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ระบบระบายอากาศ คือ ระบบทีต่ อ้ งมีการน�าเอา
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอก เข้ามาเติม ในบริเวณที่
มีผู้อยู่อาศัย ในปริมาณที่พอเพียง และมีการระบาย
อากาศเสี ย (Exhaust) ออกไปทิ้ ง เพื่ อ รั ก ษา
คุณภาพของอากาศภายในอาคาร (IAQ) ไว้ในระดับ
ที่ยอมรับได้
บทความนี้จะกล่าวถึงการค�านวณหาปริมาณ
อากาศระบาย ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.11,2
แต่เนื้อหาจะครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เป็น Ventilation
Rate Procedure (VRP) เท่านั้น เนื่องจากวิธีการนี้
เป็ นวิ ธี ก ารที่ ต รงไปตรงมา และโดยทั่ ว ไปแล้ ว
ในช่วงต้นของการออกแบบ วิศวกรมักจะไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะสามารถท�ารายการค�านวณตามวิธี IAQ
Procedure ได้

ระบบระบายอากาศที่ท�างานร่วมกันกับระบบ
ปรับอากาศ (General Ventilation) มักจะมีรูปแบบ
ดังแสดงอยู่ในรูปที่ 1 อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะ
ถูกน�าเข้าสู่บริเวณที่มีผู้อยู่อาศัย (Occupied Space)
ผ่านทางระบบปรับอากาศ (ร่วมกับ Supply Air) และ
อากาศเสียทั่วไป (General Exhaust) จะถูกน�าออก
ผ่านทาง Return Air โดยทัว่ ไปปริมาณอากาศบริสทุ ธิ์
จากภายนอกจะมีคา่ อยูป่ ระมาณราว 10 ถึง 15% ของ
ปริมาณ Supply Air และอากาศเสียก็จะถูกก�าจัดออก
ไปในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ค่าต�่าที่สุดของปริมาณ
อากาศภายนอกทีต่ อ้ งน�าเข้ามาเพือ่ การระบายอากาศ
ตามมาตรฐาน 62.1 และปริมาณอากาศเสียที่ต้อง
ดูดออกจาก Occupied Space นี้จะถูกกล่าวถึงโดย
ละเอียดในหัวข้อถัดๆ ไป
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ระบบระบายอากาศในบทความนี้ จะเกี่ยวข้องอยู่แต่ส่วนที่เป็ นการระบายอากาศทัว่ ไป (General Ventilation)
เท่านั้น


การคำานวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1

รูรูปปทีที่ 1:่ 1:ระบบระบายอากาศ
(ที่มา:(ทีASHRAE
62.1-2013)
ระบบระบายอากาศ
่มา: ASHRAEStandard
Standard 62.1-2013)

3. คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
ในรูปที่ 1 ถ้าบังเอิญใน Occupied Space มีจุด อากาศ คือการใช้อากาศภายนอกทีส่ ะอาด ไปเจือจาง
ภาพของอากาศภายนอกอาคารเป็
นเรื่ อษงที่มทีีค่มวามสํ
าคัญมาก เพราะกลไกหลักของการระบายอากาศ
(Dilution Principle)
ใดจุคุดณหนึ
่งหรือหลายจุด ที่มีการปล่อยมลพิ
ี ความสกปรกของอากาศภายใน
คือการใช้
อากาศภายนอกที
ไปเจือจางความสกปรกของอากาศภายใน
(Dilution
Principle)
ในประเทศสหรั
ฐอเมริ
กา มาตรฐาน 62.1 ใช้วิธี
ความรุ
น แรงเกิ น กว่่สา ทีะอาด
่ ร ะบบระบายอากาศทั
่ ว ไป
ดูว่้านในพื
คุณภาพของอากาศ
ได้” ตาม
(General
Ventilation)
ดการได้
เราจะ
ในประเทศสหรั
ฐอเมริจะสามารถจั
กา มาตรฐาน
62.1 ใช้
วิธีดูวา่ ในพื
ที่ใด้นคุทีณ่ใดภาพของอากาศ
“ใช้ได้” “ใช้
ตามเกณฑ์
ต้องท�าการติดตั้งระบบ Local Ventilation เสริมขึ้น เกณฑ์ของ National Ambient Air Quality Standards
ของ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) (ตารางที่ 1) หรื อไม่ ถ้าใช้ได้ ก็ยงั จะต้องไปดูอีกด้วยว่า
มา (ระบบดังกล่าวโดยทั่วไปมักจะประกอบไปด้วย (NAAQS) (ตารางที่ 1) หรือไม่ ถ้าใช้ได้ ก็ยังจะต้อง
บริ เวณโดยรอบ
และบริ
เวณใกล้
ยง มีแMakeup
หล่งกําเนิAir)ดมลภาวะทีไปดู
่ยงั อาจจะเป็
อ่ ีกหรืและบริ
อไม่ ซึเ่ งวณใกล้
ถ้าไม่พเคีบยง
อีกด้วยว่นาอับรินเตรายอยู
วณโดยรอบ
Local Exhaust
Hood
และเคีLocal
อะไร จึงจะสรุ
วา่ อากาศภายนอกอาคารนั
ระบบปได้Local
Ventilation นี้ จะไม่ถูก้ นน�า“สะอาด”
มากล่าว มีแหล่งก�าเนิดมลภาวะทีย่ งั อาจจะเป็นอันตรายอยูอ่ กี
ถึงในที่นี้ เนื่องจากมีขอบเขตกว้างขวาง ผู้อ่าน หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่พบอะไร จึงจะสรุปได้ว่า อากาศ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสาร หรือต�าราที่ ภายนอกอาคารนั้น “สะอาด”
ส�าหรับประเทศไทย มาตรฐานคุณภาพอากาศ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การระบายอากาศในอุ ต สาหกรรม
(Industrial Ventilation) ระบบระบายอากาศใน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ที่ยอมรับได้) สามารถหาดู
บทความนี้จะเกี่ยวข้องอยู่แต่ส่วนที่เป็นการระบาย ได้จาก Website ของกรมควบคุมมลพิษ แต่เนือ่ งจาก
ประเทศไทยยังไม่มีตารางบอกคุณภาพอากาศที่ครบ
อากาศทั่วไป (General Ventilation) เท่านั้น
ในทุกพื้นที่ ดังนั้นการประเมินว่าอากาศภายนอก
อาคารนัน้ สะอาดหรือไม่เพียงไร จึงควรท�าการตรวจ
3. คØณภาพอากาศภายนอกอาคาร
คุณภาพของอากาศภายนอกอาคารเป็นเรือ่ งทีม่ ี วัดประเมินเป็นอาคารๆ ไป
การท�าความสะอาดอากาศภายนอกนั้น (ถ้า
ความส�าคัญมาก เพราะกลไกหลักของการระบาย
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สําหรับประเทศไทย มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป (ที่ยอมรับโดย
ได้)ตุลสามารถหาดู
ย์ มณีวัฒนา ได้
จาก Website ของกรมควบคุมมลพิษ แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีตารางบอกคุ ณภาพอากาศที่ครบในทุก
คุณภาพของอากาศ “ใช้ไม่ได้”) มาตรฐาน 62.1 4. ภาพรวมของการค�ำนวณหาอัตราการ
พื้นที่ ดังนั้นการประเมินว่าอากาศภายนอกอาคารนั้น สะอาดหรื
อไม่เพียงไร จึงควรทําการตรวจวัดประเมินเป็ น
ก�ำหนดไว้ดังนี้คือ
ระบายอากาศ
อาคารๆ ไป
• PM10 ให้ใช้ Filter MERV 6 ขึ้นไป (แต่ถ้ามี
ในการค�ำนวณหาอัตราการระบายอากาศใน
การทํ
าความสะอาดอากาศภายนอกนั
“ใช้
ไม่่งได้วิ”ศ)วกรจะต้
มาตรฐาน
กําหนดไว้
Cooling
Coil
ด้วย ต้องใช้ MERV 8 ขึน้ ไปเพือ่ ้ นป้อ(ถ้งกัานคุณภาพของอากาศ
อาคารหลังใดหลั
งหนึ
องท�ำ62.1
ความเข้
าใจ
ในภาพรวมเสียก่อนว่า เรื่องที่จะต้องคิดพิจารณา
ดังนี้คCooling
ือ Coil)
• PM2.5 ให้ใช้ Filter MERV 11 ขึ้นไป
ที่ส�ำคัญมีอยู่ด้วยกัน 5 เรื่องคือ
• PM10 ให้ใช้ Filter MERV 6 ขึ้นไป (แต่ถา้ มี Cooling Coil ด้วย ต้องใช้ MERV 8 ขึ้นไปเพื่อป้ องกัน
• Ozone ให้ใช้ Air Cleaning Device ที่มี
1) การน�ำเอาอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้า
Cooling Coil)
ประสิทธิภาพการขจัดโอโซน ขั้นต�่ำ 40% ขึ้นไป
มายังบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการระบาย
•• มลภาวะอื
PM2.5 ให้
MERV
้ นไป บัติ อากาศ (Outdoor Air Intake to Occupied Zone for
่นๆใช้–Filter
เนื่องจากยั
งไม่11มีแขึนวปฏิ
• Ozone ให้ใ้ ช้มาตรฐานจึ
Air Cleaning
ธิ ภาพการขจั
โอโซน
้ นตํ่า 40% ขึ้นไปมาตรฐาน
ที่เหมาะสมในขณะนี
งให้จDevice
ัดท�ำแต่ทีเพี่มยีปงระสิ ทVentilation)
เรืดอ่ งนี
เ้ ป็นหัวขัใจของมาตรฐาน
รายงานผลกระทบที
ต ่ อ คุงณไม่ภาพของ
การก�ำหนดไว้อย่า้ งชัมาตรฐานจึ
ดเจนว่า จะต้
• มลภาวะอื่นๆ่ ค าดว่
– เนืา จะมี
่ องจากยั
มีแนวปฏิบตั จะมี
ิที่เหมาะสมในขณะนี
งให้อจงมีดั ทํการน�
าแต่ำเพียง
อากาศภายในอาคารเท่
านั้น ่คาดว่าจะมีต่อคุณภาพของอากาศภายในอาคารเท่
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้
รายงานผลกระทบที
านั้น ามาอย่างน้อยเท่าใด

ตารางที่ 1: ตารางที
National่ 1:Ambient
QualityAir
Standard
NationalAirAmbient
Quality(NAAQS)
Standard ของประเทศสหรั
(NAAQS) ฐอเมริกา
(ที่มา: ASHRAE Standard 62.1-2013)
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (ที่มา: ASHRAE Standard 62.1-2013)
สารมลพิษ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ตะกัว่ (Pb)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ก๊าซโอโซน (O3)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ค่ ามาตรฐานหลัก

เวลาทีใ่ ช้ ในการเฉลีย่ ค่ า

9 ppm (10 mg/m3)

8 ชัว่ โมงก

35 ppm (40 mg/m3)

1 ชัว่ โมงก

0.15 µg/m3

3 เดือน (Rolling)

100 ppb

1 ชัว่ โมงข

0.053 ppm (100 µg/m3)

1 ปี (arithmetic mean)

150 µg/m3

24 ชัว่ โมงค

12 µg/m3

1 ปี (arithmetic mean)

35 µg/m3

24 ชัว่ โมงข

0.075 ppm

8 ชัว่ โมงจ

75 ppb

1-ชัว่ โมงฉ

—

3 ชัว่ โมง

หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ก. ก.
เกินเกิ
ได้ไนม่ได้
เกินไม่
ปี ละ
เกิน1 ปีครัล้ งะ 1

ครั้ง
percentile
เฉลีวง่ย3ตลอดช่
วง 3 ปี
ข. ข.
98th98th
percentile
เฉลี่ยตลอดช่
ปี
ค.
เกิ
น
ได้
ไ
ม่
เ
กิ
น
ปี
ล
ะ
1
ครั
ง
้
จากค่
ค. เกินได้ไม่เกินปี ละ 1 ครั้ง จากค่าเฉลี่ย 3 ปี าเฉลี่ย 3 ปี
ง. เฉลี่ยตลอด 3 ปี
ง. เฉลี
จ. ่ยค่ตลอด
าเฉลี3่ยปี 3 ปีของค่าสูงสุดในสี่วันของค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงรายวัน
จ. ฉ.
ค่าเฉลี
่ย 3 ปีpercentile
ของค่าสู งสุ ดในสี
่ วนั ของค่าเฉลี
99th
ของความเข้
มข้่ย น8 สูชังว่ สุโมงรายวั
ดในหนึน่งชั่วโมงเป็นรายวัน เฉลี่ยตลอดช่วง 3 ปี
ฉ. 99th percentile ของความเข้มข้นสู งสุ ดในหนึ่งชัว่ โมงเป็ นรายวัน เฉลี่ยตลอดช่วง 3 ปี
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รายละเอียดการค�ำนวณหาค่านี้ด้วยวิธี Ventilation
Rate Procedure (VRP) จะแสดงอยู่ในหัวข้อที่ 6
2) การดูดออก (Exhaust) พื้นที่บางพื้นที่ดัง
แสดงในตารางที่ 7 เป็นพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งจัดให้มกี ารระบาย
อากาศด้วยวิธีดูดออก (Exhaust) และทิ้งอากาศที่ดูด
ออกนี้ ไปนอกอาคารเลย พื้นที่เหล่านี้ บางพื้นที่ก็มี
ข้อก�ำหนดดังแสดงในตารางที่ 2 ว่าจะต้องน�ำอากาศ
ภายนอกมาเติมอย่างน้อยเท่าใด แต่บางพื้นที่ก็ไม่มี
ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาความเหมาะสมเองว่าจะ
ท�ำการ Makeup อย่างไร ด้วยอากาศ Class ไหน
หรือจะต้องน�ำอากาศภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมอีก
3) การควบคุมความดันในอาคาร (Building
Pressurization) มาตรฐานมีการก�ำหนดภาพรวมของ
การระบายอากาศในอาคารไว้วา่ เมือ่ พิจารณารวมทัง้
อาคารแล้ว อากาศที่น�ำเข้าต้องมากกว่าอากาศเสีย
ที่ ทิ้ ง ไป (ยกเว้ น บางกรณี พิ เ ศษจริ ง ๆ) เพื่ อ ให้
การ Pressurization ของอาคารเป็นบวก และมี
Exfiltration อย่างเหมาะสม
4) การ Makeup และ การ Bleed ทิง้ มาตรฐาน
บอกว่า Zone ใดที่ต้องการน�ำอากาศบริสุทธิ์ เข้าไป
เติมบ้าง (หรือดูดออกทิ้ง) เพื่อการระบายอากาศ แต่
ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดของการ Makeup หรือ
รายละเอียดของการ Bleed ออกทิง้ หรือ Recirculate
อย่างไร ผู้ออกแบบจะต้องใช้วิจารณญาณในการดูว่า
จะจัดการอย่างไรกับลมที่ต้องจัดให้มีการเข้าออก
เพิ่มเติม เพื่อการรักษาทั้ง Zone และ Building
Pressurization ไว้ให้เหมาะสม
5) ชั้นคุณภาพของอากาศและการน�ำกลับมา
ใช้งาน (Air Classification and Recirculation)
มาตรฐานมีการแบ่งชัน้ คุณภาพอากาศภายในอาคาร
ออกเป็น 4 ระดับ คือ 1 2 3 และ 4 และมีการก�ำหนด
ข้อจ�ำกัดในการ Transfer หรือ Recirculate ไว้อย่าง
46 บทความวิชาการ ชุดที่ 20

ชัดเจน ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อที่ 5 ข้อจ�ำกัด
ต่างๆ เหล่านี้ เมือ่ น�ำเอาไปพิจารณาร่วมกับเรือ่ งอืน่ ๆ
ดังกล่าวข้างต้นก็จะน�ำไปสูก่ ารออกแบบระบบระบาย
อากาศที่ถูกต้องต่อไป
วิศวกร/ผู้ออกแบบ จะต้องประมวลเรื่องต่างๆ
ทั้งหมดให้มีความสอดคล้องกัน และน�ำไปสู่ระบบ
ระบายอากาศที่ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการต่อไป

5. Air Classifications
มาตรฐาน 62.1 ได้มีการก�ำหนดระดับคุณภาพ
ของอากาศภายในอาคารไว้เป็น 4 ระดับ เรียกว่าระดับ
ชั้นคุณภาพ Air Class 1 ถึง Air Class 4 โดย Air
Class 1 คือ ระดับดีที่สุด (ใกล้เคียงกับอากาศ
ภายนอก) และ Air Class 4 คือระดับแย่ที่สุด (อากาศ
เสียทีต่ อ้ งทิง้ ออกไปนอกอาคาร) คุณภาพของอากาศ
ทั้งสี่ Class โดยสังเขปมีดังต่อไปนี้คือ
• Air Class 1 คือคุณภาพดี ใช้ Recirculate
และใช้ Transfer ไปยังห้องที่มี Air Class ต�่ำกว่าได้
• Air Class 2 คื อ คุ ณ ภาพพอใช้ ไ ด้ ใช้
Recirculate ใน Zone เดิมได้ และใช้ Transfer ไป
ยังห้อง Toilet ได้
• Air Class 3 คือคุณภาพแย่ อาทิเช่น อากาศ
ระบายออกจากครัว ใช้ Recirculate ใน Zone เดิม
ได้ แต่ใช้ Transfer ไปยัง Zone อื่นๆไม่ได้
• Air Class 4 คือคุณภาพแย่มาก อาทิเช่น
อากาศระบายออกจากเครื่ อ งพิ ม พ์ บ างประเภท
อากาศระบายออกจาก Laboratory Hood ซึ่งทั้ง
สกปรก เหม็น และมีพิษ ต้องทิ้งอย่างเดียว ห้ามน�ำ
กลับมาใช้
มาตรฐานมีการก�ำหนด Air Class ไว้กเ็ พือ่ ท�ำให้
เกิดความชัดเจนว่า อากาศจะไหลจากไหนไปไหนได้

• Air Class 4 คือคุ ณภาพแย่มาก อาทิเช่ น อากาศระบายออกจากเครื่ องพิมพ์บางประเภท อากาศ
ระบายออกจาก Laboratory Hood ซึ่ งทั้งสกปรก เหม็น และมีพิษ ต้องทิ้งอย่างเดียว ห้ามนํากลับมา
โดย ตุลย์ มณีวัฒนา
ใช้

รู ปรูปทีที่ ่ 2:2: Recirculation
Restrictions
for Classified
(ที่มา: ASHRAE
Manual)
Recirculation Restrictions
for Classified
Air (ที่มา: Air
ASHRAE
StandardStandard
62.1 62.1
UserUserManual)
มาตรฐานมีการกําหนด Air Class ไว้ก็เพือ่ ทําให้เกิดความชัดเจนว่า อากาศจะไหลจากไหนไปไหนได้
• ขั้นตอนที่ 1 ต้องดูว่าอากาศภายนอกสะอาด
บ้าง และทราบว่าอากาศจาก Zone ไหน อยู่ Class
บ้าง และทราบว่าอากาศจาก Zone ไหน อยู่ Class อะไร ช่อง Air Class ในตารางที่ 2 และ 7 เป็ นการกําหนดว่า
อะไร ช่อง Air Class ในตารางที่ 2 และ 7 เป็นการ พอหรือไม่ ถ้าไม่ ต้อง Clean ก่อนน�าเข้ามาใช้ในการ
คุณภาพอากาศที
ระบายออก ่จหรื
Return ออกจาก
นั้นๆ จะมีคุณภาพดี แค่ไหน (อยู่ Class อะไร)
ระบายอากาศ
ก�าหนดว่่จาคุะถูณกภาพอากาศที
ะถูอกระบายออก
หรือ Zone
• ขั้นตอนที่ 2 ค�านวณว่าในแต่ละ Ventilation
Return ออกจาก Zone นั้นๆ จะมีคุณภาพดีแค่ไหน
(อยู่ Class อะไร) โดยทั่วไปแล้ว การ Recirculation Zone เราต้องการอากาศภายนอกในอัตราอย่างน้อย
และการ Transfer ระหว่าง Zone ต่างๆ ตามมาตรฐาน ที่สุดเท่าใด เพื่อเอามาจ่ายที่หัวจ่ายใน Zone นั้นๆ
ต้องเป็นไปตามข้อจ�ากัดดังแสดงอยู่ ในรูปที่ 2 นี้ (Voz)
เท่านั้น
• ขั้นตอนที่ 3 ค�านวณว่าในแต่ละ Ventilation
System (AHU) เราต้องเอาอากาศภายนอกมาป้อน
6. การค�านวณหา»ริมาณอากาศภายนอก ให้ที่ AHU ในอัตราอย่างน้อยที่สุดเท่าใด (Vot)
รายละเอียดของขัน้ ตอนที่ 1 ได้มกี ารกล่าวถึงไป
â´ยวิ¸Õ VRP
การค�านวณหาปริมาณอากาศภายนอกที่ต้อง แล้วในหัวข้อที่ 3 ส่วนการค�านวณตามขั้นตอนที่ 2
ป้อนเข้าสู่ตัวอาคารโดยวิธี VRP นั้น ประกอบด้วย และ 3 มีรายละเอียดแบ่งออกเป็นเรือ่ งของ Zone และ
ขั้นตอนที่ส�าคัญ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ (ดูรูปที่ 3 System Calculations ดังต่อไปนี้คือ
ประกอบ)
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รูปที่ 3: Ventilation Rate Procedure Flow Chart (ที่มา: ASHRAE Standard 62.1 User Manual)
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โดย ตุลย์ มณีวัฒนา

6.1  Zone Calculations
การค�ำนวณปริมาณอากาศภายนอกทีจ่ ะต้องน�ำ
เข้าสู่ Zone จากตารางที่ 2 ให้ค�ำนวณด้วยสูตรดังนี้
ถ้า Vbz = Breathing Zone Outdoor Air Flow
			 เป็น cfm
Az = พื้นที่ห้องเป็นตารางฟุต
Pz = จ�ำนวนผู้อยู่อาศัยภายในห้อง
Rp = Outdoor Air Flow Rate ต่อคน
			 (จากตารางที่ 2) เป็น cfm/คน
Ra = Outdoor Air Flow Rate ต่อพื้นที่ห้อง
			 (จากตารางที่ 2) เป็น cfm/ตารางฟุต
จะได้ว่า
Vbz = Rp x Pz + Ra x Az
(1)
โดยที่ค�ำว่า Breathing Zone (รูปที่ 4) หมายถึง
บริเวณในห้องที่ต้องการการระบายอากาศ แต่จ�ำกัด
ความสูงอยู่ที่ตั้งแต่ 75 มม.จนถึง 1,800 มม. และ
ห่างจากก�ำแพงทุกด้าน 600 มม. สาเหตุที่ต้องมีการ
แยกแยะ Breathing Zone ออกจากขนาดของห้องก็
เพือ่ เป็นการบ่งชีว้ า่ อากาศภายนอกต้องถูกน�ำเอามา
จ่ายในบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัย ไม่ใช่เอาไปจ่ายในจุดที่
ไม่มีผู้อยู่อาศัย เช่น ที่สูงมาก ๆ ในห้องเป็นต้น
เมื่อได้ปริมาณ Vbz จากสมการที่ (1) แล้ว ต้อง
น�ำปริมาณดังกล่าวไปหา Zone Outdoor Airflow (Voz)
จากสมการ
		 Voz = Vbz/Ez		
(2)
ค่ า E z นี้ เ รี ย กว่ า เป็ น ค่ า “ประสิ ท ธิ ผ ลใน
การกระจายอากาศระบาย” (Zone Air Distribution
Effectiveness) ค่า Ez ส�ำหรับระบบการกระจาย
อากาศระบายแบบต่าง ๆ เป็นไปตามตารางที่ 3

ถ้า Zone ใดมีระบบการกระจายอากาศระบายที่ดี
ค่า Ez ก็จะสูง (Ez = 1.0 ) แต่ถ้าระบบการกระจาย
อากาศระบายแย่ หรือมีการ Short Circuit ระหว่าง
อากาศระบายกับ Exhaust System ค่า Ez ก็จะต�่ำ
เช่น Ez = 0.5 เป็นต้น
ในการค� ำ นวณค่ า Zone Outdoor Airflow
จากสมการที่ (2) ต้องอย่าลืมว่า ค่าในตารางที่ 2
เป็ น ค่ า การน� ำ เข้ า อากาศภายนอกในอั ต ราต�่ ำ สุ ด
(Minimum Outdoor Air Rate) และค่า Ez ในหน้า
งานจริงอาจแย่มากกว่าที่คิดก็ ได้ ดังนั้นการเผื่อ
เพิ่มเติม และการปัดขึ้นเล็กน้อยจึงเป็นสิ่งที่ควร
กระท�ำ
6.2  ในกรณี Single-Zone Systems
ถ้าระบบระบายอากาศ จ่ายอากาศบริสุทธิ์ไปยัง
โซนเดี่ยว อากาศภายนอกที่ต้องดูดเข้ามา (Outdoor
Air Intake Flow (Vot) ก็จะมีค่าเท่ากันกับ Zone
Outdoor Airflow
		 Vot = Voz 		
(3)
ตั ว อย่ า งที่ 1 Restaurant Dining Room
แห่งหนึ่งมีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร และ
สูง 4 เมตร จงหาปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่ต้องเติม
เข้าไปในระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ
จากตารางที่ 2
People Outdoor Air Rate (Rp) = 7.5 cfm/คน
Area Outdoor Air Rate (Ra) = 0.18 cfm/ตรม.
จ�ำนวนคนโดยประมาณจากตารางที่ 2
		
= (70/100) x 10 x 20 = 140 คน
(หมายเหตุ: จ�ำนวนคนที่แม่นย�ำกว่านี้ควรหาจาก
Furniture Layout)
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รู ปรูปทีที่ ่ 4:4: Breathing
BreathingZoneZone
า: ASHRAEStandard
Standard 62.1
Manual)
(ที่มา:(ที่มASHRAE
62.1UserUser
Manual)
6.2 ในกรณี Single-Zone Systems
ถ้าระบบระบายอากาศ
จ่าวยอากาศบริ
สุทZone
ธิ์ ไปยังโซนเดี่ยในโจทย์
ว อากาศภายนอกที
อ้ งดูดาเข้งหนึ
ามา่ ง(Outdoor
ข ้ อ นี้ ให้ สั ง่ตเกตอย่
ด้ ว ยคื อ Air
จากสมการที่ (1) จะได้
่า Breathing
ในตารางที่ 2 Air Class ของพื้นที่นี้คือ 2 ซึ่งแปลว่า
Outdoor Air Flow (Vbz) จะมีค่าเท่ากับ
ค่าเท่า+กั0.18
นกับxZone
Outdoor
Intake FlowV(Vot)=ก็จ7.5ะมีx140
10 x 20
x 10.76Airflowอากาศที่ Return ออกจากห้ อ งนี้ ส ามารถน� า มา
bz
Recirculate ได้ ไม่จ�าเป็นต้อง Exhaust ออกทิ้งไป
= 1,050 + 388
= Vozcfm.
แต่ถ้าในตารางที่ 2 Air Class มีค่าเป็น(3)4 อากาศ
=Vot1,438
ที่ Return ออกจากห้ อ งนี้ จ ะไม่ ส ามารถน� า มา
ขั้นตอนถัดไป คือ การหา Zone Outdoor Recirculate ได้ ต้อง Exhaust ออกทิ้งไปเลย
Airflow (Voz) จาก
ตัวอย่างที่ 1V =Restaurant
นาดกว้
าง 30100%
เมตรOutdoor
ยาว 60AirเมตรSystems
และสู ง 4 เมตร
ในกรณี
Vbz/ Ez Dining Room แห่งหนึ่งมีข6.3
oz
ในกรณีนี้เนื่องจากเป็นอากาศบริสุทธิ์ทั้งหมด
จงหาปริ มาณอากาศบริ สุทธิ์ที่ตอ้ งเติมเข้าไปในระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ
เนือ่ งจากโจทย์ไม่ได้บอกรายละเอียดมาว่าระบบ ดังนั้น
Vot = ∑all zones Voz
(4)
การกระจายอากาศระบายเป็
วิ า่ cfm/คน
จากตารางที
่ 2 People Outdoorนอย่
Airางไร
Rateเราจะสมมุ
(Rp) = ต7.5
ระบบดังกล่าวมีประสิทธิผลดีปานกลางคือ Ez มีค่า
6.4 ในกรณี Multiple-Zone Recirculating
ประมาณ 0.8 (ในกรณีที่ทราบว่าระบบการกระจาย
Area
Outdoor
Air
Rate
(R
)
=
0.18
cfm/ตรม.
อากาศระบายมีรายละเอียดอย่างไร ให้ดaูตารางที่ 3 Systems
ถ้าระบบระบายอากาศ จ่ายอากาศบริสุทธิ์ไป
เพื่อพิจารณาก�าหนดค่า Ez ที่เหมาะสม)
จํานวนคนโดยประมาณจากตารางที่ 2 = (70/100)
x 30 xโซนพร้
60 = 1,260
ยังโซนหลายๆ
อมๆ คน
กันค่า Outdoor Air
Voz = 1,438/0.8
= ่แ1,798
(หมายเหตุ: จํานวนคนที
ม่นยํากว่cfmานี้ควรหาจาก FurnitureIntake
Layout)(Vot) จะต้องมีการค�านวณเพิ่มเติมดังนี้
Vot = Vou/Ev
(5)
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ตารางที่ 2 : Minimum Ventilation Rates in Breathing Zone (ที่มา: ASHRAE Standard 62.1-2013)
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ตารางที่ 2 : Minimum Ventilation Rates in Breathing Zone (ต่อ)

52 บทความวิชาการ ชุดที่ 20

โดย ตุลย์ มณีวัฒนา

ตารางที่ 2 : Minimum Ventilation Rates in Breathing Zone (ต่อ)
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ตารางที่ 3 ตารางที
: Zone Air
EffectivenessEffectiveness
(ที่มา: ASHRAE
Standard 62.1-2013)
่ 3: Distribution
Zone Air Distribution
(ที่มา: ASHRAE Standard 62.1-2013)
ลักษณะการจ่ ายลม

Ez

จ่ายลมเย็นจากเพดาน

1.0

จ่ายลมร้อนจากเพดานและให้ลมกลับที่พ้ืน

1.0

จ่ายลมที่อุ่นกว่าอุณหภูมิหอ้ ง 8°C หรื อมากกว่าจากเพดานและให้ลมกลับที่เพดาน
จ่ายลมที่อุ่นกว่าอุณหภูมิหอ้ งไม่เกิน 8°C จากเพดานและให้ลมกลับที่เพดาน แต่จดั การให้กระแสลมจ่ายที่มีความเร็ ว 0.8
m/s วิ่งลงมาถึงระดับ 1.4 เมตร เหนือพื้นหรื อตํ่ากว่าได้

0.8
1.0

หมายเหตุ: ถ้ ากระแสลมจ่ ายมีความเร็ วตํา่ กว่ านัน้ Ez = 0.8
จ่ายลมเย็นจากพื้นและให้ลมกลับที่เพดาน โดยที่ Vertical Throw มีค่าสูงเกินกว่า 0.25 m/s ที่ระยะสูงกว่า 1.4 เมตร
จ่ายลมเย็นจากพื้นและให้ลมกลับที่เพดาน ด้วยระบบ Low-velocity Displacement Ventilation ที่ทาํ ให้เกิด
Unidirectional Flow และ Thermal Stratification หรื อระบบ Underfloor Air Distribution ที่ Vertical Throw มีค่าน้อย
กว่า 0.25 m/s ที่ระยะเหนือพื้น 1.4 เมตร

1.0

จ่ายลมร้อนจากพื้นและให้ลมกลับที่พ้ืน

1.2
1.0

จ่ายลมร้อนจากเพดานและให้ลมกลับที่เพดาน

0.7

อากาศเติมถูกดูดเข้าห้องด้านตรงกันข้ามกับช่องดูดอากาศเสี ย หรื อ ช่องลมกลับ

0.8

อากาศเติมถูกดูดเข้าห้องใกล้กบั ช่องดูดอากาศเสี ย หรื อ ช่องลมกลับ

0.5

หมายเหตุ:
1. "ลมเย็น" หมายถึง ลมจ่ายที่มีอุณหภูมิต่าํ กว่าอุณหภูมิห้อง
2. "ลมร้อน" หมายถึง ลมจ่ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง
3. "การจ่ายลมจากเพดาน" หมายถึง มีช่องจ่ายลมอยูส่ ู งกว่า Breathing Zone
4. "การจ่ายลมจากพื้น" หมายถึง มีช่องลมจ่ายอยูต่ ่าํ กว่า Breathing Zone
5. ทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากการใช้ค่าข้างต้น Ez อาจเปรี ยบได้กบั ค่า Air-change Effectiveness ซึ่ งสามารถหาได้จากวิธีการตามที่ระบุไว้
ในมาตรฐาน ASHRAE 129 สําหรับการจ่ายลมทุกแบบ ยกเว้นแบบ Unidirectional Flow

โดยที่ Vou คือ Uncorrected Outdoor Air Intake ซึ่งหาได้จากสมการดังต่อไปนี้คือ
โดยที่ Ps คือจ�ำนวนผู้อยู่อาศัยสูงสุดจริงใน
โดยที่ Vou คือ Uncorrected Outdoor Air Intake
วันallท�ำzones
การตามปกติ
Ventilation
= ้คDือΣall zones (Rp x Pz) + Σ
(Ra x Aส่z)วน Ev คือ System(6)
ซึ่งหาได้จากสมการดังVต่ouอไปนี
Efficiency ซึ่งหาได้จากตารางที่ 4
V = D ∑all zones (Rp x Pz) + ∑all zones
โดยที่ Douคือ Occupant
Diversity Ratio ซึ่ งหาได้จากสู ตร ค่า Max (Z ) ในตารางที่ 4 คือค่าของ Z ที่มี
			 (Ra x Az)		
(6)
p
pz
ค่าสูงที่สุดในบรรดา Zone ต่างๆ ที่ค�ำนวณได้จาก
โดยที่ D คือ Occupant
Ratio
D = PDiversity
/s Σall zones
Pz ซึ่งหา
(7)
สูตร
ได้จากสูตร
		 ส่ วZนpz E= Vคืozอ /VSystem
(8) Efficiency
pz		Ventilation
โดยที่ PDs คือ=จําPนวนผู
อ้ ยูzones
อ่ าศัยPสูz		
งสุ ดจริ งในวัน(7)ทําการตามปกติ
s / ∑all
v
โดยที่ Vpz คือ Supply Air CFM ในแต่ละ Zone
ซึ่งหาได้จากตารางที่ 4
ค่า Max (Zp) ในตารางที่ 4 คือค่าของ Zpz ที่มีค่าสู งที่สุดในบรรดา Zone ต่าง ๆ ที่คาํ นวณได้จากสู ตร
54 บทความวิชาการ ชุดที่ 20

Zpz = Voz/Vpz

(8)

โดย ตุลย์ มณีวัฒนา

ตารางที่ 4 : System
EfficiencyEfficiency
(ที่มา: ASHRAE
Standard 62.1-2013)
ตารางที่ Ventilation
4: System Ventilation
(ที่มา: ASHRAE Standard 62.1-2013)
Max (Zpz)

Ev

≤ 0.15

1.0

≤ 0.25

0.9

≤ 0.35

0.8

≤ 0.45

0.7

≤ 0.55

0.6

> 0.55

Use Appendix A ในตัวมาตรฐาน 62.1

หมายเหตุ:
1. "Max (Zpz)" หมายถึงค่าสู งสุ ดของ Zpz ซึ่ งคํานวณโดยสมการที่ (8) สําหรับทุกพื้นทีร่ ะบายอากาศ
(Ventilation Zones) ของระบบระบายอากาศหนึ่งๆ (ของ AHU หนึ่งๆ)
2. สําหรับค่าของ Max (Zpz) ที่อยูร่ ะหว่าง 0.15 กับ 0.55 ค่าของ Ev สามารถหาได้โดยการ Interpolation ค่า
ในตาราง
3. ค่าของ Ev ในตารางนี้ มาจากการใช้ค่าสัดส่ วนอากาศภายนอกต่ออากาศจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.15 สําหรับ
ระบบที่มีค่าสัดส่ วนนี้สูงกว่านี้ ค่า Ev ในตารางนี้อาจให้ค่าที่ต่าํ มากเกินไป ในกรณี น้ ี การใช้วิธีการใน
Normative Appendix A จะให้ค่าที่สมเหตุสมผลกว่า
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จริ งที่แน่นอน (ที่ไม่ได้(E
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ร่ วมทั้งสิ้ น D73 = คน73/150.4
จงหาว่า Designed Outdoor
กระจายอากาศระบาย
z) ส�ำหรับทุก Zone จะ
่าเท่าไหร่่ใถ้นาใช้ค่า		
ในชั้นนีDetails
System Ventilation
Efficiency ในตารางที่ 4 ในการ
้ วา่ จะมีคแสดงอยู
= 0.485			
ก�Requirement
ำหนดให้เท่าของ
กับ AHU
1.0 Zone
คํานวณ ่ 5 โดยจ�ำนวนคน (Design Occupancy) หา
ท�ำการค�ำนวณหา Vou จากสมการ (6) จะได้
ตารางที
เนื่องจากโจทย์
ในตัวและมี
อย่างทีการใช้
่ 2 นี้เคป็่านกรณี
งต้องใช้
สมการที
่ (5) ถึง (8) ใน
ได้จาก Furniture
Layout
DesignMultiple-Zone
		 System
Vou =เราจึ0.485
x 752
+ 905
Occupancy
เท่าากัVบ 1.7
ส�ำหรับ Private Office ด้วย 			
= 1,270 cfm
การคํานวณหาค่
ot ดังนี้
(ที่มาของค่า Design Occupancy ส�ำหรับ Private
โดยที่ค่า ∑all zones (Rp x Pz) และ ∑all zones
่าเท่วอย่
งจาก Ps มี่ใคนตั
ากับางที
73่ และ
ดังนั้นจากสมการที
Office นีเนื้จ่อะแสดงอยู
5) ค่ΣาallDesign
(RาqกัxบA150.4
่ในตารางที่ 6่ (7)
zones Pz มีค่าเท่
z) แสดงอยู
Total Supply Air to Zone Dได้=มาจากรายการ
ค่า Max Zp ตามสมการที่ (8) แสดงอยู่ในตาราง
73/150.4 Cooling
Load Calculations ของวิศวกร จ�ำนวนคนจริงที่ ที่ 6 เช่นกัน และ Max (Zp) = 0.34 เกิดขึ้นที่ Zone
= 0.485
แน่นอน (ที่ไม่ได้หาจาก Furniture
Plan) จะมีอยู่รวม VAV-20
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รูปที่ 5: Typical Floor Plan ของอาคารส�ำนักงานในตัวอย่างที่ 2 (ที่มา: ASHRAE Standard 62.1 User Manual)

จากตารางที่ 4 จะได้ว่า System Ventilation
Efficiency (Ev) จะมีค่าเท่ากับ 0.81 (โดยการ
Interpolation ค่าในตารางที่ 4)
ดังนั้นจากสมการที่ (5)
Vot = Vou/Ev
			
= 1,270/0.81
			
= 1,568 cfm		
การค�ำนวณในกรณี Multiple-Zone นี้ปกติเรา
จะไม่ ไ ด้ ท� ำ ด้ ว ยมื อ ผู ้ อ ่ า นสามารถดาวน์ โ หลด
Spread Sheet ของ USGBC LEED 62MZCalc.xls
มาช่วยในการค�ำนวณได้ นอกจากนัน้ แล้วค่า System
Ventilation Efficiency (Ev) ในตารางที่ 4 อาจให้
ค่าไม่ถูกต้องอีกด้วย เนื่องจากค่าดังกล่าวมาจาก
สมมุติฐานที่ว่าอัตราส่วนระหว่างอากาศภายนอกกับ
ลมจ่าย (Supply Air) มีค่าอยู่ที่ 15% ถ้าอัตราส่วน
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ านข้างต้น ค่า Ev ก็อาจ

56 บทความวิชาการ ชุดที่ 20

จะผิดไปได้ ในตัวอย่างที่ 2 นี้ถ้าใช้ Spread Sheet
ของ USGBC มาช่วยในการค�ำนวณจะพบว่าค่าของ
Ev จะมีคา่ อยูเ่ พียง 0.75 และจะท�ำให้เราได้คา่ ปริมาณ
อากาศระบายเพิ่มขึ้นเป็น 1,693 cfm
ก่อนจะจบในหัวข้อนี้ ขอย�้ำอีกครั้งว่าปริมาณ
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกตามตารางที่ 2 นั้นเป็น
ค่าต�่ำที่สุดที่มาตรฐานอนุญาต USGBC (US Green
Building Council) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรอง
เรือ่ ง LEED สนับสนุนการเพิม่ อัตราการระบายขึน้ อีก
30% จากค่ า ขั้ น ต�่ ำ ตามมาตรฐานนี้ โดยการให้
Credit เพิ่ ม ในหั ว ข้ อ Indoor Environmental
Quality ข้อควรระวังในข้อนี้คือ ส�ำหรับระบบ VAV
แล้ว การเพิ่ม 30% ที่ AHU อาจจะไม่ใช่ 30% ใน
Breathing Zone และถ้าจะให้ได้ 30% ใน Breathing
Zone อาจต้องเพิ่มปริมาณที่ AHU ขึ้นถึง 50% ก็
เป็นไปได้

โดย ตุลย์ มณีวัฒนา

7. Exhaust Ventilation
ในพื้นที่บางประเภท มาตรฐาน 62.1 ก�ำหนดให้
ต้องมีการระบายอากาศแบบดูดออกด้วย (Exhaust
คืออากาศที่ต้องดูดออกจากพื้นที่และทิ้งออกไปนอก
อาคาร) โดยที่ Exhaust Makeup Air อาจเป็น
องค์ประกอบใดๆก็ได้ของอากาศภายนอก (Outdoor
Air) อากาศหมุนเวียน (Recirculated Air) และ
Transfer Air ตารางที่ 7 แสดงชนิดของพื้นที่ และ
ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกขั้นต�่ำจากแต่ละพื้นที่
จากการพิจารณาประเภทของพืน้ ที่ในตารางที่ 2
และ 7 ร่วมกันเราจะพบว่าบางพื้นที่มีความต้องการ
ทัง้ การเติม Fresh Air (อากาศภายนอกทีส่ ะอาด) และ
การ Exhaust และบางพื้นที่ก็มีความต้องการแต่
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่พ้ืนที่ที่พิจารณามี
ข้อก�ำหนดให้มีการเติมทั้ง Fresh Air และ Exhaust

เราจะต้องมาท�ำการพิจารณาเพิ่มเติมอีกว่า ปริมาณ
ฝั่งไหน มากน้อยกว่ากัน และจะต้องมีการจัดหา
เพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่ง Zone Pressurization ที่เหมาะสม ในกรณีที่ Exhaust Air มีปริมาณ
มากกว่า การเพิ่มปริมาณอากาศภายนอก (เพิ่มเติม
อีกจากที่ระบุในตารางที่ 2) หรือ Makeup โดยใช้
อากาศจาก Zone อื่นที่มี Air Class ที่เหมาะสม
ก็อาจท�ำได้ และเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป
ในกรณีที่พื้นที่ที่พิจารณา มีข้อก�ำหนดให้เติม
Fresh Air ตามตารางที่ 2 แต่ไม่มีข้อก�ำหนดให้
Exhaust ออกตามตารางที่ 7 ก็แสดงว่าพื้นที่นั้น
ค่อนข้างสะอาด และมักจะมีความต้องการความดัน
เป็นบวก ในกรณีนี้เราก็มักจะจัดให้มีการ Exhaust
ออก ร่ ว มกั บ Return Air และจั ด ให้ มี ป ริ ม าณ

ตารางที่ 5 : Zone Details ในตัวอย่างที่ 2 (ที่มา: ASHRAE Standard 62.1 User Manual)
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General Exhaust ประมาณ 90% ของปริมาณ
Fresh Air ที่เติมเข้าสู่พื้นที่
ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ที่ พิ จ ารณา มี ข ้ อ ก� ำ หนดให้
Exhaust อย่างเดียวตามตารางที่ 7 แต่ไม่มขี อ้ ก�ำหนด
ให้เติม Fresh Air ตามตารางที่ 2 ก็แสดงว่า พื้นที่นั้น
ค่อนข้างสกปรก และมักจะมีความต้องการความดัน
เป็นลบ ในกรณีนี้เราก็มักจะจัดให้มีการเติมอากาศ
เข้าไปชดเชยในปริมาณประมาณ 90% ของปริมาณ
Exhaust Air ที่ถูกดูดออกจากพื้นที่ อากาศที่เติม
เข้าไปชดเชยนี้ อาจเป็นอากาศภายนอกทีส่ ะอาดหรือ
อากาศจาก Zone อื่นก็ได้ แต่ต้องมี Air Class ที่
เหมาะสม
ตัวอย่างที่ 3 ในห้อง Art Class Room ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร และมีผู้ใช้ห้องจ�ำนวน

30 คน จงหาว่าจะต้องจัดให้มีการระบายอากาศ
อย่างไรในปริมาณเท่าใดบ้าง
จากตารางที่ 2 และ 7 จะพบว่า Art Class Room
ต้องมีทงั้ การดูดอากาศเสียออกทิง้ ไป และเติมอากาศ
บริสุทธิ์เข้ามาในบริเวณที่ปรับอากาศด้วย
จากตารางที่ 7 ปริมาณอากาศเสียทีต่ อ้ งดูดออก
ทิ้งไป (VEX) จะค�ำนวณได้ดังนี้คือ
VEX = 0.7 x 10 x 12 x 10.76
		 = 904 cfm
จากตารางที่ 2 ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่ต้องน�ำ
เข้าคือ (สมมุติให้ Ez = 1.0)
VOZ = 30 x 10 + 0.18 x 10 x 12 x 10.76
		 = 300 + 232.4
		 = 533 cfm

ตารางที่ 6 : รายการค�ำนวณในตัวอย่างที่ 2
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โดย ตุลย์ มณีวัฒนา

ตารางที่ ตารางที
7 : Minimum
Exhaust Exhaust
Rates (ทีRates
่มา: ASHRAE
Standard
62.1-2013)
่ 7: Minimum
(ที่มา: ASHRAE
Standard 62.1-2013)
ประเภทการใช้ งาน

Exhaust Rate
cfm/unit

Exhaust Rate
cfm/ft2

หมายเหตุ

Air
Class

สนามกีฬา (Arenas)

—

0.50

B

1

ห้องเรี ยนศิลปะ (Art classrooms)

—

0.70

อู่ซ่อมรถยนต์ (Auto repair rooms)

—

1.50

ร้านตัดผม (Barber shops)

—

0.50

2

ร้านเสริ มสวยและทําเล็บ (Beauty and nail salons)

—

0.60

2

ห้องคุมขังนักโทษพร้อมส้วม (Cells with toilet)

—

1.00

2

ห้องพิมพ์เอกสารและถ่ายสําเนา (Copy, printing rooms)

—

0.50

2

ห้องล้างฟิ ล์ม (Darkrooms)

—

1.00

2

ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา (Educational science
laboratories)

—

1.00

2

ห้องเก็บอุปกรณ์ทาํ ความสะอาด ห้องขยะ ห้องรี ไซเคิล (Janitor closets,
trash rooms, recycling)

—

1.00

3

ห้องครัวเล็กๆ (Kitchenettes)

—

0.30

2

ห้องครัวเชิงพาณิ ชย์ (Kitchens-commercial)

—

0.70

2

ห้องแต่งตัว/เก็บของ (Locker/dressing rooms)

—

0.25

2

ห้องตูล้ อ็ กเกอร์ (Locker rooms)

—

0.50

2

บูธสเปรย์สี (Paint spray booths)

—

—

F

4

โรงจอดรถ (Parking garages)

—

0.75

C

2

ร้านขายสัตว์เลี้ยง (พื้นที่สตั ว์) (Pet shops (animal areas))

—

0.90

ห้องเครื่ องทําความเย็น (Refrigerating machinery rooms)

—

—

F

3

50/100

—

G

2

ห้องเก็บผ้าสกปรก (Soiled laundry storage rooms)

—

1.00

F

3

ห้องเก็บสารเคมี (Storage rooms, chemical)

—

1.50

F

4

ห้องนํ้าส่วนตัว (Toilets—private)

25/50

—

E, H

2

ห้องนํ้าสาธารณะ (Toilets—public)

50/70

—

D, H

2

—

0.50

ห้องครัวในที่พกั อาศัย (Residential kitchens)

ห้องช่าง/ห้องเรี ยน-งานไม้ (Woodwork shop/classrooms)

2
A

2

2

2

หมายเหตุ:
A: ตรงตําแหน่งที่เครื่ องยนต์มีการเดินเครื่ องต้องมีระบบดูดไอเสี ยที่เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับท่อไอเสี ยและมีการป้ องกันการเล็ดลอดของควันไอเสี ย
B: ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ในสนามต้องจัดให้มีการระบายอากาศหรื อการควบคุมมลภาวะที่จุดกําเนิดเพิ่มเติม
C: ไม่จาํ เป็ นต้องดูดอากาศออกทิ้งถ้ามีผนังอย่างน้อยสองด้านหรื อมากกว่าที่มีช่องเปิ ดโล่งเกินกว่า 50 % ของพื้นที่ผนังแต่ละด้าน
D: อัตรานี้เป็ นอัตราต่อส้วมหรื อต่อโถปัสสาวะ ใช้อตั ราอันสู งในสภาวะที่คาดว่าจะมีการใช้งานหนัก เช่น ห้องสุ ขาในโรงภาพยนตร์ โรงเรี ยน และสถานที่
เล่นกีฬา นอกนั้นแล้วใช้อตั ราอันตํ่าได้
E: อัตรานี้เป็ นอัตราสําหรับห้องนํ้าส่ วนตัวที่เข้าใช้ทีละคน สําหรับระบบที่ทาํ งานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการใช้งานปกติ ให้ใช้อตั ราที่ต่าํ กว่าที่ระบุได้
มิฉะนั้นให้ใช้อตั ราที่สูงขึ้น
F: ดูมาตรฐานบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
G: สําหรับระบบที่มีการทํางานต่อเนื่องให้ใช้อตั ราอันตํ่า มิฉะนั้นแล้วให้ใช้อตั ราอันสู ง
H: อากาศเสี ยที่ผา่ นกระบวนการความสะอาดจนได้ตามเกณฑ์ของ Air Class I แล้ว สามารถนําไปใช้หมุนเวียนได้ (Return กลับไป AHU ได้)

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 59
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จากผลการค�ำนวณดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า
ปริมาณ Exhaust ที่ต้องดูดออกมีมากกว่าความ
ต้องการน�ำเข้าอากาศบริสุทธิ์อยู่ 904 - 533 = 371
cfm ปริมาณอากาศชดเชย (Makeup Air) ที่ขาดอยู่
อี ก 371 cfm นี้ ท� ำ ให้ เ ราต้ อ งน� ำ เข้ า อากาศ
บริสุทธิ์ (หรือใช้อากาศอื่นก็ได้ที่เป็นไปตามกติกา
ของ Recirculation Restrictions for Classified Air)
อีกประมาณ 371 cfm เข้ามาชดเชยเพิ่มเติม
ถ้ า เราต้ อ งการให้ ค วามดั น ในห้ อ งนี้ เ ป็ น ลบ
เล็กน้อย วิธีการง่าย ๆ (เบื้องต้น) คือ น�ำอากาศเข้า
มาชดเชยให้น้อยกว่า 371 cfm
สมมุติว่า เราต้องการให้ Exhaust ทั้งหมด
มากกว่า Fresh Air ประมาณ 10% ดังนั้น Fresh Air
รวมควรเท่ากับ 0.9 x 904 = 814 ดังนั้น VOZ ควร
ต้องปรับเพิ่มจากค่า Minimum 533 cfm ให้เป็น
ประมาณ 814 cfm

8. การออกแบบเพื่อรองรับ Variable Load
Conditions
Variable Load Conditions ในที่นี้หมายถึง
การที่ภาระความร้อน หรือความเย็น เปลี่ยนไป หรือ
จ�ำนวนคนมีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบระบายอากาศ
จะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถส่ง Fresh Air
เข้าไปยัง Breathing Zone ได้เสมอ ในปริมาณ
อย่างน้อยตามทีค่ ำ� นวณได้จากตารางที่ 2 ไม่วา่ Load
Conditions จะเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไรก็ ต าม
(มากกว่าไม่เป็นไร)
เรื่องนี้มีประเด็นมาจากเรื่องของระบบ VAV ซึ่ง
มีการหรี่ลมที่จ่ายเข้าสู่ Breathing Zone ตาม Load
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มาตรฐานจึงก�ำหนดไว้ว่า ใน
การค�ำนวณจะต้องศึกษาว่า Outdoor Air ที่ส่งเข้าสู่
Breathing Zone มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ภายใต้
สภาวะ Load ต่าง ๆ และผูอ้ อกแบบจะต้องท�ำให้ระบบ
60 บทความวิชาการ ชุดที่ 20

มีความสามารถที่จะส่ง Outdoor Air เข้าสู่ Breathing
Zone ได้เสมอ ตามมาตรฐานนี้ ในทุกสภาวะ Load

9. Short-Term Conditions
Short-Term Conditions ต่าง ๆ มีผลต่อการ
ค� ำ นวณปริ ม าณอากาศระบาย เพราะจะมี ผ ลกั บ
จ�ำนวนคนที่ใช้ในการค�ำนวณ อาทิเช่น ในห้องของ
ผูบ้ ริหาร โดยปกติจะมีผอู้ ยูอ่ าศัยประจ�ำเพียงคนเดียว
แต่กม็ กั จะมีผอู้ นื่ (แขก) แวะเข้ามา เพือ่ ปรึกษาหารือ
อยู่เรื่อย ๆ เป็นระยะ บางทีก็มาเพียงคนเดียว บางที
ก็มาสองคนเป็นต้น และอาจใช้เวลาอยู่ไม่นานก็กลับ
ออกไป ดังนั้นจึงเกิดปัญหากับตัวเลขที่ ใช้ในการ
ออกแบบจ�ำนวนคน (Design Occupancy) ขึ้นว่าจะ
ให้ตัวเลขเป็น หนึ่ง หรือ สอง หรือสามคนดีในห้อง
ดังกล่าว
มาตรฐานได้ก�ำหนดวิธีการ จัดการกับกรณี
Short-Term Conditions ต่างๆ ไว้ดังนี้คือ
ก) ให้หาค่า Averaging Time Period จาก
สูตร
			 T = 3ν /Vbz 		
(9)
		 โดย ν = Space Volume เป็นลูกบาศก์ฟตุ
		 Vbz = Breathing Zone Outdoor Air
					 Rate เป็น cfm
			 T = Average Time Period เป็นนาที
ข) ในกรณีจ�ำนวนคนไม่แน่นอน มาตรฐาน
ก�ำหนดให้หาค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนคนในช่วงคาบเวลา
T และก�ำหนดให้คา่ เฉลีย่ ดังกล่าวมีคา่ เป็นค่า Design
Occupancy เพื่อน�ำไปใช้ค�ำนวณปริมาณอากาศ
ระบายตามตารางที่ 2 ได้เลย
ค) ในกรณีที่อากาศจ่าย (Supply Air) มีการ
เปิดๆ ปิด ๆ ค่าเฉลี่ยของ Outdoor Air Flow ที่จ่าย
เข้ามายัง Breathing Zone ในช่วงคาบเวลา T ต้อง
ไม่น้อยกว่าค่า Vbz ที่ค�ำนวณได้จากสมการที่ (1)

โดย ตุลย์ มณีวัฒนา

่มา: ASHRAE
Standard 62.1 User Manual)
รู ปที่ 6:Office
Typical
Office
Peak-day
ในตัวอย่Standard
างที่ 4 (ที62.1
รูปที่ 6 : Typical
Peak-day
Occupancy
ProfileOccupancy
ในตัวอย่างที่ Profile
4 (ที่มา: ASHRAE
User Manual)

10. Demand Control Ventilation (DCV)
ง) ในกรณีที่การดูดอากาศภายนอกเข้ามามี ค่า Averaging Time Period (T) และก�าหนด
ท่ีจดาํ นวนคนมี
ารเปลี่ยนแปลงไป Occupancy
มาตรฐานอนุ
ญาตให้
ปริ มาณการระบายอากาศตามสมการ
การเดิน ๆ ในกรณี
หยุด ๆ (เปิ
ๆ ปิด ๆ) กอากาศภายนอก
Profile
ที่เหมาะสมขึ
้นมาเหมือนอย่าง
เฉลี(1)่ยทีมี่ถกูการเปลี
ดูดเข้า่ยมาในคาบเวลา
T าต้นวนคนได้
องไม่น้อยกว่แต่
า ท้งั นีที้ ่แBreathing
สดงอยู่ในรูZone
ปที่ 6 Outdoor Airflow (A ) ต้องมีค่าไม่นอ้ ยไ
นแปลงไปตามจํ
bz
Minimum Outdoor Air Intake (Vot) ที่ค�านวณโดย
ค่า Averaging Time Period ในหัวข้อนี้คือ
า Building
T อ=งไม่3ลνดลงจน
ใช้กว่
สมการที
่ (3) หรืComponent
อ (4) หรือ (5)(Raแล้xวAแต่z)กของ
รณี DCV Zone และต้
/Vbz Outdoor Air Intake มีค่าน้อยไปกว
Exhaust Airflow เพือ่ การรักษา Building Pressurization เอาไว้=ให้เ3ป็ xน2,000
บวก x 9 /
(20 x 5 + 2,000 x 0.06)
ตัวอย่างที่ 4 จงหาค่า Design Occupancy (Pz) ของ
11. ระยะห่ างขั้นตํา่
= 245 นาที
ส�านักงานขนาด 2000 ตารางฟุต มี Work Station
วลมดู
จ�านวน 20 ตํตัาวแหน่
และฝ้งาของหั
เพดานสู
ง 9 ดฟุต(Fresh Air Grill) และหัวลม
≈ Exhaust
4 ชม. (Exhaust Air Grill) ต้องไม่ใกล้ก
ในโจทย์
ข้อนี่อ้ ป้ผูองกั
้ออกแบบอาจก�
่ 6 จะพบว่สาุ ทช่ธิว์ งเวลาที
่ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
ของ 62.1 ไ
จนเกิ
นไปเพื
นอากาศเสีาหนดให้
ยหลุดPรอดเข้
งลมดูปดทีอากาศบริ
จากภายนอก
z มีค่าาไปยังช่ อจากรู
เป็กํนาหนดระยะห่
20 ได้เลย เนืางขั
่องจากมาตรฐานมิ
ได้ก�าหนดให้่ 8 จ�านวนคนมีค่าสูงสุด ในช่วง 4 ชม.ติดกัน เกิดใน
้ นตํ่าไว้ดงั แสดงในตารางที
ผู้ออกแบบต้องพิจารณาในเรื่องของจ�านวนคนที่มี ช่วงเวลา 13 ถึง 16 น. ดังนั้น
12. เรื่ย่อนแปลงไปในช่
งอืน่ ๆ
ค่าเฉลี่ย คือ (0.8+1.0 +1.0+0.9)/4 ≈ 0.9
การเปลี
วงเวลาต่างๆ
อย่างไรก็
ตามถ้าผูอ้ อกแบบมีความประสงค์
ทจี่ ะ ต้งั แต่ปดัี ง นัค.ศ.
้ น Design
จึ ง เท่ ายกัดวิ
บ ธีการคํานวณ
มาตรฐานการระบายอากาศที
่ออกมาใหม่
2004 มีOccupancy
การเพิม่ เติมรายละเอี
ใช้และอื
ค่าเฉลี่น่ยในช่
้ออกแบบจะต้
องค�านวณ บอากาศจะคิ
0.9 x 20 ด=ถึ18
คน
ๆ อีวกงเวลา
มาก วิศผูวกรผู
อ้ อกแบบระบบปรั
งระบบระบายอากาศแบบเมื
่อ 10 ปี ก่อนไม่ได้อ
ต่อไป รายการคํานวณของระบบระบายอากาศจะกลายเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก และสําคญ
ไม่นอ้ ยไปกว่ารายการคํานวณ Cooling Load Calculations
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ตัวอย่างที่ 5 Private Office ขนาด 230 ตารางฟุต
ฝ้าสูง 9 ฟุต โดยใน Furniture Plan มี Work Station
หนึ่งที่ และมีเก้าอี้แขกสองตัว จงค�ำนวณหา Design
Occupancy
ค่า Averaging Time Window คือ
		 T
= 3ν /Vbz 			
			
= 3 x 230 x 9 /
				 (3 x 5 + 230 x 0.06)
			
= 215 นาที
			 ≈ 3.6 ชม.
สมมุติว่าเก้าอี้แขกทั้งสองตัวมีผู้มานั่งเป็นเวลา
สั้นๆ ตัวละ 1/3 ของช่วงเวลา T ดังนั้น Design
Occupancy จะมีค่าเท่ากับ
		 1 + 2 x (1/3) = 1.7 คน

10. Demand Control Ventilation (DCV)
ในกรณี ที่ จ� ำ นวนคนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป
มาตรฐานอนุญาตให้ปริมาณการระบายอากาศตาม
สมการที่ (1) มีการเปลี่ยนแปลงไปตามจ�ำนวนคนได้
แต่ทั้งนี้ Breathing Zone Outdoor Airflow (Vbz)
ต้ อ งมี ค ่ า ไม่ น ้ อ ยไปกว่ า Building Component
(Ra x Az) ของ DCV Zone และต้องไม่ลดลงจน
Outdoor Air Intake มีค่าน้อยไปกว่า Exhaust
Airflow เพื่อการรักษา Building Pressurization
เอาไว้ให้เป็นบวก

11. ระยะห่างขั้นต�่ำ
ต�ำแหน่งของหัวลมดูด (Fresh Air Grill) และ
หัวลม Exhaust (Exhaust Air Grill) ต้องไม่ใกล้กัน
จนเกินไปเพื่อป้องกันอากาศเสียหลุดรอดเข้าไปยัง
ช่องลมดูดอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก มาตรฐาน
62.1 ได้ก�ำหนดระยะห่างขั้นต�่ำไว้ดังแสดงในตาราง
ที่ 8
62 บทความวิชาการ ชุดที่ 20

12. เรื่องอื่น ๆ
มาตรฐานการระบายอากาศที่ออกมาใหม่ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2004 มีการเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการ
ค�ำนวณ และอื่น ๆ อีกมาก วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศจะคิดถึงระบบระบายอากาศแบบเมื่อ
10 ปีก่อนไม่ได้อีก ต่อไป รายการค�ำนวณของระบบ
ระบายอากาศจะกลายเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญมากขึ้น
กว่าแต่ก่อนมาก และส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ารายการ
ค�ำนวณ Cooling Load Calculations
มาตรฐาน 62.1 ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
อีกมากมาย ทีย่ งั ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ อาทิเช่น
เรื่องของ
• รายละเอียดของ System และ Equipment ที่
เหมาะสมส�ำหรับระบบระบายอากาศที่ดี
• การค�ำนวณปริมาณอากาศระบายด้วยวิธอี นื่ ๆ
อาทิเช่นวิธี Indoor Air Quality และ Natural
Ventilation Procedure
• การก่อสร้างระบบที่ดี และการ Start-up
• การใช้ ง านและการบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบที่ ดี
เป็นต้น
ระบบระบายอากาศมีผลกระทบที่ส�ำคัญทั้งใน
เรื่องของการใช้พลังงานในอาคารและในเรื่องของ
Indoor Environmental Quality วิศวกรผู้มีหน้าที่
ออกแบบระบบระบายอากาศ จะต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบมาก และจะต้องท�ำการศึกษาเรื่องต่างๆ
ทั้งหมดอย่างละเอียดลึกซึ้ง จึงจะสามารถ ออกแบบ
ระบบ ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง เอกสารที่ควรจะต้อง
ศึกษา และติดตาม นอกจากตัวเนือ้ มาตรฐานเองแล้ว
คือ User Manual ของมาตรฐาน เท่าที่ผู้เขียนทราบ
ทั้งตัวมาตรฐาน และ User Manual ก็ก�ำลังจะมี
ฉบับปรับปรุงออกมาใหม่ในปี 2016 นี้

โดย ตุลย์ มณีวัฒนา

่ 8: Air
Intake Minimum
(ที่มา: ASHRAE
Standard 62.1-2013)
ตารางที่ 8 ตารางที
: Air Intake
Minimum
SeparationSeparation
Distance Distance
(ที่มา: ASHRAE
Standard
62.1-2013)
ชนิดของสี่ งทีต่ ้ องอยู่ห่าง

ระยะห่ างขั้นตํา่ , เมตร

ช่องระบายอากาศเสี ย (Exhaust Air) หรื อช่องระบายอากาศระบายออก (Relief Air) จากบริ เวณที่มี
มลภาวะระดับ 2 (Air Class 2) (ดูหมายเหตุ 1)

3

ช่องระบายอากาศเสี ย (Exhaust Air) หรื อช่องระบายอากาศระบายออก (Relief Air) จากบริ เวณที่มี
มลภาวะระดับ 3 (Air Class 3) (ดูหมายเหตุ 1)

5

ช่องระบายอากาศเสี ย (Exhaust Air) หรื อช่องระบายอากาศระบายออก (Relief Air) จากบริ เวณที่มี
มลภาวะระดับ 4 (Air Class 4) (ดูหมายเหตุ 2)

10

ช่องระบายอากาศจากระบบท่อสุ ขาภิบาล ที่อยูส่ ูงกว่า ช่องดูดอากาศบริ สุทธิ์ จากภายนอกอาคาร ไม่
เกิน 1 เมตร

3

ช่องระบายอากาศจากระบบท่อสุ ขาภิบาล ที่อยูส่ ูงกว่า ช่องดูดอากาศบริ สุทธิ์ จากภายนอกอาคาร
อย่างน้อย 1 เมตร

1

ช่องระบาย หรื อ ปล่องควันไฟ จากอุปกรณ์การเผาไหม้ (ดูหมายเหตุ 3)

5

ทางเข้าที่จอดรถ พื้นที่ขนถ่ายสิ นค้าขึ้นลงจากรถ หรื อ ที่รถจอดต่อแถวรอคิว (ดูหมายเหตุ 4)

5

พื้นที่ขนถ่ายสิ นค้าขึ้นลงรถบรรทุก อู่ หรื อ ที่จอดหรื อที่จอดรอของรถโดยสาร (ดูหมายเหตุ 4)

7.5

ทางรถวิ่ง ถนน สถานที่จอดรถ (ดูหมายเหตุ 4)

1.5

ถนนที่มีการจราจรคับคัง่

7.5

หลังคา พื้นที่ลาดเอียง หรื อพื้นผิวซึ่งอยูใ่ ต้ช่องดูดอากาศบริ สุทธิ์ จากภายนอกอาคารพอดี (ดูหมาย
เหตุ 5 และ 6)

0.3

ที่เก็บ หรื อ ที่ขนถ่ายขยะ หรื อ ถังขยะขนาดใหญ่

5

ช่องดูดอากาศ หรื อ อ่างนํ้า ของหอผึ่งนํ้า

5

ช่องระบายอากาศทิง้ ของหอผึ่งนํ้า

7.5

หมายเหตุ:
1. ข้อกําหนดนี้ใช้สาํ หรับระยะห่ างระหว่างช่องดูดของระบบหนึ่งกับช่องระบายของอีกระบบหนึ่ง
2. ระยะห่ างดังกล่าวไม่สามารถใช้ใด้กบั ช่องระบายของ Laboratory Fume Hood Exhaust หลักเกณฑ์การพิจารณาระยะดังกล่าวต้อง
เป็ นไปตาม NFPA45 และ ANSI/AIHA Z9.5 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระยะแยกดังกล่าว สําหรับอุตสาหกรรม สามารถ
หาดูเพิ่มเติมได้จาก ACGIH Industrial Ventilation Manual และใน ASHRAE Handbook—HVAC Applications
3. ระยะห่ างอาจจะน้อยกว่านี้ได้ หากไม่ขดั กับมาตรฐานดังต่อไปนี้ (ก) ANSI Z233.1/NFPA 549 สําหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ก๊าซเป็ นเชื้อเพลิง
(ข) NFPA3110 สําหรับอุปกรณ์ท่ีใช้น้ าํ มันเป็ นเชื้อเพลิง (ค) NFPA21111 สําหรับอุปกรณ์เผาไหม้ชนิดอื่นๆ
4. การวัดระยะให้วดั จากตําแหน่ งที่ใกล้สุดที่คาดว่ายานพาหนะเหล่านี้จะปล่อยไอเสี ยออกมา
5. ระยะห่ างอาจจะน้อยกว่านี้ได้ถา้ พื้นผิวดังกล่าวทํามุมมากกว่า 45 องศาจากแนวระดับ หรื อ มีความกว้างน้อยกว่า 30 มม.
6. ถ้าคาดว่าจะมีการสะสมของหิ มะให้ใช้ผิวบนของหิ มะ (ที่ความสู งเฉลี่ย) เป็ นจุดอ้างอิงสําหรับการวัดระยะดังกล่าว

13. เอกสารอ้างอิง
1

2
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• การใช้งานและการบํารุ งรักษาระบบที่ดี เป็ นต้น
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