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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การลดสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
และไซลีน ที่เกิดจากสีทาภายในอาคารดวยการดูดซับของตนไม โดยแบงการทดลองออกเปน 2
สวน คือ การทดลองวัดอัตราการปลอยสารระเหยอินทรียจากสีทาภายในอาคาร และการวัดความ
เขมขนของสารระเหยอินทรียที่คงเหลือจากการดูดซับของตนไม โดยชนิดของตนไมที่ทําการศึกษา
คือ ตนเสนหจันทรแดง และตนเดหลี โดยผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปไดเปนประเด็นตาง ๆ
ดังนี้
5.1 ขอสรุปจากผลการทดลองที่ 1: การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคาร
จากผลการวัดอัตราความเขมขนจากการปลอยสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอนี
เอธิล เบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคาร เมื่อเปรียบเทียบผลกับระดับความเปนอันตรายตอ
รางกายมนุษยแลว ไดขอสรุปดังนี้
1. สารระเหยอินทรียที่ทําการศึกษาจะพบการปลอย เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
เมตา–ไซลีน และพารา-ไซลีน โดยระดับความเขมขนของการปลอยสารกลุมดังกลาวพบวา มีเพียง
เบนซีนเทานั้นที่มีระดับความเขมขนที่เปนอันตรายตอรางกายมนุษย อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดการ
สะสมภายในอาคารที่มีอัตราการระบายอากาศไมเหมาะสม และมีวัสดุอื่นที่มีสารกลุมอะโรมาติค
เปนองคประกอบหลักในการผลิต เชน ฉนวน พลาสติก จะทําใหความเขมขนของสารระเหยอินทรีย
เพิ่มขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความรําคาญ หรือ อาการระคายเคืองตอผูอยูอาศัยภายในอาคารได
2. จากผลการทดลอง พบว า ระดั บ ความเข ม ข น ของเบนซี น ที่ ไ ด รั บ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ยัง มีระดั บความเข ม ขน ที่ สูงกว า ระดับการยอมรั บเข า สูรา งกายมนุ ษย ได ดั ง นั้น
หนวยงานตาง ๆ และผูใชงานอาคารจึงควรมีการทักทวงไปยังผูผลิต และหนวยงานของรัฐ เพื่อให
เกิดการวิจัยสวนผสมอื่น ๆ ที่ไมเปนอันตราย หรือมีอันตรายตอมนุษย นอยกวาเบนซีน
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3. จาผลการทดลอง พยวา สารระเหยอินทรียมีความสามาถในการเกิดปฏิกิริยาแพร
กลับเขาสูรูพรุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง โทลูอีน และพารา-ไซลีน ซึ่งจะทําใหภายในอาคารพบสาร
ระเหยอินทรียไดเปนระยะเวลานาน นอกจากเอธิลเบนซีน และเมตา-ไซลีน ซึ่งเปนสารระเหย
อินทรียที่มีความเสถรียรต่ํา ทําใหพบในระยะเวลาไมนาน
5.2 ขอสรุปจากผลการทดลองที่ 2: การวัดความเขมขนของสารระเหยอินทรียก ลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิลเบนซีน และไซลีน ที่คงเหลือจากการลดโดยใชตนเสนหจนั ทรแดง และตนเดหลี
จากผลการวัดความเขมขนจากการปลอยสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน
เอธิล เบนซีน และไซลีน จากสีทาภายในอาคาร ที่คงเหลือจากการดูดซับดวยตนเสนหจันทรแดง
และตนเดหลี ไดขอสรุปดังนี้
1. ตนไมมีความสามารถในการลดสารระเหยอินทรีย เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน
เมตา–ไซลีน และ พารา-ไซลีน โดยเฉพาะอยางยิ่งโทลูอีน อยางไรก็ตามการปลูกตนไมเพียง 1 ตน
ก็ยังพบระดับความเขมขนของเบนซีนยังอยูในระดับที่มีความเขมขนเปนอันตรายตอรางกายมนุษย
2. ตนเสนหจันทรแดงมีความสามารถในการลดเบนซีนไดสูงกวาตนเดหลี ดังนั้นใน
อาคารที่มีการทาสีเปนพื้นที่กวาง และมีวัสดุกอสราง หรือเครื่องเรือนที่มีสวนประกอบของพลาสติก
ควรจะปลูกตนเสนหจันทรแดงไวภายในอาคาร
3. ต น เดหลี มี ค วามสามารถในการลดโทลู อี น และพารา-ไซลี น ได สู ง กว า ต น
เสนหจันทรแดง อยางไรก็ตามจากผลการทดลองพบวาความเขมขนของโทลูอีน และพารา-ไซลีน
ต่ํากวาระดับมาตรฐานการยอมรับมาก ดังนั้นการปลูกตนเดหลีภายในอาคารจะใหประโยชนกับ
อาคารเมื่อมีวัสดุกอสราง และเครื่องเรือนเปนปริมาณมาก เนื่องจากวัสดุมีพื้นผิวมากขึ้นจะทําให
อัตราความเขมขนของสารระเหยอินทรียมีความเขมขนสูงขึ้นดวย
5.3 ขอสรุปเพือ่ เปนแนวทางในการออกแบบ และประยุกตใชภายในอาคาร
จากขอสรุปของการศึกษาทั้งหมด สามารถเสนอแนะเปนแนวทางในการออกแบบ
และการประยุ ก ต ใ ช ภ ายในอาคาร เพื่ อ ลดปริ ม าณสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีนภายในอาคารได ดังนี้
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1. การออกแบบอาคารหากภายนอกอาคารไมมีมลพิษทางอากาศ ควรออกแบบใหมี
ระบบการแลกเปลี่ยนอากาศ (ควรมากกวา 2 เทาของปริมาตรหองภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
และสามารถหมุนเวียนอากาศไดตลอดพื้นที่ เพื่อระบายสารระเหยอินทรียที่เกิดจากการปลอยโดย
วัสดุตาง ๆ ได
2. กอนนําวัสดุกอสราง และเครื่องเรือนมาใช ควรจะนําการออกสัมผัสกับอากาศ
เพื่อใหวัสดุเกิดปฏิกิริยาการปลอย กอนจะนํามาใชในการกอสราง
3. หากในอาคารมีการทาวัสดุเคลือบผิว หรือมีวัสดุกอสรางที่มีระยะเวลาสัมผัสกับ
อากาศนอยควรหลีกเลี่ยงการใชวัสดุ หรือเครื่อเรือนที่มีความเปนรูพรุนสูง เชน พรม ผามาน หรือ
ไมอัด เนื่องจากความเปนรูพรุนของวัสดุจะทําใหพบสารระเหยอินทรียอยูในอาคารไดนานกวาปกติ
4. เมื่อทําการกอสรางอาคาร และติดตั้งเครื่องเรือนแลว หรือหากภายนอกอาคารไมมี
มลพิษทางอากาศ ควรเปดใหอากาศภายนอกถายเทใหมากที่สุด เพื่อระบายสารระเหยอินทรียที่
สะสมอยูภายในอาคารออกสูภายนอก
5. หลีกเลี่ยงการออกแบบ หรือการวางผังที่กีดขวางเสนทางการระบายอากาศภายใน
อาคาร เนื่องจากจะทําใหเกิดพื้นที่อบั ลมขึ้น กลายเปนบริเวณที่มีการสะสมของสารระเหยอินทรีย
ได
6. ตําแหนงที่ปลูกตนไมภายในอาคารขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานอาคาร และวัสุ
กอสรางที่มีภายในอาคาร โดยสามารถจําแนกได ดังนี้
6.1 หากมีพฤติกรรมการใชงานอาคารอยูกับที่ เชน นั่งทํางาน รับประทานอาหาร
ควรปลูกตนไมไวใกลกับตําแหนงที่ใชงาน เพื่อกรองสารระเหยอินทรียกอนที่จะเขาสูรางกายมนุษย
6.2 ห อ งที่ ม นุ ษ ย มี พ ฤติ ก รรมเคลื่ อ นที่ ต ลอดเวลาควรจะตั้ ง ต น ไม ไ ว ใ กล
แหลงกําเนิดสารระเหยอินทรีย เชน ตั้งใกลผนังทาสี ผนังไมเทียม เปนตน โดยยกเวนวัสดุ 2 ชนิด
คือกระจก และสแตนเลส ที่มีคุณสมบัติการปลอย หรือดูดซับนอยมาก
7. ตําแหนงที่ปลูกตนสเนหจันทรแดง และตนเดหลี ควรหางจากพื้นที่รับแสงโดยตรง
เนื่องจากตนไมทั้ง 2 ชนิด เปนไมระดับปลูกในรม หากรับแสงอาทิตยเปนปริมาณที่มากจะทําใหใบ
เหี่ยว และตนไมตายได
8. ภายในอาคารควรมีอุณหภูมิระหวาง 25 – 30 องศาเซลเซียสเนื่องจากมีการเปด
และปดปากใบของตนไมเต็มที่ ซึ่งทําใหตนไมสามารถลดสารระเหยอินทรียไดมีประสิทธิภาพสุงสุด
อีกดวย
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9. ในอาคารควรปลูกตนไมทั้ง 2 ชนิดปะปนกัน เนื่องจากภายในอาคารจะมีสาร
ระเหยอิ น ทรี ย ที่ เ กิ ด จากวั ส ดุ ก อ สร า งชนิ ด อื่ น เพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดสารระเหย
อินทรียดดยรวมสูงกวาการปลูกตนไมเพียงชนิดเดียว
5.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทดลองวัดอัตราการปลอยสารระเหยอินทรียในครั้งนี้ สามารถกระทําได
เพียง 20,160 นาที (14 วันตอ 1 การทดลอง) และสามารถทําการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลการ
ทดลองได 1 ครั้ง เนื่องจากขอจํากัดเรื่องระยะเวลา ทําใหไดขอมูลคอนขางนอย จึงไมสามารถสราง
สมการหาความสัมพันธเชิงเสนโคง เพื่อคํานวณอัตราความเขมขนที่จะเกิดในอนาคตได ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาทดลอง เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูล และเห็นรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดชัดเจนขึ้น
2. จากการทดลองวัดการปลอยสารระเหยอินทรียจากวัสดุทดสอบ พบวามีสารระเหย
อินทรียกลุมอะโรมาติคไฮโดรคารบอนชนิดอื่น ถูกปลอยออกมาจากวัสดุทดสอบ ดังนั้นนอกจาก
ปริมาณสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
สารระเหยอินทรียกลุมอะโรมาติคไฮโดรคารบอนกลุมอื่นดวย
3. ในการทดลองหาอั ต ราการปล อ ยสารระเหยอิ น ทรี ย ก ลุ ม เบนซี น โทลู อี น
เอธิลเบนซีน และไซลีนมีการทดสอบวัสดุเคลือบผิวเพียงชนิดเดียว ในงานวิจัยครั้งตอไปจึงควร
ทดสอบกับวัสดุเคลือบผิวชนิดอื่น ๆ เพื่อนําเสนอถึงอัตราการปลอยสารระเหยอินทรียกลุม เบนซีน
โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน และแนวโนมในการทําอันตรายตอรางกายมนุษย ของสารระเหย
อินทรียจากวัสดุกอสรางประเภทอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาถึงความสามารถในการปลอย
สารระเหยอินทรียตอความเปนรูพรุนของวัสดุกอสราง
4. ในการวัดอัตราการรั่วซึมของกลองทดลอง เนื่องจากผูวิจัยขาดเครื่องมือที่ใหความ
ละเอียดในการวัด ดังนั้นจึงไมสามารถวัดอัตราการรั่วที่แทจริงได โดยผูวิจัยใชวิธีการควบคุม
สภาพแวดลอม และควบคุมกลองทดลองที่ใชใหเปนกลองเดียวกันทุก ๆ การทดลอง และควบคุม
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศเปนจํานวนเทาของกลองทดลองแทน ควรหาเครื่องมือวัดอัตราการ
รั่วซึมที่มีความละเอียดสูง เพื่อหาอัตราการลดสารระเหยอินทรียที่แทจริง ตอไป
5. ในการทดลองครั้งนี้ ไมสามารถทําการทดลองเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนของ
อากาศตอระดับความเขมขนของสารระเหยอินทรียไดเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงระดับความดัน
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ของอากาศ หรือ การใชปมอากาศเพื่อทดสอบระดับความเขมขนของสารระเหยอินทรียจะทําให
การอานผลโดยเครื่องมือเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากความดันของอากาศได (สรุปจากคูมือ
การใชเครื่อง Gasmet DX4015 FT-IR) ดังนั้นหากมีเครื่องมือที่เหมาะสมควรทําการวิจัยตอในเรื่อง
ดังกลาว
7. เนื่องจากขอจํากัดทางดานระยะเวลา และงบประมาณในการวิจัย ทําใหผูวิจัยไม
สามารถทําการทดลองความเขมขนของสารระเหยอินทรีย ตอจํานวนของตนไมได และไมสามารถ
ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบวาชิ้นสวนใดของตนไมมีความสามารถในการลดสารระเหยอินทรีย
สู ง สุ ด ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษาถึ ง จํ า นวนต น ไม ที่ ส ามารถลดความเข ม ข น ของ
เบนซีนใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตามมาตรฐาน TLV-TWA และทําการศึกษาวาตนไมเกิดการลด
สารระเหยอินทรียที่สวนใดของตนไมมากกวากัน ระหวางการดูดซับโดยอาศัยคุณสมบัติความเปน
รูพรุนของลําตนไม หรือที่ปากใบของตนไม
8. ควรทําการเปรียบเทียบความสามารถในการลดสารระเหยอินทรียกลุมเบนซีน
โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน ระหวางตนไม และวัสดุที่มีความเปนรูพรุน หรือการใชรังสีในการ
ลดสารระเหยอินทรียในอาคาร แตควรระวังเรื่องการสลายตัวของสารระเหยอินทรีย ที่ทําปฏิกิริยา
แลวจะใหกาซโอโซน (O3) ซึ่งเปนกาซไมมีสี แตมีกลิ่นเหม็นคาว และเปนพิษตอระบบหายใจของ
มนุษยออกมาดวย

