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บทคัดยอ 
        บทความวิจัยนี้ เปนการศึกษาแนวทางการหาสมรรถนะในการลดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของพืชดูด
สารพิษ โดยการคํานวณคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซ CO2 ตอพื้นที่ใน 1 ตร.ม. ในหนึ่งวินาที จากการวัด
ปริมาณกาซ CO2 ในหนึ่งลูกบาศกเมตรและการวัดพื้นที่ใบของพืช 4 ชนิด ไดแก ตนวาสนา ตนวาสนาอธิษฐาน ตน
ลิ้นมังกร และตนประกายเงิน โดยการสรางหนวยทดลองระบบปดและทดลองในสภาพแวดลอมที่ควบคุม และใช
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการบันทึกขอมูล ผลการวิจัยเบื้องตนไดคา ปริมาณกาซ CO2 ที่วัดไดทุกๆนาทีในหนึ่ง
ปริมาตรที่เทากันตลอดทั้งวันของพืชดูดสารพิษที่นํามาทดสอบ นําพืชที่ทดสอบมาหาพื้นที่ใบเฉลี่ย นําผลการ
ทดสอบทั้งหมดไปใชเปรียบเทียบเพื่อหาคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซ CO2 ตอหนึ่งตน ในหนึ่งวินาที  ของพืช
ดูดสารพิษแตละชนิด ซึ่งในผลการวิจัยขั้นสุดทายนั้นได อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซ CO2 ตอหนึ่งตน ในหนึ่ง
วินาที (หนวย ppm/ลบ.ม./วินาที) ซึ่งจะเปนคาที่สามารถนําไปใชประโยชนในการระบุจํานวนพืชที่ใชการลดกาซ 
CO2 ของพืช เพื่อใชประเมินความสามารถในการใชประโยชนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร 

 
คําสําคัญ :  พืชดูดสารพิษ  การลดกาซคารบอนไดออกไซด  คุณภาพอากาศ 

 
Abstract 

        This research proposes method in finding the performance of certain pollution abatement plants in 
carbon dioxide (CO2)  absorption. CO2 exchange of plant was observed in one cubic meter air. 4 types 
of plants were experimented, i.e. Janet craig, Corn cane, Mother-in-law’s tongue, and Warnecke. The 
experiment was carried out in a closed and controlled environment. Scientific equipments were used for 
data recording. Preliminary results gave the amount of CO2 measured continuously every minute in 1  
m3 boxes covering all air pollution abatement plants that were used in the tests. All pollution abatement 
plants were then measured for area of leaves and calculated for average from 4 plants of same types. 
All results were compared to find differences in rate of CO2 reduction ability per one air pollution 
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abatement plants per one second. End result of the research gave rates of CO2 exchange of one plant 
per 1 m3 per one second (ppm / m3/sec.) which can be applied in calculating number of air pollution 
abatement plants to be used for CO2 absorption for indoor air quality concern. 
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คํานํา 

        ทิศทางการออกแบบสถาปตยกรรมปจจุบันไดมีการใหความสําคัญการออกแบบสถาปตยกรรมยั่งยืนนั้น 
นอกจากการผสมผสานการออกแบบเพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแลว ยังตอง
คํานึงถึงสภาวะความนาสบายของผูใชอาคาร ซึ่งวิธีการจัดการคุณภาพของอากาศภายในอาคาร วิธีหนึ่งที่จะ
สามารถชวยไดอากาศที่บริสุทธิ์และสะอาดภายในอาคาร เปนแนวทางการออกแบบเพื่อควบคุมและปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อโรค การสรางสุขลักษณะที่ดีแกผูใช ฯลฯ (ฉัตรชัย, 2548) ซึ่งลวนเกี่ยวของกับกระบวนการ
ออกแบบสถาปตยกรรม และสถาปนิกก็ควรที่จะเปนผูที่มีสวนในความรับผิดชอบดวยเชนกัน ปจจัยเรื่อง  ” คุณภาพ
อากาศในอาคาร” นับเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการออกแบบสถาปตยกรรม เนื่องจากมนุษยจะใช
เวลาสวนใหญอยูภายในอาคารแทบทั้งสิ้น แนวทางหนึ่งที่นาสนใจคือ การใชพืชพรรณธรรมชาติเพื่อสรางคุณภาพ
อากาศในอาคารที่ดี ซึ่งจําเปนตองอาศัยตนไมที่มีคุณสมบัต ิตองการแสงนอย และเจริญเติบโตไดดีแมในอยูใน
อาคาร  
        การนําพืชพันธุไมประดับในอาคาร ตองพิจารณาที่สําคัญคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนกาซของพืช ซึ่งโดยปกติ
ทั่วไป พืชจะดูดกาซคารบอนไดออกไซด คายกาซออกซิเจนในเวลากลางวัน และจะคายกาซคารบอนไดออกไซด ดูด
กาซออกซิเจนในเวลากลางคืน แสดงวาพืชมีการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดตลอดเวลา (Campbell et al., 
1999) ซึ่งจะตองคํานึงถึงปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอตอความจําเปน ในการหายใจของผูใชอาคาร เนื่องจาก
กาซคารบอนไดออกไซดจะสงผลกระทบตอสุขภาพผูใชอาคาร เมื่อไดรับในปริมาณที่มากเกินความจําเปน อาจมี
ผลกระทบตอทางเดินหายใจ ปวดหัว เวียนศีรษะ หายใจติดขัด กลามเนื้อกระตุก เกิดอาการเหนื่อยงาย และไม
สามารถควบคุมการทรงตัวไดเปนตน (อวิรุทธ,2547)   
        ใน การวิจัย Interior landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement โดยการดําเนินการของ Billy 
C. Wolverton พบวาการปลูกตนไมในอาคารเปนวิธีการกรองอากาศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลดมวลสาร
อันตราย มวลสารที่ไดทําการทดสอบไดแก ฟอรมัลดีไฮด ไตรคลอโรเอทธิลีน(TCE) เบนซีน และคารบอนมอนนอกไซด 
และไดนําเสนอพืชดูดสารพิษมาใชกับอาคาร 12 ชนิดไดแก ตนปาลมไผ ตนเขียวหมื่นป ตนไอวี่ ตนไทรยอยใบ
แหลม ตนเยอรบีรา ตนวาสนา ตนเข็มสามสี ตนวาสนาอธิษฐาน ตนลิ้นมังกร ตนเดหลีเบญจมาศ และตนประกาย
เงิน (Wolverton, 1997) 
       แตผลการวิจัยยังไมไดกลาวถึงปริมาณพืชที่เหมาะสมและการนําไปใชกับมาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน
อาคารตางๆ การดูดซับคารบอนไดออกไซดจากการสังเคราะหแสงของใบ การคายกาซคารบอนไดออกไซดจากการ
หายใจ ของพืชที่ปลูกในอาคาร เปนสวนที่เกี่ยวของกับการสรางสภาวะความนาสบายใหกับอาคาร การวิจัยในเรื่อง
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นี้มักเปนงานที่เกี่ยวของกับพืชสวน พืชไร เพื่อประโยชนตอสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร มากกวาการนํามาใช
ปรับปรุงคณุภาพอากาศภายในอาคาร ในการวิจัยนี้ผลที่ไดอาจนําไปใชพัฒนาในการสรางนวัตกรรมที่สามารถเพิ่ม
คุณภาพอากาศภายในอาคาร และกอใหเกิดประโยชนสูงในการเพิ่มทางเลือกในการนําไปใชในการออกแบบอาคาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
        เริ่มจากการทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากลักษณะทางสถาปตยลักษณและวงศเดียว ไดแก
พืชไมประดับพุมขนาดกลางวงศ Agavaceae 4 ชนิด คือ ตนวาสนา ตนวาสนาอธิษฐาน ตนลิ้นมังกร และตน
ประกายเงิน เลือกมาชนิดละ 4 ตน โดยกําหนดใหมีอายุของตนไมที่ใกลเคียงกันขนาดเสนผานศูนยกลางทรงพุม 60 
ซม. มีสวนสูงของทรงพุม 60 ซม. ความสูงของพืชไมเกิน 80 ซม. กําหนดใหปลูกในกระถางพลาสติกขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 30 ซม.ใชดินรวนซุยน้ําหนัก 4.20 กิโลกรัม และดินที่ใสลงไปในกระถางมีระดับต่ํากวาขอบกระถาง 2.5 
ซม. แลวจึงทําหนวยทดลองโดยทําจากไมอัดหนา 4มิลลิเมตร ทําการเชื่อมรอยตอดวยเทปผา 3M โดยใหมีปริมาตร
ภายใน1 ลบ.ม. 

 
ภาพแสดงหนวยทดลอง 

 
                 ตนวาสนา             ตนวาสนาอธิษฐาน           ตนลิ้นมังกร             ตนประกายเงิน 
 

1. นําพืชดูดสารพิษวางในหนวยทดลองแลวปดรอยตอใหสนิทดวยเทปกาว เวลา 0.00 น. 
จากนั้นเริ่มเก็บบันทึกขอมูล ปริมาณกาซCO2 ตั้งแตเวลา 0.00 น. ทุกๆ 1 นาที จนครบ 1 วัน หรือเวลา 24.00 น. 
ของวันรุงขึ้น  โดยมีการใหแสงสวางในชวงเวลา  6.00- 18.00 น. เมื่อวางพืชในหนวยทดลองครบ 1 วัน นําพืช
ทดลองออกมา ตัดแลวทําการหาพื้นที่ใบโดยการสแกนใบ 
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2. สําหรับหนวยทดลองเมื่อนําพืชทดลองออกมาแลว จะเปดฝาทิ้งไว เพื่อปรับใหอากาศ 
ภายในและนอกหนวยทดลองมีคาเทากัน 

3. หลังจากเปดฝาหนวยทดลองทิ้งไวอยางนอย 1-2 วัน จึงนําพืชทดลองวางไวในหนวย 
ทดลอง โดยปฏิบัติเชนเดียวกนัครบทั้ง 4 ชนิด ทําการทดลองซ้ําทัง้หมด 4 การทดลองซ้ํา  
            4.  นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะหผลโดยการนําคาปริมาณกาซCO2 ที่วัดไดทุกนาที เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับคาปริมาณกาซCO2ในนาทีเริ่มตน จะไดคาการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 แลวนําคาการ
เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 ทุกนาทีมาหาเฉลี่ย โดยแบงการพิจารณาออกเปน 3 สวน คือ การ
พิจารณาในทั้งวัน  ,การพิจารณาในชวงที่ใหแสงสวาง เวลา  6.00- 18.00 น. และการพิจารณาในชวงที่ไมไดใหแสง 
จนไดคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 พืชดูดสารพิษหนึ่งตนในหนึ่งหนวยลูกบาศกเมตรในหนึ่งวินาท ี(หนวย  
ppm/ลบ.ม./วินาที)   
            5.   นําคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 พืชดูดสารพิษหนึ่งตนในหนึ่งหนวย ppm/ลบ.ม./วินาที  มา
เปรียบเทียบกับพื้นที่ใบเฉลี่ยแตละพืชทดลองไดคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2ตอพื้นที่ใบ 1 ตร.ม. ในหนึ่ง
วินาที (หนวย  ppm/ตร.ม./วินาที) 
              6.   เปรียบเทียบปริมาณกาซCO2ที่ลดลงจากปริมาณพืชที่ปลูกในอาคาร โดยการนําคาในขอ 1 และ 2  
นํามาเปรียบเทียบกับคาคุณภาพมาตรฐาน ASHRAE STANDARD 62-1989 เพื่อนําไปประยุกตใชงานในการลด
กาซคารบอนไดออกไซดภายในอาคาร เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี 

 
ผลและวิจารณ 

1. คาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซ CO2 
        จากผลการหาคาทั้งหมดสามารถสรุปอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซ CO2 ทุกชวงเวลาทดสอบของพืชทั้ง 4 
ชนิด ตามแผนภูม ิ 

 

 
 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ CO2 (ppm/ลบ.ม./วินาท)ี 
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        จะเห็นไดวา ถาพิจารณาทั้งวัน ตนวาสนาอธิษฐานและตนลิ้นมังกรทําหนาที่ลดกาซ CO2 ใหกับอากาศ โดย
ตนวาสนาอธิษฐานทําหนาที่ลดกาซ CO2 ไดดีที่สุด  
        ถาพิจารณาชวงใหแสง(เวลากลางวัน)  พืชทดลองทุกชนิดมีความสามารถในการลดกาซ CO2 โดยตนวาสนา
อธิษฐานทําหนาที่ลดกาซ CO2 ไดดีที่สุด รองลงมาคือ ตนวาสนา ตนประกายเงิน และ ตนลิ้นมังกรตามลําดับ 
        พิจารณาชวงที่ไมใหแสง(เวลากลางคืน) พบวาไมมีพืชชนิดใดที่มีความสามารถในการลดกาซ CO2 โดยตนลิ้น
มังกรมีการคายกาซ CO2ไดนอยที่สุด 
 
2. การนําคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซ CO2 ไปใชงานจริง 
ตัวอยาง   ถาทราบวา หองหนึ่งมีพื้นที ่4x4 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝาเพดาน 2.5 เมตร  มีปริมาณกาซCO2 
ภายในหอง 450 ppm ในสภาพการใชงานเวลากลางวันจะตองปลูกพืชวาสนากี่ตนที่ใชลดกาซCO2 ใหได 350 ppm 
ใน 1 วินาทีเพื่อสรางคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร  
 
              ปริมาตรของหองที่นํามาคิด                    =  4x4x2.5 =  40 ลบ.ม. -------------- (1) 
              ปริมาณกาซCO2 ที่ตองการลด                =  450-350 =  100 ppm ------------- (2) 
              สามารถนําคาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 (ppm/ลบ.ม./วินาที) มาคํานวณหาจํานวนปริมาณพืช
แตละชนิดที่ใชลดกาซCO2 ในหนี่งวินาท ีไดดังนี ้
               ในเวลากลางวันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 1.40786  ppm/ลบ.ม./วินาท\ี 
               ตองปลูกตนวาสนา อยางนอย                =            100 
                                                                                   1.40786x40 
                                                                           ≈    2 ตน 
 
 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ CO2 (ppm/ตร.ม./วินาท)ี 
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3. สมรรถนะการลดกาซ CO2 

 
           จากภาพการเปรียบเทียบคาการเปลี่ยนแปลงของกาซ CO2 ของพืชทดลองทั้ง 4 ชนิด พบวา ตนวาสนา
อธิษฐานมีสมรรถนะในการลดกาซCO2ไดที่สุด เนื่องจากมีคาการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 สูงกวาพืชทดลองชนิด
อื่น เห็นไดจากความสูงของกราฟที่มีคาออกจากศูนยมากที่สุดและการคํานวนคาเฉลี่ยของพื้นที่ใตกราฟของคาการ
เปลีย่นแปลงของกาซCO2 พืชที่มีสมรรถนะในการลดกาซCO2ในรองลงมาคือตนวาสนา ตนประกายเงิน สวนตนลิ้น
มังกรมีสมรรถนะในการลดจากคาอัตราการเปลี่ยนแปลงกาซCO2นอยที่สุด   
        พิจารณาจากปจจัยของพืชเอง ก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกาซCO2 จากภาพที่ 75 เห็นไดวาลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงของกาซCO2 ของตนลิ้นมังกร มีลักษณะที่แตกตางจาก ตนวาสนา ตนวาสนาอธิษฐาน และตน
ประกายเงิน เปนเพราะตนลิ้นมังกรมีปฏิกิริยาการสังเคราะหแสงแบบ Crassulacean Acid Metabolism (CAM) ที่
มีการเปดปากใบนอย เพื่อปองกันการสูญเสียน้ําในชวงเวลากลางวัน พอชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิลดลง จึงเปด
ปากใบใหเกิดการตรึง CO2  เนื่องจากเปนพืชที่ความสามารถพิเศษที่จะอยูไดในสภาพที่แหงแลงได ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของกาซCO2 นอย สวนตนวาสนา ตนวาสนาอธิษฐาน และตนประกายเงิน มีลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของกาซCO2 เหมือนกันดังภาพที่ 75 ซึ่งเปนพืชที่มีปฏิกิริยาการสังเคราะหแสงแบบ C3ที่จะเปดปากใบในชวงเวลา
กลางวันและปดปากใบในชวงกลางคืน(อสวน., 2551) 
        เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงกาซCO2ตอพื้นที่ใบ 1 ตร.ม. ในหนึ่งวินาที (ppm/ ตร.ม./วินาที) พบวา ตน
วาสนาอธิษฐานจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงกาซCO2 มากที่สุดในเวลากลางวัน และนอยสุดในเวลากลางคืน อาจ
เกิดจากความแตกตางของทรงใบทรงกอ ขนาดและรูปรางใบพืช และการจัดเรียงตัวของใบ ยิ่งพืชไดรับแสงมากพืช
จะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน CO2 เนื่องจากที่มีพื้นที่รับแสงไดมากกวา (พูนพิภพ, 2537) จึงสงผลใหมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงกาซCO2มีคามากกวา 
 

 
 
 

คาการเปลี่ยนแปลง(ppm) 
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สรุปผลการทดลอง 
 
1. สมรรถนะในการลดกาซคารบอนไดออกไซดของพืชดูดสารพิษที่ปลูกในอาคาร  
        จากการเปรียบเทียบการลดกาซCO2 ไดขอสรุปวา ตนวาสนาอธิษฐานมีสมรรถนะในการลดกาซCO2ดีที่สุด ใน
บรรดาพืชดูดสารพษิที่นํามาทดลอง  ซึ่งนาจะเปนผลมาจากความแตกตางของสถาปตยลักษณของเรือนพุม ซึ่งมีผล
ตอการรับแสงของพืช สวนตนลิ้นมังกรสามารถใชงานไดดีในกลางคืนเพราะมีคาการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2 นอย 
และอัตราการลดกาซคารบอนไดออกไซดของลิ้นมังกรที่มีความแตกตางจากพืชชนิดอืน่อยางเห็นไดชัด ซึ่งนาจะเปน
ผลมาจากโครงสรางการสังเคราะหดวยแสงภายในของพืชที่มีลักษณะแตกตางจากพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีลักษณะ
เปนพืชอวบน้ํา CAM ซึ่งมีผลตอการแลกเปลี่ยนกาซCO2ของพืช  จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานสถาปตยลักษณ
ของพืช เพื่อชวยอธิบายผลไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
2. ปริมาณพืชที่เหมาะสมในการปลูกภายในอาคาร 
     การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาซCO2ในหนึ่งหนวยลูกบาศกเมตรในหนึ่งวินาท ี(ppm/ลบ.ม./
วินาที)  กับคาคุณภาพมาตรฐาน ASHRAE STANDARD 62-1989   ซึ่งมีคาปริมาณ กาซคารบอนไดออกไซดที่มี
ปริมาณที่รับไดมากสุด 600 - 800 PPM  หรือคามาตรฐานอื่นๆ จะทําใหสามารถทราบประสิทธิภาพของพืชดูด
สารพิษ ที่จะนําไปประยุกตใชในการลดกาซCO2 เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร และยังสามารถทําใหทราบ
จํานวนพืชที่ปลูกไดมากที่สุดที่รับไดในหนึ่งหนวยลูกบาศกเมตรซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาการใชพืชพรรณ
ธรรมชาติที่นํามาประยุกตใชกับอาคาร 
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