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หนวยที่ 2 การระบายอากาศแบบทั่วไป
การ ระบาย อากาศ เปน วิธี การ ควบคุม มลพิษ ทาง อากาศ ที่ ได ผล ดี ยิ่ง วิธี หนึ่ง โดย อาศัย หลัก การ เคลื่อนยาย อากาศ ที่ ปน เปอนดวย
มลพิษ ออก ไป จาก สถาน ประกอบ การ โดย ให ไหล ไป ใน ทิศทาง และ ดวยความเร็ว ที่ ตองการ ทําให สา มารถ กําจัด มลพิษ ความ รอน
ความชื้น กลิ่น รบกวน ควัน และ มลพิษ อยาง อื่นให ออก ไป จาก ที่ ปฏิบัติ งาน และ ให อากาศ ที่ บริสุทธิ์ หรือ อากาศ ที่ มี สมบัติ ที่ ตองการ
ไหล เขา มาแทนที่
การ ระบาย อากาศ หมาย ถึง การจัดการเคลื่อนยายอากาศดวยปริมาณที่กําหนดใหไหลไปในทิศทาง และดวยความเร็วที่ตองการสามารถกําจัด
มลพิษ ความ รอน ความชื้น กลิ่น รบกวน ควัน และ อื่นๆ ให ออก ไป จาก ที่ปฏิบัติ งาน และ ให อากาศ บริสุทธิ์ เขา มา แทนที่
การ ระบาย อากาศ เปน วิธี การดาน วิศวกรรม ที่ มี ความ สําคัญ มาก ตอ งาน ดาน สุข ศาสตร อุตสาหกรรม ใน อัน ที่ จะ
ปรับปรุง หรือ ธํารง ไว ซึ่ง คุณภาพ ของ อากาศ ใน สิ่ง แวดลอม การ ทํางาน ดัง นั้น จึง พอที่ จะ นิยาม คํา วา “การ ระบาย อากาศ” ได อยาง
กวางๆ คือ “วิธี การ ควบคุม สิ่ง แวดลอม การ ทํางาน โดย อาศัย หลัก การ ไหล ของ อากาศ” สําหรับ การ ระบาย อากาศ
ใน อุตสาหกรรม นั้น การ ไหล ของ อากาศ อาจ จะ นํา มา ใช เพื่อ
- การ ทําความ รอน หรือ ความ เย็น หมาย ถึง การ ปรับ อุณหภูมิ ของ อากาศ ให รอน หรือ เย็น
- การ ขจัด สิ่ง ปน เปอน หรือ สิ่ง เจือปน ใน อากาศ
- การ ทําให สิ่ง ปน เปอน ใน อากาศ เจือ จาง ลง
- การ เพิ่ม เติม อากาศ สู บริเวณ งาน
สิ่งปนเปอนในอากาศ เกิด จาก การ ใช สาร เคมี ชนิด ตางๆ และ วัตถุ ดิบ อื่นๆ ใน การ ผลิต ซึ่ง มี กรรมวิธี และ กระบวนการผลิต ที่ แตก ตาง
กัน อาจ จะ มี การ บด การ ขัด การ ทุบ การ ตี การ ปน การ ระเบิด การ ตม การ อบ การ ฉีด พน การ รม เปนตน จาก กรรมวิธี การ ดัง กลาว ก็
อาจ จะ มี การ เกิด ฝุน ละออง ไอ สาร กาซ ควัน ฟูม เกิด ขึ้น ซึ่ง อาจ จะ อยู ใน รูป ของ ผลผลิต หรือ ของ เสีย ที่ ตอง กําจัด
ประโยชน ของ การ ระบาย อากาศ เปน วิธี การ ที่ มี ความ สําคัญ อย าง ยิ่ง ใน บรรดา มาตรการ ปองกัน และ ควบคุม อันตราย จาก สภาพ
แวดลอม การ ทํางาน ทั้งนี้ เพื่ อ ผล ใน ดาน การ ปองกัน อันตราย ที่ อาจ จะ เกิด ตอ สุขภาพ อนามั ย ของ คน งาน หรื อ บุคคล ที่ คลุกคลี หรือ
เกี่ยวของ กับ สิ่ง ปน เปอน ใน อากาศ ของ หอง หรือ บริเวณ ที่ทํางาน
1. การ ระบาย อากาศ จะ สามารถ ปองกัน มิ ให เกิด อัคคี ภัย และ การ ระเบิด ได
2. การ ระบาย อากาศ จะ สามารถ ควบคุ ม ระดับ สิ่ง ปน เปอน ใน อากาศ หอง ทํางาน ให อยู ใน ระดับ ที่ ปลอดภัย
3. การ ระบาย อากาศ ยัง สามารถ ควบคุม ความ รอน และ ความชื้น ให อยู ใน ระดับ ที่ คน งาน จะ รูสึก สบาย ได
4. วิธี การ ระบาย อากาศ ที่ เหมาะ สม จะ สามารถ ดัก เก็บ วัสดุ ที่ ฟุง กระจาย กลับ มา ใช ประโยชน ได อีก
5. การ ระบาย อากาศ ที่ ดี ยัง สามารถ ดัก เก็บ ฝุน หรือ สิ่ง ปน เปอน ใน อา กา ศอื่นๆ ไว กอน ที่ จะ ปลอย ออก สูภายนอก โรงงาน ไป ทําให
อากาศ ใน ชุมชน สกปรก กอ ปญหา มลพิษ ทาง อากาศ ขึ้น
คํานิยามที่เกี่ยวของ กับ การ ระบาย อากาศ
คํา นิยาม ที่ เกี่ยวของ กับ การ ระบาย อากาศ ไดแก ความ หนา แนน ของ อากาศ ความถวง จํา เพา ะของ กาซน้ํา หนัก โมเลกุล ของ อากาศ
สภาวะ มาตรฐาน ของ อากาศ ความ ดัน บรรยากาศ อัตรา การ ไหล ของอากาศ และ สภาวะ มาตรฐาน กฎ ของ กาซ ที่ สําคัญ คือ ความ
สัมพันธ ของ ความ ดัน อุณหภูมิ และปริ มาตร ของ กาซ อากาศ ที่ มี ไอ น ำ มี คุณสมบัติ แตก ตาง จาก อากาศ แหง ซึ่ง มี แผนภูมิ ไซ โค
เมตริกแสดง คาที่ เปน คุณสมบัติ ทาง ฟสกิ ส ของ อากาศ และ ไอ น้ํา
1. ความ หนา แนน ของ อากาศ ( ) คือ มวล/หนึ่ง หนวย ปริมาตร ใน ที่ นี้ จะ ใช หนวย Ibm/ft3 (pound mass/
ft3) ซึ่ง ที่ ความ ดัน บรรยากาศ ปกติ (14.7 psia) อุณหภูมิ หอง (70 oF) และ
2. ความถวงจําเพาะ ของ กาซ (specific gravity) คือ สัดสวน ของ มวล กาซ หรือ ไอ ระ เหย ใดๆ ตอ มวล ของ อากาศ
ที่ มี ปริมาตร เทา กัน เชน ความถวงจําเพาะ ของ กาซ คารบอนมอนอกไซด (CO) = 0.968 หมายความ วา CO มี มวล เปน
96.8% ของ อากาศ
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3. น้ํา หนัก โมเลกุล (Molecular Weight, M.W.) น้ํา หนัก โมเลกุล ของ อากาศ มี คา ประมาณ 29.0
4. สภาวะ มาตรฐาน ของ อากาศ (standard condition for air) ใน ที่ นี้ กําหนดมาตรฐานของ อากาศ คือ อุณหภูมิ
75oF ความ ดัน บรรยากาศ 29.92 นิ้ว ปรอท ความชื้นสัมพัทธ (RH) = 50%
5. ความ ดัน บรรยากาศ (air pressure) ความ ดัน คือ แรง ที่ กด ลง บน พื้นที่ หนึ่ง หนวย ที่ ระดับ น้ํา ทะเล ความ ดัน
บรรยากาศ = 14.7 ปอนด/ตร.นิ้ว หรือ psia หมาย ถึง อากาศ ที่ มี พื้นที่ หนา ตัด 1 ตาราง นิ ว มี ความ สูง ตั งแต ระดับ ผิวน้ํา
ทะเล ขึ้น ไป จนถึง จุด สูงสุด ของ ชั้น บรรยากาศ มี น้ํา หนัก เทากับ 14.7 ปอนด
6. อัตรา การ ไหล ของ อากาศ โดย ปริมาตร (volumetric flow rate) หรือ นิยม เรียก วา อัตรา การ ไหล ของ อากาศ
หมาย ถึง ปริมาตร หรือ ปริมาณ อากาศ ที่ เคลื่อนที่ ผาน จุด ใด จุด หนึ่ง ใน หนึ่ง หนวย เวลา อัตรา การ ไหล ของ อากาศ สัมพันธ
กับ ความเร็ว เฉลี่ย ของ อากาศ และ พื้นที่ หนา ตัด ของ จุด ที่ อากาศ เคลื่อนที่ ผาน ซึ่ง ความ สัมพันธ ดัง กลาว สามารถ แสดง
ได ดวย สมการ ตอ ไป นี้
Q = AV
เมื่อ Q = อัตรา การ ไหล ของ อากาศ (ลบ.ฟุต/นาที)
A = พื้นที่ หนา ตัด ของ จุด ที่ อากาศ เคลื่อนที่ ผาน (ตร.ฟุต)
V = ปริมาตร อากาศ (ฟุต/นาที)
7. สภาวะ มาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure, STP) หมาย ถึง สภาวะ ที่ อุณหภูมิ ของ อากาศ
(T) = 0 oC หรือ 273 oK และ ความ ดัน บรรยากาศ (P) = 1 atm. หรือ 760 มม.ปรอท และ สภาวะ ธรรมชาติ (Natural
Temperature and Pressure, NTP) หมาย ถึงสภาวะ ที่ อุณหภูมิ ของ อากาศ (T) = 25 oC หรือ 273 + 25 = 298 oK
และ ความ ดัน บรรยากาศ (P) = 1 atm. หรือ 760 มม.ปรอท
ลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยของกับการระบายอากาศ คือ สมบัติ อากาศ บริสุทธิ์ สมบั ติ อากาศภายใน สถาน ประกอบ การ สมบัติ อากาศ
เสีย ที่ ยอม ปลอย ออก จาก ปลอย ควัน มาตรฐาน คุณภาพ อากาศ และ สมบัติ ทาง กายภาพ ของ อากาศ ที่ เกี่ยวของ กับ การ ระบายอากาศ
สมบัติ ของ อากาศ ลักษณะ ตางๆ ที่ เกี่ยวของ กับ การ ระบาย อากาศ ไดแก
1. สมบัติ ของ อากาศ บริสุทธิ์
2. สมบัติ ของ อากาศ ภายใน สถาน ประกอบ การ
3. สมบัติ ของ อากาศ เสีย ที่ ยอม ให ปลอย ออก จาก ปลอง ควัน ของ ระบบ ระบาย อากาศ
4. การ ใช มาตรฐาน คุณภาพ อากาศ
5. สมบัติ ทาง กายภาพ ของ อากาศ ที่ เกี่ยวของ กับ การ ระบาย อากาศ
การระบาย อากาศ เมื่อ แยก ออก ตาม ลักษณะ การ ใช แลว แบง ได เปน 2 ชนิด คื อ การ ระบาย อากาศแบบ ทําให เจือ จาง และ แบบ เฉพาะ ที่
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ระบบการระบายอากาศโดยใชวิธีทําใหเจือจาง
การ ระบาย อากาศ จะ ตอง มี การ พิจารณา วา ควร จะ ใช การ ระบาย อากาศ แบบ ใด จึง จะ เหมาะ สม กับปริมาณ ของ สิ่ง ปน เปอน
ใน อากาศ และ ประเภท ของ ความ เปน พิษ
วัตถุประสงค ของ การ ระบาย อากาศ โดย ใช วิธี ทําให เจือ จาง นั้น จะ ดําเนิน การ เพื่อ
1. การ คุมครอง และ ปองกัน สุขภาพ อนามัย ของ คน งาน มิ ให เสื่อมทราม ลง
2. การ ปองกัน อัคคี ภัย และ การ ระเบิด
3. ทําให คน งาน เกิด ความ รูสกึ สบาย

การ ระบาย อากาศ โดย ใช วิ ธี ทําให เจือ จาง นั้น มี ข อ จํากั ด อยู 4 ประการ คือ
1. ปริมาณ ของ สิ่ง สกปรก ปน เปอน ที่ เกิด ขึ้น จาก กระบวนการ ผลิต นั้น ตอง ไม สูง จน เกิน ไป หรือ ปริมาตร อากาศที่ ตองการ เพื่อ การ
ทําให เจือ จาง นั้น ตอง ไม มาก จน เปน ไป ได ลําบาก
2. คน งาน จะ ตอง อยู หาง จาก สิ่ง ปน เป อน ที่ เกิด ขึ น นั้น ใน ระยะ ที่ ปลอดภัย หรือ ระดับ ความ เขม ขน ของ สิ่ง ปนเปอน นั้น จะ ตอง ต่ํา
กวา ระดับ มาตรฐาน ความ ปลอดภัย ที่ กําหนด ไว
3. สิ่ง ปน เปอน ควร เปน สาร ที่ มี พิษ นอย และ มี อันตราย จาก การ เกิด เพลิง ไหม นอย ดวย American Conference of Government
Industrial Hygienists (ACGIH) ได เสนอ เกี่ยว กับ ความ เปน พิษ ของ สาร ที่ จะ ใช พิจารณาใน การ เลือก ใช ระบบ การ ระบาย อากาศ โดย
วิธี ทําให เจือ จาง
4. อัตรา การ เกิด หรือ การ ปลอย สิ่ง ปน เป อน ออก มา นั้น ควร จะ ตอง มี อัตรา ที่ คงที่ หรือ สม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อ มิ ใหเกิด ปญหา ขึ้น ใน
กรณี ที่ บาง ขณะ สิ่ง ปน เปอน นั้น ถูก ปลอย ออก มา ใน ปริมาณ ที่ สูง ผิด ปกติ
จาก ขอ จํากัด ดัง กลาว การ ระบาย อากาศ โดย ใช วิธี ทําให เจือ จาง จึง ไม เหมาะ ที่ จะ นํา ไป ใช ควบคุม ใน สถาน ที่ทํางาน ที่ มี ฟูม และ
ฝุน ดวย เหตุผล ที่ วา
1. สาร ที่ มี พิษ มาก นั้น จะ ทําให เจือ จาง ลง ยอม ตอง ใช ปริมาณ ของ อากาศ ที่ มากมาย มหาศาล
2. ความเร็ว และ อัตรา การ เกิด ขึ้น ของ สิ่ง ปน เปอน ปกติ แลว จะ สูง มาก จน ทําให ระดับ ความ เขม ขน ของ สารดัง กลาว ใน บริเวณ ที่
ทํางาน นั้น สูง ขึ้น ดวยการ ระบาย อากาศ เพื่อ ปองกัน อันตราย จาก มลพิษ จะ ตอง ทราบ อัตรา การ เกิด มลพิษ อัตรา การ ระบาย
อากาศ ที่ ตองการ เพื่อ นํา มา ใช ใน การ จัดการ ควบคุม การ ไหล ของ อากาศ ซึ่ง สามารถ กระทํา โดย การติด ตัง้ พัดลม ได หลาย วิธี
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หลักการระบายอากาศเพื่อปองกัน นตราย จาก มลพิษ ขอมูล ที่ ตอง ใช คือ
1 อัตราการเกิดมลพิษ
2 อัตรา การ ระบาย อากาศ ที่ ตองการ โดย ตอง ทราบ ชนิด ของ มลพิษ แลว คํานวณ ตาม จํานวน ชนิด ของ มลพิษ
การ จัดการ ควบคุม การ ไหล ของ อากาศ มี มี 3 วิธี คือ
1 ติด ตั้ง พัดลม ให ทํางาน ดูด อากาศออก
2 ติด ตั้ง พัดลม ให ทํางาน เปา อากาศ เขา
3 ติด ตั้ง พัดลม ให ทํางาน ดูด อากาศ ออก และ เปา อากาศ เขา

การ ระบาย อากาศ เพื่อ ปองกัน อันตราย จาก การ ระเบิด และ อัคคี ภัย จะ ตอง คํานึง ถึง สาร ที่ ระเบิด ได อากาศ และ ความ รอน แลว นํา ไป
จัดการ ควบคุม การ ไหล ของ อากาศ
การ ปองกั น เพื่อ มิ ให เกิด การ ระเบิด ขึ้ น ใน ทาง ปฏิบัติ นั้น จะ ตอง ควบคุ ม ความ เขม ขน ของ สาร ที่ ระเบิด
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ได ภายใน สถาน ที่ นั้น ให มี ระดับ ต่ํา กวา พิกั ด ลาง ของ การ ระเบิด และ หาก พิจารณา ใน หลัก การ แลว จะ เห็น ได วา คา พิกัด
ลาง ของ การ ระเบิด นั้น เปรียบ เสมือน มาตรฐาน คุณภาพ อากาศ เพื่อ ความ ปลอดภัย ตอ สุขภาพ (TLV)

การระบายอากาศเพื่อลดปญหาความรอนในสถานประกอบการมีหลักการคือ จั ดการถายเทอากาศรอนออกจากสถานที่ปฏิบัติงาน และให
อากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ํากวาไหลเขาไปแทนที่
องค ประกอบ ใน การ ลด ปญหา ความ รอน ไดแก
1 แหลง กําเนิด ความ รอน
2 ชนิด ของ ฮีท โหลด
3 ความ แตก ตาง กัน ของ อุณหภูมิ และ/หรือ ความชื้น ระหวาง ภายนอก และ ภายใน อาคาร
4 อัตรา การ ระบาย อากาศ ที่ สามารถ จัด ทําได
manasu

