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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาเร่ืองกล่ินเหมน็ที่เกิดข้ึนภายใน

อาคาร โดยอาคารกรณีศึกษาเป็นอาคารส านักงานขนาด 5 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย 6,702 ตารางเมตร ใช้

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน จ านวน 124 เคร่ือง ต่อระบบเติมอากาศเข้าโดยตรงกับเคร่ืองปรับอากาศ 

ในตัวอาคารประสบปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็นเกิดขึ้ นเมื่ อท าการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ ผู้ศึกษาจึงได้

ท าการศึกษาปัญหา โดยท าการตรวจสอบหาที่มาของกล่ินที่เกิดข้ึน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหากล่ิน

เหมน็ที่เกดิข้ึน โดยท าการเกบ็ข้อมูลเพ่ือน ามาประมวลผล และสอบถามโดยตรงกับผู้ใช้พ้ืนที่อาคาร จึงได้

ท าการศึกษาโดยท าการปิดระบบเติมอากาศเพ่ือหาแหล่งที่มาของกล่ินเหมน็ที่เกิดข้ึน จากการปิดระบบน้ัน

ได้ท าการเกบ็ข้อมูล อุณหภมูิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และกล่ิน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกับการเปิดระบบเติมอากาศ

พบว่า อุณหภมูิลดลงเลก็น้อย ความช้ืนสัมพัทธ์ลดลง 0.7% และกล่ินลดลงเป็นอย่างมาก จึงพบว่าปัญหา

เร่ืองกล่ินมาจากภายนอก จึงได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขเป็น 2 วิธี คือแบบที่ 1 ท าการติดตั้งแผ่นกรอง

คาร์บอนบริเวณช่องทางเข้าด้านข้างของอาคารในแต่ละช้ันจ านวน 16 จุดงบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 

80,000 บาท อายุการใช้งาน 1 ปี และแบบที่ 2 ติดตั้งตู้กรองฟิวเตอร์บริเวณดาดฟ้าด้านทิศตะวันออก 

ในการติดตั้งรูปแบบน้ีจะต้องท าการเช่ือมต่อระบบเติมอากาศของแต่ละช้ัน เข้าด้วยกันให้เป็นระบบเดียว 

งบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 400,000 บาท แต่เมื่อท าการเปรียบเทยีบทั้ง 2 วิธีพบว่า แบบที่ 1 แม้จะมี

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่ต้องท าการเปล่ียนแผ่นกรองทุกปี ในขณะแบบที่ 2 ท าการลงทุนเพียงคร้ังเดียว โดย

ในการลงทุนแบบที่ 2 จะมีจุดคุ้มทุนในปีที่ 4 เม่ือเทยีบกบัแบบที่ 1 

 

บทน า 

 การปรับสภาวะอากาศภายในอาคารต้องค านึงถึงสภาวะความสะดวกสบายเชิงความร้อนของผู้

อยู่อาศัย ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ คือ อุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วลมจากเคร่ืองปรับอากาศ 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทางวศิวกรรม มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 


 ที่ปรึกษาสารนิพนธร่์วม 
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กิจกรรมที่ท  า และเสื้ อผ้าที่สวมใส่หรือแม้กระทั่งความแตกต่างทางเพศ ช่วงอายุ และวัย นอกจากน้ันยัง

จ าเป็นต้องพิจารณาเร่ืองของ คุณภาพของอากาศภายในอาคารซ่ึงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่จะต้องพิจารณา

ควบคู่กันไปด้วยโดยทั่วไปอากาศมักมีการปนเป้ือนทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และจากที่มนุษย์สร้างข้ึน ไม่ว่า

จะอยู่ในรูปแบบของฝุ่ นควัน ไอ หรือกา๊ซ การติดเช้ือทางเดินหายใจ และโรคภมูิแพ้ การปนเป้ือนของเช้ือ

โรค หรือจุลชีวะทางอากาศเช่น แบคทีเรีย ไวรัส และไรฝุ่ น และสาเหตุของปัญหาอีกทางหน่ึง เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก การระบายอากาศโดยน าอากาศที่สะอาดจากภายนอกเข้ามาเจือจางในอาคาร 

 ในปัจจุบันอาคารส านักงานธนาคาร ธนชาต (เดอะไนน์) ได้ประสบปัญหามาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกตัวอาคารที่ไม่ดี จากสภาพแวดล้อมที่เป็นผลกระทบในตัวอาคารน้ันได้รับ

ผลกระทบมาจากภายนอกอาคาร โดยผลกระทบที่เกิดข้ึนน้ันเกิดจากกล่ินเหมน็ที่เกิดข้ึนจาก 2 แหล่ง คือ

กล่ินเหมน็ที่เกดิข้ึนจากคลองสาธารณทางทศิตะวันตก และบ่อบ าบัดน า้เสยีของอาคารทางทศิเหนือ  

 จากปัญหาที่ได้เกิดขึ้นน้ันจึงได้ท าการศึกษาปัญหา เพ่ือน าข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

และเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซ่ึงในอนาคตจะมีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้ได้รับ

ผลกระทบจากภายนอกให้น้อยที่สดุต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาที่มาของกล่ินเหมน็ที่เกิดข้ึนภายในอาคารส านักงานธนาคาร 

ธนชาต (เดอะไนน์) และหาแนวทางการแก้ไข เพ่ือน าไปเสนอแนะให้กบัเจ้าของอาคาร 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1.  ท าการหาที่มาของกล่ินเหมน็ที่เกิดข้ึนภายในตัวอาคารส านักงานธนาคารธนชาต (เดอะ

ไนน์) 

 2.  หาแนวทางในการแก้ไข และเสนอแนะให้กับเจ้าของอาคารในการปรับปรุงอาคารเร่ือง 

ระบบเติมอากาศ ให้มีผลกระทบลดน้อยลง 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มัลลิการ วิจิตรเวชการ, 2557 ท าการศึกษาพบว่าในอาคารที่มีระบบปรับอากาศน้ัน จะเป็นที่

สะสมของ โดโลนี ของแบคทเีรีย หากอาคารส านักงานน้ัน ขาดการท าความสะอาดระบบปรับอากาศ กจ็ะ

ท าให้ภายในอาคารน้ันๆ มีการสะสมของโดโลนี ของแบคทีเรีย เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานได้ และใน

การศึกษายังพบอีกว่าบุคคลกลุ่มที่จะเกิดอาการป่วยได้ง่ายน้ัน จะเป็นบุคคลที่ที่มีช่วงอายุระหว่าง 21 ถึง 

40 ปี อาการป่วยน้ันจะมีปัจจัยมาจากภายในอาหาร ทั้งในเร่ืองของ ระบบปรับอากาศ การปรับปรุงอาคาร 

หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในออฟฟิต ส านักงานนั้นๆ ด้วย 

 นินนาท ราชประดิษฐ์, 2556 ท าการศึกษาเปรียบเทียบระดับความช้ืนสัมพัทธ์ของห้อง โดย

การศึกษาความแตกต่างระหว่างการน าอากาศ เข้าภายในพ้ืนที่ที่มีการปรับอากาศโดยใช้เคร่ืองปรับอากาศ

107110921092



แบบแยกส่วนของบ้านพักอาศัย และอาคารขนาดเลก็ โดยวิธี การน าอากาศเข้าห้องโดยตรงโดยใช้พัดลม

ระบายอากาศ (Ventilation Fan) กับวิธีการเอาอากาศเข้าห้องโดยผ่านเข้าเคร่ืองปรับก่อนเข้าภายในห้อง 

ผลการทดลองพบว่าห้องที่ใช้พัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) จะไม่สามารถควบคุมความช้ืนที่เข้า

มาภายในห้องได้ แตกต่างจากการเติมอากาศเข้าห้องโดยวิธกีารต่อทอ่อากาศเข้ากบัเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ในการเติมอากาศโดยวิธน้ีีจะสามารถ ควบคุมความช้ืนได้ เพราะอากาศจะผ่านเข้าคอยล์เยน็ของ

เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองปรับอากาศจะดูดความช้ืนของอากาศที่ผ่านเข้าคอยล์เยน็ จึงท าให้การติดต้ัง

ทอ่ดูดอากาศเข้ากบัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนสามารถควบคุมความช้ืนสมัพัทธไ์ด้ดีกว่า 

 ทวี เวชพฤติ, 2551 ท าการศึกษาเร่ืองสภาวะอากาศภายในอาคาร โดย การน าเอาอากาศ

ภายนอกเข้ามาภายในอาคารน้ัน จะต้องท าการกรองอากาศโดยใช้แผ่นกรองอากาศ ในการเลือกน้ันจะต้อง

ตรวจสอบก่อนว่าบริเวณข้างเคียงน้ัน มีความเป็นพิษขนาดไหนเพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกชนิดของแผ่น

กรองอากาศที่ เหมาะสม และในการใช้เคร่ืองปรับอากาศจะต้องมีแผนการบ า รุงรักษาระบบ

เคร่ืองปรับอากาศ โดยจะต้องท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศในส่วนของ Filter และ Coil ของ

เคร่ืองปรับอากาศตามแผนการบ ารุงเป็นประจ า และการบ ารุงรักษาน้ันจะต้องท าความสะอาดในส่วนของ

ปล่องอากาศ (Duct) ของเคร่ืองปรับอากาศด้วย สามารถใช้ Robot Duct Cleaner จะสะดวกต่อการท า

ความสะอาด โดยในการท าความสะอาดระบบปรับอากาศน้ันควรที่จะต้องใช้น ้ายาที่มีคุณสมบัติเป็น

เอนไซม์ร่วมด้วยเพ่ือลดการก่อตัวของเช้ือราในระบบ 

 ซ่ึงจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่ท  าการศึกษาเร่ืองการเติมอากาศและ

พิษของอากาศภายในอาคารแต่ยังไม่มีผู้ที่ศึกษาเร่ืองการแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนดังน้ันการศึกษาน้ีจึงได้

หาแนวทางการแก้ไขให้กบัเจ้าของอาคารกรณีศึกษา 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 อาคารกรณีศึกษามีเน้ือที่ใช้สอยรวมทั้งหมดประมาณ 6,702 ตารางเมตร โดยมีพ้ืนที่แต่ละช้ัน

ดังน้ี ช้ัน G มีพ้ืนที่ 90 ตารางเมตร ช้ัน 2-5 พ้ืนที่ 1,653 ตารางเมตร โดยมีลักษณะของอาคารเป็น ดัง

ภาพที่ 1 

 

107210931093



 
 

ภาพที ่1  ภาพอาคารธนคารธนชาต (เดอะไนน)์ 

 

       อาคารกรณีศึกษาได้ติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศไว้ในแต่ละ

ช้ัน เพ่ือท าการดูดอากาศจากภายนอก เข้ามาสู่ภายในอาคาร 

โดยช้ันที่ 1 จะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศ เน่ืองจากมี

การเปิดปิดของประตู ที่ใช้เข้าภายในอาคาร บริเวณช้ัน 2-5 

ของอาคารจะมีการติดตั้งเติมอากาศจ านวน ช้ันละ 4 จุดตาม

ภาพที่ 2 

 

 

   

 ผู้วิจัยน้ีได้ท าการตรวจสอบการออกแบบระบบเติมอากาศของอาคาร เกบ็ข้อมูลเพ่ือท าการ

วิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อตัวอาคาร แล้วน าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบน้ันเป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน  

ผลการวิจยั 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจระบบเติมอากาศของอาคาร โดยแบ่งเน้ือหา

ออกเป็น 4 ส่วนคือ ตรวจสอบการออกแบบระบบเติมอากาศของอาคาร ท าการวัดข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ วิเคราะห์หาทศิทางของลมที่มีผลกระทบต่อตัวอาคาร และแนะน าการเลือกวัสดุอุปกรณ์เพ่ือลด

ผลกระทบในเร่ืองกล่ิมเหมน็ที่มาจากภายนอกอาคาร 

ภาพที ่2  จุดติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศ 
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 1.  การตรวจสอบการออกแบบระบบเติมอากาศของอาคาร โดยอตัราการระบายอากาศภายใน

อาคารมีวิธีการก าหนดหลายแบบเช่นการระบุอัตราการระบายอากาศเป็นปริมาตรการระบายต่อนาที ต่อ

คน หรือการระบายอากาศต่อช่ัวโมง การตรวจสอบการออกแบบคร้ังน้ีผู้วิจัยจึงได้ท าการตรวจสอบโดยยึด

ตามมาตรฐานของกฎกระทรวงฉบับ 33 (พ.ศ. 2535)จะยึดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33(พ.ศ.2535) 

ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดอัตราการแลกเปล่ียนอากาศส าหรับอาคารไว้ 

โดยก าหนดให้มีการแลกเปล่ียนอากาศของอาคาร ส านักงานไว้ที่ 2 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร) 

โดยได้รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1  ตารางค่าการระบายอากาศของอาคารในแต่ละช้ัน 

 

ITEM UNIT NO. FLOOR Q'TY CFM. CMM. Sq.m. CMH/Sq.m.

1 OF-A2-01 1 400 11.32 679.2
2 OF-A2-02 1 684 19.3572 1161.43
3 OF-A2-03 1 740 20.942 1256.52
4 OF-A2-04 1 750 21.225 1273.5
5 OF-A2-05 1 761 21.5363 1292.18
6 OF-A3-01 1 386 10.9238 655.428
7 OF-A3-02 1 665 18.8195 1129.17
8 OF-A3-03 1 660 18.678 1120.68
9 OF-A3-04 1 760 21.508 1290.48
10 OF-A3-05 1 750 21.225 1273.5
11 OF-A4-01 1 386 10.9238 655.428
12 OF-A4-02 1 508 14.3764 862.584
13 OF-A4-03 1 660 18.678 1120.68
14 OF-A4-04 1 840 23.772 1426.32
15 OF-A4-05 1 820 23.206 1392.36
16 OF-A5-01 1 386 10.9238 655.428
17 OF-A5-02 1 660 18.678 1120.68
18 OF-A5-03 1 770 21.791 1307.46
19 OF-A5-04 1 840 23.772 1426.32
20 OF-A5-05 1 660 18.678 1120.68

4

3

2

5

CMH

3.43

3.31

3.30

3.41

1653

1653

1653

1653

5662.83

5469.26

5457.37

5630.57

 
  

2. การเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ได้ท าการเกบ็ข้อมูลจากการวัดอุณหภูมิ ความช้ืน และ

กล่ิน ที่ระบบปรับอากาศได้ปล่อยออกมาใช้การวัดเป็น 2 สถานะคือ ก่อนท าการปิด ระบบเติมอากาศ และ

หลังการปิดระบบเติมอากาศ เพ่ือจะได้ทราบถึงความแตกต่างที่เกิดข้ึนภายในอาคาร การวัดจะแบ่งพ้ืนที่

ออกเป็น 3 โซนเพ่ือจะได้รู้ถึงที่มาของกล่ินจากภายนอก โดยการเกบ็ข้อมูลในคร้ังน้ี ได้ท าการวัด อุณหภมูิ 

ความช้ืน และกล่ินภายในช้ัน 2 ของอาคาร โดยท าการเกบ็ข้อมูลอุณหภมูิ และความช้ืนสัมพัทธ์ ก่อนปิด
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ระบบเติมอากาศ 2 วัน และหลังปิดระบบเติมอากาศ 2 วัน โดยจะท าการวัดเป็น 2 ช่วงเวลาคือ 11:00 น. 

และ 14:00 น. 

 

ตารางที ่2  ตารางสรุปการวัดค่าอุณหภมิู และความช้ืนพ้ืนที่ช้ัน 2 

 

 

วนั/เดือน/ปี 

เวลา ภายใน ภายนอก 

ความช้ืน อุณหภูมิ ความช้ืน อุณหภูมิ 

ก่อนปิดระบบเติมอากาศ 

3/8/58 11:00 65.5 25 82.3 27.6 

3/8/58 14:00 64.8 24.9 82.3 27.4 

4/8/58 11:00 65.2 25.3 69.6 29.7 

4/8/58 14:00 64.9 25.4 77.5 30.7 

หลงัปิดระบบเติมอากาศ 

18/8/58 11:00 65.4 25.2 69.9 30.2 

18/8/58 14:00 63.7 25.4 76 30.5 

19/8/58 11:00 65.2 25 69.7 31.2 

19/8/58 14:00 63.3 25.4 76.3 30.8 

 

สรุป ความช้ืน และอุณหภูมิภายใน

อาคารขณะเปิดระบบเติมอากาศ  

และปิดระบบเติมอากาศ 

ก่อนปิดระบบเติมอากาศ

ภายในอาคาร 

หลังปิดระบบเติมอากาศ

ภายในอาคาร 

ความช้ืน อุณหภมูิ ความช้ืน อุณหภมูิ 

65.1 25.1 64.4 25.2 

กลิน่เหม็น ยงัคงมีกลิน่เหม็น กลิน่เหม็นลดนอ้งลงมาก 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าหลังปิดระบบเติมอากาศของอาคารบริเวณ ช้ัน 2 แล้วอุณหภูมิ

เพ่ิมข้ึน 0.1 องศา ความช้ืนสมัพัทธล์ดลง 0.7 RH ผลกระทบเร่ืองกล่ินเหมน็ลดน้อยลงมาก 

 3. อาคารกรณีศึกษาจะได้รับผลกระทบจากทิศทางลมที่จะมีอิทธิพลในแต่ละช่วงเดือน ที่ไม่

เหมือนกนัขึ้นอยู่กบัทศิทางของลมมรสมุ ในแต่ละช่วงเดือน โดยในแต่ละช่วงเดือนจะมีอิทธิพลจากทศิทาง

ลมดังน้ี 
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 ในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม จะได้รับผลกระทบจากลมตะวันออก เฉียงเหนือ 

โดยลมน้ีจะท าให้ภายในอาคารบริเวณทศิเหนือได้รับผลกระทบมากที่สดุ  

 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน จะได้รับผลกระทบจากลงใต้ โดยลมน้ีจะท าให้

ภายในอาคารบริเวณทศิใต้ได้รับผลกระทบมากที่สดุ  

 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม จะได้รับผลกระทบจากลมตะวันตกเฉียงใต้ โดยลมน้ี

จะท าให้ภายในอาคารบริเวณทศิใต้ได้รับผลกระทบมากที่สดุ  

 จุดที่ได้รับผลกระทบจากลมต่างๆน้อยที่สดุคือทศิตะวันออก  

 4. การแนะน าการเลือกวัสดุอุปกรณ์เพ่ือลดผลกระทบในเร่ืองกล่ินเหมน็ที่มาจากภายนอก

อาคาร จากการศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาเร่ืองกล่ินที่มาจากภายนอก บริเวณใกล้เคียงอาคาร กรณีศึกษา

แล้วน้ัน พบว่า บริเวณแหล่งก าเนิดกล่ินนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ศึกษาจึงได้หาวิธีการแก้ปัญหาเร่ืองกล่ินที่

เกิดข้ึนโดย การใช้แผ่นกรองคาร์บอน ในการดูดกล่ินที่เข้าสู่อาคารทางช่องเติมอากาศ โดยก าหนดการ

ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ ออกเป็น 2 แบบ คือ ติดตั้งบริเวณหน้าช่องระบบเติมอากาศ และ ติดตั้งตู้กรอง

ฟิวเตอร์บริเวณช้ันดาดฟ้า ด้านทศิตวันออกของตัวอาคาร การศึกษาจะแบ่งการติดตั้งออกเป็น 2 แบบ 

 

  

ภาพที ่3  แผ่นกรองอากาศคาร์บอน และจุดติดตั้ง 

 

 แบบที ่1 ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ แบบคาร์บอน ขนาด 36*14 น้ิวไว้ตามบริเวณ กริวหน้าช่อง

ระบายเติมอากาศอากาศตามช้ันโดยแต่ละช้ันจะมีช่องเติมอากาศจ านวน 4 จุด อาคารมีช่องเติมอากาศ

จ านวน 4 ช้ัน รวมจุดเติมอากาศทั้งหมดของอาคารเป็นจ านวน 16 จุด ในการติดตั้งแผ่นกรองอากาศทั้ง

16 จุดจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าอุปกรณ์ประมาณ 5,000 บาท/จุด รวมค่าใช้จ่ายในการติด

ทั้งหมด 16 จุดโดยประมาณ 80,000 บาท ในการติดตั้ง 1 คร้ังจะมีอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประมาณ 1 

ปี ลักษณะ และ จุดติดตั้ง ตามภาพที่ 3 

 แบบที่ 2 ติดตั้งตู้ กรองฟิวเตอร์บริเวณช้ันดาดฟ้า 

ด้านทิศตวันออกของตัวอาคาร โดยในการติดตั้งจะติดตั้งเป็นตู้

กรองฟิวเตอร์ขนาดใหญ่ บริเวณดาดฟ้าด้านทศิตะวันออก การที่

ก  าหนดติดตั้ งบริเวณดาดฟ้าทิศตวันออกเพราะ บริเวณน้ีมี

ผลกระทบในเร่ือง กล่ิน และทิศทางลมน้อยที่สุด จึงเป็นจุดที่

เหมาะสมกับการติดตั้ง ในการติดตั้งจะต้องต่อระบบเติมอากาศ

ภาพที ่4  ตู้กรองอากาศ  
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ภายในอาคารจากทุกช้ันเข้ากับท่อที่ต่อฟิวเตอร์บริเวณด้านข้าง

อาคาร ในการติดตั้งจะใช้ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ 400,000 บาท 

จากจุดติดตั้ง ไม่จ าเป็นจะต้องใช้แผ่นกรองคาร์บอน เน่ืองจาก

สภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว มีกล่ินเหม็นของแหล่งก าเนิด

กล่ินค่อนข้างน้อย ลักษณะตู้ฟิวเตอร์ ตามภาพที่ 4 และจุดติดตั้ง 

ตามภาพที่ 5 

 

สรุปผล 

 อาคารกรณีศึกษาเป็นมีลักษณะเป็นอาคารส านักงาน เป็นอาคารสูง 5 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม

ทั้งหมด 6,702 ตารางเมตร ผู้ที่เข้าใช้อาคารในแต่ละวันมีจ านวนโดยประมาณ 620 คนมีการใช้อาคาร

เป็นช่วงเวลา คือช่วงระหว่างเวลา 07:00 น. ถึง เวลา 18:00 น.ของทุกวัน จากการศึกษาปัญหาของพ้ืนที่

กรณีศึกษา พบว่าอาคารกรณีศึกษาได้รับผลกระทบในเร่ือง กล่ินเหมน็ในตัวอาคารมาเป็นเวลานาน โดย

กล่ินเหมน็ดังกล่าวมีแหล่งก าเนิดมาจากภายนอกอาคาร ด้วยในการออกแบบระบบเติมอากาศของอาคาร

ดังกล่าวได้มีการ รับอากาศจากภายนอกโดยการเปิดช่องรับอากาศโดยตรงในแต่ละช้ัน จึงได้เร่ิมการ

ทดสอบโดยการปิดระบบเติมอากาศในพ้ืนที่ และท าการวัดค่าอุณหภมูิ ความช้ืน และกล่ินภายในอาคาร 

ในช่วงก่อนปิดระบบ และหลังปิดระบบน้ันพบว่าปัญหาในเร่ืองกล่ิน น้ันลดลงค่อนข้างมาก อุณหภูมิการ

ปรับอากาศจากเดิมก่อนปิดระบบ 25.1 องศาเซลเซียส หลังจากปิดระบบแล้ว เพ่ิมขึ้ นเป็น 25.2 องศา

เซลเซียส เพ่ิมข้ึนจากเดิมเพียงเลก็น้อย และความช้ืนสมัพัทธ์ (Relative Humidity) ภายในอาคารจากเดิม

ก่อนปิดระบบ 65.1% RH หลังจากปิดระบบแล้วลดลงเหลือ 64.4% RH ลดลงจากเดิม 0.7% RH  

 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากล่ินเหมน็ที่เกิดข้ึนภายในอาคาร โดยวิธีการกรอง

อากาศที่จะน าเข้ามาเติมภายในอาคาร โดยผู้วิจัยน าเสนอการกรองอากาศออกเป็น 2 วิธโีดยวิธทีี่ 1 คือการ

ติดต้ังแผ่นกรองคาร์บอนบริเวณช่องทางเข้าด้านข้างของอาคารในแต่ละช้ันจ านวน 16 จุดงบประมาณที่ใช้

โดยประมาณ 80,000 บาท อายุการใช้งาน 1 ปี และแบบที่ 2 ติดต้ังตู้กรองฟิวเตอร์บริเวณดาดฟ้าด้าน

ทศิตะวันออก ในการติดตั้งรูปแบบน้ีจะต้องท าการเช่ือมต่อระบบเติมอากาศของแต่ละช้ัน เข้าด้วยกันให้

เป็นระบบเดียว งบประมาณที่ใช้โดยประมาณ 400,000 บาท โดยการลงทุนใน แบบที่ 2 จะมีจุดคุ้มทุนอยู่

ในปีที่ 4 เม่ือเปรียบเทยีบกบัแบบที่ 1 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ในการออกแบบระบบเติมอากาศของอาคารจะต้องมีการค านึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบกับตัว

อาคาร โดยจะต้องค านึงถึงทั้งปัจจัยภายนอกตัวอาคาร และภายในตัวอาคารด้วย 

 2. ในการออกแบบระบบเติมอากาศควรค านึงถึงปัญหาระยะยาวที่จะเกิดกับระบบ เช่นการท า

ความสะอาด และการซ่อมบ ารุง 

ภาพที ่5  จุดติดตั้งตู้กรองอากาศ 
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 3. ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะติดต้ังกับระบบของอาคารต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะ

ติดตั้ง 

 4. หลังจากการก่อสร้าง หรือติดตั้ งระบบแล้วควรจะมีการติดตามเก็บข้อมูลต่างๆ  

ที่ได้ก่อสร้าง หรือติดต้ังไปเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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