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บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจยั
งานวิจัยชิ้นนี้มีลักษณะเปนงานวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาอัตราการปลอย
สารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคารบนแผน
ยิปซัมบอรดซึ่งมีพื้นที่ทาสี 0.50 ตารางเมตร ผลที่ไดนํามาเปรียบเทียบกับระดับอันตรายของสาร ที่
จะเกิดตอรางกายมนุษย และทําการศึกษาการลดสารโดยตนไมที่มีความสามารถในการดูดซับ
ไดแก ตนสเนหจันทรแดง และตนเดหลี ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะนําไปใชในการกําหนด
แนวทางการลดระดับอันตรายจากสารระเหยอินทรียกลุมดังกลาวดวยไมประดับภายในอาคาร
ตอไป
3.1 แบบแผนการวิจยั
แบบแผนการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปเปนหัว ขอได
ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคาร และผลกระทบตอสุขภาพของผูใชงานอาคาร จาก
งานวิจัยทั้งใน และตางประเทศ
2. วัดอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศของกลองทดลอง โดยใชกาซคารบอนไดออกไซดวัด
ความเขมขนที่เปลี่ยนแปลงไป แลวจึงคํานวนออกมาเปนอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ (ACH)
3. วัดคาความเขมขนสารระเหยอินทรียพื้นหลัง (background) จากกลองทดลองที่ทํา
การติดตั้งอุปกรณที่ใชในการทดสอบ และสภาพแวดลอมภายในหองทดลอง
4. วัดความเขมขนสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จาก
สีทาภายในอาคารบนพื้นผิวยิปซัมบอรด ที่ตั้งภายในกลองทดลอง ในหนวยสวนในลานสวนของ
อากาศภายในกลองทดลอง โดยคาที่วัดไดจะนําไปลบดวยคาความเขมขนสารระเหยอินทรียพื้น
หลัง เพื่อหาอัตราความเขมขนที่เกิดจากวัสดุทดสอบแทจริง
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5. คัดเลือกชนิดของตนไมที่มีความเหมาะสมกับการดูดซับสารระเหยอินทรียกลุมเบน
ซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จํานวน 2 ชนิด ซึ่งผูวิจัยเลือก ตนเสนหจันทรแดง และตนเด
หลี เนื่องจากมีขนาดเหมาะสมการตั้งภายในอาคาร หาไดงายในระเทศไทย และมีความสามารถ
ในการลดโทลฮีน และไซลีนได
6. วัดความเขมขนสารระเหยอินทรียพื้นหลังจากกลองทดลองที่ทําการติดตั้งอุปกรณ
ที่ใชในการทดสอบ สภาพแวดลอมภายในหองทดลอง ซิลิกาเจล และกระถางตนไมที่ใชในการ
ทดสอบ
7. วัดอัตราความเขมขนสารระเหยอินทรียจากสีทาภายในอาคารเมื่อผานการลดโดย
ตนไมที่ผานการคัดเลือก คือ ตนสเนหจันทรแดง และตนเดหลี แลวจึงทําการเปรียบเทียบหาตนไม
ที่มีคุณสมบัติในการลดสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ที่ปลอย
ออกมาจากสีน้ําพลาสติกไดสูงที่สุด โดยเปรียบเทียบกับอัตราความเขมขนของสารระเหยอินทรีย
ในกรณีที่ไมมีตนไมดูดซับ
8. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองทั้ง 2 การทดลอง เปรียบเทียบความเขมขนสาร
ระเหยอินทรียที่วัดไดในกรณีตาง ๆ รวมทั้งประเมินระดับอันตรายที่ผูใชงานในอาคารจะไดรับ
เปรียบเทียบในกรณีที่ไมมีตนไมลดสารระเหยอินทรีย กับกรณีที่มีตนไมลดสารระเหยอินทรีย โดย
ทําการทดลองวัดทั้ง 2 ชนิด
9. สรุ ป ผลการทดลอง และเสนอแนะแนวทางการนํ า ต น ไม ม าลดปริ ม าณสาร
ระเหยอินทรียภายในอาคาร
3.2 รูปแบบการทดลอง
การวิจัยนี้แบงรูปแบบการทดลองออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแกการวัดความเขมขนของ
สารระเหยอินทรียในกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคารที่ทาบน
แผนยิปซัมบอรด และการวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียที่คงเหลือหลังจากการลดสารดวย
ไมพมุ โดยทําการเปรียบเทียบความสามารถในการลดสารระเหยอินทรียระหวางตนไม 2 ชนิด โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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3.2.1 การทดลองที่ 1 : การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคาร
การทดลองที่ 1 เปนการวัดอัตราการปลอยสารระเหยอินทรียในกลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคารบนวัสดุที่ทาสีภายในอาคาร ซึ่งก็คือแผนยิปซัม
บอรด โดยตั้งวัสดุทดสอบไวในกลองทดลอง และทําการติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนทเพื่อจําลอง
การใหแสงสวางภายในอาคาร เพื่อจําลองสภาพการใชงานอาคารจริง และสามารถเปรียบเทียบ
กับการทดลองในกรณีที่ลดสารระเหยอินทรียโดยไมพุมได โดยหลอดฟลูออเรสเซนทจะมีรังสีแสงสี
น้ําเงิน รังสีแสงสีมวง และรังสีแสงสีแดง ทําใหตนไมเกิดการสังเคราะหแสงได ซึ่งจะเปนปจจัยที่ทํา
ใหเกิดการลดสารระเหยอินทรียของตนไม
ภาพที่ 3.1
แผนผังกลองทดลอง และอุปกรณที่ใชในการทดลองที่ 1
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หมายเหตุ: 1. กลองทดลองสแตนเลส
2. หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท ขนาด 5 วัตต)
3. พัดลมเพื่อใหอากาศภายในกลองทดลองหมุนเวียน)
4. หมอแปลงไฟฟาพัดลม
5. วัสดุทดสอบ

6. กรวยสแตนเลสเพื่อรวมกาซ
7. เครื่อง Gasmet DX - 4015 FTIR
8. คอมพิวเตอรประมวลผล
9. พัดลมระบายอากาศ ที่ทําการวัดแลวออกนอกหองทดลอง
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ภาพที่ 3.2
แผนผังสามมิติแสดงการตอกลองทดลอง และอุปกรณทใี่ ชในการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2
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หมายเหตุ: 1. กลองทดลองสแตนเลสขนาดวัดจากผิวภายใน 1 ลูกบาศกเมตร
2. หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท ขนาด 5 วัตต
3. พัดลมเพื่อใหอากาศภายในกลองทดลองหมุนเวียน
4. หมอแปลงไฟฟาพัดลม
5. วัสดุทดสอบ
6. กรวยสแตนเลสเพื่อรวมกาซ กอนเขาสูเครื่องมือวัดสารระเหยอินทรีย
7. เครื่อง Gasmet DX - 4015 FTIR
8. คอมพิวเตอรประมวลผล
9. พัดลมระบายอากาศ เพื่อดูดกาซทีท่ าํ การวัดแลวออกนอกหองทดลอง
10. ขวดบรรจุใหน้ําตนไมในการทดลองที่ 2
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ภาพที่ 3.3
แผนผังสามมิติแสดงอุปกรณภายในกลองทดลอง ที่ใชในการทดลองที่ 1
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หมายเหตุ: 1. กลองทดลองสแตนเลสขนาดวัดจากผิวภายใน 1 ลูกบาศกเมตร
2. หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท ขนาด 5 วัตต
3. พัดลมเพื่อใหอากาศภายในกลองทดลองหมุนเวียน
4. หมอแปลงไฟฟาพัดลม
5. วัสดุทดสอบ
6. กรวยสแตนเลสเพื่อรวมกาซ กอนเขาสูเครื่องมือวัดสารระเหยอินทรีย
7. เครื่อง Gasmet DX - 4015 FTIR
8. คอมพิวเตอรประมวลผล
9. พัดลมระบายอากาศ เพื่อดูดกาซทีท่ าํ การวัดแลวออกนอกหองทดลอง
10. ขวดบรรจุใหน้ําตนไมในการทดลองที่ 2
11. ทอกาซตอเขาสูเครื่องวัดสาร Gasmet DX-4015 FTIR
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เมื่อติดตั้งกลองทดลอง และวัสดุทดสอบเรียบรอยแลว จะเขาสูกระบวนการทดลอง
โดยทําการดูดอากาศจากกลองทดลองเขาสูเครื่องวัดสารระเหยอินทรีย Gasmet DX 4015 FT-IR
ที่มีอัตราการดูดอากาศเขาสูตัวเครื่องที่ 2.81 ลิตรตอชั่วโมง เนื่องจากการวัดในแตละครั้ง ปมดูด
อากาศภายในเครื่องมือวัดจะทําการดูดอากาศจากภายในกลองทดลองเขาเครื่องครั้งละ 1.405
ลิตร (การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวัด จะเก็บครั้งละ 30 วินาที ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงจะทําการ
ตรวจวัด 2 ครั้ง) เปนระยะเวลา 20,160 นาที จากนั้นจึงวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียใน
กลองทดลอง คาที่วัดไดจะเปนคาความเขมขนสารระเหยอินทรียแตละชนิดในหนวย สวนในลาน
สวนของอากาศ ซึ่งการทดลองดังกลาวจะทําการทดลองจํานวน 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และยืนยันผลของการทดลอง
1. ตัวแปรในการทดลอง
ตัวแปรที่สาํ คัญสําหรับการทดลองที่ 1 สามารถจําแนกได ดังนี้
1) ตัวแปรตน
ระยะเวลา 20,160 นาที
2) ตัวแปรตาม
ความเขมขนสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จาก
สีทาภายในอาคารบนแผนยิปซัมบอรด
3) ตัวแปรควบคุม
(1) ปจจัยจากภายนอก หรือปจจัยจากภาวะแวดลอม ไดแก
(1.1) อุณหภูมิของอากาศในหองที่ทําการทดลอง ซึ่งควบคุมใหอยูในชวง
25 องศาเซลเซียส โดยระบบปรับอากาศวิธีทางกล
(1.2) ความชื้นของอากาศในหองที่ทําการทดลอง ควบคุมโดยการเปด
ระบบปรับอากาศวิธีทางกล
(1.3) ความรอน และรังสีแสงจากหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท การ
สองสวาง 5 วัตต ใหกําลังสองสวางเทียบเทากับหลอดอินแคนเดสเซนท 18 วัตต
(2) ปจจัยจากภายใน หรือปจจัยจากตัววัสดุทดสอบ ไดแก
(2.1) แผนยิปซัมบอรด ใชรุนที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตป 2550
มีความหนา 4 มิลลิเมตร มีพื้นที่ในการทาสี 0.50 ตารางเมตร และควบคุมคุณสมบัติในการเปนตัว

39
ดู ด ซึ ม โดยการเลื อ กใช แ ผ น ยิ ป ซั ม บอร ด ที่ ผ ลิ ต พร อ มกั น และหุ ม พลาสติ ก เพื่ อ ป อ งกั น การ
เกิดปฏิกิริยากับอากาศ
(2.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ สี ที่ ใ ช ท ดสอบ ต อ งได รั บ มาตรฐานอุ ต สาหกรรม และ
ปริมาตรของสีที่ทาบนแผนยิปซัมบอรด และตัวทําละลายสี เทากันตลอดการทายิปซัมบอรดตอ
แผน โดยยึดปริมาตรที่ใชในการทาเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต
2. วัสดุทดสอบ
.วั ส ดุ ท ดสอบที่ ใ ช ใ นการทดลองนี้ คื อ สี ท าภายในอาคาร ทํ า การทาบนแผ น
ยิปซัมบอรด โดยมีพื้นที่ผิวทาสี 0.50 ตารางเมตร โดยใชปริมาตรและสวนผสมของตัวทําละลายตอ
ปริมาตรสีตามที่ผูผลิตแนะนํา ลักษณะของสีที่ใชในการทดลองสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ไดแก
1) สีรองพื้นปูนกันดาง สําหรับทาบนแผนยิปซัมบอรด เนื่องจากในการทาสีผนัง
ใหมภายในอาคารจะทําการทาสีรองพื้นปูนกันดาง กอนที่จะทาสีน้ําพลาสติกชนิดทาภายในอาคาร
ทับผิวหนา โดยในการวิจัยครั้งนี้เลือกใชสีที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เลขที่ มอก.1123-2539 เพื่ อ ใช เ ป น ค า ประมาณการอั ต ราการปล อ ยสารระเหยอิ น ทรี ย ข อง
ผลิตภัณฑสีที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับงานสีรองพื้นปูน
2) สีทาภายในอาคาร สําหรับทาทับผิวสีรองพื้นปูนกันดางที่ไดทําการแวนระยะ
แห ง ผิ ว ของสี ร องพื้ น ปู น กั น ด า งตามคํา แนะนํา ของผู ผ ลิต สี โดยในการวิ จัย ครั้ ง นี้เ ลือ กใชสี น้ํ า
พลาสติกอิมัลชันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 272- 2541
สําหรับสีอิมัลชัน เพื่อใชเปนคาประมาณการอัตราการปลอยสารระเหยอินทรีย ของผลิตภัณฑสีที่
ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับสีน้ําพลาสติกอิมัลชันสําหรับทาภายในอาคาร
แผนยิปซัมบอรดที่จะนํามาทาสีจะตองใชแผนยิปซัมบอรดรุน และปที่ผลิตเดียวกัน
ดังนั้นเมื่อทําการตัดแผนยิปซัมบอรดตามขนาดที่ใชในการทดลองแลว จะตองทําการหุมแผน
พลาสติกแผนยิปซัมบอรดที่ยังไมไดนําเขาสูกระบวนการทดลอง เพื่อปองกันปฏิกิริยาระหวาง
แผนยิปซั่มบอรดกับอากาศ
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ภาพที่ 3.4
ลักษณะของแผนยิปซัมบอรดที่ใชในงานวิจัย
1

หมายเหตุ:

2

1

แผนยิปซัมบอรดที่จะนํามาทาสี และ

2

แผนยิปซัมบอรดที่ทําการหุมพลาสติก

3.2.2 การทดลองที่ 2 : การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
และไซลีน ที่คงเหลือจากการลดสารโดยตนเสนหจนั ทรแดง และตนเดหลี
การทดลองที่ 2 เปนการวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียที่คงเหลือจากการลด
สารโดยไมพุมจํานวน 2 ชนิด ไดแก ตนสเนหจันทรแดง และตนเดหลี โดยตั้งวัสดุทดสอบไวพรอม
กับตั้งไมพุมที่ใชในการวิจัยในกลองทดลองครั้งละ 1 ชนิด เปนจํานวน 1 ตน ตอการทดลอง 1 ครั้ง
แล ว จึ ง ดู ด ตั ว อย า งของอากาศจากกล อ งทดลองเข า สู เ ครื่ อ งวั ด สารระเหยอิ น ทรี ย
Gasmet DX - 4015 FTIR มีอัตราการดูดอากาศเขาสูตัวเครื่องที่ ที่ 2.81 ลิตรตอชั่วโมง เนื่องจาก
การวัดในแตละครั้ง ปมดูดอากาศภายในเครื่องมือวัดจะทําการดูดอากาศจากภายในกลองทดลอง
เข าเครื่ องครั้ งละ 1.405 ลิตร (การเก็บตั วอย างเพื่อตรวจวั ด จะเก็บครั้ง ละ 30 วินาที ภายใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมงจะทําการตรวจวัด 2 ครั้ง) และทําการติดตั้งหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท
เพื่อจําลองการใหแสงสวางภายในอาคารจริง ซึ่งจะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการลดสารระเหยอินทรีย
ของตนไม เปนระยะเวลา 20,160 นาที ซึ่งชั่วโมงแรกของการทดลอง จะใหน้ําตนไมเปนปริมาตร
0.10 ลิตรทุก ๆ 2,880 นาที ตลอดการทดลอง
การทดลองดังกลาวจะทําการทดลองจํานวน 2 ครั้ง ตอการทดลองตนไม 1 ชนิด เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง และยืนยันผลการทดลอง
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ภาพที่ 3.5
กระบวนการทดลองที่ 2

9
10

1
2

6

7

5
11

3

8

4

หมายเหตุ: 1. กลองทดลองสแตนเลสขนาดวัดจากผิวภายใน 1 ลูกบาศกเมตร
2. หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท ขนาด 5 วัตต
3. พัดลมเพื่อใหอากาศภายในกลองทดลองหมุนเวียน
4. หมอแปลงไฟฟาพัดลม
5. วัสดุทดสอบ
6. กรวยสแตนเลสเพื่อรวมกาซ กอนเขาสูเครื่องมือวัดสารระเหยอินทรีย
7. เครื่อง Gasmet DX - 4015 FTIR
8. คอมพิวเตอรประมวลผล
9. พัดลมระบายอากาศ เพื่อดูดกาซทีท่ าํ การวัดแลวออกนอกหองทดลอง
10. ขวดบรรจุใหน้ําตนไมในการทดลองที่ 2
11. ตนไมที่ใชในการทดลอง
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ภาพที่ 3.6
แผนผังสามมิติแสดงอุปกรณภายในกลองทดลอง ที่ใชในการทดลองที่ 2

10

1
2

3
12

5

4
5

11

หมายเหตุ: 1. กลองทดลองสแตนเลสขนาดวัดจากผิวภายใน 1 ลูกบาศกเมตร
2. หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท ขนาด 5 วัตต
3. พัดลมเพื่อใหอากาศภายในกลองทดลองหมุนเวียน
4. หมอแปลงไฟฟาพัดลม
5. วัสดุทดสอบ
6. กรวยสแตนเลสเพื่อรวมกาซ กอนเขาสูเครื่องมือวัดสารระเหยอินทรีย
7. เครื่อง Gasmet DX - 4015 FTIR
8. คอมพิวเตอรประมวลผล
9. พัดลมระบายอากาศ เพื่อดูดกาซทีท่ าํ การวัดแลวออกนอกหองทดลอง
10. ขวดบรรจุใหน้ําตนไมในการทดลองที่ 2
11. ตนไมที่ใชในการทดลอง
12. ทอกาซตอเขาสูเครื่องวัดสาร Gasmet DX-4015 FTIR
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1. ตัวแปรในการทดลอง
ตัวแปรที่สาํ คัญสําหรับการทดลองที่ 2 สามารถจําแนกได ดังนี้
1) ตัวแปรตน
(1) ระยะเวลา 20,160 นาที
(2) ไมพุม โดยการศึกษา ความสามารในการลดสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน
โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จากวัสดุทดสอบ
2) ตัวแปรตาม
ความเขมขนสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ที่
คงเหลืออยูจากการลดโดยไมพุม
3) ตัวแปรควบคุม
(1) ปจจัยจากภายนอก หรือปจจัยจากสภาวะแวดลอม ไดแก
(1.1) อุณหภูมิของอากาศในหองทดลองควบคุมใหอยูที่ 25 องศาเซลเซียส
โดยระบบปรับอากาศวิธีทางกล
(1.2) ความชื้นของอากาศในหองที่ทําการทดลอง ควบคุมโดยการเปดระบบ
ปรับอากาศวิธีทางกล
(1.3) ความรอน และรังสีจากหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท การสอง
สวาง 5 วัตต ใหกําลังสองสวางเทียบเทากับหลอดอินแคนเดสเซนท 18 วัตต
(2) ปจจัยจากภายใน หรือปจจัยจากตัววัสดุทดสอบ ไดแก
(2.1) แผนยิปซัมบอรดใชรุนที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตป 2550
หนา 4 มิลลิเมตร มีพื้นที่ในการทาสี 0.50 ตารางเมตร และควบคุมคุณสมบัติในการเปนตัวดูดซึม
โดยการเลือกใชแผนยิปซัมบอรดที่ผลิตพรอมกัน และหุมพลาสติกเพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยากับ
อากาศ
(2.2) ผลิ ต ภั ณ ฑ สี ที่ ใ ช ท ดสอบ ต อ งได รั บ มาตรฐานอุ ต สาหกรรม และ
ปริมาตรของสีที่ทาบนแผนยิปซัมบอรด และตัวทําละลายสี เทากันตลอดการทายิปซัมบอรดตอ
แผน โดยยึดปริมาตรที่ใชในการทาเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต
(2.3) ขนาดทรงพุมของตนไมที่ใชทดสอบลดความเขมขนสารระเหยอินทรีย
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการลดสารระเหยอินทรียของตนไมทั้ง 2 ชนิด โดยในการทดลอง
ครั้งนี้กําหนดใหทรงพุมมีเสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร และทรงพุมมีขนาดสมบูรณ ใบ และ
ลําตนปราศจากแมลง และโรคพืช
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(2.4) ปริมาตรน้ําที่ใชรดน้ําตนไม 0.10 ลิตร ทุก ๆ 2,880 นาที
(2.5) ซิลิกาเจล เนื่องจากการทดลองดังกลาวจะทดลองในระบบปด ดังนั้น
เพื่อปองกันความชื้นที่สะสมจนทําใหเกิดกัตเตชั่นในเวลาชวง 06.00-18.00 นาฬิกา และเพื่อ
ปองกันตนไมตาย จึงตองทําการใสซิลิกาเจลลงในกลองทดลองจํานวน 0.024 กิโลกรัม ตอ 1 ครัง้ ที่
ทําการทดลอง
2. วัสดุทดสอบ
วัสดุทดสอบที่ใชในการทดลองนี้ คือ สีทาภายในอาคาร ซึ่งทําการทาบนแผนยิปซัม
บอรด โดยมีพื้นที่ผิวทาสี 0.50 ตารางเมตร โดยปริมาตรและสวนผสมของตัวทําละลายตอปริมาตร
สีตามที่ผูผลิตแนะนํา สําหรับลักษณะของสีที่ใชในการทดลองสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท
ไดแก
1) สีรองพื้นปูนกันดาง สําหรับทาบนแผนยิปซัมบอรด เนื่องจากในการทาสีผนังใหม
ภายในอาคารจะทําการทาสีรองพื้นปูนกันดาง กอนที่จะทาสีน้ําพลาสติกชนิดทาภายในอาคารทับ
ผิวหนา โดยในการวิจัยครั้งนี้เลือกใชสีที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่
มอก.1123-2539 เพื่อใชเปนคาประมาณการอัตราการปลอยสารระเหยอินทรียของผลิตภัณฑสีที่
ไดรับคามาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับงานสีรองพื้นปูน
2) สีทาภายในอาคาร สําหรับทาทับผิวสีรองพื้นปูนกันดางที่ไดทําการแวนระยะแหง
ผิวของสีรองพื้นปูนกันดางตามคําแนะนําของผูผลิตสี โดยในการวิจัยครั้งนี้เลือกใชสีน้ําพลาสติก
อิมัลชันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 272- 2541 สําหรับสี
อิ มั ล ชั น เพื่ อ ใช เ ป น ค า ประมาณการอั ต ราการปล อ ยสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีน ของผลิตภัณฑสีที่ไดรับคามาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับสีน้ําพลาสติก
อิมัลชันสําหรับทาภายในอาคาร
3) ตนเสนหจันทรแดง มีขนาดเสนผานศูนยกลางทรงพุม 40 เซนติเมตร มีสวนสูงจาก
โคนเหนือดินจนถึงปลายใบ 40 เซนติเมตร ปลูกในกระถางดินเผาขนาดเสนผานศูนยกลาง 30
เซนติเมตร ใชดินรวนซุยน้ําหนัก 4.20 กิโลกรัม ในการปลูก
4) ตนเดหลี มีขนาดเสนผาศูนยกลางทรงพุม 40 เซนติเมตร มีสวนสูง 40 เซนติเมตร
ปลูกในกระถางดินเผาขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 เซนติเมตร ใชดินรวนซุยน้ําหนัก 4.20 กิโลกรัม
ในการปลูก
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การเลือกขนาดของตนเสนหจันทรแดง และตนเดหลีในการวิจัย จะถูกกําหนดโดย
ขนาดของทรงพุม และขนาดของกระถางตนไม ซึ่งขนาดของตนเดหลีที่มีจําหนายอยูคือขนาด
กระถาง 30 เซนติเมตร (12 นิ้ว) มีขนาดทรงพุมประมาณ 40 เซนติเมตร ในขณะที่ตนสเนหจันทร
แดงขนาดกระถาง 12 นิ้วจะมีขนาดทรงพุมไดถึง 60 เซนติเมตร อยางไรก็ตาม ขนาดของตนไมจะ
มีผลตอการลดสารระเหยอินทรียจากพื้นที่ผิว ดังนั้นจึงทําการควบคุมขนาดของตนไม เนื่องจาก
เปน ตัวแปรที่ มีผลตอความเขม ขนของสารระเหยอิ นทรียภายในกลองทดลอง ในสวนของการ
ควบคุมน้ําหนักของดินรวนซุยมีที่มาจากน้ําหนักของดินที่ใสลงในกระถางตนไมจนถึงระดับต่ํากวา
ขอบกระถาง 2.5 เซนติเมตร และมาจากแหลงเดียวกัน เพื่อควบคุมปจจัยที่อาจจะมีผลตอการนํา
แรธาตุในดินไปใชประโยชนของตนไม
3.2.3 กลองทดลอง
ลักษณะของกลองทดลองสําหรับใสวัสดุทดสอบในการทดลองจะตองมีลักษณะ ดังนี้
1) เปนภาชนะที่ไมมีการดูดซึ มสารระเหยอินทรีย และมีอัตราการแพรสารระเหย
อินทรียต่ําที่สุด ซึ่งมีอยู 2 ชนิด คือ เหล็กสแตนเลส และกระจก แตเนื่องจากการนํากระจกมาทํา
กลองทดลองจะมีการแพรของสารระเหยอินทรียจากวัสดุยึดกระจก ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึง
เลือกใชเหล็กสแตนเลสในการทํากลองทดลอง
2) เปนกลองที่มีการรั่วซึมของอากาศนอยที่สุด นอกจากบริเวณที่ควบคุมอากาศ
ไหลเข า โดยทํ า การยึ ด ส ว นต า ง ๆ ของกล อ งทดลองด ว ยการเชื่ อ มโลหะ และใช แ ผ น ยางยึ ด
ส ว นประกอบต า ง ๆ โดยแผ น ยางที่ ใ ช จ ะต อ งทํ า การผึ่ ง ลมเป น ระยะเวลา 10,080 นาที
(168 ชั่วโมง) เพื่อระบายสารระเหยอินทรียที่ปลอยมาจากแผนยาง ซึ่งทําใหผลการวัดสารระเหย
อินทรียมีความเขมขนมากเกินความเขมขนจริงของวัสดุทดสอบ
3) ใชพัดลมดูดอากาศทําใหอากาศเกิดการไหลวน เพื่อใหสารระเหยอินทรียเกิดการ
ผสมกันในกลอง กอนที่จะเขาสูระบบการวัด
4) ติดตั้งหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนทเพื่อทําการจําลองการใหแสงสวางภายใน
อาคาร และเปรียบเทียบความเขมขนของสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และ
ไซลีน ระหวางการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2 ได
จากขอกําหนดขางตน สามารถออกแบบกลองทดลองไดโดยทําจากเหล็กสแตนเลส
ซึ่งมีความหนา 1.2 มิลลิเมตร ทําการเชื่อมรอยตอทั้งหมดทั้งภายนอก และภายใน วัดขนาดจาก
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ภายนอกจะมีขนาดเทากับ 100.12 x 100.12 x 100.12 เซนติเมตร มีปริมาตรภายใน 1
ลูกบาศกเมตร มีฝาเปดปดดานขาง สําหรับใสวัสดุทดสอบ มีการติดตั้งหลอดไฟคอมแพคฟลูออ
เรสเซนทภายในกลอง ติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในกลองทดลอง มีสายน้ําหยดเพื่อใหน้ําตนไม
โดยทําการยึดตออุปกรณดวยยาง และทอสําหรับดูดอากาศออก เพื่อตอกับอุปกรณวัดอัตราการ
ปลอยสารระเหยอินทรีย
ภาพที่ 3.7
กลองทดลองภายในหองปฏิบัติการ

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
กอนการทดลองจะทํ าการทดสอบอัตราการแลกเปลี่ ยนอากาศของกลองทดลอง
(แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค.) โดยการบรรจุกาซคารบอนไดออกไซดความเขมขนสูงกวาคา
ความเขมขนของหอง (คาความเขมขนพื้นหลัง) 100 สวนในลานสวนของอากาศ ตัง้ ไวจนกระทัง่ วัด
ความเขมขนไดสูงกวาคาความเขมขนของหอง 10 สวนในลานสวนของอากาศ (10 เปอรเซนตของ
ความเขมขนตั้งตน)
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ภาพที่ 3.8
กาซคารบอนไดออกไซดที่ใชในการทดสอบหาอัตราแลกเปลี่ยนอากาศ (ACH)

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2551.
ผลจากการทดสอบ พบวาใชระยะเวลา 37 ชั่วโมง ซึ่งระหวางทําการทดสอบอัตรา
แลกเปลี่ยนอากาศของกลองทดลองจะควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธใหเทากับการทดลอง
การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทา
ภายในอาคาร และการทดลองวั ด ความเข ม ข น ของสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีน ที่คงเหลือจากการลดสารโดยไมพุม โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 47 เปอรเซนต หลังจากไดความเขมขนความเขมขนกาซคารบอนไดออกไซดตั้งตน
ความเขมขนกาซคารบอนไดออกไซดที่คงเหลือ และระยะเวลาแลว นํามาแทนในสมการหาอัตรา
แลกเปลี่ยนอากาศ ดังนี้
q = ln[C0] – ln[C(t)] / Δt

(สมการที่ 3.1)

โดยที่
q = จํานวนเทาของปริมาตรอากาศที่นาํ มาแทนที่อากาศภายในหองในเวลา 1
ชั่วโมง (ACH)
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ln = ลอการิทมึ ธรรมชาติ
C0 = ความเขมขนตั้งตนของสาร (สวนในลานสวนของอากาศ)
C(t) = ความเขมขนสุดทายของสาร (สวนในลานสวนของอากาศ)
Δt = ระยะเวลา (ชั่วโมง)
เมื่อนําความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด และระยะเวลามาแทนคาในสมการ
หาคาอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศของกลองทดลองได 0.062 เทาของปริมาตรอากาศที่นํามา
แทนที่อากาศภายในหองในเวลา 1 ชั่วโมง
3.2.4 การตั้งกลองทดลอง
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดังกลาวขางตนแลว จึงนํากลองทดลองทีใ่ สวสั ดุทดสอบ
ไปตั้งไวในหองปฎิบัติการที่ควบคุมอุณหภูมิไวที่ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 47 - 50
เปอร เซนต
และควบคุ ม การเปด และปดหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนทใหเ ป ดที่เวลา
06.00 – 18.00 น. จาก นั้นจึงเริ่มทําการวัดอัตราการปลอยสารระเหยอินทรียจากสีที่ทาบนแผน
ยิปซัมบอรดซึ่งใชเวลาทั้งหมด 20,160 นาที ตอ 1 การทดลอง และอากาศที่ทําการวัดความเขมขน
สารระเหยอินทรียแลวจะระบายออกภายนอกหองวิจัย เพื่อปองกันคาความเขมขนของสารรระเหย
อินทรียที่สูงเกินความเปนจริง
ภาพที่ 3.9
กลองทดลองที่ตอเขากับเครื่องมือวัด และคอมพิวเตอรประมวลผล

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบไปดวย เครื่องตรวจวัด Gasmet DX4015 FT-IR
และอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชสําหรับควบคุมตัวแปรในการทดลอง ไดแก พัดลมระบายอากาศ เครื่อง
ควบคุมการทํางานของพัดลมดูดอากาศ หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท
3.3.1 เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย Gasmet DX - 4015 FTIR
เครื่องวัดปริมาณสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไอโซเมอร
ของไซลีน ในงานวิจัยนี้จะใช Gasmet DX - 4015 FTIR (แสดงรายละเอียดทฤษฎี FTIR ใน
ภาคผนวก จ.) ซึ่งมีลักษณะการใชงานเปน gas analyser ซึ่งใชการตรวจวัดแบบ interferometer
ซึ่งพัฒนาตอมาจากระบบ nondispersive – infared โดยใชประโยชนจากชวง spectrum ของกาซ
แตละชนิด จําแนกและวิเคราะหชนิดของกาซ ที่ความละเอียดสูงสุด 0.01 สวนในลานสวนของ
อากาศ มีปมดูดอากาศในตัว อัตราการดูดอากาศที่ 2.81 ลิตรตอนาที โดยปมดูดอากาศภายใน
เครืองมือวัด และกอนทดลองตองทําการสอบเทียบเครื่องมือวัด (calibrate) ดวยกาซไนโตรเจน
ความบริสุทธิ์สูง
ภาพที่ 3.10
เครื่องตรวจวัด Gasmet DX - 4015 FTIR

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
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ภาพที่ 3.11
การตอทอลมทิ้งออกภายนอกหลังจากทําการวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรีย
จากกลองทดลอง

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
ภาพที่ 3.12
กาซไนโตรเจนความบริสุทธิส์ ูงที่ใชในการสอบเทียบความนาเชื่อถือ
ของเครื่อง Gasmet DX - 4015 FTIR

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
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การควบคุมการทํางานของเครื่องวัดสารระเหยอินทรีย และการวิเคราะหผลการวัด
สารระเหยอิ น ทรี ย เมื่ อ เครื่ อ งทํ า การตรวจวั ด ก า ซสารระเหยอิ น ทรี ย แ ล ว จะแสดงผลผ า น
คอมพิวเตอรประมวลผลโดยใชโปรแกรม Calcmet
3.3. 2. อุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการทดลอง
ในการทดลองเพื่ อ วั ด อั ต ราการปล อ ยสารระเหยอิ น ทรี ย ใ นกลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีน โดยวิธีวัดในระบบปดนั้น นอกเหนือจากเครื่องมือวัดกาซแลวยังตองติดตั้ง
พัดลมระบายความรอนคอมพิวเตอรเขาไปเพื่อผสมและไหลเวียนอากาศภายในกลองทดลอง และ
หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนท โดยอุปกรณตาง ๆ ได ดังนี้
1. พัดลมระบายความรอนคอมพิวเตอร โดยที่พัดลมดังกลาวไมกําหนดความเร็ว
ตายตัว เนื่องจากไมมีผลตออัตราการแพร และการระบายสารระเหยอินทรียออกจากกลองทดลอง
แตเพื่อปองกันการเรงการทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารระเหยอินทรีย จึงใชพัดลมที่มีความเร็วต่ํา
ซึ่งพัดลมที่ผูวิจัยใช คือ พัดลมระบายความรอนของการดแสดงผลกราฟคของคอมพิวเตอรที่มี
อัตราการดูดอากาศที่ 8.0 ลูกบาศกฟุตตอนาที
ภาพที่ 3.13
พัดลมคอมพิวเตอรเพื่อการผสม และวนอากาศภายในกลองทดลอง

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
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2. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนทประเภทหลอดคูลไวท เนื่องจากมีการนํามาใช
ภายในอาคารมากกวาหลอดไฟชนิดอินแคนเดสเซนท และฮาโลเจน นอกจากนี้หลอดไฟชนิด
ฟลูออเรสเซนทจะมีการปลอยรังสีความรอนออกมาจากตัวหลอดนอยกวา ซึ่งความรอนที่ปลอย
จากหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนทจะไมสรางความเสียหายตอตนไมที่ใชในการทดลอง หรือเกิด
ความผิดปกติตอกระบวนการเปดปดปากใบของตนไม เชน ทําใหใบไมแหงเร็ว เปลี่ยนพฤติกรรม
การคายน้ํา เปนตน
ภาพที่ 3.14
หลอดฟลูออเรสเซนทที่ติดตัง้ ภายในกลองทดลอง

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
3. ซิลิกาเจล เนื่องจากในการทดลองที่ 2 ตนไมที่บรรจุในกลองทดลองจะคายน้ํา
ดังนั้นเพื่อปองกันมิใหเกิดระดับความชื้น หรือเกิดการกัตเตชั่นในชวงกลางวัน และเพื่อปองกัน
ความผิดพลาดจากการทดลองจากการเปด และปดปากใบที่นอยกวาสภาพความเปนจริง ดังนั้น
จึงบรรจุซิลิกาเจลลงไปในกลองทดลอง กอนการทดลองตองวัดระดับความเขมขนพื้นหลังเพื่อ
นําไปหักออกจากคาความเขมขนสารระเหยอินทรียที่วัดไดดวย
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ภาพที่ 3.15
ซิลิกาเจลที่ใชในการทดลอง

หมายเหตุ: บันทึกภาพที่คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550.
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4.1 การทดลองที่ 1 : การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคาร
หลังจากติดตั้งวัสดุทดสอบไวในกลองทดลองแลว จึงเริ่มการวัดปริมาณความเขมขน
ของสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน เปนระยะเวลา 20,160 นาที
ดวยเครื่องวัดกาซ Gasmet DX - 4015 FTIR ผลในการตรวจวัดจะถูกแสดงออกมาทาง
หนาจอคอมพิวเตอรในหนวยสวนในลานสวนของอากาศ ดวยโปรแกรม Calcmet ซึ่งระยะเวลา
ตรวจวัดนั้นจะแสดงคาความเขมขนออกมาทุก ๆ ระยะเวลา 30 นาที ซึ่งกอนการวัดสารระเหย
อินทรียจะตองทําการสอบเทียบเครื่องมือวัดดวยกาซไนโตรเจนกอน และตองแนใจวาอากาศที่วัด
แลวไดระบายออกไปนอกหอง ทดลองเพื่อปองกันการผิดพลาดของความเขมขนสารระเหยอินทรีย
ที่สูงเกินจริง โดยทําการทดลองทั้งหมด 2 ครั้งเพื่อนําผลมาเปรียบเทียบความนาเชื่อถือของการ
วิจัย
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3.4.2 การทดลองที่ 2 : การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
และไซลีน ที่คงเหลือจากการลดสารโดยตนเสนหจนั ทรแดง และตนเดหลี
หลังจากที่ตั้งวัสดุทดสอบ และตนสเนหจันทรแดง หรือตนเดหลีไวในกลองทดลองแลว
จึงเริ่มทําการวัดปริมาณความเขมขนของสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และ
ไซลีน เปนระยะเวลา 20,160 นาที ตอไมพุม 1 ชนิด ดวยเครื่องวัดกาซ Gasmet DX - 4015 FTIR
ผลในการตรวจวัดจะแสดงออกมาในหนวยสวนในลานสวนของอากาศดวยโปรแกรม Calcmet ซึ่ง
ระยะเวลาตรวจวัดนั้นจะแสดงคาความเขมขนออกมาทุก ๆ ระยะเวลา 30 นาที ซึ่งกอนการวัดสาร
ระเหยอินทรีย จะตองทําการสอบเทียบเครื่องมือวั ดดว ยกาซไนโตรเจนกอน และตองแน ใจวา
อากาศที่ตรวจวัดแลวไดระบายออกไปนอกบริเวณที่ทําการทดลองเพื่อปองกันการผิดพลาดของ
ความเขมขนที่สูงเกินจริง
3.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถแบงรายละเอียดไดตามประเภทการ
ทดลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.5.1 การทดลองที่ 1 : การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคาร
หลั ง จากที่ ไ ด ท ดลองวั ด ปริ ม าณความเข ม ข น ของสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น
โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จากวัสดุทดสอบแลวจึงนําผลที่ไดมาวิเคราะหตามหัวขอ ดังนี้
1. อั ต ราความเข ม ข น ของการปล อ ยสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีนจากสีทาภายในอาคาร
2. วิเคราะหแนวโนมของสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และ
ไซลีนที่จะเปนอันตรายตอรางกายมนุษย
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3.5.2 การทดลองที่ 2 : การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน ที่คงเหลือจากการลดโดยตนเสนหจนั ทรแดง และตนเดหลี
หลังจากที่ไดทดลองวัดปริมาณความเขมขนที่คงเหลือจากการดูดซับสารระเหยอินทรีย
กลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน จากวัสดุทดสอบดวยไมพุมแลวจึงนําผลที่ไดมาวิเคราะห
ตามหัวขอ ดังนี้
1. วิเคราะหอัตราการดูดซับสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และ
ไซลีน โดยการวัดความเขมขนที่คงเหลือภายในกลองทดลอง
2. วิ เ คราะห ร ะดั บ ความปลอดภั ย ต อ สุ ข ภาพของผู ใ ช ง านอาคาร เมื่ อ มี ต น
สเนหจันทรแดง หรือตนเดหลีประดับอยูภายในอาคาร เทียบกับการรับสารระเหยอินทรียจากสี
โดยตรง

