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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับกาซคารบอนไดออกไซดที่สะสมในหองนอนปรับอากาศของบานพักอาศัย
เนือ่ งจากหองนอนเปนหองทีม่ กี ารใชงานและเปดเครือ่ งปรับอากาศเปนระยะเวลานาน วิธดี าํ เนินการศึกษาใชวธิ สี าํ รวจ
ภาคสนามในบานใชงานจริงจํานวน 10 กรณีศึกษา การเก็บขอมูลใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรตรวจวัดระดับกาซ
คารบอนไดออกไซดเปนรายชั่วโมงขณะที่มีการใชงานปรับอากาศ จากการศึกษาพบวาหลังการใชงานไดประมาณ 2-3
ชั่วโมงระดับความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดภายในเริ่มสูงขึ้นเกิน 1,000-1,100 ppm ณ จุดนี้ถือไดวาการ
ระบายอากาศไมเพียงพอ ในกรณีที่มีผูใชงานในหองนอน 2 คน 3 คนและ 4 คน พบวาความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซดขึ้นสูงสุดถึง 1,900 ppm 2,178 ppm และ 2,665 ppm ตามลําดับ ณ จุดดังกลาวเริ่มมีผลกระทบ
ตอสุขภาพ ดังนั้น หองนอนควรมีการระบายอากาศโดยนําอากาศใหมภายนอกเขามา
คําสําคัญ: กาซคารบอนไดออกไซด คุณภาพอากาศภายในอาคาร
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Abstract
This research had an objective to study carbon dioxide gas accumulating in air-conditioned bedrooms
without mechanical ventilation in houses since they were occupied in an air-conditioning stage for
a long period. The methodology of the study was investigation in actual ten occupied houses. A
scientific instrument was installed to measure hourly carbon dioxide level during occupation under
air-conditioning stage. It was found that after two to three hours of occupation the carbon dioxide
level reached over 1,000-1,100 ppm. At this point it was considered that the ventilation of those
rooms were not enough. In cases of two, three and four occupants in bedrooms the carbon dioxide
levels could reach 1,900 ppm, 2178 ppm and 2,665 ppm accordingly. These carbon dioxide levels
had impact to occupants’ health. Therefore ventilation, bringing outside fresh air, in air-conditioned
bedrooms was necessary.
Keywords: Carbon Dioxide, Indoor Air Quality

บทนํา
ในสังคมปจจุบนั ผูค นหันมาสนใจตอสุขภาพตัวเองมากขึน้
และตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพอากาศภายใน
อาคารเปนองคประกอบหนึ่งที่จะสงผลตอสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ของผูอ ยูอ าศัย ในสภาพภูมอิ ากาศแบบรอน
ชืน้ การดํารงชีวติ ในเขตเมือง เชน กรุงเทพฯและปริมณฑล
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ผูคนจํานวนมากนิยมใชเครื่องปรับอากาศในอาคารพัก
อาศัยเพื่อปรับอากาศทําความเย็นภายในบานใหอยูใน
สภาวะสบาย หองทีน่ ยิ มติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศมากทีส่ ดุ
คือหองนอนเนือ่ งจากเปนหองทีใ่ ชงานบอยและผูอ ยูอ าศัย
ตองการความสบายในการนอนหลับพักผอนชวงกลางคืน
จากการสํารวจสอบถามเบื้องตนพบวา บานสวนใหญ
ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศมักจะไมมีระบบการระบาย

ธนิต จินดาวณิค

อากาศดวยวิธีกลที่นําอากาศใหมจากภายนอกเขามาใน
หองขณะทําการปรับอากาศ การปรับอากาศจะทําความ
เย็ น ให กั บ อากาศภายในห อ งเพี ย งอย า งเดี ย วโดยวิ ธี
หมุนเวียนอากาศภายในหองใหผานคอยลเย็นของเครื่อง
ปรับอากาศ อากาศภายนอกที่จะเขามาในพื้นที่ปรับ
อากาศไดจึงมีพียงแคการรั่วซึม (infiltration) ผานรอย
แยกตามกรอบประตู แ ละหน า ต า งภายนอกเท า นั้ น
อยางไรก็ตามการนําอากาศใหมภายนอกที่รอนและชื้น
เขามาก็สงผลตอภาระในการปรับอากาศ และหากมี
การนําอากาศใหมภายนอกเขามามากเกินความจําเปนก็
จะสงผลตอคาใชจายดานพลังงาน
ในการหายใจของคนเรารางกายจะใชกาซออกซิเจนใน
การสันดาปและปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา
การอยูอาศัยในหองปรับอากาศที่ปดทึบเปนระยะเวลา
ยาวนานเชนหองนอนจะทําใหปริมาณกาซออกซิเจนลด
ลงและปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซดกลับสะสม
เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ไมดตี อ สุขภาพของผูอ ยูอ าศัย การรัว่ ซึมของ
อากาศภายนอกเขามาตามรอยแยกของกรอบประตูและ
หนาตางนั้นไมนาจะเพียงพอที่ทําใหระดับกาซคารบอนไดออกไซดอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตที่มี
สุขลักษณะดีได
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการสะสม
ของกาซคารบอนไดออกไซดในหองนอนปรับอากาศทีไ่ มมี
การระบายอากาศดวยวิธกี ลขณะทีม่ กี ารใชงานจริงในชีวติ
ประจําวัน กาซอืน่ ๆ สารชีวภาพ ฝุน ละออง เชือ้ แบคทีเรีย
และเชื้อราในอากาศไมอยูในขอบเขตของการศึกษานี้
บานกรณีศึกษาที่เขาทําการเก็บขอมูลเปนบานรวมสมัย
ทั่วไปในยุคปจุบันที่มีการใชงานแบบปรับอากาศที่ไมมี
การระบายอากาศดวยวิธีกล และตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล พื้นที่ในบานที่ทําการศึกษาจะ
จํากัดอยูที่หองนอน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการใชเครื่อง
ปรับอากาศเปนระยะเวลายาวนานที่สุดในบานพักอาศัย
ทั่วไป

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
สวนประกอบของอากาศ
อากาศประกอบดวยกาซตาง ๆ ไอนํ้า และอนุภาคฝุน
ละอองปะปนกัน สวนผสมของอากาศตามสถานทีต่ า ง ๆ
อาจแตกตางกันบาง กาซที่เปนองคประกอบหลักใน
อากาศประกอบดวย ไนโตรเจน ออกซิเจน อารกอน
คารบอนไดออกไซด และกาซอื่น ๆ ปริมาณของกาซ
หลัก ๆ ในอากาศคิดเปนสัดสวนโดยปริมาตรเปนดังนี้
กาซไนโตรเจน 78.08 % กาซออกซิเจน 20.95 % กาซ
อารกอน 0.93 % กาซคารบอนไดออกไซด 0.03 % และ
กาซอื่น ๆ อีก 0.02 % ถาคิดเปน ppm (part per
million) โดยปริมาตรประมาณไดดังนี้ กาซไนโตรเจน
209,500 ppm กาซออกซิเจน 780,900 ppm กาซ
อารกอน 9,300 ppm และกาซคารบอนไดออกไซด 300
ppm ดวยนํ้าหนักแลวกาซคารบอนไดออกไซดมีนํ้าหนัก
โมเลกุลสูงที่สุดคือ 44.009 รองลงมาคือ กาซอารกอน
ก า ซออกซิ เ จน และก า ซไนโตรเจนมี นํ้ า หนั ก โมเลกุ ล
ที่ 38.948 31.998 และ 28.012 ตามลํ า ดั บ
คารบอนไดออกไซดเปนกาซไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมติดไฟ
มีความหนาแนน 1.98 kg/m3 ซึ่งเปนประมาณ 1.5 เทา
ของอากาศ
การหายใจและระดับกาซคารบอนไดออกไซด
ที่มีผลตอมนุษย
กาซออกซิเจนเปนกาซทีส่ าํ คัญของมนุษยและสิง่ มีชวี ติ ทัง้
หลาย มนุษยหายใจเอากาซออกซิเจนเขาไปสันดาปกับ
อาหารภายในเซลและใหพลังงานออกมาเพื่อนําไปใช
ในกิจกรรรมตาง ๆ การหายใจของคนเราจะปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกมา ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทรี่ า งกายปลอยออกมาสัมพันธกับระดับการเผา
ผลาญของกิ จ กรรม ลมหายใจออกของมนุ ษ ย มี ก  า ซ
คารบอนไดออกไซดประมาณรอยละ 5.6 ผูใ หญโดยเฉลีย่
ลมหายใจออกมี ก  า ซคาร บ อนไดออกไซด ป ระมาณ
35,000 ถึง 50,000 ppm (สูงกวาอากาศภายนอก 100
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เทา) ในอาคารมนุษยเปนตนกําเนิดหลักที่กอใหเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซด กาซคารบอนไดออกไซดภายใน
อาคารที่สูงเพิ่มขึ้นมีผลมาจากจํานวนผูใชอาคาร ระยะ
เวลาที่อยูในอาคาร และการนําอากาศใหมภายนอก
เขามา ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในหอง
ปดขนาด 3.5 x 4 ตารางเมตรสามารถเพิ่มขึ้นจาก 500
ถึง 1,000 ppm ภายใน 45 นาที The National
Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) ระบุวาอากาศภายในที่มีความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซดเกิน 1,000 ppm ถือวามีการระบาย
อากาศไมเพียงพอ
ระดับกาซคารบอนไดออกไซดภายในอาคารทีส่ งู จะกอให
เกิดอาการงวงซึม ปวดหัว และทํางานไดไมดี การขาด
ออกซิเจนหรือไดรับคารบอนไดออกไซดเขาไปมากจะ
ทําใหเลือดเปนกรด เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด
กระตุน ระบบการหายใจเร็วขึน้ ทําใหหวั ใจเตนเร็ว และกด
สมอง อาการทางคลินกิ เปนดังนี้ อาการระยะยาวผลของ
การไดรับกาซคารบอนไดออกไซดสูงกวาปกติไปนาน ๆ
อาจทําใหปวดหัวบอย กดสมอง มึนงง งวงซึม เครียด
ความดันโลหิตและอัตราการหายใจอาจเพิ่มสูงขึ้นได
อาการเฉียบพลันจากการสูดหายใจเอากาซคารบอนไดออกไซดเปนจํานวนมากในระยะแรกทําใหเกิดอาการ
หายใจเร็ว หายใจลึกขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเตน
เร็ว ชีพจรเร็ว หากไดรับในปริมาณมากขึ้นจะเริ่มมีผลกด
สมอง ทําใหซมึ ลง ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ มึนงง สับสน
การไดยินลดลง และรบกวนการมองเห็นเนื่องจากสมอง
ถูกกดการทํางาน ที่ผิวหนังจะเกิดหลอดเลือดขยายตัว
เหงื่อออก กลามเนื้อกระตุก (tremor) อาจพบมีคลื่นไส
อาเจียน และทองเสีย บางรายอาจมีอาการคลั่ง (panic)
หากไดรับปริมาณสูงมากจะทําใหหมดสติและเสียชีวิตใน
ที่สุด ระดับกาซคารบอนไดออกไซดที่ 2,500 ppm ถึง
5,000 ppm กอใหเกิดอาการปวดหัว มึนงง คลืน่ ไส และ
อาการอื่ น ๆ เกิ ด ขึ้ น ได เ มื่ อ อยู  ใ นที่ ที่ มี ร ะดั บ ก า ซ
คารบอนไดออกไซดสูงกวา 5,000 ppm เปนเวลาหลาย
ชั่วโมง ระดับกาซคารบอนไดออกไซด ที่ 40,000 ppm
เกิดอันตรายตอสุขภาพและเสียชีวิตทันที
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Lipsett, Shusterman และ Beard ไดบันทึกผลของ
คารบอนไดออกไซดความเขมขนสูง(มากกวาที่พบใน
อาคารทั่วไป)ที่มีผลตอสุขภาพมนุษยวา ที่ระดับมากกวา
20,000 ppm จะทําใหหายใจลึกขึ้นที่ระดับ 40,000
ppm เพิม่ ระดับการหายใจอยางชัดเจน ทีร่ ะดับ 100,000
ppm กอใหเกิดการรบกวนการมองเห็น กลามเนือ้ กระตุก
และหมดสติ และที่ระดับ 250,000 ppm (ความเขมขน
25%) ทําใหตาย
Satish และคณะได ทํ า การศึ ก ษาความเข ม ข น ก า ซ
คารบอนไดออกไซดที่สูงขึ้นในอาคารตอสมรรถนะการ
ทํางานดวยการทดลองใชอาสาสมัคร 22 คนใหไดรับ
คารบอนไดออกไซดที่ระดับ 600 1,000 และ 2,500
ppm ในหองทดลองที่เสมือนสํานักงาน โดยแบงอาสา
สมัครออกเปน 6 กลุม แตละกลุมอยูในสภาวะระดับ
คารบอนไดออกไซดที่กําหนดเปนระยะเวลา 2.5 ชั่วโมง
ทั้งหมดทดลองภายในหนึ่งวัน ผลการศึกษาพบวาความ
สามารถในการตัดสินใจลดลงอยางมีนยั ยะสําคัญเชิงสถิติ
หองทีม่ รี ะดับคารบอนไดออกไซด 1,000 ppm เปรียบเทียบ
กับในหองที่มีคารบอนไดออกไซด 600 ppm สมรรถนะ
ในการตัดสินใจลดลงอยางมีนัยยะสําคัญที่สเกล 6 ใน 9
เมตริก และหองทีม่ รี ะดับคารบอนไดออกไซด 2,500 ppm
เปรียบเทียบกับในหองทีม่ คี ารบอนได-ออกไซด 600 ppm
สมรรถนะในการตัดสินใจลดลงอยางมีนยั ยะสําคัญทีส่ เกล
7 ใน 9 เมตริก
มาตรฐานระดับกาซคารบอนไดออกไซด
ในอาคาร
โดยปกติอากาศภายนอกจะมีกา ซคารบอนไดออกไซดอยู
ราว 300 ถึง 400 ppm ระดับกาซคารบอนไดออกไซด
ในอาคารขึน้ อยูก บั จํานวนคน ระยะเวลาทีเ่ ขาอยู ปริมาณ
อากาศภายนอกที่เขามา ขนาดของหอง ผลผลิตเผาไหม
ที่เขามาภายใน เชน ไอเสียรถยนต เตาเผา การสูบบุหรี่
และความเขมขนคารบอนไดออกไซดภายนอก

ธนิต จินดาวณิค

Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) และ American Conference of
Government Industrial Hygienists (ACGH) ระบุ
ระดับคารบอนได-ออกไซดแนะนําสูงสุดที่คนเขาอยูใน
ชวงเวลา 8 ชั่วโมงเฉลี่ย (time weighted average)ไม
เกินระดับ 5,000 ppm ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่ อ ง ความปลอดภั ย กั บ ภาวะแวดล อ ม (สารเคมี )
พ.ศ. 2520 กําหนดคาความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดไมเกิน 5,000 ppm
ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) ได
ออกมาตรฐาน ANSI/ASHRAE 62-1989 การระบาย
อากาศสําหรับคุณภาพอากาศภายในทีย่ อมรับ ซึง่ ระบุคา
แนะนํา (guideline) ของกาซคารบอนไดออกไซดใน
อาคารไมเกิน 1,000 ppm โดยขึ้นกับสมมุติฐานการนํา
อากาศภายนอกเขามาในอัตรา 15 cfm (cubic feet per
minute) ตอคนและอากาศภายนอกมีความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซดที่ 300 ppm ตอมาในป ค.ศ. 1999
มาตรฐาน ANSI/ASHRAE 62-1999 การระบายอากาศ
สํ า หรั บ คุ ณ ภาพอากาศภายในที่ ย อมรั บ ออกมาโดย
กําหนดใชคาความแตกตางความเขมขนคารบอนไดออกไซดภายในและภายนอกที่ 700 ppm กับการระบาย
อากาศขั้นตํ่าแทนที่จะใชคาสัมบูรณ (absolute) 1,000
ppm และคานี้ถูกระบุเปนขอมูลตอมาจนถึงมาตรฐาน
ANSI/ASHRAE 62.1-2016 การระบายอากาศสําหรับ
คุณภาพอากาศภายในทีย่ อมรับ อยางไรก็ตามระดับความ
เขมขนคารบอนไดออกไซดดังกลาวไมเกิดความเสี่ยงตอ
สุขภาพแตใชเปนเกณฑความสบายมนุษยดานกลิ่นและ
คุณภาพอากาศภายในอาคาร (indoor air quality) ทัง้ นี้
เนื่องจากการหายใจของคนกอมลภาวะและกลิ่นออกมา
(odorous bioeffluents) ระดับคารบอนไดออกไซดที่
ASHRAE ออกมาเปนคาแนะนํา (guideline) ไมใชคา
มาตรฐาน (standard)
ในอาคารที่มีกาซคารบอนไดออกไซดเกิน 1,000 ppm
หรือมีคารบอนไดออกไซดภายในสูงกวาคารบอนไดออกไซดภายนอก 700 ppm ในระดับคงที่ (steady-

state) ถือวาอาคารนัน้ มีการระบายอากาศไมเพียงพอควร
มีการระบายอากาศโดยนําอากาศภายนอกเขามาในอัตรา
15 cfm/person (7.5 L/s/person) การใชเครื่องวัดคา
คารบอนไดออกไซดเพื่อควบคุมอัตราการระบายอากาศ
หรือการนําอากาศภายนอกเขามาในระบบปรับอากาศ
เปนวิธที เี่ รียกวา DCV (demand controlled ventilation)
การหาอัตราการระบายอากาศสามารถคํานวณไดโดย
อัตราการระบายอากาศเทากับคา 10,500 หารดวยความ
แตกต า งความเข ม ข น คาร บ อนไดออกไซด ร ะหว า ง
ภายนอกกับภายใน อัตราการระบายอากาศทีไ่ ดมหี นวย
เปนลูกบาศกฟุตตอนาที (cfm) ตอคน

วิธีการศึกษา
การศึกษาใชวธิ กี ารสํารวจภาคสนามเก็บขอมูลจากการใช
งานจริงของบานพักอาศัยในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
จํานวน 10 กรณีศกึ ษาและนําผลทีไ่ ดมาประมวลและสรุป
ผล การเก็บขอมูลไดรบั ความรวมมือจากอาสาสมัครทีเ่ ปน
เจาของอาคารและเปนผูใชหองนอนเปนผูนําเครื่องมือ
เขาไปติดตัง้ ในหอง ผูศ กึ ษาไมไดเขาไปในบานและในหอง
นอนทีท่ าํ การเก็บขอมูลเพือ่ ศึกษากายภาพภายในและไม
ไดสังเกตการณพฤติกรรมในการใชหองนอนของอาสาสมัครที่เขารวมโครงการเนื่องจากเปนการละเมิดความ
เปนสวนตัวของอาสาสมัครผูเ ขารวมโครงการ ขอมูลระดับ
กาซคารบอนไดออกไซดที่ปรากฏเริ่มจากการเปดเครื่อง
ปรับอากาศจนถึงการปดเครื่องปรับอากาศ
การเก็บขอมูลระดับกาซคารบอนไดออกไซดจะบันทึกเปน
รายชัว่ โมงระยะเวลาตอเนือ่ งหนึง่ คืน เครือ่ งมือจะถูกติดตัง้
ในหองนอนปรับอากาศของตัวอยางกรณีศกึ ษา หัววัดกาซ
จะติดตั้งในระดับความสูงของศีรษะ ณ โตะขางหัวนอน
ขณะนอนหลับที่ความสูงประมาณ 45-60 เซนติเมตร
นอกเหนือจากนั้นขอมูลสภาพแวดลอมทั่วไปไดรับการ
บันทึกดวย เชน เจาของอาคาร สถานที่ตั้ง วันที่ติดตั้ง
เครื่องมือ จํานวนผูใชงาน เวลาเปดปดเครื่องปรับอากาศ
อุณหภูมิที่ตั้งไวของเครื่องปรับอากาศ พื้นที่และปริมาตร
หอง ชนิดและขนาดหนาตางหรือชองเปด เปนตน
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เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บคากาซคารบอนไดออกไซดเปนเครือ่ งมือ
ที่ผลิตโดย Lutron รุน MCH-383SD หัววัด NDIR มี
ชวงการวัด 0 ถึง 4,000 ppm ความละเอียดการแสดงผล
(resolution) 1 ppm และมีความแมนยํา (accuracy)
± 40 ppm (≤ 1,000 ppm) ฟงกชั่นบันทึกขอมูลดวย
SD Card ดังแสดงในภาพที่ 1

ผลการศึกษา
หองนอนที่ทําการศึกษามีจํานวนผูใชงาน 1-4 คน ขนาด
พื้นที่ประมาณ 12.00-20.50 ตารางเมตร (เฉลี่ย 15.51
ตารางเมตร) ปริมาตรหอง 31.00-53.30 ลูกบาศกเมตร
(เฉลี่ย 40.92 ลูกบาศกเมตร) ความยาวรอยแยกชองเปด

ภาพที่ 1 เครื่องมือตรวจวัดกาซคารบอนไดออกไซด

ตารางที่ 1 สรุปกายภาพหองนอนของ 10 กรณีศึกษา
No. of
Occupants

Area of
Room (m2)

Volume of
Room (m3)

Crack
Length (m)

Type of
Opening

Material of
Opening

Case 1

2

17.10

44.46

22.30

Slide

UPVC

Case 2

3

12.80

33.28

10.90

Slide

UPVC

Case 3

3

16.32

42.43

12.60

Slide

UPVC

Case 4

4

20.50

53.30

26.90

Slide

UPVC

Case 5

1

12.00

31.00

10.00

Slide

UPVC

Case 6

4

16.00

41.60

13.50

Swing

Wood

Case 7

2

16.32

42.43

13.70

Slide

UPVC

Case 8

3

17.10

44.46

22.30

Slide

UPVC

Case 9

2

12.00

31.20

21.50

Slide

UPVC

Case 10

2

15.00

45.00

10.70

Slide

Alumimiun

15.51

40.92

16.44

Case No.

Average
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10.00-26.90 เมตร (เฉลีย่ 16.44 เมตร) ลักษณะชองเปด
เปนบานเลื่อนเปดสวนสองทางเปนสวนใหญกับบานเปด
วัสดุบานกรอบเปน UPVC ไม และอลูมิเนียม ดังแสดง
ในตารางที่ 1
จากการสํารวจพบวาระยะเวลาชั่วโมงในการใชหองนอน
ขณะปรับอากาศอยูที่ 7.00 ชั่วโมง จนถึง 11.50 ชั่วโมง
โดยประมาณหรือเฉลี่ย 9.26 ชั่วโมง จาก 10 กรณีศึกษา
พบวามี 2 กรณีศกึ ษาทีค่ วามเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดไมเกิน 1,000-1,100 ppm นั่นคือกรณีศึกษาที่
7 ซึ่งมีผูใชงาน 2 คนเปนผูหญิงรูปรางเล็กและเด็กอายุ 6
ขวบ และกรณีศกึ ษาที่ 8 ทีอ่ าจมีการรัว่ ซึมจากประตูบาน
เลื่อนภายในหองนอน

จากกรณีศึกษาสวนใหญหลังจากเปดเครื่องปรับอากาศ
และเขาใชหอ งนอน 2 ถึง 3 ชัว่ โมงระดับความเขมขนของ
กาซคารบอนไดออกไซดเริม่ สูงเกิน 1,000 ppm ในกรณี
ที่มีผูใชงานในหองนอน 1 คน 2 คน 3 คนและ 4 คนพบ
วาความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นสูงสุดถึง
1,360 ppm 1,900 ppm 2178 ppm และ 2,665 ppm
ตามลําดับ คาเฉลี่ยความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดตลอดการใชงานอยูท ี่ 1,244 ppm และคาเฉลีย่
สูงสุดของกาซคารบอนไดออกไซดอยูที่ 1,607 ppm
ผลการศึกษาระดับความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในหองนอนปรับอากาศกรณีใชงานจริงจํานวน
10 กรณีศึกษาสรุปออกมาดังในตารางที่ 2 และแผนภูมิ
ในภาพที่ 2, 3, 4 และ 5

ตารางที่ 2 ผลสรุปการศึกษาของ 10 กรณีศึกษา
Case No.

No. of Occ.

Hour of A/C
(hr.)

CO2 >1000
ppm at Hr.

Ave CO2
(ppm)

Peak CO2
(ppm)

Case 1

2

9.33

3

1,114

1,357

Case 2

3

7.00

3

1,366

2,108

Case 3

3

10.50

3

1,559

2,178

Case 4

4

9.75

2

1,701

2,665

Case 5

1

11.5

2.5

1,192

1,360

Case 6

4

8.75

0.1

1,426

1,500

Case 7

2

9.85

0.1

887

985

Case 8

3

8.32

8

893

1,010

Case 9

2

10.55

4

986

1,403

Case 10

2

7.05

2

1,320

1,900

Average

2.6

9.26

2.77

1,244

1,647

59

คารบอนไดออกไซดภายในหองนอนปรับอากาศที่ไมมีการระบายอากาศดวยวิธีกล

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงความเขมขนคารบอนไดออกไซด (ppm) ขณะเปดเครื่องปรับอากาศของ 10 กรณีศึกษา

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงความเขมขนคารบอนไดออกไซด (ppm) กรณีมีผูใชงาน 2 คน
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กรณีที่มีผูใชงานในหองนอน 2 คน พบวาหลังจากการใช
งานไปแลวประมาณ 3 ชั่วโมง 3 ใน 4 กรณีศึกษามีระดับ
กาซคารบอนไดออกไซดสะสมสูงเกิน 1,000 ppm และ
ความเข ม ข น ของก า ซคาร บ อนไดออกไซด เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
ประมาณ 1,400 จนถึง 1,900 ppm ในชวงทายของ

การใชงาน มีกรณีศึกษาที่ 7 ที่ความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซดไมเกิน 1000 ppm อาจเนื่องจาก
ผูใชอาคารเปนผูหญิงรูปรางเล็กกับเด็กอายุ 6 ขวบ
ประกอบกับปริมาตรหองนอนทีม่ ขี นาดคอนขางใหญกวา
คาเฉลี่ยของกรณีศึกษาทั้งหมด

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงความเขมขนคารบอนไดออกไซด (ppm) กรณีมีผูใชงาน 3 คน

กรณีที่มีผูใชงานในหองนอน 3 คน พบวาหลังจากการใช
งานไปแลวประมาณ 2.5 ชั่วโมง 2 ใน 3 กรณีศึกษามี
ระดับกาซคารบอนไดออกไซดสะสมสูงเกิน 1,000 ppm
และความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มสูง
มากกวา 2,000 ppm และสามารถขึ้นไปถึงประมาณ
2,300 ppm หลังการใชงานเกิน 8 ชัว่ โมง ในกรณีศกึ ษา

ที่ 8 ที่ระดับความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด
สะสมไมสงู มาก อาจเนือ่ งจากในหองนอนมีประตูหอ งนํา้
เปนประตูบานเลือ่ นขนาดใหญและหนาตางหองนํา้ ถูกเปด
ไวตลอดเวลา อาจมีการรัว่ ซึมของอากาศภายนอกเขามา
ไดมากกวากรณีศึกษาอื่น ๆ
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ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงความเขมขนคารบอนไดออกไซด (ppm) กรณีมีผูใชงาน 4 คน

กรณีทมี่ ผี ใู ชงานในหองนอน 4 คน ในกรณีศกึ ษาที่ 4 พบ
วาหลังจากการใชงาน 2 ชัว่ โมงครึง่ ระดับกาซคารบอนไดออกไซดสะสมเริ่มสูงเกิน 1,000 ppm และความเขมขน
ของกาซคารบอนไดออกไซดสงู เกิน 2,000 ppm หลังการ
ใชงานเกิน 8 ชั่วโมง และเพิ่มสูงมากกวา 2,500 ppm
เมื่อใชงานเกิน 10 ชั่งโมง ในกรณีศึกษาที่ 6 เปนที่นา
สังเกตวาระดับกาซคารบอนไดออกไซดสะสมสูงขึ้นไม
มากเหมือนกรณีศึกษาที่ 4 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะ
และวัสดุของบานเปดเปนบานเปดไมที่มีรอยแยกตาม
กรอบหนาตางมากกวาบานเปดแบบ UPVC ของกรณี
ศึกษาที่ 4 ทําใหการรั่วซึมของอากาศเขามาในหองนอน
ไดมากกวากรณีศึกษาอื่น ๆ

บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา หองนอนปรับอากาศทีไ่ มมกี าร
ระบายอากาศดวยวิธกี ล 8 ใน 10 กรณีศกึ ษามีระดับกาซ
คารบอนไดออกไซดสะสมสูงเกิน 1,000-1,100 ppm
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สวนใหญหลังการใชงานไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงระดับ
ความเขมขนกาซคารบอนไดออกไซดภายในเริม่ สูงขึน้ เกิน
1,000-1,100 ppm ณ จุดนี้ถือไดวามีการระบายอากาศ
ไมเพียงพอตามคาแนะนําของ ANSI/ASHRAE 62.12016 การระบายอากาศสําหรับคุณภาพอากาศภายในที่
ยอมรับ และมาตรฐานของ The National Institute for
Occupational Safety and Health
สวนอีก 2 กรณีศึกษาที่ระดับกาซคารบอนไดออกไซด
สะสมไมเกิน 1,000-1,100 ppm อาจเนื่องมาจากผูใช
หองนอนมีขนาดรางกายเล็ก ในบางกรณีอาจมีการรั่วซึม
จากประตูภายในของหองนอนทีม่ มี ากกวากรณีศกึ ษาอืน่ ๆ
กรณีที่มีผูใชงาน 2 คนพบวา ความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซดสามารถเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1,400
จนถึง 1,900 ppm ในกรณีที่มีผูใชงาน 3 คนความ
เขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดอาจเพิ่มสูงมากกวา
2,000 ppm และสามารถขึน้ ไปถึงประมาณ 2,300 ppm
ไดหลังการใชงานเกิน 8 ชั่วโมง และในกรณีที่มีผูใชงาน
4 คน ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดสูงเกิน
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2,000 ppm ไดหลังการใชงานเกิน 8 ชัว่ โมง และสามารถ
เพิ่มสูงมากกวา 2,500 ppm เมื่อใชงานเกิน 10 ชั่งโมง
ณ ระดับกาซคารบอนไดออกไซดที่สูงมากกวา 2,0002,500 ppm จะมีผลตอสุขภาพอาจกอใหเกิดอาการ
งวงซึม และปวดหัวได
ดังนัน้ เพือ่ คงคุณภาพอากาศภายในหองนอนทีด่ แี ละเพือ่
สุขภาพของผูใชงานหองนอนควรจะมีการระบายอากาศ
โดยนําอากาศใหมภายนอกเขามา การระบายอากาศ
สามารถทําไดโดยการระบายอากาศดวยวิธธี รรมชาติหรือ
ดวยวิธกี ล สําหรับหองนอนปรับอากาศการระบายอากาศ
ควรใชวธิ กี ล และควบคุมปริมาณอากาศใหมภายนอกเขา
มาในปริมาณที่เหมาะสม การเลือกขนาดพัดลมระบาย
อากาศใหสมดุลยกบั ลักษณะหองนอนและจํานวนผูใ ชงาน
จะชวยทําใหคณ
ุ ภาพอากาศภายในอยูใ นระดับมาตรฐาน
และประหยัดพลังงานเครือ่ งปรับอากาศ หากเลือกพัดลม
ระบายอากาศที่มีขนาดใหญเกินไปก็จะเปนภาระกับ
เครื่องปรับอากาศทําใหใชพลังงานไฟฟามาก สวนการ
ระบายอากาศดวยวิธธี รรมชาติโดยการเปดหนาตางขณะ
ใชเครือ่ งปรับอากาศสามารถกระทําไดโดยเปดชองเปดจน
ระดับกาซคารบอนไดออกไซดอยูในระดับที่ยอมรับได
อยางไรก็ตามจะไมสามารถควบคุมปริมาณอากาศใหมเขา
มาในระดับที่คงที่ได และอาจสิ้นเปลืองพลังงานที่ใชใน
การปรับอากาศ
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาคสนามเบื้องตนจาก
หองนอนและผูใชงานที่คอนขางหลากหลายตามบาน
ทั่วไปที่มีการใชงานจริง ดังนั้น จึงมีตัวแปรอิสระจํานวน
มากที่ผูศึกษาไมสามารถควบคุมได ผลการศึกษาที่ไดจึง
เป น เพี ย งแนวโน ม ของระดั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของก า ซ
คารบอนไดออกไซดในหองนอนปรับอากาศที่ไมมีการ
ระบายอากาศดวยวิธกี ล ลักษณะการสะสมและการเพิม่
ขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซดจากการศึกษาในครั้งนี้
อาจไมตรงหรือเกิดขึน้ กับกรณีอนื่ ก็เปนได มีตวั แปรหลาย
ตัวแปรที่สามารถสงผลกระทบตอระดับการสะสมของ
กาซคารบอนไดออกไซดได เชน เพศ อายุ ขนาดรางกาย
และระดับการเผาผลาญของกิจกรรมทีส่ ง ผลตอปริมาณที่
รางกายปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ขนาดและ

ปริมาตรของหอง ลักษณะและวัสดุของการกอสรางของ
ห อ ง ประตู แ ละหน า ต า งที่ มี ผ ลต อ การรั่ ว ซึ ม อากาศ
ทิศทางของหองและแรงลมภายนอกที่กระทําตอหองที่
สงผลตอการรั่วซึมอากาศ เปนตน หากมีการศึกษาตอไป
ในอนาคตดวยวิธีการทดลองในหองทดลองที่สามารถ
ควบคุมตัวแปรอิสระตางดังกลาวได จะทราบถึงอิทธิพล
ของแตละตัวแปรตอระดับกาซคารบอนไดออกไซดสะสม
ในหอง และไดผลการศึกษาที่ละเอียด ลึก และแมนยํา
กวานี้

บรรณานุกรม
“กาซคารบอนไดออกไซด ขอมูลทั่วไปอันตรายที่เกิดจาก
คารบอนไดออกไซด.” สืบคน 14 มิถุนายน 2559.
http://www.thaieditorial.com/tag/.
“คารบอนไดออกไซด.” สืบคน 14 มิถนุ ายน 2559. https://
th.wikipedia.org/wiki/.
จุฑารัตน ฉัตรวิรยิ าวงศและวิวฒ
ั น เอกบูรณะวัฒน. “Carbon
Dioxide.” สืบคน 14 มิถุนายน 2559. http://www.
summacheeva.org/index_thaitox_carbon_
dioxide.htm.
“สวนประกอบของอากาศ.” สืบคน 14 มิถุนายน 2559.
http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Internal%20
Combustion%20Engine%20Part%20I/3_1.html.
“องคประกอบของอากาศ.” สืบคน 14 มิถุนายน 2559.
http://physicsworld.nanacity.com/physicsworld/
lesson/world4.htm?ckattempt=1.
63

คารบอนไดออกไซดภายในหองนอนปรับอากาศที่ไมมีการระบายอากาศดวยวิธีกล

ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists). TLVs and BEIs. Cincinnati,
OH.: American Conference of Governmental
Industrial Hygienists, 2011.
American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers. ANSI/ASHRAE 62.12016: Ventilation for Acceptable Indoor Air
Quality. Atlanta, GA.: ASHRAE Headquarters,
2016.
“ASHRAE Technical FAQ.” Accessed July 1, 2016.
https://www.ashrae.org/File%20Library/
docLib/.../TC-04-03-FAQ-35.pd.
“Carbon Dioxide (CO2).” Accessed July 12, 2016.
http://www.health.state.mn.us/divs/eh/
indoorair/co2/.
Greiner, Tom. “Indoor Air Quality: Carbon
Monoxide and Carbon Dioxide (AEN-125).”
Accessed July 1, 2016. http://www.abe.iastate.
edu/extension-and-outreach/indoor-air-qualitycarbon-monoxide-and-carbon-dioxide-aen-125/.
“Indoor Air Quality.” Accessed June 14, 2016.
https://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_air_quality.
Lipsett, M.J., Shusterman, D.J. and Beard, R.R.
“Inorganic Compounds of Carbon, Nitrogen, and
Oxygen.” In Patty’s Industrial Hygiene and
Toxicology, G.D. Clayton and F.D. Clayton, eds.
New York: John Wiley & Sons, 1994.
National Institute for Occupational Safety and
Health. “Indoor Environmental Quality:
Building Ventilation.” Accessed October 8,
2008. http://www.cdc.gov/niosh/topics/
indoorenv/BuildingVentilation.html.

64

OSHA (Occupational Safety and Health
Administration). “Sampling and Analytical
Methods: Carbon Dioxide in Workplace
Atmospheres.” Accessed May 7, 2012. http://
www.osha.gov/dts/sltc/methods/ino rganic/
id172/id172.html.
Petty, Stephen. “Summary of ASHRAE’s Position
on Carbon Dioxide (CO2) Levels in Spaces”.
Accessed July 1, 2016. www.eesinc.cc/
downloads/CO2positionpaper.pdf.
Prill, Rich. “Why Measure Carbon Dioxide Inside
Buildings?” Accessed July 1, 2016. www.energy.
wsu.edu/Documents/CO2inbuildings.pdf.
“Study: Bad In-Flight Air Exacerbated by
Passengers.” Talk of the Nation, National Public
Radio. September 21, 2007.
Usha, Satish, Mark J. Mendell, Krishnamurthy,
Shekhar, Toshifumi, Hotchi, Douglas, Sullivan,
Siegfried, Streufert and William J., Fisk. “Is CO2
an Indoor Pollutant? Direct Effects of Low-toModerate CO2 Concentrations on Human
Decision-Making Performance.” Environ Health
Perspect. Accessed July 13, 2016. DOI:10.1289/
ehp.1104789. http://ehp.niehs.nih.gov/
1104789/.

