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การเลือกพืชไม้ประดับเพื่อใช้ในผนังพืชแนวดิ่งสำหรับลดฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนภายในอาคาร
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชากร อย่างไรก็ตามฝุ่น PM2.5 ไม่ได้อยู่แต่ในที่โล่งแจ้งเท่านั้น ยังพบว่ามีปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในทางเดินภายใน
อาคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร งานวิจัยนี้ทำการเลือกพืชไม้ประดับ 10 ชนิด เพื่อนำมาใช้ในการลดฝุ่น PM2.5 บริเวณทางเดิน
ภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการปรับอากาศ โดยทำการทดลองในกล่องให้อยู่ในลักษณะผนังแนวดิ่งและติดตั้งพัดลมหมุนเวียนอากาศบริเวณ
ด้านล่างของผนังพืช การทดลองแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ และ ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการ
ติดตั้งและชนิดของพืชที่ช่วยลดฝุ่น PM2.5 ผลการศึกษาพบว่า พืชไม้ประดับ 3 ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี คือ ต้นพรม
ญี่ปุ่น ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์น อีกทั้งยังค้นพบว่าการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในกล่องทดลองผ่านผิวใบของพืช สามารถควบคุม
ปริมาณฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้เร็วกว่าการทดลองในรูปแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงแนะนำให้ใช้
ต้นพรมญี่ปุ่น ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์นติดตั้งในรูปแบบผนังพืชแนวดิ่งระบบแอคทีฟ (AGW) โดยใช้พัดลมสำหรับดูดฝุ่น PM2.5 ผ่านผิวใบ
ของพืชเพื่อลดมลพิษทางอากาศภายในอาคาร
คำสำคัญ: ผนังพืชแนวดิ่ง, ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน, พืชไม้ประดับ, ภายในอาคาร, มลพิษทางอากาศ
Abstract
Thailand has experienced air pollution problems from a particulate matter of 2.5 microns (PM2.5) or smaller. It directly
affects health of population in the country. However, PM2.5 dust is not only in the open area, but also inside the building.
Indoor corridors were also found to have excesses of PM2.5 more than standard. It affects the health of building occupants.
This research aims to select appropriate ornamental plants for using indoor to prevent the PM2.5 problem. Ten types of
ornamental plants were studied in an experimental box. They are placed on a vertical wall panel with an air circulation fan
at the bottom. The experiment was divided into 2 groups which are with a circulation fan on and off. The study results showed
that the top three ornamental plants having the ability to reduce PM2.5 dust well are Episcia cupreata (Hook.), Ficus Lyrata,
and Nephrolepis exaltata Bostoniensis. This study was also found that when the circulation fan is turned on through the
plant's leaf surface. It can control PM2.5 dust below the standard faster than the circulation fan is turned off. Therefore, this
study recommends the use Episcia cupreata (Hook.), Ficus Lyrata, and Nephrolepis exaltata Bostoniensis installing in a active
green wall system (AGW) with the use of circulation fan to reduce PM2.5 inside the building.
Keywords: Air pollution, Indoor, Ornamental plants, PM2.5, Vertical green wall
1. คำนำ
อาคารเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ใช้ในการอยู่อาศัยหรือดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มนุษย์ใช้เวลาประมาณร้อยละ 90
ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน อาศัยอยู่ในอาคาร [1] คุณภาพอากาศ
ภายในอาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญ องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่ามี
ผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 7 ล้านคนต่อปี การเสียชีวิตที่

เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง, โรคมะเร็งปอด มากกว่า 80% พบว่าเกิดขึ้นกับผู้อาศัย
ในเขตเมืองที่ตรวจพบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองทางอากาศเกิน
กว่ามาตรฐาน [2] จากรายงานสถานการณ์ คุณภาพอากาศโลก พ.ศ.
2563 การจัดอันดับมลพิษ PM2.5 ของเมืองและภูมิภาคทั่วโลก
พบว่าประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 34 โดยมีค่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ย
รายปีของ PM 2.5 อยู่ที่ 21.4 μg/m3 [3]
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ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
จึง เป็นหนึ่งในตัว ชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพผู้ใช้อาคาร ตามมาตรฐาน
สมาคมวิศวกรการทำความร้อน ความเย็นและการปรับอากาศแห่ง
สหรัฐอเมริกา (ASHRAE) ระบุเกณฑ์ค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5
ภายในอาคาร ไม่ควรเกิน 35 μg/m3 เฉลี่ยภายใน 24 ชั่วโมง และ
15 μg/m3 เฉลี่ยภายใน 1 ปี [4]
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า พืชไม้ประดับ
สามารถดั ก จั บ ฝุ ่ น PM2.5 ได้ อ ย่ า งมี น ั ย สำคั ญ เมื ่ อ ถู ก ติ ด ตั ้งใน
รูป แบบผนังพืชแนวดิ่ง อย่างไรก็ตามพืชไม้ประดับแต่ละชนิดมี
คุ ณ สมบั ต ิ แ ละลั ก ษณะทางกายภาพที ่ แ ตกต่ า งกั น ทำให้ มี
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น PM2.5 ไม่เท่ากัน อีกทั้งรูปแบบใน
การติดตั้งผนังพืชแนวดิ่ง เพื่อลดค่าความเข้มเข้มของฝุ่น PM2.5 นั้น
เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงดำเนินการศึกษา
ประสิทธิภาพในการลดฝุ่น PM2.5 ของพืชไม้ประดับทั้ง 10 ชนิด
โดยจำลองพืชให้อยู่ในรูปแบบผนังพืชแนวดิ่งในกล่องทดลอง
2. การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้
พืชไม้ประดับในการลดฝุ่น PM2.5 สรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
Cao et al. [5] ได้ศึกษาความสามารถในการลดความเข้มข้น
ของฝุ่น PM 2.5 ในอาคาร จำลองโดยการเผาไหม้บุหรี่ในห้องแบบ
ปิดผนึก ใช้ระยะเวลาการทดลองทั้งหมด 180 นาที โดยใช้พืช 6
ชนิด ได้แก่ ได้แก่ เศรษฐีเรือนใน, เดหลี, พลูด่าง, ไทรย้อยใบแหลม,
ลิ ้ น มั ง กร และว่ า นหางจระเข้ พบว่ า พลู ด ่ า ง เป็ น พื ช ที ่ มี
ความสามารถลดความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุด ซึ่งสามารถ
ลดฝุ่น PM2.5 ได้ร้อยละ 30 ภายใน 180 นาที เนื่องจากพื้นผิวของ
ใบมีความขรุขระกว่าพืชชนิดอื่น
Paull et.al. [6] ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการทนทาน
ต่อควันดีเซลของผนังพืชแนวดิ่ง โดยคัดเลือกพืชที่ใช้ในการทดลอง
ทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ เศรษฐีเรือนใน เศรษฐีก้านทอง ไทรใบสัก ต้น
ปลาทอง บอสตันเฟิร์น เฟิร์นใบมะขาม หนวดปลาหมึกแคระ และ
หนวดปลาหมึก ทดลองในกล่องทดลอง พร้อมติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศที่มีอัตราการไหล 15 L/s และดำเนินการปล่อยควันเข้าใน
กล่ อ งทดลองเป็ น ระยะเวลา 10 นาที พบว่ า ต้ น ไทรใบสั ก มี
ความสามารถในการทนทานต่อควันดีเซลได้ดีที่สดุ โดยสังเกตได้จาก
อนุภาคฝุ่นละอองจะถูกสะสมบนผิวใบ
Pettit et al. [7] ได้ศึกษาเกี่ยวกับผนังพืชแนวดิ่งสามารถกรอง
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้หรือไม่ โดยใช้พืชทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ว่าน
เศรษฐี, ไทรใบสัก, ต้นปลาทอง, เฟิร์นใบมะขาม, บอสตันเฟิร์น,
หนวดปลาหมึ ก และ ต้ น หนวดปลาหมึ ก แคระ ทดลองในกล่ อ ง
ทดลอง และจัดพืช ให้ อ ยู ่ใ นรูป แบบแนวตั้ง ผู้ว ิจัย ได้ ท ดลองหา
ประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละอองแบบผ่านในครั้งเดียว (SPRE)

พบว่า บอสตันเฟิร์น สามารถลดฝุ่นละออง PM0.3-0.5 ได้ 45.78%
และสามารถลดฝุ่นละออง PM5-10 ได้ 92.46%
พาสินี และ คณะ [8] ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการจับฝุ่นละอองของ พรรณไม้เลื้อย โดยเลือกพืชพรรณไม้เลื้อย
มาทดลอง 3 สายพันธุ์โดยแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ สร้ อ ยอิ น ทนิ ล จั น ทร์ ก ระจ่ า งฟ้ า และตำลึ ง
ดำเนินการทดลองในกล่องทดลองและใช้พัดลมดูดอากาศจำลอง
สภาพกระแสลม ผลการทดลอง พบว่า ต้นสร้อยอินทนิล สามารถ
ดักจับฝุ่นละอองได้ร้อยละ 63 ในขณะที่มีการปกคลุมของใบร้อยละ
44 เนื่องจากลักษณะ ผิวใบที่สากมีขนปกคลุมทำให้เกิดแรงเสียด
ทานมาก จึงทำให้การดักจับฝุ่นละอองได้ดี
Pettit et al. [9] ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผนังพืช
แนวดิ ่ ง แบบ Passive (PGW) และผนั ง พื ช แนวดิ ่ ง แบบ Active
(AGW) เพื่อกำจัดอนุภาคฝุ่น (PM) จากบ้านพักอาศัยชานเมือง ใน
ซิดนีย์ โดยภายในห้องไม่มีระบบปรับอากาศ แต่มีพัดลมติดตั้งอยู่บน
เพดาน ประตูและหน้าต่างถูกปิดตลอดการทดลอง ผนังพืชแนวดิ่งมี
พื้นที่ 1.5 m2 ประกอบไปด้วย พืชจำนวน 7 ชนิด จำนวน 96 ต้น
ได้แก่ ปาล์มไผ่ (6% ของพืชทั้งหมด), พลูด่าง (34%), ต้นไทรใบสัก
(4%), ไอริสดำเนิน (5%), เปปเปอโรเมีย (10%), เดหลี (21%) และ
เงินไหลมา (19%) จากการทดลองพบว่า ภายใน 20 นาทีผนังพืช
แนวดิ่งแบบ AGW มีความสามารถในการกำจัดอนุภาคฝุ่น (PM) ได้
ดีกว่า ผนังพืชแนวดิ่งแบบ PGW
Torpy and Zavattaro [10] ได้ ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ พื ช ผนั ง พื ช
แนวดิ่งสำหรับลดมลพิษภายในอาคาร โดยใช้พืช 2 สายพันธุ์ในการ
ทดลอง คือ เศรษฐีเรือนใน และ พลูด่าง ซึ่งผู้วิจัยทดลองในกล่อง
ทดลองขนาด 0.25 m2 และจัดให้อยู่ในรูปแบบแนวตั้ง พบว่า พืชทั้ง
2 ชนิดสามารถลดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก PM10, PM2.5 ได้อย่างมี
นั ย สำคั ญ และฝุ ่ น ละอองที ่ ม ี ข นาดเล็ ก PM10, PM2.5 สามารถ
ลดลงในระดับต่ำกว่า 50% ภายใน 15 นาที เมื่อมีการไหลเวียนของ
อากาศในกล่องทดลอง
จากการศึ ก ษางานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งพบว่ า พื ช ไม้ ป ระดั บ มี
ความสามารถลดค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีนัยสำคัญ
โดยมีตัวแปรสำคัญคือ พื้นที่ใบ, ลักษณะทางกายภาพของผิวใบ และ
อัตราการไหลเวียนของอากาศ จากข้อมูลข้างต้นนี้จึงนำมาสู่การ
คัดเลือกพืชและออกแบบการทดลองในขั้นตอนต่อไป
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1. พืชไม้ประดับที่ไม้ในการทดลอง
พืชไม้ประดับที่นำมาใช้ในการทดลองมาจากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในข้างต้น โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้คัดเลือกพืชไม้ประดับ
มาดำเนิ น การทดลอง ทั ้ ง หมด 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ เศรษฐี เ รื อ นใน
(Chlorophytum comosum T.), พ ลู ด่ า ง (Epipremnum
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aureum), บอสตันเฟิร์น (Nephrolepis exaltata Bostoniensis),
ข้ า หลวงหลั ง ลาย (Asplenium nidus L.), ไทรใบสั ก (Ficus
Lyrata), เ ด ห ลี (Spathiphyllum spp.), พ ร ม ญ ี ่ ปุ่ น (Episcia
cupreata Hook.), คล้ า แววมยุ ร า (Maranta Leuconeura) เงิ น
ไหลมา (Syngonium podophyllum) และลิ้นมังกร (Sansevieria
trifasciata) พืชชนิดละ 6 ต้น ถูกติดตั้งให้อยู่ในรูปแบบผนังแนวดิ่ง
ในกล่องทดลองขนาด 0.40 x 0.60 x 0.80 m โดยพื้นที่ใบของพืชที่
ใช้ในการทดลองคิดเป็นร้อยละ 56 ของพื้นที่กล่องทดลอง ดังแสดง
ในรูปที่ 1

ทดสอบวัดค่าฝุ่น PM2.5 0 – 999 μg/m3 แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

อุปกรณ์แชร์อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเดินสาย ให้อุปกรณ์ตรวจวัด
คุณภาพอากาศ Xiaomi Mijia Air Detector 3.1Retina แสดงดัง
รูปที่ 4

รูปที่ 4
รูปที่ 1

แสดงการติดตั้งพืชไม้ประดับในกล่องทดลอง

3.2. สถานทีท่ ี่ใช้ในการทดลอง
อาคารเรีย น 18 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เครื่องมือในการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5

อุปกรณ์แชร์อินเทอร์เน็ตสำหรับรับส่งข้อมูลคุณภาพ
อากาศ

พัดลมระบายอากาศ ขนาด 120 x 120 x 38 mm DC 12v
ความเร็วลมที่วัดได้ เท่ากับ 2.5 m/sติดตั้งบริเวณด้านล่างของผนัง
พืชแนวดิ่ง แสดงดังรูปที่ 5

3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
กล่องทดลองอะคริลิคใสขนาด 0.40 x 0.60 x 0.80 m เสริม
ความแข็งแรงของกล่องทดลองด้วยฉากอลูมิเนียม พร้อมเจาะรู
ด้านบนฝากล่องทดลอง สำหรับปล่อยฝุ่น PM2.5 จากควันธูป ติดตั้ง
แผ่นอะคริลิคใส ขนาด 0.40 x 0.60 m พร้อมเจาะรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.025 m จำนวน 6 จุด ติดตั้งพัดลมหมุนเวียนอากาศ
ขนาด 120 x 120 x 38 mm DC 12v ความเร็ ว ลม 2.50 m/s
บริ เ วณด้ า นล่ า ง เชื ่ อ มต่ อ ท่ อ อ่ อ น (flexible conduit) เพื ่ อ ดู ด
อากาศเข้าแล้วให้ระบายออกผ่านรูเจาะทั้ง 6 จุด โดยมีความเร็วลม
ผ่านรูเจาะ เท่ากับ 0.40 m/s ต่อจุด ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 5

เครื่องวัดความเร็วลม ช่วงในการทดสอบระหว่าง 0 – 30 m/s มี
ความเที่ยงตรงที่ ±5 % ของค่าที่อ่านได้ แสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

รูปที่ 2

พัดลมระบายอากาศ

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม เป็นเครื่องมือวัดแบบไม่ทำลาย
ใช้ ห ลั ก การ Laser Scanner และประมวลผลการวั ด ด้ ว ยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ในการตรวจวัด มีความเที่ยงตรงที่ ±1 % ของ
ค่าที่อ่านได้ แสดงดังรูปที่ 7

กล่องทดลองอะคริลิคใส

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในรูป แบบ IoT (Internet of
Things) Xiaomi Mijia Air Detector 3.1Retina เชื่อมต่อ Wifi ส่ง
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น Qingping+ แบบเรียลไทม์ ประมวลผลการ
วัดด้วยระบบ Quad-Core A7 บันทึกข้อมูลทุก 15 นาที ช่วงการ
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รูปที่ 7

เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม

ดำเนินการทดลองพืชไม้ประดับ 10 ชนิดในกล่องทดลองระบบ
ปิด ใช้ระยะเวลาการทดลอง 8 ชั่วโมง ต่อ 1 การทดลอง ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย และทำความสะอาดกล่องทดลอง
ทุกครั้ง เมื่อเริ่มการทดลองใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที 9

หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์บริเวณรากของพืช

ศึกษาลักษณะของทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลให้พืชไม้
ประดับมีความสามารถในการลดฝ่นละออง PM2.5
คัดเลือกไม้ประดับ จำนวน 10 ชนิด
สร้างกล่องทดลองขนาด 0.40 x 0.60 x 0.80 m

รูปที่ 10 วัดความเร็วลมที่ผ่านรูเจาะ
วัดพื้นที่ใบและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผิวใบโดยการสัมผัส
ติดตั้งพืชจำนวน 6 ต้น ปล่อยสารตั้งต้นของฝุ่น PM2.5 จากควันธูป
ที่ 100 μg/m3
แบ่งการทดลองเป็น 2 รูปแบบ คือ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศและ
ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ

รูปที่ 11 ปล่อยควันธูปที่เป็นสารตั้งต้นของฝุ่น PM2.5
การวิเคราะห์ผลการทดลอง ดำเนินการคำนวณจากค่าความ
เข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ที่ลดลงจาก 100 μg/m3 ณ จุดเริ่มต้นการ
ทดลองนาทีที่ 0 ลบกับค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ณ สิ้นสุดการ
ทดลองนาทีที่ 480 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง

เก็บข้อมูล, วิเคราะห์ผล และสรุปผลการทดลอง

รูปที่ 8

แผนภูมิวิธีการดำเนินการวิจัย

พืชทุกต้นถูกหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์บริเวณรากก่อนนำไปติดตั้งใน
กล่องทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 9 การทดลองแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
คือ เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ และ ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ
การทดลองรูปแบบเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศดำเนินการดังต่อไปนี้
ติดตั้งพืชทั้ง 6 ต้นภายในกล่องทดลอง วัดค่าความเร็วลมที่ผ่าน
รูเจาะทั้ง 6 จุด เท่ากับ 0.4 m/s ต่อจุด แสดงดังรูปที่ 10 ปิดพัดลม
หมุนเวียนอากาศ และจำลองการปล่อยควันธูป จากด้านบนกล่อง
ทดลองเสมือนว่ามีฝุ่น PM2.5 จากภายนอกอาคารแทรกซึมเข้ามา
ภายในอาคาร แสดงดังรูปที่ 11 รอค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5
คงตัว ที่ 100 μg/m3 จากนั้นดำเนินการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ
บันทึกผลการทดลองทุก 15 นาทีเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ส่วนการทดลอง
รูปแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศดำเนินการดังต่อไปนี้ ติดตั้ง
พืชทั้ง 6 ต้นภายในกล่องทดลอง ปล่อยควันธูป จากด้านบนกล่อง
ทดลอง รอค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 คงตัว ที่ 100 μg/m3
จากนั้นบันทึกผลการทดลองทุก 15 นาทีเป็นเวลา 8 ชั่วโมง พืชแต่
ละชนิ ด ถู ก ทดลองซ้ ำ 3 ครั ้ ง ในรู ป แบบเดิ ม เพื ่ อ หาค่ า เฉลี่ ย
เช่นเดียวกันทั้ง 2 รูปแบบการทดลอง

4. ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
วิเคราะห์พื้น ที่ใบรวมและลัก ษณะทางกายภาพผิว ใบของพื ช ไม้
ประดับ, การวิเคราะห์ระยะเวลาในการลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าค่า
มาตรฐาน โดยไม่ พ ิ จ ารณาถึ ง พื ้ น ที ่ ใ บ และการวิ เ คราะห์
ความสามารถในการลดฝุ ่ น PM2.5 โดยพิ จ ารณาพื ้ น ที ่ ใ บ โดย
สามารถแจกแจงผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์พื้นที่ใบและตรวจลักษณะทางกายภาพของ
ผิวใบโดยการสัมผัส พบว่า พืชแต่ละชนิดมีพื้นที่ใบรวมแตกต่างกัน
ไม่เกิน + 10% และมีลักษณะทางกายภาพของผิวใบตรวจสอบ โดย
การสัมผัสแตกต่างกัน เพื่อหาความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 จึง
ต้องดำเนินการวิเคราะห์เป็น พื้น ที่ใบต่อ cm2 และพิจารณาจาก
ลักษณะทางกายภาพของผิวใบประกอบ
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ตารางที่1 พื้นที่ใบรวมและลักษณะทางกายภาพของผิวใบ
ชื่อสามัญ
(ภาษาไทย)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์

พลูด่าง
ไทรใบสัก
พรมญี่ปุ่น
เงินไหลมา
เดหลี
ข้าหลวงหลังลาย
บอสตันเฟิร์น

Epipremnum aureum
Ficus Lyrata
Episcia cupreata Hook.
Syngonium podophyllum
Spathiphyllum spp.
Asplenium nidus L.
Nephrolepis exaltata
Bostoniensis
Maranta Leuconeura
Chlorophytum comosum T.
Sansevieria trifasciata

คล้าแววมยุรา
เศรษฐีเรือนใน
ลิ้นมังกร

พื้นที่
ใบรวม
(cm2)
1,814
1,840
1,829
1,791
1,796
1,742
1,759

ลักษณะทาง
กายภาพของ
ผิวใบ
ผิวใบมัน
ผิวใบด้าน
ผิวใบมีขน
ผิวใบมัน
ผิวใบมัน
ผิวใบมัน
ผิวใบด้าน

1,665
1,827
1,771

ผิวใบด้าน
ผิวใบมัน
ผิวใบมัน

เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 3 ชั่วโมง
แสดงดังรูปที่ 13
PM2.5 Reduction Ficus lyrata
120
ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Ficus Iyrata turn on circulation fan
Ficus Iyrata turn off circulation fan
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาในการลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่า
ค่ามาตรฐาน ของพืชไม้ประดับทั้ง 10 ชนิด โดยไม่นำพื้นที่ใบรวมมา
พิ จ ารณา พบว่ า การออกแบบด้ ว ยวิ ธ ี ก ารเปิ ด พั ด ลมหมุ น เวีย น
อากาศดูดฝุ่นละอองผ่านผิวใบของพืช มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่น
PM2.5 ได้ดีกว่า ไม่ปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศแสดงผลการวิเคราะห์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จาการทดลองต้นพลูด่ าง พบว่า มีค วามสามารถควบคุม ค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 1
ชั่วโมง เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 5 ชั่วโมง
โดยเส้นสีแดง หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของ ASHRAE 62.1 แสดง
ดังรูปที่ 12
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รูปที่ 13 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นไทรใบสัก
จากการทดลองต้นพรมญี่ปุ่น พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 30
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลองที่
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 2 ชั่วโมง 30
นาที แสดงดังรูปที่ 14
PM2.5 Reduction Ep.cupreata hook.
120
ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Ep.cupreata hook. turn on circulation fan
Ep.cupreata hook. turn off circulation fan
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Epipremnum aureum Turn on circulation fan
Epipremnum aureum Turn off circulation fan
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รูปที่ 14 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นพรมญี่ปุ่น
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รูปที่ 12 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นพลูด่าง
จากการทดลองต้นไทรใบสัก พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 45
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ

จาการทดลองต้นเงินไหลมา พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 90
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 6 ชั่วโมง
แสดงดังรูปที่ 15
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PM2.5 Reduction Asplenium nidus L.

PM2.5 Reduction Syngonium podophyllum
120

120
ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Syngonium podophyllum turn on circulation fan
Syngonium podophyllum turn off circulation fan
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ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Asplenium nidus L. turn on circulation fan
Asplenium nidus L. turn off circulation fan
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รูปที่ 15 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นเงินไหลมา

รูปที่ 17 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นข้าหลวงหลังลาย

จากการทดลองต้นเดหลี พบว่า มีความสามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 90 นาที
เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลองแบบไม่
เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของ
PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 6 ชั่วโมง 15 นาที แสดง
ดังรูปที่ 16

จากการทดลองต้นบอสตันเฟิร์น พบว่า มีความสามารถควบคุม
ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 45
นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การทดลอง
แบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความ
เข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 3 ชั่วโมง 45
นาที แสดงดังรูปที่ 18
จากการทดลองต้นคล้าแววมยุรา พบว่า มีความสามารถควบคุม
ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 1
ชั่วโมง 15 นาที ในชณะที่การทดลองที่ไ ม่เ ปิดพัดลมหมุน เวี ย น
อากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 5 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 19

PM2.5 Reduction Spathiphyllum spp.
120
ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Spathiphyllum spp. turn on circulation fan
Spathiphyllum spp. turn off circulation fan
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PM2.5 Reduction Nephrolepis exaltata Bostoniensis
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ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Nephrolepis exaltata Bostoniensis turn on circulation fan
Nephrolepis exaltata Bostoniensis turn off circulation fan
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รูปที่ 16 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นเดหลี

40

จาการทดลองต้ น ข้ า หลวงหลั ง ลาย พบว่ า มี ค วามสามารถ
ควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 75 นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ในขณะที่การ
ทดลองแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถควบคุมค่า
ความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 6
ชั่วโมง 15 นาที แสดงดังรูปที่ 17
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รูปที่ 18 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นบอสตันเฟิร์น
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PM2.5 Reduction Chlorophytum comosum T.

PM2.5 ReductionCalathea makoyana (E.Morr.)
120

120
ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Calathea makoyana (E.Morr.) turn on circulation fan
Calathea makoyana (E.Morr.) turn off circulation fan
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ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Chlorophytum comosum T. turn on circulation fan
Chlorophytum comosum T. turn off circulation fan
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รูปที่ 21 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นเศรษฐีเรือนใน

รูปที่ 19 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นคล้าแววมยุรา
จากการทดลองต้นลิ้นมังกร พบว่า มีความสามารถควบคุมค่า
ความเข้ม ข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 1
ชั่วโมง 45 นาที ในขณะที่การทดลองแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียน
อากาศนั้น สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 7 ชั่วโมง 15 นาที แสดงดังรูปที่ 20
PM2.5 Reduction Sansevieria trifasciata Prain
120
ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Sansevieria trifasciata Prain turn on circulation fan
Sansevieria trifasciata Prain turn off circulation fan

100

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลดฝุ่น PM2.5 ของพืช ไม้
ประดับทั้ง 10 ชนิด ชั่วโมง โดยไม่นำพื้นที่ใบรวมมาพิจารณา ด้วย
วิธีการทดลองในรูปแบบเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ พบว่า มีพืชไม้
ประดับ 3 ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี
ได้แก่ ต้นพรมญี่ป ุ่น , ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตัน เฟิร์น โดยมี
ประสิท ธิภาพในการลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 1 ชั่วโมง และสามารถลดฝุ่น PM2.5 ได้ 90.3 μg/m3, 87.5
μg/m3 และ78.5 μg/m3 ภายใน 8 ชั่วโมง ตามลำดับ แสดงดังรูปที่
22
PM2.5 Reduction Turn on Ciculation fan
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ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Syngonium podophyllum
Epipremnum aureum
Ficus Lyrata
Episcia cupreata (Hook.)
Asplenium nidus L.
Spathiphyllum spp.
Nephrolepis exaltata (L.) Schott cv. Bostoniensis
Calathea makoyana (E.Morr.)
Sansevieria trifasciata Prain
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.
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40

รูปที่ 20 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ด้วยต้นลิ้นมังกร
จากการทดลองต้ น เศรษฐี เ รื อ นใน พบว่ า มี ค วามสามารถ
ควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 1 ชั่วโมง 45 นาที เมื่อมีการเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ
ในขณะที่การทดลองแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศนั้น สามารถ
ควบคุมค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้
ภายใน 7 ชั่วโมง 15 นาที แสดงดังรูปที่ 21
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รูปที่ 22 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบเปิดพัดลมหมุนเวียน
อากาศของพืชทั้ง 10 ชนิด
ส่วนผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลดฝุ่น PM2.5 ของพืชไม้
ประดับทั้ง 10 ชนิด ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง โดยไม่นำพื้นที่ใบ
รวมมาพิ จ ารณา ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารทดลองในรู ป แบบไม่ เ ปิ ด พั ด ลม
หมุน เวีย นอากาศภายในกล่ องทดลอง พบว่า มีพืช ไม้ประดับ 3
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ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี ได้แก่ ต้นพรม
ญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์น โดยมีประสิทธิภาพในการ
ลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ภายใน 3 ชั่วโมง และ
สามารถลดฝุ ่ น PM2.5 ได้ 92.5 μg/m3, 90.0 μg/m3 และ83.6
μg/m3 ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 23

ตารางที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพการลดฝุ ่ น PM2.5 ของพื ช ทั ้ ง 10 .ใน
รูปแบบเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ
ชื่อสามัญ (ภาษาไทย)

พรมญี่ปุ่น
ไทรใบสัก
บอสตันเฟิร์น
แววมยุรา
ข้าหลวงหลังลาย
พลูด่าง
เศรษฐีเรือนใน
เงินไหลมา
เดหลี
ลิ้นมังกร

ASHRAE Standard at 35 µg/m^3
Syngonium podophyllum
Epipremnum aureum
Ficus Lyrata
Episcia cupreata (Hook.)
Asplenium nidus L.
Spathiphyllum spp.
Nephrolepis exaltata (L.) Schott cv. Bostoniensis
Calathea makoyana (E.Morr.)
Sansevieria trifasciata Prain
Chlorophytum comosum Thunb.

PM2.5 Reduction Turn off Ciculation fan
120

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่
ลดลงภายใน 8
ชั่วโมง (μg/m3)
90.3
87.5
78.5
74.1
73.9
74.9
73.7
71.8
67.6
66.0

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่ลดลง ต่อ
พื้นที่ใบรวม ต่อเวลา 1 ชั่วโมง
(μg/m3/cm2 leaf area/hr)
- 6.17 * 10-3
- 5.94 * 10-3
- 5.58 * 10-3
- 5.56 * 10-3
- 5.30 * 10-3
- 5.16 * 10-3
- 5.04 * 10-3
- 5.01 * 10-3
- 4.70 * 10-3
- 4.66 * 10-3

ตารางที่ 3 ประสิ ท ธิ ภ าพการลดฝุ ่ น PM2.5 ของพื ช ทั ้ ง 10 ใน
รูปแบบไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ

100

80

ชื่อสามัญ (ภาษาไทย)
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พรมญี่ปุ่น
ไทรใบสัก
บอสตันเฟิร์น
แววมยุรา
ข้าหลวงหลังลาย
พลูด่าง
เศรษฐีเรือนใน
เงินไหลมา
เดหลี
ลิ้นมังกร
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รูปที่ 23 การลดลงของฝุ่น PM2.5 ในรูปแบบไม่เปิดพัดลม
หมุนเวียนอากาศของพืชทั้ง 10 ชนิด
4.3 ผลการวิเคราะห์การลดฝุ่น PM2.5 ของพืชไม้ประดับทั้ง 10
ชนิดต่อพื้นที่ใบ เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีพื้นที่ใบแตกต่างกัน ผู้วิจัย
จึงนำค่าพื้นที่ใบรวมที่วัดได้ จากตารางที่ 1 มาดำเนินการวิเคราะห์
ผลการลดฝุ่น PM2.5 ของพืชแต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่ใบ
รวม เพื่อจะพิจารณาประสิทธิภาพการลดลงของฝุ่น PM2.5 ต่อพื้นที่
ใบรวมต่อเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า พืช ไม้ประดับ 3 ลำดับแรกที่มี
ความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ต่อพื้นที่ใบรวมต่อเวลา 1 ชั่วโมง
ได้ดี ได้แก่ ต้นพรมญี่ปุ่น รองลงมาคือ ต้นไทรใบสัก และต่อมาคือ
ต้นบอสตันเฟิร์น ซึ่งมีผลที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ระยะเวลา
ในการลดฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ของพืชไม้ประดับทั้ง
10 ชนิด โดยไม่นำพื้นที่ใบรวมมาพิจารณา แสดงผลดังตารางที่ 2
และตารางที่ 3

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่
ลดลงภายใน 8
ชั่วโมง (μg/m3)
92.5
90.0
83.6
78.9
76.9
79.9
75.9
72.2
70.0
68.8

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่ลดลง ต่อ
พื้นที่ใบรวม ต่อเวลา 1 ชั่วโมง
(μg/m3/cm2 leaf area/hr)
- 6.32 * 10-3
- 6.11 * 10-3
- 5.94 * 10-3
- 5.92 * 10-3
- 5.52 * 10-3
- 5.51 * 10-3
- 5.19 * 10-3
- 5.04 * 10-3
- 4.87 * 10-3
- 4.86 * 10-3

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลวิจัยการคัด เลือกไม้ประดับ เพื่อใช้ในผนัง พืชแนวดิ่ง
สำหรับลดฝุ่น PM2.5 ของพืชทั้ง 10 ชนิด พบว่า พืชไม้ประดับ 3
ลำดับแรกที่มีความสามารถในการลดฝุ่น PM2.5 ได้ดี คือ ต้นพรม
ญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก และต้นบอสตันเฟิร์น จากการเปรียบเทียบกัน
ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง ฝุ่น PM 2.5 ในการทดลองรูปแบบไม่เปิดพัด
ลมหมุนเวียนอากาศลดลงมากกว่าการทดลองในรูปแบบเปิดพัดลม
หมุนเวียนอากาศเล็กน้อย อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของฝุ่นละออง
เมื่อไม่มีการกระทำใด ให้เกิดการฟุ้งกระจาย ฝุ่นละอองจะตกลงตาม
แรงโน้ ม ถ่ ว งอยู ่ บ ริ เ วณพื ้ น ของกล่ อ งทดลอง แต่ ก ารเปิ ด พั ด ลม
หมุนเวียนอากาศภายในกล่องทดลองผ่านผิวใบของพืชไม้ประดับทั้ง
3 ชนิดนั้น พบว่า ต้นพรมญี่ปุ่นสามารถควบคุมปริมาณฝุ่น PM2.5
ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ ภายใน 30 นาที ส่วนต้นไทรใบสัก และ
ต้นบอสตัน เฟิร์น สามารถควบคุมปริมาณฝุ่น PM2.5 ให้ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานได้ ภายใน 45 นาที ในขณะที่การทดลองในรูปแบบ
ไม่เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศ ต้นพรมญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก และต้น
บอสตันเฟิร์น สามารถควบคุมปริมาณฝุ่น PM 2.5 ให้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานได้ภายใน 2 ชั่วโมง 30 นาที, 3 ชั่วโมง และ3 ชั่วโมง 45
นาที ตามลำดั บ ซึ ่ ง ผลการศึ ก ษานี ้ ส ามารถนำไปปรั บ ใช้ ใ นการ
ออกแบบระบบการปรับ ปรุง คุณภาพอากาศภายในห้ อ งเรี ย นได้
เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้เวลาในการเรียนการ
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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์

สอนสำหรับรายวิชาภาคทฤษฎี ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ดังนั้น
จากผลการวิจัยครั้งนี้ จึงแนะนำให้ใช้ต้นพรมญี่ปุ่น, ต้นไทรใบสัก
และต้นบอสตันเฟิร์น ติดตั้งในรูปแบบผนังพืชแนวดิ่งระบบแอคทีฟ
(AGW) โดยใช้พัดลมสำหรับดูดฝุ่น PM2.5 ผ่านผิวใบของพืช เพื่อลด
มลพิษทางอากาศภายในอาคาร
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