บทที่ 2
ผลงานวิจยั และวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
เนื่องจากสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีนเปนสารระเหย
อินทรียที่ประกอบไปดวยอะตอมของธาตุคารบอน ซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป บางชนิด
เมื่อเขาสูรางกายมนุษยจะสรางอันตรายใหกับเนื้อเยื่อ และระบบตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย
ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาวิธีการลดปริมาณสารระเหยอินทรียจากสีทาภายในอาคาร โดยอาศัยการ
ลดโดยไมประดับภายในอาคาร จึงจําเปนจะตองเขาใจถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมของสารระเหย
อินทรีย ตลอดจนทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 สารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน
2.2 การรับสารระเหยอินทรียเขาสูรางกาย
2.3 การจํ า แนกชนิ ด ของวั ส ดุ ก อ สร า งตามลั ก ษณะการแพร ส ารระเหยอิ น ทรี ย
คุณสมบัติการปลอย การแพรกระจาย และการดูดซับสารระเหยอินทรียจากวัสดุ
2.4 สวนผสมของสี และปจจัยที่มีผลตอการปลอยสารระเหยอินทรียจากสี
2.5 กระบวนการดูดซับสารระเหยอินทรีย ของตนไม
2.6 บทสรุป
2.1 สารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน
สารระเหยอินทรีย (Volatile Organic Compounds : VOCs) หมายถึง สารประกอบ
ของคารบอน และไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลัก รวมถึงสารประกอบอนุพันธ งายตอการระเหย
จากสถานะของแข็ง หรือของเหลวที่อุณหภูมิหอง แหลงที่มาทั้งในอาคารบานเรือนหรือสํานักงาน
ได แ ก เครื่ อ งเรื อ น สี เ คลื อ บเงา พรม น้ํ า ยาทํ า ความสะอาด สี ทิ น เนอร เครื่ อ งถ า ยเอกสาร
เครื่องพิมพเอกสาร กาว เปนตน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาถึงสารระเหยอินทรีย 4 ชนิด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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2.1.1 เบนซีน
เบนซีน (Benzene) หรือ Benzol เปนสารอะโรมาติคไฮโดรคารบอนที่มีสูตรโมเลกุล
C6H6 โครงสรางเคมีประกอบไปดวยคารบอน 6 อะตอม สรางพันธะตอกันเปนวงแหวนดวยพันธะ
โคเวเลนต โดยที่พันธะคารบอนที่ยึดอะตอมระหวางกันดวยพันธะเดี่ยว อะตอมของคารบอนแต
ละตัวจะสรางพันธะระหวางอิเลคตรอนเขากับอะตอมของไฮโดรเจนดวยพันธะโควาเลนตเปนวง
แหวน โดยที่โครงสรางเดิมยังคงอยู จึงเปนสารที่มีความเสถียรทางเคมีสูง นอกจากนี้เบนซีนมี
คุณสมบัติโดยทั่วไป คือ เปนของเหลวใสไมมีสี มีกลิ่นหอมอะโรมาติค ระเหยไดเร็ว ละลายน้ําได
เล็กนอยติดไฟงาย มีจุดหลอมเหลว 5.5 องศาเซลเซียส จุดเดือด 80.1 องศาเซลเซียส
ภาพที่ 2.1
โครงสรางทางเคมีของเบนซีน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2551.
เบนซีน เกิดไดทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และกระบวนการสังเคราะหใน
อุตสาหกรรม ซึ่งภายในอาคารจะพบไดจากวัสดุที่ผลิตจากโพลิเมอร พลาสติก เรซิน กาว สาร
เคลือบผิววัสดุ เชน สีน้ําพลาสติก สีน้ํามัน แลคเกอร เปนตน
2.1.2 โทลูอีน
โทลูอีน (Toluene) เรียกตามแบบแผนทางวิทยาศาสตรเคมีวา Methylbenzene เปน
สารอะโรมาติคไฮโดรคารบอนที่มีสูตรโมเลกุล C7H8 โดยที่คารบอน และไฮโดรเจนตอกับวงแหวน
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คาร บ อนของเบนซี น ดั ง นั้ น โทลู อี น จึ ง เป น สารที่ มี ค วามเสถี ย รทางเคมี นอกจากนี้ เ บนซี น มี
คุณสมบัติโดยทั่ว ไป คือ เปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นหอมอะโรมาติค สามารถละลายน้ําได
เล็กนอย มีจุดหลอมเหลวที่ – 93 องศาเซลเซียส จุดเดือด 110.6 องศาเซลเซียส
ภาพที่ 2.2
โครงสรางพันธะเคมีของโทลูอีน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2551.
ภายในอาคาร โทลู อี น จะพบได จ ากวั ส ดุ ก อ สร า ง และเครื่ อ งเรื อ นที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการสังเคราะหในอุตสาหกรรม เชน วัสดุที่ทําโฟม ยูรีเทน ยอม ตัวทําลายสี หมึก กาว หรือ
ใชเปนสารสําหรับชะลาง
2.1.3 เอธิลเบนซีน
เอธิลเบนซีน (Ethylbenzene) มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตรเคมีอีกแบบหนึ่ง คือ
Phenylethane เปนสารอะโรมาติคไฮโดรคารบอนที่มีสูตรโมเลกุล C8H10 เกิดขึ้นโดยเบนซีนทํา
ปฏิ กิ ริ ย ากั บ เอธิ ลี น แล ว สร า งพั น ธะโควาเลนต มี ช ว งการสลายตั ว ของสารที่ สั้ น นอกจากนี้
เอธิลเบนซีนมีคุณสมบัติโดยทั่วไป คือเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย มีจุดหลอมเหลว - 95
องศาเซลเซียส จุดเดือด 136 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 2.3
โครงสรางพันธะเคมีของเอธิลเบนซีน

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2551.
เอธิลเบนซีน เกิดไดทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และกระบวนการสังเคราะห
ในอุตสาหกรรมการผลิตยาง พลาสติก ลาเท็กซ หมึกพิมพ ตัวทําละลาย และสารเคลือบผิววัสดุ
2.1.4 ไซลีน
ไซลีน (Xylene) หมายถึงกลุมของสารประกอบที่มีสูตรเคมี C8H10 แตตําแหนงที่ทํา
พั น ธะกั น ไม เ หมื อ นกั น (ไอโซเมอร ) โดยการสร า งพั น ธะของคาร บ อน และไฮโดรเจนเข า กั บ
วงแหวนอะโรมาติคของเบนซีน มีคุณสมบัติทั่วไป คือ ไมมีสี มีกลิ่นหอม เปนสารไวไฟ และไม
ละลายน้ํา สามารถแบงออกตามระบบของหนวยงาน International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC) ได 3 ชนิด ดังนี้
1. ออโธ-ไซลีน (o-Xylene) (1, 2–dimethylbenzene) หมายถึง อะโรมาติคไฮโดรคารบอนที่สรางพันธะของหมูเมธิล จํานวน 2 หมูเขากับคารบอนอะตอมของวงแหวนเบนซีน ใน
ตําแหนงที่ 1 และ 2 ของวงแหวนเบนซีน มีจุดหลอมเหลว - 25 องศาเซลเซียส จุดเดือด 144 องศา
เซลเซียส
2. เมตา-ไซลีน (m-Xylene) (1, 3–dimethylbenzene) หมายถึง อะโรมาติคไฮโดรคาร บอนที่ สร างพั นธะของหมู เมธิ ล จํ านวน 2 หมู เข ากั บคาร บอนอะตอมของวงแหวนเบนซี น
ในตําแหนงที่1 และ 3 มีจุดหลอมเหลว - 48 องศาเซลเซียส จุดเดือด 138 องศาเซลเซียส
3. พารา-ไซลีน (p-Xylene) (1, 4–dimethylbenzene) หมายถึง อะโรมาติคไฮโดรคารบอนที่ สรางพันธะของหมู เมธิล จํานวน 2 หมูเขากั บคารบอนอะตอมของวงแหวนเบนซีน
ในตําแหนงที่1 และ 4 มีจุดหลอมเหลว 13 องศาเซลเซียส จุดเดือด 138 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 2.4
ตําแหนงพันธะของหมูเ มธิลของไซลีน และมีชื่อเรียกตามระบบ IUPAC

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2551.
ไซลีนเกิดไดทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ปโตรเลียม ถาน น้ํามันทาร การ
สรางพันธะของไมเมื่อไดรับความรอน และกระบวนการสังเคราะหในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมสารเคลือบผิว ซึ่งภายในอาคารจะพบไดจากสี แลคเกอร แชลแล็ค สารเคลือบเงา
แผนโลหะ และเฟอรนิเจอรไม
2.2 การรับสารระเหยอินทรียเขาสูรางกาย
เนื่ อ งจากประเทศไทยยั ง ไม มี ม าตรฐานระดั บ ในการรั บ สารระเหยอิ น ทรี ย เ ข า สู
รางกาย ดังนั้นจึงเลือกใชมาตรฐานระดับความเขมขนของสารระเหยอินทรียของตางประเทศ
อยางไรก็ตามผลกระทบจากสารระเหยอินทรียตอรางกายมนุษยก็ยังขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก
ระดับการไดรับสารระเหยอินทรีย ลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษยในแตละพื้นที่ ชนิด
ของสารระเหยอินทรีย และระยะเวลาที่ไดรับสาร
2.2.1 มาตรฐาน และระดับการยอมรับไดของสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
และไซลีน
ระดั บ ความเข ม ข น ที่ ย อมรั บ ได ข องสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีน สําหรับอาคารสํานักงาน หรือสภาพแวดลอมที่ทํางาน โรงงาน ซึ่งมักจะ
ไดรับสารระเหยอินทียเปนระยะเวลา 40 ชั่วโมงตอสัปดาห หากจะนํามาใชกับอาคารพักอาศัย
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ระดับความเขมขนดังกลาวถือวาสูงเกินระดับที่ยอมรับได เนื่องจากมีระยะเวลาในการรับสารที่
ยาวนานกวา
ตารางที่ 2.1
มาตรฐานการยอมรับไดของเบนซีน โทลูอนี เอธิลเบนซีน และไซลีน
Compounds

ASHRAE
(mg /m3)

Ministry of
Health, Labor
& Welfare,
(mg/ m3)

TLV-TWA 1996
(ppm)

Benzene
5
0.5
Toluene
760
260
50
Ethylbenzene
3800
100
Xylene
435
870
100
ที่มา : ASHRAE, The Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan, 2007. (ดัดแปลง)
ระดับการรับสารระเหยอินทรียโดยที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายมนุษยสามารถ
จําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ตามระยะเวลาการรับเขาสูรางกายมนุษย ดังนี้
1. Threshold Limit Value-Time Weighted Average (TLV-TWA) หมายถึงระดับ
มาตรฐานการรั บ อยู ที่ 8 ชั่ ว โมงต อ วั น หรื อ 40 ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห โดยที่ ร ะดั บ ดั ง กล า วจะไม
กอใหเกิดปญหาสุขภาพตอพนักงานสวนใหญ
2. Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit (TLV-STEL) หมายถึง
ระดับมาตรฐานการรับอยูที่ 15 นาที หากไดรับสารระเหยอินทรียที่ระดับสูงกวาระดับการยอมรับ
ไดจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายมนุษย
3. Threshold Limit Value - Ceiling (TLV-C) หมายถึงระดับการรับสารระเหย
อินทรีย ที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายมนุษยตลอดชวงระยะเวลาที่รางกายมนุษยรับการแพร
สารระเหยอินทรียนั้น
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2.2.2 การรับสารอะโรมาติคไฮโดรคารบอนกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลบนซีน และไซลีนเขา สู
รางกาย
อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได รั บ สารอะโรมาติ ค ไฮโดรคาร บ อน กลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีน จะแปรผันตามระดับความรุนแรงและระยะเวลาที่ไดรับ โดยทั่วไปจะระคาย
เคืองที่ตาและจมูก ปวดหัว ตาพรา ความจําเลอะเลือน และเมื่อไดรับเปนระยะเวลานาน สารกลุม
นี้จะกอใหเกิดเนื้อมะเร็ง ปริมาณของสารระเหยอินทรียในอากาศจะขึ้นอยูกับปริมาณความชื้นใน
อากาศ โดยถามีปริมาณความชื้นมากจะทําใหการระเหยออกมามากขึ้นดวย การระบายอากาศใน
สภาพแวดลอมที่ดียอมมีปริมาณของสารพิษต่ํา อากาศที่มีอุณหภูมิสูงทําใหเกิดการระเหยตัวของ
สารมากขึ้ น นอกจากนั้ น อุณ หภู มิ ที่ สู ง มี แ นวโนม ที่จ ะรับ ไอน้ํา ในอากาศได ม ากกว า ส ว นที่ มี
ความสําคัญที่สารเหลานี้ จะเขาสูรางกาย ไดแก
1. the upper airway system ประกอบดวยจมูก ปาก กลองเสียง และคอหอย
2. the conducting zone ประกอบดวยหลอดลม กานหลอดลม และ ขั้วปอด
3. the respinatory zone ประกอบดวย respiratory bronchoices เซลลเนื้อเยื่อ
.ปอด และถุงลม
2.2.3 ผลกระทบตอรางกายมนุษย
สารระเหยอินทรีย กลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน หมายถึง สารระเหย
อินทรียกลุมที่เปนอะโรมาติคไฮโดรคารบอน เนื่องจากมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใหลดการใชสาร
ฟอรมัลดีไฮดลงไปในผลิตภัณฑสี และหามใชสารตะกั่ว และปรอทเปนสว นผสมในสีทําใหใน
ปจจุบันสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน เปนสารระเหยอินทรียกลุม
หลักที่เปนอันตรายตอรางกายมนุษย และมีการใชอยางกวางขวางมากที่สุด
จากการศึกษาผลงานวิจัย และงานเขียนที่เกี่ยวของพบวา ระดับความเปนอันตราย
ตอมนุษยในแตละพื้นที่ไมเทากัน เนื่องจากเหตุผลที่กลาวไวขางตน ดังนั้นการกําหนดมาตรฐาน
ระดับอันตรายของสารระเหยอินทรีย ผูวิจัยจะใชหนวยของ TLV – TWA เนื่องจากเปนมาตรฐาน
หนึ่ ง ที่ นิ ย มใช กั น ในป จ จุ บั น มากํ า หนดค า ระดั บ อั น ตรายของสารในกลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีน โดยที่ระดับความเปนอันตรายของสารระเหยอินทรียกลุมดังกลาว สามารถ
จําแนกไดตามชนิดของสารดังตอไปนี้
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1. เบนซีน เปนสารกอมะเร็ง (carcinogen) จากการศึกษาพบวาเมื่อไดรับสารเบนซีน
เปนระยะเวลานาน จะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) เนื่องจากสารเบนซีนมี
ความสามารถในการทําลายเม็ดเลือด และจะเกิดอันตรายตอผิวหนังเนื่องจากเบนซีนมีความ
สามารถในการทําลายเนื้อเยื่อโครโมโซม (chromosom) นอกจากนี้การรับในระยะเวลาสั้น ที่ระดับ
ความเข มขน ต่ําจะเป น สาเหตุ ของอาการปวดหัว ระคายเคื องตา เจ็บชองโพรงจมูกเนื่ องจาก
ความสามารถในการทําลายเนื้อเยื่อนั่นเอง
2. โทลูอีน มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเซลลของรางกายมนุษยใหผิดปกติไป
จากเดิม โดยปกติแลวโทลูอีนจะกอใหเกิดอันตรายตอระบบโครงสรางสมอง และลดระดับเชาวน
ปญญาบุคคล (intelligence quotient) นอกจากนี้การรับในระยะเวลาสั้น ๆ ที่ความเขมขนต่ํา
โทลู อี น จะก อ ให เ กิ ด อาการปวดหั ว ความจํ า สั้ น ลง ระดั บ ความเข ม ข น ของโทลู อี น จากสี ท า
ภายในอาคาร จะไมถึงระดับอันตรายตามที่กําหนดไวในมาตรฐานตาง ๆ ดังนั้นสีจึงเปนสาเหตุรว ม
ประการหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพ เนื่องจากมีสวนผสมของโทลูอีน
3. เอธิลเบนซีน เปนสารที่มีความสามารถในการถูกดูดซึมเขาสูปอด และระบบชวย
ยอยในราง กาย ผิวหนัง และยังสามารถถายทอดไปสูทารกในครรภได (Cavender, 1994) หาก
ไดรับในปริมาณที่ไมสูงนัก จะกอใหเกิดการระคายเคืองตอปอด ระบบประสาทสวนกลาง และ
กอใหเกิดอาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ และผิวหนังได นอกจากนี้จากการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการรับเอธิลเบนซีนเขาสูรางกาย (Maltoni et al, 1985) พบวา หากไดรับสาร
ดังกลาวเขาสูรางกายที่ระดับความเขมขนสูงเปนระยะเวลานานจะทําใหมีโอกาสเสี่ยงที่จะเปน
เนื้องอก
4. ไซลีน เปนสาเหตุหนึ่งของอาการระคายเคืองตา อาการระคายเคืองชองจมูก เมื่อ
ไดรับในระดับความเขมขนต่ํา และเมื่อไดรับในระดับความเขมขนที่สูง สามารถทําใหผูรับเสียชีวิต
ในทันที นอกจากนี้ไซลีนจะทําลายกระดูกของมนุษย และทําลายเซลลเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะสงผลให
เกิดอันตรายตอมนุษยเมื่อรับเปนระยะเวลานาน
2.2.4 อาการเจ็บปวยที่เกิดจากสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาการเจ็ บ ป ว ยของผู อ าศั ย ในอาคาร
อันเนื่องมาจากปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร พบวา มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ใหเห็นถึงสาเหตุ
ของปญหาเนื่องจากมีสารกอใหเกิดอันตรายภายในอาคาร เชน องคกร National Institute of
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Occupational Safety and Health (NIOSH) ซึ่งทําการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา จาก
ขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารจํานวน 1,100 เรื่อง พบวาสาเหตุ 30 เปอรเซนต
เกิดจากมีสารปนเปอนอยูในอาคาร เนื่องจากผูทํางานโดยทั่วไปใชเวลาสวนใหญอยูในอาคารมี
โอกาสสัมผัสกับสิ่งเจือปนในอากาศสูงมาก ทําใหเกิดอาการเจ็บปวยที่เรียกวา Sick Building
Syndrome (SBS) Building Related Illness (BRI) และ Multiple Chemical Sensitivity (MCS)
ได โดยอาการเจ็บปวยทั้ง 3 ประเภทที่กลาวมามีความแตกตางกัน ดังนี้
1. Sick Building Syndrome (SBS) คืออาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเมื่อทํางาน หรือ
พักอาศัยอยูภายในอาคารที่ไมถูกสุขลักษณะ ผูที่ปวยดวยอาการ SBS นี้จะรูสึกปวดหัวหรือดวงตา
แสบจมูกหรือหลอดคอ ไอแหง ๆ คันที่ผิวหนัง หรืออาจจะมีอาการหนามืด ตาลาย คลื่นไส และ
เหนื่อยลาโดยไมทราบสาเหตุ ซึ่งอาการของผูปวยแตละคนจะรุนแรงแตกตางกันออกไป แตที่
เหมือนกันหมดก็คือ อาการเจ็บปวยตาง ๆ นั้นจะบรรเทาเบาบางลง หรือหายไปเมื่อออกจาก
อาคารนั้น ๆ นอกจากนี้การ ศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยา (epidenouological) ในปจจุบันไดมี
ขอเสนอแนะวามีความเกี่ยวพันธระหวางสารระเหยอินทรีย กับอาการ Sick Building Syndrome
เปนอยางมาก
2. Building Related Illness (BRI) คืออาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
หรือพักอาศัยอยูในอาคารที่ไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาการจะแตกตางจากอาการ SBS อยางเห็น
ไดชัด เนื่องจากจะไมหายหรือบรรเทางาย ๆ ดวยการออกจากอาคารเหมือนกับอาการ SBS แต
ตองใชระยะเวลาพอสมควรในการรักษา นอกจากนี้อาการ BRI ยังเปนการเจ็บปวยที่แพทย
สามารถทําการตรวจรักษา และวินิจฉัยโรคได โดยอาการเจ็บปวยทางรางกายที่แสดงออกมาก็คือ
การไอ แนนทรวงอก เปนไข หนาวสั่น และปวดกลามเนื้อ
3. Multiple Chemical Sensitivity (MCS) คืออาการไวตอสารเคมี เกิดจากการที่
ระบบภูมิคุมกันของรางกายสนองตอบตอสารเคมีตางๆ อยางรวดเร็วและรุนแรงผิดปกติ เชน ผูป ว ย
อาจจะรูสึกคลี่นไส วิงเวียนศีรษะ หนามืด หรืออาเจียน เมื่อไดกลิ่นหอมจาง ๆ หรือที่รายแรงกวา
นั้นก็คือ เนื้อเยื่อบนใบหนา ปอด หรือเนื้อเยื่อสวนอื่นๆ ของรางกายอาจถูกทําลายได จากการ
สั ม ผัสสารเคมีตา ง ๆ ในปริ ม าณเพี ย งเล็ ก นอ ยเท า นั้น โรคนี้โ ดยทั่ ว ไปจะพบมากในเพศหญิ ง
มากกวาชาย (รอยละ 85-90) โดยเฉพาะในชวงอายุ 30-50 ป
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2.3 การจําแนกชนิดของวัสดุกอสรางตามลักษณะการแพรสารระเหยอินทรีย คุณสมบัติ
การปลอย การแพรกระจาย และการดูดซับสารระเหยอินทรียจากวัสดุ
วั ส ดุ ก อ สร า งในป จ จุ บั น มี ห ลายชนิ ด ที่ สั ง เคราะห ขึ้ น มาจากสารประกอบพั น ธะ
ไฮโดรคารบอน ซึ่งสารประกอบเหลานี้หากมีความสามารถในการระเหยงายที่อุณหภูมิ และความ
ดันหอง สารดังกลาวจัดเปนสารระเหยอินทรีย ดังนั้นจึงไดมีการจัดหมวดหมูชนิดของสารระเหย
อินทรียจากวัสดุกอสรางโดยใชชวงครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาการแพรของสารเปนเกณฑ นอกจากนี้การ
ทําความเขาใจถึงคุณสมบัติการปลอย การแพรกระจาย และการดูดซับของสารระเหยอินทรียจะ
ชวยทําความเขาใจเกี่ยวกับการรับสารระเหยอินทรียเขาสูรางกายมนุษย และกระบวนการลด
สารระเหยอินทรียโดยตนไม
2.3.1 หมวดหมูชนิดของวัสดุกอสรางตามลักษณะการแพรของสารระเหยอินทรีย
วัสดุกอสราง และผลิตภัณฑตาง ๆ สามารถจัดเปนหมวดหมูตามชวงระยะเวลาใน
การปลอยสารระเหยอินทรีย (Leon, 1996) ออกจากตัววัสดุได ดังนี้
1. วัสดุที่ใชเวลาในการยอยสลาย หรือเสื่อมลงอยางชา ๆ วัสดุชนิดนี้โดยทั่วไปจะมี
อัตราการแพรที่ต่ําในชวงเวลาแรก และมีชวงครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาการแพรไมต่ํากวา 1 ป เนื่องจาก
ปฏิกิริยาการแพรเกิดขึ้นอยางคงที่ตลอดเวลา วัสดุกอสรางที่จัดอยูในหมวดนี้ เชน ไมอัด แผนไม
สังเคราะห และวัสดุกอสรางที่ผลิตจากเรซินสังเคราะห หรือมีสวนผสมของสารฟอรมัลดีไฮดอยู
2. วัสดุที่ใชเวลาในการยอยสลาย หรือมีชวงครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาการแพรไดทั้ง
ระหวางไมกี่สัปดาหจนกระทั่งหลายเดือนวัสดุชนิดดังกลาวจะมีลักษณะการแพรในชวงระยะเวลา
แรกไดทั้งอัตราความเขมขนที่ต่ํา และความเขมขนที่สูง วัสดุกอสรางที่จัดอยูในหมวดนี้ เชน วัสดุ
ปดผิวพื้น และผนัง เปนตน
3. วั ส ดุ ที่ ใ ช เ วลาในการย อ ยสลาย หรื อ เสื่ อ มลงอยา งรวดเร็ ว วัส ดุ ก อ สร า งชนิ ด
ดังกลาวจะมีอัตราการแพรที่สูงมากและจะหมดไปอยางรวดเร็ว ภายหลังจากการติดตั้ง โดยมีชวง
ครึ่งชีวิตไมเกิน 72 ชั่วโมง
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2.3.2 คุณสมบัติการปลอย การแพรกระจาย และการดูดซับสารระเหยอินทรีย จากวัสดุกอสราง
สารระเหยอินทรียสามารถปลอยออกมาไดจากวัสดุกอสรางเอง และสามารถดูดซับ
ไดโดยวัสดุที่พื้นผิวมีความพรุนสูง ซึ่งกระบวนการปลอยพันธะปฏิกิริยาเคมี จะเกิดขึ้นทั้งที่ชั้น
พื้นผิว และภายในวัสดุที่ทําการปลอยสารระเหยอินทรีย สามารถจําแนกไดเปนการแพรกระจาย
(diffusion) การดูดซับ (adsorption) และการดูดซึม (absorption) ดังนี้
1. การแพรกระจายออกสูภายนอก (external diffusion) กระบวนการดังกลาวเกิดขึน้
เมื่อวัสดุสัมผัสกับอากาศ จะกอใหเกิดปฏิกิริยาการแพรของสารระเหยอินทรียออกสูสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ปฏิกิริยาดังกลาวจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดความสมดุลยของความเขมขนของสารระหวางวัสดุ และ
อากาศ
2. การแพรกระจายภายใน (internal diffusion) โดยกระบวนการของปฏิกริ ิยาเคมีจะ
เกิดการเคลื่อนที่ภายในวัสดุที่มีรูพรุน โดยไมคํานึงถึงความลาดชันของแรงดันภายในตัววัสดุ
3. การดูดซับโดยพื้นผิววัสดุ เมื่อโมเลกุลของสารระเหยอินทรีย สัมผัสกับผิวของวัสดุ
จะเกิดการดูดซับสารของวัสดุขึ้น โดยอัตราการดูดซับจะขึ้นอยูกับพื้นที่ผิวของวัสดุ ซึ่งโมเลกุลของ
สารระเหยอินทรียที่ถูกดูดซับโดยพื้นผิววัสดุเรียกวาสารที่ถูกดูดซับ (adsorbate) สวนพื้นผิววัสดุที่
ทําการดูดซับโมเลกุลสาร เรียกวาวัสดุดูดซับสาร (adsorbent)
4. การดูดซึม กระบวนการดังกลาว โมเลกุลของกาซจะถูกทําใหละลายอยูในสถานะ
ของแข็ง หรือกาซ ซึ่งอัตราการดูดซึม จะเปนสัดสวนกับปริมาตรของตัวที่ทําการดูดซึมโมเลกุลกาซ
วัสดุกอสรางหลายชนิดภายในอาคารสามารถเปนตัวดูดซึมสารระเหยอินทรียได เชน
ผา ผามาน หรือสิ่งทอ พรม ฉนวน กระดาษปดผิวผนัง และวัสดุที่มีรูพรุนสูง ซึ่งนอกจากการดูดซึม
สารระเหยอินทรียของวัสดุดังกลาวแลว วัสดุบางชนิด เชน ไม หรือพลาสติก จะมีความสามารถ
เปนวัสดุดูดซับได ซึ่งวัสดุกระจก และสแตนเลสจะมีคุณสมบัติในเรื่องการดูดซับ และการดูดซึม
สารระเหยอินทรียนอยที่สุด
ความสามารถในการดูดซึม และความสามารถในการเก็บสารระเหยอินทรียของวัสดุ
และความสามรถในการแพรออกมาจากวัสดุที่ดูดซึม และเก็บสารระเหยอินทรียที่เก็บไวในผิววัสดุ
โดยเฉพาะวัสดุที่มีความเปนรูพรุนสูง จะเรียกปรากฏการณดังกลาวไดวา sink effect ทําใหสามารถ
อธิบายไดวา ทําไมสารระเหยอินทรียที่พบภายในอาคารจึงสามารถพบได นานกวาสารระเหย
อินทรียที่เกิดจากการแพรของตัววัสดุเอง (source) เนื่องจากการแพรของตัววัสดุเองจะไมเกิดการ
ดูดซึมกลับเขาสูตัววัสดุ
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ภาพที่ 2.5
การแพรกระจายของสารระเหยอินทรีย

sink effect
(absorption,
desorption)

emission through
internal diffusion

emission through
external diffusion

ที่มา: Murakami, 2000.
2.3.3. ปจจัยที่มีผลตอการแพรสารระเหยอินทรียจากวัสดุกอสราง
การแพรสารระเหยอินทรียจากวัสดุกอสราง นอกจากคุณสมบัติทางเคมีของสาร
ภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ แลวยังมีปจจัยอื่นอีก ดังนี้
1. ความสามารถในการกลายเปนไอของสารภายในตัววัสดุ และความสามารถใน
การจุสารระเหยอินทรียของวัสดุกอสราง
2. การกระจายตัวของสารระเหยอินทรียภายในวัสดุกอสราง หมายถึง ถาบริเวณที่
สารระเหยอินทรียถูกปลอยออกมาจากวัสดุกอสราง หากใกลพื้นผิวของวัสดุมากจะทําใหงายตอ
การแพรของสารระเหยอินทรียออกมาสูสภาพแวดลอมดวย
3. อายุของวัสดุกอสราง เนื่องจากอัตราการแพรสารระเหยอินทรียจะสัมพันธโดยตรง
กับระยะเวลา วัสดุกอสรางสัมผัสกับอากาศมากจะมีอัตราการแพรสารระเหยอินทรียนอยกวาวัสดุ
กอสรางที่ระยะเวลาในการสัมผัสอากาศนอย
4. พื้นที่ผิวของวัสดุกอสราง เนื่องจากพื้นที่ผิวจะเปนตัวชี้บอก loading factor โดย
คํานวณจากสัดสวนของพื้นที่ผิววัสดุที่ทําการปลอยสารระเหยอินทรียตอปริมาตรหอง
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2.3.4. ความสัมพันธของอัตราการระบายอากาศตอความเขมขนของสารระเหยอินทรีย
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อั ต ราการแพร ส ารระเหยอิ น ทรี ย จ ากวั สุ ก อ สร า ง
(Zhang and Niu, 2004) พบวาอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศภายในอาคาร มีผลตออัตราความ
เขมขนสารระเหยอินทรีย โดยที่อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศยิ่งมากเทาไร ความเขมขนของสาร
ระเหยอินทรียที่พบภายในพื้นที่ก็จะนอยลงไปดวย
ภาพที่ 2.6
ความเขมขนของสารระเหยอินทรีย ตออัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ (ACH)

ที่มา: Zhang and Niu, 2004.
จากภาพ 2.7 จะพบวาเมื่ออัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ มากกวา 2 เทาของปริมาตรหอง
อัตราความเขมขนของสารระเหยอินทรียที่พบจะไมมีความแตกตางกันมากนัก
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2.4 สวนผสมของสี และปจจัยที่มีผลตอการปลอยสารระเหยอินทรียจากสี
สี (paint) หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของผงสี สิ่งนําสี และสารอื่นในสภาพที่
เปนของเหลวหรือของแข็ง ใชทาหรือเคลือบพื้นผิวใด ๆ เพื่อความสวยงาม เพื่อรักษาพื้นผิว หรือ
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เมื่อแหงจะเกิดฟลมติดบนพื้นผิวนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จะเนนไปที่การศึกษา
เกี่ยวกับสีอิมัลชัน (emulsion paint) หมายถึง สีที่มีสิ่งนําสีเปนอิมัลชันของสารยึดกับนํ้า สีอิมัลชัน
อาจเรียกชื่ออื่นวา สีลาเท็กซ (latex paint) หรือ สีเรซินอิมัลชัน (resin emulsion paint) หรือ
สีพลาสติก สีอิมัลชัน สามารถจําแนกไดเปน 3 ชนิด ตามลักษณะการใชงาน ดังนี้
1. สีทาภายนอก ใชสําหรับเคลือบทั้งภายนอก และภายในอาคาร
2. สีทาภายใน ใชสําหรับเคลือบเฉพาะภายในอาคาร
3. สีทารองพื้นสําหรับงานปูน เปนสีอิมัลชันชนิดหนึ่งที่มีองคประกอบ และการผลิต
เหมือนสีทาภายนอก และสีภายในทุกประเภท แตกตางกันเพียงชนิดหรือรอยละของกาว (latex)
ซึ่งตองเปนชนิดที่ทนตอฤทธิ์ดางไดดี เชน สไตรีนผสมอะคริลิก เนื่องจากเปนชั้นแรกที่สัมผัสกับพื้น
ในงานวิจัยชิ้นนี้จะทําการศึกษาสีทาภายใน และสีทารองพื้นสําหรับงานปูน เทานั้น
2.4.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑสี
สีทาของแตละบริษัทแตกตางกันไปตามสูตร และชนิดของสี สวนใหญประมาณ
รอยละ 60-70 ของมูลคาวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ องคประกอบของสีนั้นจําแนกไดเปน 4
สวน คือ
1. ผงสี (pigment) เปนสารที่ใหสีสันในตัวเอง มีคุณสมบัติใชในการปดบังพื้นผิวที่
เคลือบ ผงสีที่นํามาใชกันนี้เปนสารอินทรีย เชน monoazo pigment และสารอนินทรีย เชน
ไทเทเนียมไดออกไซด (titanium dioxide) และตัวผสมเพิ่ม (extender) เชน แคลเซียมคารบอเนต
ดินขาว (china clay)
2. สารยึด (binder) หรือสารเคลือบ คือสารที่ชวยในการยึดประสานอนุภาคของสี
คุณ ลักษณะของสารเคลือบนี้จะเปนแผนบาง ๆ ติดแนบแนนกับพื้นผิวของวัตถุที่เคลือบ สารยึดจะ
อยูในรูปของ อิมัลชัน คือเปน pellet แขวนลอยอยู มีสีขาวขุนคลายนมสด หรือกาวติดกระดาษ
(ถามีความเขมขนสูง) และจะเปนแผนฟลมใสเมื่อแหง เมื่อนําไปผสมเปนสีแลวจะใหการยึดเกาะ
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มีความเหนียว การยืดหยุนตัว ความคงทน ความแข็งแรงตลอดจนอัตราการแหงตัวของสีที่ดี สารนี้
เปนพวกลาเท็กซ เชน อะคริลิก
3. ตัวทําละลาย (solvent) ทําหนาที่ปรับความหนืดของสี เพื่อใหเหมาะสมกับการ
ผลิต และการใชงาน ตัวทําละลายของสีอิมัลชัน เชน น้ํา
4. สารเติมแตง (additive) เปนสารที่ใชผสมเพียงเล็กนอยทําใหสีมีคุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มขึ้น ตามความตองการของผูผลิตสี เชน ชวยใหสีที่ทานั้นเรียบไมเปนรอยแปรง หรือชวยให
ฟลมสีไมขึ้นรา หรือชวยใหสีมีคุณภาพชวยในการลดความฝด เปนตน ตัวอยางของสารเติมแตงนี้
ไดแก ตัวกระจายผงสีและแปง สารปรับคาความเปนดาง สารลดรอยแปรง สารปองกันการบูดเนา
และเชื้อรา สารกันฟอง และการทําใหสีขน เปนตน
ปจจุบันมีการวิจัยและพัฒนานําสารอินทรีย (organic) มาใชทดแทนสารปรอทและ
สารตะกั่วในสีน้ํา นอกจากนี้ในปจจุบนั ผูผลิตสามารถเลือกใชสารเติมแตงที่มีคุณภาพเทียบเทา
หรือดีกวา แทนสารเติมแตงที่มีองคประกอบของสารประกอบตะกั่วและปรอท สําหรับประเทศไทย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดกําหนดมาตรฐานการผลิตสีใหไดคุณภาพและ
ปลอดภัยตอผูใช รวมถึงสารตะกั่วที่กําหนดไวไมเกินรอยละ 0.06 และสารปรอทไมเกินรอยละ
0.05 ซึ่งไมกอใหเกิดอันตราย ถาไมไดตั้งใจไปสูดดม สัมผัสหรือดื่มกิน
2.4.2 ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอการปลอยสารระเหยอินทรียจากสี
การแพรของสารระเหยอินทรียนอกจากจะขึ้นอยูกับโครงสรางพันธะ และคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของสารระเหยอินทรียเองแลว ยังขึ้นอยูกับปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่จะทําให
อัตราการแพรของสารระเหยอินทรียจากวัสดุกอสรางแตละชนิดไมเทากันในแตละภูมิอากาศดวย
จากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น และลักษณะของอากาศที่มี
ผลตออัตราการแพรของสารระเหยอินทรียของวัสดุกอสรางอาคาร 5 ประเภท (Peder Wolkoff,
1998) พบวาระดับความชื้น และระดับอุณหภูมิที่มากกวา 35 - 60 องศาเซลเซียสจะมีผลตอการ
แพรของสารระเหยอินทรียจากวัสดุ และระดับความชื้น เมื่อระดับความชื้นมากขึ้นจะกอใหเกิดการ
ปลอยสารระเหยอินทรียในระดับความเขมขนที่สูงขึ้นดวย ในขณะที่ปจจัยอื่นจะมีผลกระทบตอ
ระดับความเขมขนของการปลอยสารระเหยอินทรียเพียงเล็กนอย
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ตารางที่ 2.2
ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีผลตออัตราการแพรของสารระเหยอินทรียภายในวัสดุกอสราง
Parameter

Primary Source

Secondary Source

Air Velocity

No significant effect after

High air velocities may promote

1 - 10 cm s-1

2 - 4 cm s-1

air oxidative emission

Temperature

The impact depends on

23 - 60 oC

building product and VOCs
type emitted, largest effect
at 60 oC

Relative humidity The impact depends on building Plasticizers appear to
0 - 50 % RH
product and VOCs type emitted decompose by high RH %
Nitrogen air

Some VOCs or plasticizers
appear to be sensitive to air
oxidation

Repeatability

Minor differences

Homogeneity

Minor differences

ที่มา: Wolkoff, 1998.
สําหรับปจจัยทางสภาพแวดลอม ที่มีผลตออัตราการแพรของสารระเหยอินทรียจาก
สีน้ําพลาสติกจะสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเด็นดังนี้
1. อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิระหวาง 23-35 องศาเซลเซียสจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ น อ ยมาก แต ค วามเข ม ข น ของสารระเหยอิ น ทรี ย จ ะมี อั ต ราการ
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เปลี่ยนแปลงสูงมากเมื่อ อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส และมีระดับความเขมขนต่ําลง
อยางรวดเร็วเมื่อเวลาผานไป 24 ชั่วโมง
ดังนั้น การปลอยสารระเหยอินทรียสูงมากใน 72 ชั่วโมงแรก และจะมีระดับความ
เขมขนต่ํากวาเมื่อเวลาผานไป
ภาพที่ 2.7
อัตราความเขมขนของการแพรสารระเหยอินทรียท ี่มีตอระยะเวลา ของสีนา้ํ พลาสติก เมื่อมีระดับ
ของอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส 35 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส

ที่มา: Wolkoff, 1998.
2. ความเร็วลม การแพรของสารระเหยอินทรียจากสี จะมีระดับความแตกตางของ
การแพรที่นอยมากเมื่อ อุณหภูมิ และระดับความชื้นมีคาคงที่ อยางไรก็ตามแมความเร็วลมจะไมมี
ผลตออัตราการแพรสารระเหยอินทรีย แตจะมีผลตออัตราการระบายออกจากพื้นที่ และมีความ
เปนไดที่จะเรงปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เมื่อความเร็วลมสูง
3. สัดสวนของออกซิเจน และกาซไนโตรเจนในอากาศ ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตรา
การแพรของสารระเหยอินทรียจากสีนอยมาก
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4. ความชื้น ระดับความชื้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอระดับการแพรของสารระเหย
อินทรียที่แตกตาง เมื่อระดับความชื้นมีคาไมเทากันขึ้นอยูกับชนิดและโครงสรางของสารระเหย
อินทรียภายในชั้นฟลมสี โดยที่อัตราความเขมขนของสารระเหยอิทรียที่แพรออกมาจะมีอัตราที่
มากขึ้นตามระดับความชื้นดวย
ภาพที่ 2.8
อัตราความเขมขนของแพรสารระเหยอินทรียทมี่ ีตอระยะเวลา ของสีน้ําพลาสติก
ที่ระดับความชื้น 0 %RH และ 50 %RH

ที่มา: Wolkoff, 1998.
สัดสวนของออกซิเจน และกาซไนโตรเจนในอากาศ จะไมสงผลกระทบตออัตราการ
แพรของสารระเหยอินทรียภายในสี
2.5 กระบวนการดูดซับสารระเหยอินทรีย ของตนไม
นอกจากการใชตนไมชวยในการสรางสภาพภายนอกอาคารใหดีแลว ไดมีการศึกษา
ถึงแนวทางการนํามาใชดูดสารพิษในอาคารดวย จากการศึกษาในตางประเทศ เชน การวิจัยของ
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องคการอวกาศแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (NASA) ศึกษาสภาพแวดลอมภายในอาคารที่
เหมาะสมตอการอยูอาศัยอยางปลอดภัยจากสารพิษตามวิธีการทางธรรมชาติ (Wolverton, 1997)
โดยปลูกตนไมภายในที่อยูอาศัย โครงการไดทดสอบตนไมหลายชนิดที่ใชปลูกประดับภายใน
อาคาร ผลการศึกษาพบวา ไมประดับที่มีประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษในอากาศไดดีเปนไม
เขตอากาศรอน ที่มีอยูในประเทศไทย และเปนไมที่ไมตองการดูแลเปนพิเศษ ซึ่งตนไมแตละพันธุ
สามารถขจัดสารพิษไดเฉพาะอยาง เชน โทลูอีน ไซลีน และแอมโมเนีย เปนตน บางชนิดก็ขจัดได
หลายสารแตอาจในปริมาณที่ต่ํา พบวากระบวนการลดจะเกิดขึ้นโดยอาศัยสวนของใบ ราก ลําตน
ทอลําเลียงในตนไม และแบคทีเรียในดิน จากการศึกษาตนไมที่มีคุณสมบัติในการลดโทลูอีน และ
ไซลีน (total xylene) สูงสุด 14 ชนิด ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3
ตนไมที่มีความสามารถในการลดโทลูอีน และไซลีนสูงสุด 14 ชนิด
ลําดับที่
ชื่อ
1
หมากเหลือง
2
สิบสองปนนา
3
ไมพบในประเทศไทย
4
สาวนอยประแปง (camilla)
5
เข็มริมแดง
6
กลวยไมพันธหวาย
7
สาวนอยประแปง (exotica)
8
สเนหจ ันทรแดง
9
ไมพบในประเทศไทย
10 ประกายเงิน
11 ไมพบในประเทศไทย
12 วาสนาอธิษฐาน
13 ไทรยอยใบแหลม
14 เดหลี
ที่มา: Wolverton, 1997.

ชื่อสามัญ (common name)
Areca palm
Dwarf date palm
Moth orchid
Dumb cane (Camilla)
Dragon tree
Dendrobium orchid
Dumb cane (Exotica)
King of hearts
Kimberley queen
Warneckei
Lady jane
Corn plant
Weeping fig
Peace lily

วงศ (Family)
Arecacae (palm)
Palm
Orchidaceae (orchid)
Araceae (arum)
Agavaceae (agave)
Orchidaceae (orchid)
Araceae (arum)
Araceae (arum)
Polypodiaceae
Agavaceae (agave)
Agavaceae (agave)
Moraceae (fig.)
Araceae (arum)
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จากผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกตนไมวงศ Araceae (Arum) ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเมืองไทย ขนาดของตนไมที่เหมาะสมกับการตั้งประดับภายใน
อาคาร และเนื่องจากตนสาวนอยประแปงเปนตนไมที่มีความเปนพิษจึงไมเหมาะที่จะตั้งประดับ
ภายในอาคาร ผู วิ จั ย จึ ง เลื อ กต น สเน ห จั น ทร แ ดง และต น เดหลี ในการลดสารอะโรมาติ ค
ไฮโดรคารบอนกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน เนื่องจากหากตนไม 2 ชนิดดังกลาวมี
ความสามารถในการลด โทลูอีน และไซลีน ซึ่งเปนสารประกอบที่ยึดกันดวยพันธะโควาเลนตเปน
วงแหวนอะโรมาติคได ตนไมดังกลาวก็นาจะมีความสามารถในการลดเบนซีน และเอธิลเบนซีน ซึ่ง
โครงสรางพันธะถูกยึดดวยพันธะโควาเลนตในรูปแบบเดียวกับโทลูอีน และไซลีน ไดเชนเดียวกัน
2.5.1 ตนสเนหจันทรแดง
ภาพที่ 2.9
เสนหจ ันทรแดง

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2551.
เสนหจันทรแดง (King of Hearts) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Homalomena Wallisii อยู
ในตระกูล Araceae มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนชื้นของเอเซีย และอเมริกา เปนไมประดับที่มีหัวอยู
ใตดิน ลําตนอยูเหนือดินสูง 45 - 60 เซนติเมตร ใบรูปหัวใจกลมโต โคนใบมนเวาเขาหากานใบ
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แผนใบสีเขียวเขมเปนมันหลังใบอาจมีสีแดงเลือดหมู นิยมปลูกเปนไมกระถาง หรือไมคลุมดินใตรม
เงาในสวน เสนหจันทรแดงเปนไมประดับที่คนไทยนิยมปลูกเพราะถือวาเปนไมมงคล ที่เชื่อวาปลูก
ไวแลวจะโชคดี ถานํามาตั้งไวในรานคาจะคาขายดีมีกําไรเปนเสนหแกคนทั่วไป และเปนพืชไมคอย
ทนทานตองการการดูแลรักษา
1. สภาพการปลูก เปนไมที่ชอบแสงแดดลักษณะ กึ่งรมหรืออยูในที่ในรม ปลูกไดดี
ในดินรวนซุย สวนผสมของดินปลูกใชดินรวน 2 สวน ปุยหมักหรือปุยคอก 1 สวน ใบไมผุ 1 สวน
หากตองการปลูกในกระถาง ควรเลือกกระถางขนาดใหญเพราะไมชนิดนี้ขยายพันธุไดเร็ว และควร
รองกนกระถางดวยเศษอิฐ 3 - 4 กอน กอนนําดินลงกระถางเพื่อทําทางระบายน้ําที่กนกระถางกัน
หัวเสนหจันทรแดงเนา
2. ขยายพันธุโดยการแยกหนอจากตนเดิม หรือปกชําลําตน
3. การดูแลรักษา เปนไมที่ตัองการความชุมชื้นอยูเสมอ ตองการน้ําพอสมควรเปน
พืชที่ชอบรมเงาไมชอบแสงแดดจัด ถาโดนแสงแดดมากใบจะเปลียนสี ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก
ผสมน้ํารดเดือนละครั้ง
2.5.2 ตนเดหลี
ภาพที่ 2.10
เดหลี

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2551.
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ตนเดหลีเปนพันธไมตะกูล Araceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร คือ Spathiphyllum sp.
เปนไมพุมขนาดเล็ก ลําตนสูง 40 – 70 เซนติเมตร มีเหงาใตดิน แตกกอไว ทุกสวนมีน้ํายางใส ใบ
เดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีขอบขนานยาว 25-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเปน
คลื่นเล็กนอย ผิวใบดานบนสีเขียวเขมเปนมันและเปนรองตามแนวเสนใบชัดเจน สามารถออกดอก
ไดตลอดทั้งป ชอบดินรวน ระบายน้ําดี และมีอินทรียวัตถุสูง
2.5.3 การลดสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ดวยกระบวนการ
ดูดซับที่พื้นผิวของตนไม
กระบวนการดูดซับที่พื้นผิวของพืช เกิดจากสารระเหยอินทรียมีการแพรเขาสูรูพรุน
ของตนไม หรือสัมผัสกับผิวของตนไม
ภาพที่ 2.11
รูพรุนที่ผวิ ของตนไม

ที่มา: Ennos, 2008.
กระบวนการดูดซับสารระเหยอินทรียจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อมีเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้
1. สารที่ถูกดูดซับ และวัสดุดูดซับ มีองคประกอบทางเคมีชนิดเดียวกัน ซึ่งในกรณี
ดั ง กล า วสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น โทลู อี น เอธิ ล เบนซี น และไซลี น เป น สารประกอบ
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ไฮโดรคารบอน ในตนไมเนื้อเยื่อตาง ๆ จะถูกสรางผานกระบวนการสังเคราะหแสง และนําแรธาตุ
ในอากาศ หรือในดินมาใช จะไดผลิตผลออกมาเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน เชน น้ําตาล หรือ
เสนใย
2. กระบวนการดูด ซับ หรื อ กระบวนการปล อยสารระเหยอิ น ทรี ย จ ากการดูดซั บ
จะตองมีพลังงานในการทําปฏิกิริยาเสมอ
อยางไรก็ตาม การดูดซับสารระเหยอินทรียดวยกระบวนการดังกลาว มีขอจํากัด คือ
เมื่อสารระเหยอินทรียที่ปลอยออกมาจากวัสดุ มีมากกวาพื้นที่ผิวของรูพรุน หรือถูกดูดซับจนเต็ม
รูพรุนแลว จะไมสามารถทําการดูดซับไดอีก จนกวาสารระเหยอินทรียจะทําปฏิกิริยา ดวยสารเคมี
หรือถูกพลังงานจนสารระเหยอินทรียหลุดออกจากรูพรุนของตนไม (พื้นที่ดูดซับ)
2.5.2 การลดสารระเหยอินทรีย ดวยกระบวนการสังเคระหแสงของพืช
การดูดซับสารระเหยอินทรียของพืชจะเกิดขึ้นที่รูใบ (stomata) ของพืชและจะถูก
เคลื่อนที่ไปสูเนื้อเยื่อ หรือการดูดซับเขาสูเนื้อเยื่อที่หุมตนไม (cuticle) โดยอาศัยการเปดและปด
รูใบจากการสังเคราะหแสง (photochemical reaction) และการคายน้ําของพืช การเกิดปฏิกิริยา
ภายในใบไมจะสามารถเกิดขึ้นไดตลอดทั้งความยาวใบโดยกระบวนการดูดซับ และกระบวนการ
สังเคราะหแสงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของโครงสรางทางเคมี (photolysis) โดย
ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาจะมีแนวโนมการเกิดในชวงเวลาตอนเที่ยงถึงบายมากกวา และ
ความสามารถในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย านั้ น จะมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ระยะเวลาครึ่ ง ชี วิ ต ของสาร
(Seco et al., 2007)
สําหรับกระบวนการลดสารระเหยอินทรียที่ปากใบนั้น ความสามารถจะขึ้นกับอัตรา
กระบวนการเผาผลาญ (metabolic) เปนหลักซึ่งปจจัยดังกลาวจะถูกควบคุมโดยปจจัยภายในพืช
และปจจัยทางดานสภาพแวดลอม
1. ปจจัยภายใน ไดแก ลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรม และความสามารถในการจุน้ํา
ของพืช
2. ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม ไดแก แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม
ความเขมขนของสารอินทรีย
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ภาพที่ 2.12
การสังเคราะหแสงที่ใบของพืช

ที่มา: Houston, 2008.
2.5.4 ปจจัยทีม่ ีผลตอการเปดและปดปากใบของพืช
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเป ด และป ด ปากใบของพื ช ได แ ก โครงสร า งของใบ
นอกจากนี้ตําแหนง จํานวน การกระจายของใบ และขนที่คลุมใบ ใบที่มีขนมากจะชวยลดการ
คายน้ําเพราะขนใบจะไมยอมใหไอน้ําผานออกไปไดงาย นอกจากนี้การคายน้ํายังขึ้นอยูกับปจจัย
อื่น ๆ ดังตอไปนี้
1. แสงสวาง หมายถึง ลักษณะของรังสีดวงอาทิตย ดวงอาทิตยจะปลอยพลังงาน
ออกมาในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีการสะทอน การดูดกลืน และการสองทะลุผานในขณะ
เคลื่อนที่ผานตัวกลางที่แตกตางกัน ประกอบดวยแสงสีตาง ๆ คือ มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง
แสด และแดง แสงในชวงคลื่นนี้เปนแสงที่มีประโยชนตอพืชสีเขียวในการสังเคราะหแสง
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ภาพที่ 2.13
การดูดแสงในชวงคลืน่ ตาง ๆ ของรงควัตถุในใบพืช

ที่มา: University of the Western Cape, 2008.
2. อุณหภูมิ พืชเปนสิ่งมีชีวิตที่ปรับอุณหภูมิไปตามสภาพแวดลอม (poikiloterm)
อุณหภูมิ เป น ปจจั ยสํ า คัญที่ มีผลตอกระบวนการ ที่เ กี่ย วขอ งกับการเติบโตและพั ฒนาของพืช
อุณหภูมิที่เหมาะสม (optimum temperature) โดยทั่วไปพืชจะคายน้ําไดดีในชวงอุณหภูมิ 25 –
30 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงหรือต่ํากวานี้ ปากใบจะแคบลงทําใหมีการคายน้ําลดลง
3. ความชื้น เนื่องจากความชื้นจะมีผลตออัตราการคายน้ําของพืซ ซึ่งหากมีระดับ
ความชื้นที่เหมาะสม พืชจะสูญเสียน้ําออกไปในรูปของไอ การสูญเสียน้ําสวนใหญเกิดที่ปากใบ
นอกจากนี้น้ํายังอาจสูญเสียออกจากพืชทางอื่น เชน ทางรอยแยกหรือรูเปดเล็ก ๆ ที่ลําตน ทําให
เกิดการลําเลียงธาตุอาหารที่ละลายอยูในน้ํา ในดิน และชวยลดอุณหภูมิของใบ ถาความชื้นของ
อากาศมีมาก พืชจะกําจัดน้ําออกมาทางรูปากใบในรูปของหยดน้ําที่ขอบใบ
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ภาพที่ 2.14
การเกิดหยดน้าํ คางที่ปลายใบเมื่ออากาศมีความชืน้ สูง

ที่มา: Zabadal, 2008.
4. ลม เปนตัวขัดขวางการรวมตัวของไอน้ําบริเวณใกลผิวใบที่มีการคายน้ํา ทําให
การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของไอน้ําในรูปของการแพรเพิ่มสูงขึ้น ลมมีผลกระทบตอกระบวนการ
สังเคราะหแสง ได 3 ทาง คือ มีผลกระทบตอปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ใบจะนําไปใช
ประโยชน มีผลตอความสัมพันธของน้ําในพืช และมีผลกระทบตออัตราการหายใจของสวนที่อยู
เหนือพื้นดินของตนไมได
2.6 บทสรุป
จากการศึกษาผลงานวิจัย และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหทราบถึงขอเท็จจริง
ที่วาสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ที่ถูกปลอยออกจากสี และมี
แนวโนมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงานในอาคาร เนื่องจากมีฤทธิ์ทําลายระบบทางเดินหายใจ
และเปนสารกอมะเร็ง อยางไรก็ตามแมในตางประเทศไดทําการวิจัยอยางกวางขวาง ทั้งเรื่อง
เกี่ยวกับการปลอยสารระเหยอินทรียจากสี และวัสดุกอสรางอื่น ๆ แตก็ยังไมไดขอสรุปแนชัด เนื่อง
จากขึ้นอยู กั บป จจั ยหลายประการ เชน ข อกํ าหนดของสารระเหยอิน ทรี ย ลั กษณะภู มิอ ากาศ
กระบวนการผลิต และวิธีการนําไปใชซึ่งแตกตางกันไปในแตละประเทศไมสามารถนําผลการ
ทดลองของพื้นที่หนึ่งไปเปนเกณฑ กําหนดผลการทดลองในอีกพื้นที่หนึ่งได
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การนํ า สี ไ ปใช ใ นการก อ สร า งของประเทศไทยมี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ
ในขณะที่มีการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการปลอยสารระเหยอินทรียจากสี
ในแงของคุณภาพอากาศและผูใชงานอาคารอยูนอย หรือแมกระทั่งมาตรฐานกําหนดระดับสาร
ระเหยอินทรียในอาคารก็ยังไมมี ทําใหผูอยูอาศัยมีความเสี่ยงสูงในการไดรับสารระเหยอินทรียที่
ปลอยมาจากสี โดยเฉพาะสารระเหยอินทรียกลุมอะโรมาติคไฮโดรคารบอนที่มีอันตรายตอรางกาย
มนุษยเปนพิเศษ ดังนั้น จึงเปนที่มาของสมมติฐานในงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ศึกษาถึงอัตราการปลอยสาร
ระเหยอินทรียจากสี และความเปนอันตราย ตอรางกายมนุษย เนื่องจากสภาพแวดลอมภายใน
อาคารปจจุบันมีแนวโนมจะไดรับอันตรายจากสารระเหยอินทรียกลุมดังกลาวจากวัสดุกอสราง
ประเภทสี เนื่องจากอาคารในปจจุบันมักมีอัตราการระบายอากาศไมเพียงพอที่จะระบายสาร
ระเหยอินทรียออกจากอาคารไดเพียงพอตอระดับความปลอดภัยของมนุษย
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการศึกษาความสามารถในการลดสารระเหยอินทรียจากสี
โดยใชไมประดับภายในอาคาร คือตนเสนหจันทรแดง และตนเดหลีที่มีความสามารถในการลด
โทลูอีน และไซลีน ซึ่งเปนสารระเหยอินทรียที่ประกอบกันเปนโครงสรางแบบวงแหวนอะโรมาติค
ซึ่งผูวิจัยตั้งสมมติฐานวา ตนไมดังกลาวมีความสามารถในการลดเบนซีน และเอธิลเบนซีน ทีป่ ลอย
ออกมาจากสี ที่ผ ลิ ต ภายในประเทศไทย และสามารถเจริ ญเติบ โตไดใ นสภาพภูมิ อ ากาศของ
ประเทศไทย

