบระบายอากาศแบบ

“Positive Pressure Clean Fresh Air 

System” เท่าน้ัน



ระบบ Positive Pressure Clean 

Fresh Air System หรือ OAU นี้

กล่าวได้ว่าเป็น “ทางเลือกเดยีว ถ้า

ค่า PM2.5 ภายนอกสูงมากๆ”



ลมทีร่ั่วออกทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

ชุดพดัลมเตมิอากาศ

และกรองฝุ่น (OAU)

ระบบป้องกนัทีส่มบูรณ์

เคร่ืองฟอกอากาศ

อากาศสะอาด

ม ีPM2.5 น้อยมากๆ

ชุดพดัลมดูดอากาศ
(Exhaust Fan)

ความดนัภายในเป็นบวก

เทยีบกบัภายนอก
ลมทีร่ั่วออกทางบัง

ใบของประตู

หน้าต่างและรอยร่ัว

อ่ืนๆ

AC

อากาศภายนอกที ่

สกปรก ม ีPM2.5
สูงมากๆ

Q1 = Q2 + Q3 + Q4

Q4
Q3

Q1 Q2

(ม ีHRV ด้วยถ้าคุ้มทุน)



ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM2.5



PM2.5 Filter For Bangkok

Bangkok 37





การคาํนวนหาปริมาณการระบายอากาศทีต้่องการ

V  =   Rp x P +   Ra x A

อตัราต่อคน อตัราต่อพืน้ที่ปริมาณทีต้่องการ



อตัราการระบายอากาศตามมาตรฐาน



Blower Door Test



PHE ช่วยประหยดัพลงังานได้บ้าง ไม่มากนัก

Temper
ature

OARA
LEV

Note that;

1) LEV MAX is leaving temp 
when RA Flow = OA Flow 
and
2) LEV 60% is leaving temp 
when RA Flow = 60% OA 
Flow



OAU ทีม่ขีายอยู่แล้ว



XXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXX



โรงเรียน

ท่ีมา: en.broad.com



XXXXXXXXXXXXXXXXX



DIY-OAU บ้านคุณนัท



DIY-OAU ทีบ้่าน อจ ตุลย์



“เป็นสงกรานต์ทีเ่ยน็สบายไร้ฝุ่นทีสุ่ด” @บ้านคุณนัทพล&คุณยง ทีเ่ชียงใหม่

CO2 เดิม

2000-3000 ppm
หลงัทาํเสร็จ ค่า 

PM2.5 เป็นศูนยท์ั้ง

หลงั



ความสาํคญั พื้นฐาน

โรงเรียน บา้น

อ่ืนๆ



โรงเรียน

หอ้งเรียน หอ้งพกั โรงยมิ



การป้องกนั PM2.5 ในโรงเรียนทีป่ระเทศจีน



ลกัษณะการตดิตั้ง



ลกัษณะการตดิตั้ง





ทาํไมห้องเรียนในโรงเรียน

จงึใช้แต่เคร่ืองฟอกอากาศ

เพยีงอย่างเดยีวสู้กบั 

PM2.5 ไม่ได้?



หน้ากากป้องกนั PM2.5 สําหรับนักเรียน



แต่ในกรณขีองห้องเรียนตามโรงเรียน

หรือสํานักงานทีม่ผู้ีอยู่อาศัยหนาแน่น 

หรือในห้างสรรพสินค้าระบบป้องกนั 

PM2.5 จะใช้แต่เฉพาะเคร่ือง

ฟอกอากาศไม่ได้ ต้องใช้ระบบอดั

อากาศบริสุทธ์ิเท่าน้ัน



ความสาํคญั พื้นฐาน

โรงเรียน บา้น

อ่ืนๆ



บ้าน

กรอง OAU



ในกรณขีองห้องนอนหรือห้องใน

บ้านทีอ่ยู่อาศัย วธีิทีง่่ายทีสุ่ดคือ

ทาํให้ห้องเป็นห้องปิดให้มากทีสุ่ด

และใช้เคร่ืองฟอกอากาศ 

HEPA ช่วย

แต่??







สรุปการป้องกนั PM2.5 ภายในห้องนอน

1. ปิดหอ้งใหมิ้ดชิด และ อุดรอยลมร่ัวใหห้มด เหลือ

ไวนิ้ดเดียว แต่ตอ้งมีอากาศพอหายใจ (CO2 ต้อง

ไม่เกนิ 1000 ppm, IAQ ต้อง OK)

2. ฟอกอากาศเพ่ิมเติมดว้ยวธีิอยา่งใดอยา่งหน่ึงเช่น

a) ใชเ้คร่ืองฟอกอากาศ DIY
b) ติด Filter เพิ่มท่ี FCU (ชัว่คราว)
c) ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ HEPA
d) ใช ้OAU ช่วยดว้ย  (เม่ือ PM2.5 

ภายนอกสูงมากๆ)



ความสาํคญั พื้นฐาน

โรงเรียน บา้น

อ่ืนๆ



การตดิตั้ง OAU สําหรับ Condo



ลกัษณะการตดิตั้ง



อาคารใหญ่

กรอง OAU+กรอง



OAU สําหรับอาคารใหญ่



การวดัค่า PM2.5



เคร่ืองมือวดัระดบั PM2.5 แบบ

มือถือขนาดเลก็ มกัจะให้ค่าทีไ่ม่ค่อย

ถูกต้อง และมกัจะให้ค่าทีสู่งเกนิกว่า

ความเป็นจริง

ค่าจากเครื่องมือถือเป็นค่า Real Time ส่วนค่าของกรมฯเป็นค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ทาํใหค่้าของกรมฯมกัจะดูตํ่ากวา่อยูเ่สมอ

ค่าจากเครื่องมือถือได้มาจากการยิงแสงแล้วเอารูปภาพของแสงสะท้อนไปประมาณจํานวนอนุภาคจากสมมุติฐานที่อนุมานไว้แลว้จึงเอา

จาํนวนท่ีอาจไม่ถูกตอ้งน้ี ไปคูณอีกทีหน่ึง กบันํ้าหนกัของอนุภาคท่ีไดอ้นุมานไว ้อีกเช่นกนั เลยผดิไปกนัใหญ่

ความชื้นในอากาศมีผลสูง สามารถทําให้ค่าผิดพลาดได้มาก

ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องขอให้ช่วยกันตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดของท่านให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรายชัว่โมงของกรมควบคุมมลพิษหรือไม่ 

เพราะมิฉะนั้นจะทาํใหเ้กิดความแตกต่ืนตกใจกบัค่าท่ีสูงเกินเหตุและนาํไปสู่ความเขา้ใจผดิต่างๆได้

















https://www.facebook.com/276640406560776/posts/27
6675389890611?s=763992691&sfns=xmwa

https://www.facebook.com/276640406560776/posts/281
247089433441?s=763992691&sfns=xmwa

https://www.facebook.com/276640406560776/posts/28280
3505944466?s=763992691&sfns=xmwa

ขอ้มูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆสามารถหาไดจ้าก 

FB-Page “ตุลย ์มณีวฒันา/Tul Manewattana”

https://www.facebook.com/276640406560776/posts/29726
9857831164?s=763992691&sfns=xmwa

https://www.facebook.com/276640406560776/posts/310556
023169214?s=763992691&sfns=xmwa

https://www.facebook.com/276640406560776/posts/276675389890611?s=763992691&sfns=xmwa
https://www.facebook.com/276640406560776/posts/281247089433441?s=763992691&sfns=xmwa
https://www.facebook.com/276640406560776/posts/282803505944466?s=763992691&sfns=xmwa
https://www.facebook.com/276640406560776/posts/297269857831164?s=763992691&sfns=xmwa
https://www.facebook.com/276640406560776/posts/310556023169214?s=763992691&sfns=xmwa


Any Question?

Thank You for Your Attention!
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