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บทคัดยอ 

เนื่องจากในปจจุบันมีปริมาณรถยนตในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก จึง
จําเปนตองมีอาคารท่ีจอดรถ จึงมีการออกกฎหมายควบคุมอาคารไดแกกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ออก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.2522 จากขอบังคับนี้ทําใหตองจัดใหมีพื้นที่ใน
อาคารเพ่ือสรางเปนที่จอดรถ ทําใหบางอาคารสรางอาคารจอดรถชั้นใตดิน อาคาร ลิเบอรตี้ สแควร 
โดยการสังเกตกายภาพภายนอกอาคารและภายในตัวอาคารในบริเวณที่เปนพ้ืนท่ีจอดรถช้ันใตดิน 
ผูวิจัยไดใช เครื่อง  Fluke 975 ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ผลการทดลองพบวามีกาซ
คารบอนมอนอกไซดและอุณหภูมิทุกชั้นอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังชวงเชาและบาย ความชื้นสัมพัทธ
ทุกชั้นอยูในเกณฑเสี่ยงเกินมาตรฐานทั้งชวงเชาและบาย และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ชวง
เชาชั้น B1 , B2 และB3 เสี่ยงเกินมาตรฐาน และช้ัน B4 , B5 และ B6 เกินมาตรฐานชวงบายชั้น B1 
และ B2 อยูในเกณฑมาตรฐาน ชั้น B3 และ B4เสี่ยงเกินมาตรฐาน ชั้น B5 และ B6 เกินคามาตรฐาน
ที่กําหนดไว ผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการแกไข คือติดต้ังพัดลมระบายอากาศเพื่อใหอาคารจอดรถ
ชั้นใตดินมีระบบระบายอากาศตามมาตรฐานและไมเสี่ยงตอการเกินเกณฑมาตรฐาน  

คําสําคญั : อาคารจอดรถช้ันใตดิน คุณภาพอากาศ 
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Abstract 

 At present, the amount of cars in Bangkok has increased a lot. It has to be a 

parking building. The Building Control legislation, including Regulation No. 7 issued 

under the Building Control Act 2522. This makes the regulations must provide space 

in the building to create a parking lot. Some buildings building underground parking. 

Liberty Square by observing the physical exterior and interior of the building in the 

basement parking area. The researchers used a Fluke 975 to measure air quality. The 

results showed that carbon monoxide and temperature class residential area in the 

morning and afternoon. Humidity, all classes in the morning and afternoon outsized 

risks. And the amount of carbon dioxide during the morning classes B1, B2 and B3 

risk than standard and class B4, B5 and B6 than the afternoon class B1 and B2 in the 

standard class B3 and B4 risk than standard class B5 and B6 than the standard limit. 

hold The researcher proposed amendments. Install a ventilation fan to keep the 

building basement car park ventilation standards and no risk of exceeding the 

standard.  

Keywords : buildings underground parking,  Air quality   
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บทนํา 
 เนื่องจากในปจจุบันมีปริมาณรถยนตใน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากจึง
จําเปนตองมีพื้นที่จอดรถและเพื่อปองกันไมใหมี
การไปจอดรถในพื้นที่สาธารณะจึงไดมีการออก
กฎหมายควบคุมอาคารไดแกกฎกระทรวงฉบับ
ที่  7  ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พ.ศ.2522 

จากขอบังคับนี้ทําใหตองสละพื้นท่ีใน
อาคารเพื่อสรางเปนที่จอดรถซ่ึงการกําหนด
พื้นท่ีจอดรถจะตองพิจารณาจากพ้ืนที่อาคาร 
อาคารที่มีพื้นที่มากจะตองสรางพื้นที่จอดรถ
มากทําใหบางอาคารแกปญหาโดยการสราง
อาคารจอดรถช้ันใตดิน และอาคาร ลิเบอรตี้ส
แควร ที่ เปนอาคารสํานักงานไดมีการสราง
อาคารจอดรถช้ันใตดินการสรางอาคารจอดรถ
ชั้นใตดินก็ยังมีปญหาหลายประการปญหาที่คน
สวนใหญสัมผัสจากการใชอาคารกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพคือ ปญหาคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารเนื่องจากอาคารประเภทน้ีมี
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศที่มีผลเสียตอ
สุขภาพของผูใชงานซ่ึงเกิดจากการเผาไหมของ
เครื่องยนต  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษา
เบื้องตนเพื่อศึกษาและหาแนวทางการแกปญหา
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่จอดรถของอาคารลิเบอร
ตี้ สแควรโดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
อาคารดวยเครื่องมือการวัดคุณอากาศในชวง
ชั่วโมงเรงดวนที่มีรถวิ่งเขา-ออกอาคารเปน

จํานวนมากแบงเปนชวงเชาและเย็น และเวลา
ปกติ เพื่ อนํ ามาเปรียบเทียบกันและนํามา
วิ เคราะหหาแนวทาง ท่ี เหมาะสมแกการ
แกปญหา โดยศึกษา Fresh Air Duct (FAD) ซึ่ง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือเปนแนวทางใน
การแกปญหาคุณภาพอากาศในอาคารจอดรถ
ชั้นใตดินเพ่ือผลดีตอสุขภาพของผูใชอาคารลิ
เบอรตี้ สแควร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาระบบหมุนเวียนอากาศใน
อาคารจอดรถช้ันใตดิน 

2.เพื่ อ ใหอาคารจอดรถช้ันใตดินมี
อากาศท่ีผานเกณฑมาตรฐาน   

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังนี้มุ งเ พ่ิมประสิทธิภาพ
อากาศในพ้ืนที่จอดรถของอาคารลิเบอรตี้ 
สแควร โดยนําคาที่ไดจากการตรวจวัดปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซดความช้ืนสัมพัทธและ
อุณหภูมิเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกําหนด
และคํานวณประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
นํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการแกไขใหอยูใน
มาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร 
 1. ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการวัด
คุณภาพอากาศแลมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
อาคารจอดรถ 
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2.สํารวจสภาพอากาภายในอาคารจาก
การตรวจวัดคาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
กาซคารบอนมอนอไซด อุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธดวยเคร่ืองมือFluke 975V AirMeter  

3. ทําการวิเคราะหผล และ สรุปผล 
โดยวิเคราะหไดดังนี้ทอลมเติมอากาศซึ่งทํา
หนาที่เติมอากาศใหกับหองไมวาจะเปนพื้นที่ที่มี
เครื่องปรับอากาศหรือไมก็ตาม เมื่อมีการระบาย
อากาศไปนอกอาคารไปนอกอาคารก็ตองมีการ
เติมอากาศเขาไปหรือระบบอ่ืนๆที่เหมาะสมกับ
การแกปญหาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่จอดรถ
สูตรที่ใชในการคํานวณหาคาเฉล่ียของอากาศ 

 
    (เอ็กซบาร) คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

                  คือ ผลบวกของขอมูลทุก
คา 
                    คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 

เ มื่ อ ห า ค า เ ฉ ล่ี ย ข อ ง ค า ก า ซ
คารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอไซด 
อุณหภู มิ  และความ ช้ืน สัมพั ทธ จึ ง นํ ามา
คํานวณหาปริมาณอากาศท่ีตองระบายและ
อากาศบริสุทธิ์ที่ตองเติมเขาในอาคารจอดรถช้ัน
ใตดิน 

สูตรการหาปริมาณอากาศบําบัด                 
ก x ย x ส 

สูตรการหาปริมาณอากาศบริสุทธิ ์q = n V (1) 

q = อากาศบริสุทธิ์ (ft 3 / h, m 3 / h) 

n = อัตราการเปลี่ยนแปลงของอากาศ (h -1 )  

V = ปริมาตรของหอง (ฟุต3 , ม. 3 ) 

4. หาแนวทางปองกัน โดยติดต้ังพัดลม
ระบายอากาศเพ่ือใหอาคารจอดรถช้ันใตดินมี
ระบบระบายอากาศตามมาตรฐานกําหนดและ
ไมเสี่ยงตอการเกินเกณฑมาตรฐาน 

 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบโดยวิธีการ
สํารวจทางกายภาพและตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภายในพ้ืนที่จอดรถช้ันใตดินอาคารลิเบอรตี้ 
สแควรเบ้ืองตนและไดพบปญหาที่เกิดข้ึนอัน
เปนเหตุทําใหคุณภาพอากาศภายในของพ้ืนที่
จอดรถช้ันใตดินอาคารลิเบอรตี้ สแควรเกิด
ความไมนาสบายเปนปจจัยหลัก  ดังแสดงใน
ตาราง ที่ 1 
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ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผูวิจัย
ไดทดลองหาระยะของตําแหนงๆหนึ่งที่วัดคา
ปริมาณอากาศโดยใชการตีเสนกริด เพ่ือใหได
คาท่ีใกลเคียงกันจากตําแหนงนั้นๆ โดยทดลอง
วัดอุณหภูม,ิ ความช้ืน , CO , Co2 ดวยเคร่ืองวัด 

Fluke 975  ของพื้นที่จอดรถช้ันใตดินตาม
เสนกริดที่วาดไว ดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 

 

จากขอมูลอากาศท่ีตรวจวัดไดและ
นํามาหาคา เฉ ล่ีย  และนําค า เฉ ล่ีย ท่ี ไดมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานพบวามีทั้งสวนท่ีเกิน
มาตรฐานและยังไมเกินมาตรฐาน และคาท่ีใกล
เกินมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ตารางคํานวณหาปริมาณอากาศท่ี
ตองระบาย 

 

 

ลําดับท่ี 
รูปภาพแสดง

ปญหา 
ปญหาท่ีพบ 

1 

 

มีระบบระบายอากาศ
ที่ ใ ช ง า น ม า เ ป น
เวลานานทําใหอากาศ
ภายในของพ้ืนที่จอด
รถชั้นใตดินมีอากาศ
ถายเทเขา-ออกนอย 

2 

 

มี ค ว า ม อั บ ชื้ น
เ นื่ อ ง จ า ก อ า ก า ศ
ถายเทไมเพียงพอ 

3 

 

 

มีความรอนเน่ืองจาก
อ า ก า ศ ถ า ย เ ท ไ ม
เพียงพอ 

 

ชั้น 
 

อุณหภูมิ 
(oC)

 

ความชื้นสัมพัทธ 
(%RH) 

เชา บาย เชา บาย 
B1 32 34 58 56 

B2 33 32 52 58 

B3 34 34 52 56 

B4 37 34 52 56 

B5 34 33 53 58 

B6 32 33 53 56 

 

ชั้น 

กาซคารบอน 

มอนอกไซด 
(ppm) 

กาซคารบอน 

ไดออกไซด 
(ppm) 

เชา บาย เชา บาย 

B1 2 1 944 535
B2 2 1 930 757
B3 2 2 997 936
B4 3 3 1057 955
B5 3 3 1026 1026 

B6 3 3 1047 1056 
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ตารางที่ 3 คาเฉล่ียของอากาศและอากาศ
บริสุทธิ์ที่ตองเติมเขาในอาคารจอดรถช้ันใตดิน 

 

เมื่อหาคํานวณหาปริมาณอากาศท่ีตอง
ระบายและอากาศบริสุทธิ์ที่ตองเติมเขาใน

อาคารจอดรถช้ันใตดินไดแลวจึงมาพิจารณา
เครื่องระบายอากาศท่ีเหมาะสมกับพื้นที่  
ยี่หอ รุน ขนาด 

m3/h  
ไฟฟา 
vole 

ราคา 
(บาท) 

1.  Antai 

 

SDF 

-3.5-11.2 

4000 

-60000 

380 / 

220 /  

415 

19,500- 

162,000 

2.ROBOTECH

 

TIV-200D, 

TIV-250D 

1560 

 - 2400 

110 - 

220 

9,000 

3. CKS 

 

AEเจ็ทแฟน 600 

-8000 

220 

/380 

3,500- 

17,544 

4. phuonglinh 

 

pl-a-nod 1000- 

15000 

220- 

380 

7,000- 

259,000 

5. JKOOL 

 

CJF-210 1500 

/1800 

175 

/235 

6,500-

25,000 

ตารางท่ี 4 พัดลมระบายอากาศท่ีผานเกณฑ 

 ผลของการพิจารณาควรเลือกพัดลม
ระบายอากาศท่ีขนาดการระบายไมเกิน 10,000 
m3/h เพราะขนาดในการระบายอากาศอยูใน
ระยะที่พอดี ไมมากเกินความจําเปนของพ้ืนที่ 

 

ตารางปริมาณอากาศ
ที่ตองระบายออก     

คาที่อากาศบริสุทธิ์ที่
คํานวณได 

ชั้
น 

ความ
สูง
ของ
ชั้น

(เมตร
) 

พื้นที่  

(ตารา
ง

เมตร) 

ปริมา
ณ

อากาศ
ที่ตอง
ระบาย
ออก    

อากาศ
บริสุท
ธิ์

(m3/h

) 

นาที/
รอบ
การ
ระบา
ย 

B

1 

2.10 611 1,284 

CBM 

2,447 15 

B

2 

2.10 1,548 3,252 

CBM 

6,195 15 

B

3 

2.10 1,548 3,252 

CBM 

6,195 15 

B

4 

2.10 1,462 3,017 

CBM 

5,850 15 

B

5 

2.10 1,462 3,017 

CBM 

5,850 15 

B

6 

2.10 1,462 3,017 

CBM 

5,850 15 
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               สรุปและอภิปรายผล 

  จากการศึกษาทฤษฎีและไดทําการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารจอดรถชั้น
ใตดินลิเบอรตี้ สแควรโดยการตรวจวัดปริมาณ
ก า ซ ค า ร บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด อุณหภูมิ และความชื้น
สัมพัทธโดยทําการตรวจในชวงเวลา 09.00 - 
12.00 น. และ 14.00 -16.00 น. ขณะมีผูเขาใช
อ าค า รจอดรถชั้ น ใ ต ดิ น  ค าที่ ไ ด คื อ ก า ซ
คารบอนมอนอกไซดและอุณหภูมิทุกชั้นอยูใน
เกณฑมาตรฐาน ASHARE ทั้งชวงเชาและบาย
ความช้ืนสัมพัทธทุกชั้นอยูในเกณฑเสี่ยงเกิน
มาตรฐานทั้งชวงเชาและบายและปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด ชวงเชาชั้น B1 , B2 และ
B3 เส่ียงเกินมาตรฐาน และชั้น B4 , B5 และ 
B6 เกินมาตรฐานชวงบายช้ัน B1 และ B2 อยูใน
เกณฑมาตรฐาน ชั้น B3 และ B4เสี่ยงเกิน
มาตรฐาน ชั้น B5 และ B6 เกินคามาตรฐานท่ี
กําหนดไวโดยใชมาตรฐาน ASHARE ในการ
เปรียบเทียบจากการวิเคราะหปญหา จากการท่ี
อาคารลิเบอรต้ี สแควร สรางมาประมาณ 26ปมี
ระบบระบายอากาศและระบบฟอกอากาศใน
อาคารจอดรถช้ันใตดินที่ใชการมาเปนเวลานาน
ทําใหอากาศภายในอาคารจอดรถช้ันใตดินไมมี
อากาศถายเทเขา-ออกที่เพียงพอจึงทําใหความ
รอนจากภายนอกเขามาภายในอาคารและกัก
เก็บความรอนไวภายใน ซึ่งระบายออกไดยาก 
และมีรถยนตเขา-ออกชวงเชาจํานวนมากกวา

ชวงบายทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานอยางไม
มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางในการ
แกไข คือติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพ่ือให
อาคารจอดรถช้ันใตดินมีระบบระบายอากาศ
ตามมาตรฐานกําหนดและไมเสี่ยงตอการเกิน
เกณฑมาตรฐานเพื่อใหไดคุณภาพอากาศภายใน
อาคารจอดรถช้ันใตดินมีคุณภาพท่ีดีขึ้นโดยผาน
จากการระบายอากาศ ซึ่งแนวทางที่ผูวิจัยเสนอ
นั้นจะสามารถทําใหคุณภาพอากาศภายใน
อาคารจอดรถช้ันใตดินมีคุณภาพที่ดีขึ้นเมื่อหา
เครื่องระบายอากาศท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ไดแลว
จึงหาจุดติดตั้งเครื่องระบายอากาศที่เหมาะสม 
คือ  ชั้ น  B4  , B5  , B6  โดยทํ าการคํ านวณ
ปริมาตรอากาศดังนี้30.35 x 48.19 x 2.10 (W 

x L x H)ติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณชิด
เสา เสาที่ C3 , B4 และ C6 ในชั้น B4 - B6 

 
ภาพท่ี 2 แสดงบริเวณติดต้ังพัดลมระบาย

อากาศ 
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ขอเสนอแนะ 
1 แนวทางการแกไขที่ผูวิจัยเสนอไปนั้น

ควรคํานึงถึงคาใชจายในการปรับปรุง 
2 ผูวิจัยเสนอใหมีการติดเครื่องวัดคา

อุณหภูมิที่ สามารถตรวจวัดไดทั้ งอุณหภูมิ  
ความช้ืนสัมพัทธ กาซคารบอนไดออกไซด 
กาซคารบอนมอนอกไซด เพื่อตรวจวัดคาตางๆ
วาอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไมและบริเวณที่มี
การติดตั้งควรเปนที่ที่ไมเปนที่สังเกตเพ่ือปองกัน
การสูญหาย 
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