
INDOOR AIR QUALITY

(IAQ)



บทนํา

ปัญหาต่างๆ ทีนั่กวทิยาศาสตร์ และวศิวกร ในแขนง ต่างๆ 

เร่ิมตระหนักหลงัจากมกีารค้นพบ  และเข้าใจ เร่ืองของ

คุณภาพอากาศในอาคารคือ

การระบายอากาศในอาคาร : วธีิการคาํนวณปริมาณการ

ระบายอากาศจะค่อยๆ เปลีย่นจาก  Ventilation Rate 
Procedure   ไปสู่ Indoor Air Quality Procedure



การปรับอากาศ :
การออกแบบในอนาคต จะต้องคาํนึงถงึเร่ืองของคุณภาพ อากาศ

ในอาคารด้วยเป็นอย่างมาก

สถาปัตยกรรม :
สถาปนิกจะต้องคาํนึงถงึการเลือกใช้วสัดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่

นํามาใช้จะต้องมีอตัราการปล่อยมลพษิตํา่ หรือวธีิการ ก่อสร้าง

ใหม่ๆ ทีม่ีมาตรการป้องกนัการสะสมของฝุ่ น ละออง



คุณภาพของอากาศในอาคารที่ยอมรับได้ คือ

อากาศในอาคารซ่ึงไม่มมีลพษิ(ทีท่ราบ)  ในระดบั  

ความเข้มข้นสูงกว่าค่าที่กาํหนด  และผู้อาศัยส่วน ใหญ่ 

(80% หรือมากกว่า)    ไม่บ่นแสดงความไม่ พอใจ



SO2 , SPM/RSP ทาํให้เกดิการตดิเช้ือรุนแรงใน

ระบบ ทางเดนิหายใจ ปอดอุดตนัเร้ือรัง หรือมะเร็งในปอด

NOx    ทาํให้ปอดทาํงานลดลงและเพิม่ความต้านทาน ใน

ช่องอากาศ

CO     ทดแทนและลดปริมาณออกซิเจนในเลือดมีผล 

กระทบต่อเน่ืองไปสู่การทาํงานของหัวใจ  หลอดเลือด และ

ระบบประสาท

มลพษิทีม่ีผลต่อมนุษย์เช่น



สารตะกัว่ มีผลต่อการสร้าง Haemoglobin ในเม็ดเลือด ทาํลาย

การทาํงานของตบั ไต และทาํลายระบบประสาท บางส่วน

เกสรดอกไม้  ไรฝุ่นตามบ้าน และเช้ือรา ในบริเวณทีม่ีความ ช้ืนสูง

ทาํให้เกดิโรคภูมิแพ้ มีเสมหะ และหายใจลาํบาก

ฟอร์มาลดไีฮด์ ทาํความระคายเคืองแก่ดวงตา จมูก และ ลาํคอ ทาํ

ให้รู้สึกอดึอดั ไม่สบาย จาม มีเสมหะในลาํคอ และ คล่ืนไส้



VOC  (Volatile Organic Compounds)   ทาํให้ประสาท 

สัมผสัระคายเคืองไปจนถงึความผดิปกตใินพฤตกิรรมการ

แสดงออก  เป็นพษิต่อระบบประสาท   ความเข้มข้นทีม่ี อนัตราย

ต่อสุขภาพมักจะไม่พบในอากาศในอาคาร

แร่ใยหิน และ Mineral Fibres หรือ Glass Fibres ทาํให้ 

เกดิมะเร็งในปอด     ถ้าได้รับมากๆ ในทนัทจีะทาํให้เกดิ ความรู้สึก

ระคายเคืองผวิหนัง



ปริมาณมลพษิทีม่ีในอากาศภายในอาคารทีย่อมรับได้

มลพิ ษ ปริ มาณที� ยอมรั บได้ 

 SO2 0 .0 3  ppm (1ปี )

ฝุ่ น 7 5  µg/m
3
 (1ปี )

CO 9  ppm (8 ชม.)

โอโซน 0 .0 5  ppm (ต่ อเนื� อง)

NOx 0 .0 5 3  ppm  (1ปี )

สารตะกั� ว 1 .5  µg/ m
3
 (3 เดื อน)

CO2 1 0 0 0  ppm (ต่ อเนื� อง)

Chlordane 0 .0 0 3  ppm (ต่ อเนื� อง)

เรดอน 0 .0 2 7  WL (เฉลี� ยต่ อปี )



ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเน่ืองจากคุณภาพอากาศ ใน

อาคารขึน้อยู่กบั

 ความเข้มข้น-รุนแรง และปริมาณ

 ระยะเวลาทีถู่กกระทบ

 สุขภาพของผู้ทีถู่กกระทบ และอายุ โดยปกต ิเดก็ คนชรา และ

ผู้ป่วย จะได้รับผลกระทบทีรุ่นแรงกว่า คนปกติ



 ในปัจจุบันมาตรฐานการระบายอากาศในประเทศต่างๆ กาํลงั

ได้รับการพจิารณาใหม่    การคาํนวณปริมาณและ วธีิการจะ

เปลีย่นจาก     Ventilation Rate Procedure ไปสู่ 

Indoor Air Quality Procedure มากขึน้

กฎกระทรวงฉบับที ่33   กาํหนดให้อาคารสูงต้องมีการ

ระบายอากาศในลกัษณะของ          Ventilation Rate 
Procedure   โดยมิได้ระบุ     “คุณภาพของอากาศภาย นอก

อาคารทีย่อมรับได้” มาด้วย

IAQ กบัการระบายอากาศ



การกาํหนดปริมาณการระบายอากาศ

 ในอดตีจะถือว่าผู้อยู่อาศัยในอาคารคือแหล่งกาํเนิดมลพษิแต่เพยีง

อย่างเดยีว การคาํนวณปริมาณการระบายอากาศ ในอดตีจงึมุ่งเน้น

อยู่แต่เพยีงปริมาณซ่ึงมีความสัมพนัธ์ โดยตรงกบัจาํนวนผู้อยู่

อาศัยเท่าน้ัน

ศาสตร์ทางด้าน   IAQ ทาํให้มนุษย์พบว่าตวัอาคารเองก็ เป็น

ต้นกาํเนิดทีสํ่าคญัของมลพษิด้วย



IAQ กบัระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศควรจะเป็นระบบทีส่ะอาด ไม่ทาํตวัเป็น 

แหล่งกาํเนิดมลพษิเสียเอง บํารุงรักษาได้ง่าย เช่น

 การออกแบบเคร่ืองเป่าลมเยน็ให้ล้างทาํความสะอาดภายในได้ สะดวก และ

เป็นแบบ Double Skin

 การออกแบบถาดนํา้ทิง้ และวธีิการกาํจัดนํา้ทิง้ จากคอยล์เยน็ ต้องคาํนึงถึง

การบํารุงรักษาและความสะอาด

 การออกแบบต้องเลือกใช้ตัวกรองอากาศ (Filter) ทีมี่สมรรถนะสูง และ

ช่วยทาํลายหรือแยกมลพษิออกจากอากาศหมุนเวยีนได้ดี



IAQ กบังานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง

วสัดุทีใ่ช้ในการก่อสร้างอาคาร   และมาตรฐานวธีิปฏิบัตใิน การ

ก่อสร้างมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของอากาศในอาคาร วสัดุ

ก่อสร้างทีม่ีผลร้ายต่อคุณภาพอากาศในอาคารมากที ่สุดคือ

 Paint
 Adhesives
 Particle boards

 Carpets
 Mineral Fibres



 ในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว วสัดุก่อสร้างเป็นจาํนวนมาก ได้รับ

การทดสอบและรับรองปริมาณมลพษิทีว่สัดุน้ัน ปล่อย

ออกมา

 สถาปนิกจะต้องกาํหนดว่าวสัดุใดสามารถใช้ได้ ใช้ไม่ได้ หรือ

ใช้ได้ แต่ต้องขออนุมัตเิป็นกรณไีป



กระบวนการทีสํ่าคญัทีสุ่ดในการ ก่อสร้าง

เพ่ือคุณภาพอากาศภายใน อาคารทีย่อมรับ

ได้คือ

 การทาํความสะอาดและกาํจดัฝุ่ น ละออง

จากการก่อสร้างออกไป อย่างมี

ประสิทธิภาพในทุกขัน้ตอน ของการ

ก่อสร้าง

 การจดัอบรมให้แก่คนงาน สถาปนิก 

วศิวกร และเจ้าของโครงการ เพือ่ให้ มี

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของ IAQ

OWNER

ARCHITECT



IAQ กบัระดบั CO2 ในอาคาร

 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จริงๆ แล้วไม่ใช่มลพษิ

 ระดบั CO2 ในอาคารบ่อยคร้ังสามารถใช้เป็นตวัระบุ 

คุณภาพอากาศภายในอาคารได้



 ปริมาณ CO2 ซ่ึงมีความเข้มข้นเกนิ 1000 ppm ไม่ม ีผล

โดยตรงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

 ปริมาณ CO2 มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัจาํนวนผู้อยู่ อาศัยใน

อาคาร  เม่ือมีปริมาณ CO2 มากแสดงว่ามีผู้ อยู่อาศัยในอาคาร

มาก

 ถ้าอาคารมีผู้อยู่อาศัยมากกลิน่ต่างๆ และส่ิงทีม่นุษย์ ขบัออกมา 

เช่น ฝุ่นละออง ความช้ืน และเช้ือโรคกจ็ะ มีค่ามากตามไปด้วย



 การคาํนวณปริมาณการระบายอากาศทีต้่องการในหลายๆกรณถูีก

กาํหนดเป็น cfm/คน  การกาํหนดในลกัษณะนีท้าํ ให้   “ปริมาณ

การระบายอากาศมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั ปริมาณความเข้มข้น

ของ CO2 ในอาคาร”   เพราะปริมาณ CO2 มีความสัมพนัธ์กบั

ปริมาณผู้อยู่อาศัยในอาคาร



 ปริมาณ CO2 มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณผู้อยู่อาศัยในอาคาร ดังสมการ

C(t) = Cv + (Co-Cv)xexp(-Qvt/V) + Gx 106[1-exp(-Qvt/V)]/Qv

โดยที่

C(t) = ระดบัความเข้มข้นของ CO2 ทีเ่วลาใดๆ ;(ppm)

Cv = ระดบัความเข้มข้นของ CO2 ภายนอก ;(ppm)

Co = ระดบัความเข้มข้นของ CO2 เร่ิมต้นในแต่ละ

ช่ัวโมง ;(ppm)

Qv = อตัราการไหลของอากาศจากภายนอก ;(cfm)

V = ปริมาตรรวมของห้อง ;(cu ft)

G = อตัราการผลติคาร์บอนไดออกไซด์   (ประมาณ 

10.59 x 10-3 cfm/คน) ;(cfm)



อาคารการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย



กราฟเปรียบเทียบระดับ CO2 ที�วัดได้กับผลการคํานวณของอาคาร ปตท. ชั�นที� 12 วันที� 14 ม.ค.40
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 หากประยุกต์ใช้ CO2 Sensor เพ่ือควบคุมปริมาณ การ

ระบายอากาศ  อาจช่วยประหยดัพลงังงานใน อาคารพาณชิย์

ลงได้มากเพราะการระบายอากาศ ทีม่ากเกนิไป ทาํให้เกดิการ

สูญเปล่าทั้งทีต่วัระบบ ระบายอากาศ และทีต่วัเคร่ืองทาํนํา้เยน็



กราฟเปรียบเทยีบปริมาณการระบาย 

อากาศแบบ CV และ DCV
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บทสรุป

คุณภาพอากาศในอาคารทีเ่หมาะสมเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือ

วศิวกรผู้ออกแบบเข้าใจเร่ือง IAQ และประยุกต์วธีิการ ระบาย

อากาศแบบ   Indoor Air Quality Procedure ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม

วศิวกรผู้มีหน้าทีอ่อกแบบและตดิตั้งระบบปรับอากาศ รู้จกั

เลือกใช้เคร่ืองเป่าลมเยน็และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ    ในระบบส่งลม

เยน็ทีเ่หมาะสม



บทสรุป(ต่อ)
สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารเข้าใจเร่ือง  IAQ เป็นอย่างด ีเลือกใช้

วสัดุก่อสร้างทีด่ไีม่เป็นตวัก่อมลพษิ

สถาปนิก และวศิวกร ผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างเข้ม งวดใน

การตรวจสอบวสัดุทีใ่ช้   วธีิปฎบิัตใินการก่อสร้าง เพ่ือหลกีเลีย่ง

การสะสมของฝุ่นละอองระหว่างก่อสร้าง

วศิวกร ช่าง และผู้ใช้อาคาร มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง IAQ 
เป็นอย่างดอีุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการทาํความสะอาด และ

บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดเีสมอ
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