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	 ความชื้นในห้องพักถ้ามีค่าสูงจะทำาให้ผู้เข้าพักรู้สึก

อึดอัด	 เหนียวตัว	 แม้อากาศจะมีอุณหภูมิต่ำาแต่ก็ไม่มี

ความสุขสบาย	 เนื่องจากเหงื่อไม่สามารถระเหยได้	

นอกจากนีค้วามชืน้ในอากาศยงัมผีลตอ่การเจรญิเตบิโต

ของจุลชีพ	ได้แก่	เชื้อรา	และแบคทีเรียตามวัสดุต่างๆ

ภายในห้องพักโรงแรม	 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของ 

ผู้เข้าพัก	 และทำาให้เกิดความเสียหายกับวัสดุภายใน

ห้องพัก	 ได้แก่	 ผ้าม่าน	 ผ้าปูเตียง	 ผนังห้อง	 และ

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ		

	 ผู้ประสานงานกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศถือ

เป็นเรื่องสำาคัญหากพบปัญหาเชื้อราในห้องพัก	 และ 

จะไม่ยินดีส่งนักท่องเที่ยวเข้าพักจนกว่าจะแก้ปัญหา

เชื้อราได้	เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของ 

นักท่องเที่ยวในความดูแล	 ความชื้นในห้องพักโรงแรม

จึงมีผลต่อการดำาเนินการของโรงแรมอย่างมาก

	 บทความนี้จะอธิบายถึงการออกแบบระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศของห้องพักโรงแรมเพื่อ

ควบคุมความชื้น		สาเหตุของการเกิดความชื้น	ข้อดี

และขอ้เสยีของการออกแบบ	ตามประสบการณท์ีผู่เ้ขยีน

ได้เข้าไปทำาการแก้ไขซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ออกแบบ

การควบคุมความชื้นในห้องพักโรงแรม

โดย	นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง

วก.485

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	 ผู้บริหารและฝ่าย

วิศวกรรมของโรงแรม	และผู้สนใจ

สิ่งสกปรกในห้องพัก
	 อาคารป่วย	(Sick	Building	Syndrome)	คือการ

ทีม่สีิง่สกปรกภายในอาคารสะสมจนมคีวามเขม้ขน้มาก

จนทำาใหเ้กดิปญัหาทางสขุภาพแกผู่อ้ยูอ่าศยั	ในพอ้งพกั

โรงแรมก็มีสิ่งสกปรกทั้งที่เกิดภายในห้อง	และที่เข้ามา

จากภายนอก	สิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นภายในห้องได้แก่

 	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำาที่เกิดจาก

การหายใจของผู้พัก

 	เหงื่อ	เส้นผม	รังแค	ละอองผิวหนังจากผู้พัก

	 	กา๊ซเสยีจากวสัดภุายในหอ้ง	แลก็เกอร	์ส	ีและ

อื่นๆ

	 	ฝุ่นละอองจากวัสดุภายในห้อง	ฝุ่นผ้าปูที่นอน	

พรม	ผ้าม่าน	ผงสี	หมึก

	 	จุลชีพเชื้อรา

	 	ความชื้นจากน้ำาภายในห้อง

	 	และอื่นๆ
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การระบายอากาศ
	 หอ้งพกัปรบัอากาศเปน็หอ้งปดิ	สิง่สกปรกทีเ่กดิขึน้

ภายในหอ้งพกัจงึสะสมและมคีวามเขม้ขน้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	

การระบายอากาศจงึเปน็สิง่จำาเปน็เพือ่ดงึอากาศภายใน

ห้องซึ่งมีสิ่งสกปรกสะสมอยู่ทิ้งไป	 และเพื่อนำาอากาศ 

บริสุทธิจากภายนอกเข้ามาเจือจาง	 วิธีการประมาณ 

การระบายอากาศและการเจือจางสามารถศึกษาเพ่ิมเติม 

ได้จากเอกสารอ้างอิง	1.

	 อัตราการระบายอากาศจะต้องมีค่าไม่ต่ำากว่ากฎ

กระทรวงฉบับที่	33	(2535)	ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร	 (2522)	 เนื่องจากเป็นกฎหมาย	 และ

มีอัตราการระบายอากาศที่แนะนำาจาก	 ASHRAE	 

(American	Standard	of	Heating,	Refrigerating	and	

Air-Conditioning	Engineers)	มาตรฐาน	ASHRAE	

Standard	62	“Ventilation	for	acceptable	indoor	

air	quality”	แนะนำาอัตราการระบายอากาศต่ำาสุดเพื่อ 

สุขภาพของคนในห้องปรับอากาศ

อากาศบริสุทธิ
	 อากาศภายนอกอาคารก็มีสิ่งสกปรกเช่นเดียวกัน

แต่ก็แตกต่างไปจากสิ่งสกปรกภายในห้อง	 ทั้งประเภท

ของก๊าซและปริมาณความเข้มข้นของก๊าซและ 

สิง่สกปรก	อากาศภายนอกมกีารถา่ยเทไดส้ิง่สกปรกจงึ

ไมส่ะสมเขม้ขน้เหมอืนอากาศในหอ้งปดิ	สิง่สกปรกของ

อากาศภายนอกได้แก่

	 	ฝุ่นละออง

	 	เชื้อรา	เชื้อโรค	เกสรพืช

	 	ก๊าซ	ไอเสีย	คาร์บอนโมนนอกไซด์

	 	ความชื้นภายนอก

	 	กลิ่น

 	และอื่นๆ

	 อากาศบริ สุ ทธิ มี ความจำ า เป็ นสำ าหรั บห้ อ ง 

การควบคุมความชื้นในห้องพักโรงแรม

ปรบัอากาศ	เพือ่เจอืจางอากาศภายในหอ้ง	เพือ่ลดปญัหา 

ที่จะเกิดแก่สุขภาพอนามัยของผู้พัก	 การนำาอากาศ 

จากภายนอกเข้าภายในห้องพักควรให้ผ่านเครื่อง 

ปรับอากาศของห้องเพื่อปรับสภาพอากาศ	 (กรองฝุ่น 

ละอองและดึงน้ำาในอากาศออกบางส่วน)	 ถ้าให้อากาศ 

ภายนอกเข้าห้องพักโดยตรง	 ฝุ่นละอองและความชื้น 

ก็จะกระจายภายในห้องทำาให้การควบคุมทำาได้ยากกว่า 

และอาจเกดิหยดน้ำาทีช่ิน้สว่นภายในหอ้งทีม่อีณุหภมูติ่ำา

กวา่จดุน้ำาคา้งของอากาศทีเ่ขา้ได	้อกีลกัษณะคอืการนำา 

อากาศจากภายนอกมาผ่านเครื่องปรับอากาศระบบ 

กลาง	 (Fresh	 Air	 Unit)	 เพื่อปรับสภาพอากาศ 

กรองฝุ่นและดึงความชื้นออกให้เป็นอากาศบริสุทธิ์แล้ว

จึงกระจายไปยังห้องพักต่างๆ	 ซึ่งสำาหรับโรงแรมแล้ว

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า	

	 การเติมอากาศภายนอกผ่านเครื่องปรับอากาศ

ของห้อง	 และการนำาอากาศจากภายนอกมาผ่าน 

เครือ่งปรบัอากาศระบบกลาง	เปน็การปรบัสภาพอากาศ

ภายนอกและทำาให้ความดันภายในห้องพักเป็นบวก	 

ไล่อากาศภายในห้องที่สกปรกกว่าออกไปนอกห้องพัก

ผ่านระบบระบายอากาศและช่องขอบประตูหน้าต่าง	 

และป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในห้องพัก

โดยตรง	ทั้งนี้ระบบระบายอากาศจะต้องดึงอากาศออก

น้อยกว่าอากาศภายนอกที่เครื่องปรับอากาศของห้อง

ดึงเข้า	

เครื่องปรับอากาศและการระบายอากาศของ

ห้องพักโรงแรม
	 การระบายอากาศของห้องพักโรงแรมจะใช้พัดลม

ดูดออกจากห้องน้ำาเพื่อป้องกันกลิ่นภายในห้องน้ำา 

และดึงความชื้นที่เกิดจากการอาบน้ำา	 โดยเฉพาะการ

อาบน้ำาอุ่นไม่ให้เข้าห้องพักทำาให้ความดันอากาศใน

ห้องน้ำาเป็นลบ	 อากาศจากห้องพักจะถูกดึงผ่านขอบ
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ประตูห้องน้ำาเข้าไปในห้องน้ำา	จึงเป็นการระบายอากาศ

ทั้งห้องพักและห้องน้ำาพร้อมกัน	

	 เครื่องปรับอากาศสำาหรับพ้องพักโรงแรมมีทั้ง

ระบบแยกส่วน	 (Direct	 expansion	 split	 system)	 

ติดตั้งห้องละชุดทำางานอิสระจึงสามารถปิดเปิดเฉพาะ

ห้องที่มีผู้เข้าพักได้	และระบบน้ำาเย็น	(Chilled	water	 

system)	มแีฟนคอยลแ์ยกแตล่ะหอ้งซึง่สามารถควบคมุ

การปิดเปิดได้เช่นเดียวกัน	แต่มีเครื่องทำาน้ำาเย็นที่ต้อง

ใช้ร่วมกัน	

	 การส่งอากาศภายนอกเข้าห้องพัก	 สำาหรับระบบ

แยกส่วนและระบบน้ำาเย็นในบางแห่งจะใช้วิธีเจาะช่อง

ที่ผนังใกล้ด้านกลับของแฟนคอยล์ให้แฟนคอยล์ดูด

อากาศภายนอกเข้าไปร่วมกับลมกลับเพื่อกรองฝุ่นดึง

น้ำาออก	และจ่ายเข้าห้องพักตาม	แผนภูมิที่	1.	ทำาให้

ความดันอากาศในห้องพักเป็นบวก	 เมื่ออากาศเย็น

ที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นแล้วเข้ามาในห้องก็จะรับ

ความร้อนและความชื้นจากในห้องทำาให้มีอุณหภูมิและ

ความชื้นสูงขึ้นมาที่จุดที่ต้องการควบคุม	 ซึ่งบางส่วน

จะระบายทิง้ไปผา่นประตหูอ้งน้ำาและประตหูอ้งพกั	และ 

อีกส่วนจะผสมกับอากาศภายนอกแล้วถูกดึงเข้า 

การควบคุมความชื้นในห้องพักโรงแรม

แฟนคอยล์วนเวียนอยู่ในลักษณะนี้

	 การปล่อยให้อากาศภายนอกเข้ามาภายในห้อง	

แล้วจึงดูดผ่านแฟนคอยล	์ นอกจากจะทำาให้ฝุ่นละออง

และความชื้นเข้ามาในห้องพักโดยตรงและการทำางาน

ของคอยลเ์ปลีย่นไปตาม	แผนภมูทิี	่2.	อากาศภายนอก

ผสมกับอากาศภายในห้องโดยตรงทำาให้	 Load	 และ

ความชื้นของห้องเปลี่ยน	 เมื่อแฟนคอยล์ดึงอากาศมา

ปรับอุณหภูมิและความชื้นและปล่อยกลับเข้าห้อง	เส้น

ทั้งสองจะทับกัน	 ถึงแม้จะมีภาระความร้อนเท่าเดิมแต่

อาจต้องเปลี่ยนคอยล์ให้เหมาะสม

	 ถ้าสามารถเลือกแฟนคอยล์ให้เหมาะสมได้	 การ

ควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ของหอ้งพกัจะไมม่ปีญัหา	 

แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อภาระความร้อนของห้องพัก

น้อยหรือ	 เมื่อฝนตกซึ่งอากาศภายนอกเย็นเนื่องจาก 

ความชื้นสูงทำาให้อุณหภูมิในห้องลดลงจนเครื่อง 

ปรับอากาศหยุดการทำางานไม่ดึงความชื้นจากอากาศ	 

ความชื้นภายในห้องจึงสูงขึ้นตามอากาศภายนอกที่ส่ง 

เข้ามาภายในห้องพักตลอดเวลาไปด้วย	สรุปคือปัญหา 

เกิดขึ้นเนื่องจากการควบคุมการทำางานชองแฟนคอยล์ 

ห้องพักทั้งระบบแยกส่วนและระบบน้ำาเย็นเป็นลักษณะ 

แผนภูมิที่ 1.	แผนภูมิไซโครเมตริกแลดงการดูดอากาศภายนอกผสมลมกลับภายในกล่องลมกลับ	
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ปิดเปิดเหมือนกัน	 ถ้าการควบคุมเป็นแบบหรี่อัตรา 

การไหลของน้ำาเยน็แฟนคอยลจ์ะยงัดงึน้ำาอยูท่ำาใหป้ญัหา 

ลดลงถึงจะไม่ทั้งหมดก็ตามและทำาให้มีต้นทุนสูงทั้ง 

ราคาของวาล์วเองและระบบควบคุม

แนวทางการออกแบบระบบอากาศบริสุทธิ
	 The	American	Hotel	&	Lodging	Association	

กล่าวว่าโรงแรม	40%	ในปัจจุบัน	 (ในสหรัฐอเมริกา)	

มีห้องพัก	allergy	friendly	ให้บริการเป็นทางเลือก	ซึ่ง

อากาศสะอาด	 ไม่มีกลิ่นใดๆ	 ยกตัวอย่างเช่นโรงแรม 

ไฮแอทสามารถเก็บค่าห้องสูงขึ้นได้อีกถึง	25	ดอลล่าร์

สำาหรบัหอ้งพเิศษนี	้โดยภายในหอ้งเหลา่นีเ้ลอืกวสัดแุละ 

เครื่องปรับอากาศที่ใช้เป็นพิเศษ	เช่น	ผ้าม่านหน้าต่าง	

ผ้าปูที่นอน	ปลอกหมอน	ผ้าห่ม	ผ้าเช็ดตัว	ไม่ทำาให้ 

เกิดฝุ่น	ที่กรองอากาศประสิทธิภาพสูง	ปราศจากเชื้อ

แบคทีเรีย	และอื่นๆ

	 การเจริญเติบโตของจุลชีพต้องการ	 ความชื้น	

อุณหภูมิที่เหมาะสม	และ	อาหาร	วัสดุต่างๆ	ภายใน

ห้องพักเป็นอาหารของจุลชีพได้ถ้ามีความชื้นภายใน

การควบคุมความชื้นในห้องพักโรงแรม

แผนภูมิที่ 2. แผนภูมิไซโครเมตริกแสดงการผสมอากาศบริสุทธิกับอากาศภายในห้อง	

วัสดุซึ่งจะมาจากอากาสนั่นเอง	 ความชื้นจากอากาศ

ภายนอกมีปริมาณมากกว่าแหล่งที่เกิดความชื้นภายใน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝนตก	 ดังนั้นจึงไม่ควรให้

อากาศภายนอกเข้าห้องพักโดยตรงและไม่ใช้วิธีนำา

อากาศภายนอกเข้าผ่านแฟนคอยล์ของห้องพัก	เพราะ

เมื่อแฟนคอยล์หยุดทำางานเนื่องจากอุณหภูมิได้ตาม

ที่ต้องการ	 อากาศภายนอกที่มีความชื้นสูงและมี

จุดน้ำาค้างต่ำากว่าอุณหภูมิวัสดุต่างๆ	 ภายในห้อง	 

จะทำาให้เกิดหยดน้ำาที่วัสดุเหล่านั้นทำาให้วัสดุนั้นมี

ความชื้นเป็นอาหารของจุลชีพได้

	 การนำาอากาศภายนอกเข้าห้องพักจึงควรผ่าน

เครื่องปรับอากาศกลางซึ่งทำางานตลอดเวลาเพื่อลด

ความชื้นในอากาศ	แผนภูมิที่	3.	แสดงการนำาอากาศ

เข้าที่อุณหภูมิและความชื้นต่างๆกัน	ที่จุด	A	อากาศ

ถูกกรองฝุ่นออกแล้วจึงส่งเข้าห้องพักซึ่งจะเห็นได้ว่า

จุดน้ำาค้าง	(อุณหภูมิที่เส้นซ้ายสุดของจุดอ่านจากสเกล

จากล่างสุดได้ประมาณ	26.4oC	ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของ

อากาศภายในหอ้งพกั	จงึสามารถทีจ่ะเกดิหยดน้ำาทีว่สัดุ

ของห้องได้	
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	 จุด	B	ลดอุณหภูมิและความชื้นมาแล้วระดับหนึ่ง

ทำาให้จุดน้ำาค้างของอากาศต่ำากว่าอุณหภูมิของห้องพัก 

จงึไมเ่กดิหยดน้ำาทีว่สัดภุายในหอ้งยกเวน้บางจดุทีถ่กูลม

เย็นในเวลาที่แฟนคอยล์ทำางานโดยตรงเช่นที่หน้ากาก 

แฟนคอยล์หรือวัสดุที่ถูกลมกระทบซึ่งจะมีอุณหภูมิใก้ล

เคยีงกบัอณุหภมูลิมจา่ยและซึง่จะเกดิหยดน้ำาขึน้ได	้และ

การจ่ายที่จุด	 b	 จะทำาให้ภาระความร้อนของห้องและ

ความชื้นในขณะที่แฟนคอยล์ทำางานเปลี่ยนไปเช่นเดียว

กับในแผนภูมิที่	2.	

	 จุด	C	มีจุดน้ำาค้างเท่ากับจุด	B	จึงมีผลเรื่อการ

เกิดหยดน้ำาเหมือนกัน	 การเปลี่ยนแปลงการทำางาน 

แฟนคอยลม์เีฉพาะความรอ้นแฝงจากความชืน้		จดุ	D	

มีจุดน้ำาค้างต่ำากว่าอุณหภูมิลมที่จ่ายจากแฟนคอยล์จึง

ไมม่กีารเกดิหยดน้ำาแนน่อน	แตม่ผีลตอ่การทำางานของ

แฟนคอยลเ์ชน่เดยีวกบัจดุอืน่ๆและทำาไดย้ากกวา่เพราะ

จะต้องดึงอุณหภูมิและความชื้นลงมาต่ำากว่าแฟนคอยล์	

	 จุด	E	มีจุดน้ำาค้างเท่ากับอุณหภูมิห้องจึงไม่มีหยด

น้ำาเกาะวัสดุของห้อง	 เมื่อแฟนคอยล์ไม่ทำางานอากาศ

ภายนอกที่เย็นช่วยรับภาระความร้อนของห้องได้นาน

การควบคุมความชื้นในห้องพักโรงแรม

ขึ้น	และเมื่อแฟนคอยล์ทำางานก็ช่วยลดการทำางานของ 

แฟนคอยล์	จุดนี้จึงเป็นจุดที่ดีที่สุด

	 ดังนั้นการปรับสภาพอากาศภายนอกเพื่อส่ง

ให้ ห้ อ งพั กจึ งมี ก ารทำ า ง านตามแผนภูมิ ที่ 	 4 .	

เครื่อง	 Fresh	 Air	 Unit	 จะดึงทั้งความร้อนและ

ความชื้นออกจากอากาศภายนอกและปล่อยเข้าห้อง

เมื่อจุดน้ำาค้างของอากาศภายนอกเท่ากับหรือต่ำา

กว่าจุดน้ำาค้างของห้องพัก	 สร้างความดันภายใน

ห้องพักให้ เป็นบวกกันอากาศภายนอกที่ ไม่ ได้ 

ปรบัสภาพไมใ่หไ้หลผา่นขอบประตหูอ้งพกัเขา้มาภายใน

ห้องและทดแทนอากาศที่ถูกระบายผ่านห้องน้ำาออกไป

นอกอาคาร

	 ขณะที่แฟนคอยล์ทำางาน	 อากาศภายนอกที่ปรับ

สภาพแล้วจะไม่เพิ่มภาระความร้อนแฝงให้คอยล์

เย็น	 และช่วยลดภาระความร้อนสัมผัสให้คอยล์เย็น

อีกด้วย	 เมื่อแฟนคอยล์ไม่ทำางานอากาศภายนอกนี้จะ

ช่วยรักษาอุณหภูมิของห้องพักได้ระยะเวลาหนึ่งและไม่

ทำาใหค้วามชืน้ภายในหอ้งสงูมากเทยีบกบัการนำาอากาศ

ภายนอกเขา้ดว้ยวธิอีืน่ๆ	และทำาใหไ้มเ่กดิปญัหาหยดน้ำา

ภายในห้องพัก

แผนภูมิที่ 3.	การนำาอากาศภายนอกผ่านการปรับสภาพเข้ามาในห้องโดยตรง
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วิธีการอื่นๆ สำาหรับช่วยการควบคุมความชื้น 
	 การควบคุมไม่ให้เกิดหยดน้ำาที่วัสดุภายในห้องพัก

โดยสรปุคอืไมท่ำาใหอ้ากาศนอกหอ้งทีม่จีดุน้ำาคา้งสงูเขา้

มาในหอ้งทีม่อีณุหภมูติ่ำากวา่		เมือ่หอ้งมอีณุหภมูติ่ำาวสัดุ

ภายในห้องก็มีอุณหภูมิต่ำาเท่ากับอุณหภูมิห้อง	 อากาศ

ภายนอกที่มีจุดน้ำาค้างสูงเข้ามากระทบวัสดุดังกล่าวก็

เกิดหยดน้ำาที่วัสดุได้	นอกจากการควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นของอากาศก่อนปล่อยเข้าห้องพัก

	 ควรแนะนำาให้ผู้เข้าพักตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น	 (ถ้า

ทำาได)้	เพือ่การประหยดัพลงังานและลดการเกดิหยดน้ำา	

ควรอบรมแมบ่า้นใหต้ัง้อณุหภมูใินหอ้งพกัสงูขึน้ในขณะ

ที่จัดห้องและไม่เปิดประตูค้างไว้เพราะจะไม่สามารถ

อากาศนอกห้องที่มีความชื้นสูงได้

	 ควรใช้วัสดุกันไอน้ำาที่ด้านนอกของผนังห้องเพื่อ

ปอ้งกนัความชืน้ในสภาพไอซมึผา่นวสัดกุอ่สรา้งทีใ่ชท้ำา 

ผนงัเขา้มาภายในหอ้ง	(หากใชว้สัดกุนัไอน้ำาทีด่า้นในของ

ผนังเช่นสีน้ำามัน	 ความดันไอน้ำาที่ผ่านมาจะทำาให้เกิด 

การควบคุมความชื้นในห้องพักโรงแรม

แผนภูมิที่ 4.	แผนภูมิไซโครเมตริกแสดงการปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายนอก	(Fresh	Air	Unit)	

ความเสยีหาย	เชน่	สหีลดุลอกได)้	พดัลมระบายอากาศ

ในห้องพักควรเปิดตลอดเวลาเพื่อควบคุมกลิ่นและลด 

ความเข้มข้นของสิ่งสกปรกภายในห้องพัก	ดงันั้นระบบ

ปรับสภาพและส่งอากาศภายนอกก็ควรเปิดตลอดตาม 

การระบายอากาศ	ยกเว้นแต่จะปิดเป็นระยะเวลานาน

บทส่งท้าย

	 ผู้ เขียนได้พบระบบปรับสภาพและส่งอากาศ 

ภายนอกให้ห้องพักที่การทำางานผิดพลาดหลายแห่ง	 

ทำาให้เกิดเชื้อราและความอับชื้นในห้องพัก	 จึงหวังว่า

บทความนีจ้ะชว่ยใหผู้อ้า่นเกดิความเขา้ใจในสาเหต	ุและ

สามารถตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาความชื้นในห้องพักได้	

เอกสารอ้างอิง

	 1.	 เครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขภาพของคนในห้อง

ปรบัอากาศ,	นายปรเมธ	ประเสรฐิยิง่,	ENGINEERING	
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