74369-80

วารสารวิ ศ วกรรมศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่

รับ 4 ม.ค. 59 ตอบรับ 7 ธ.ค. 59




การประเมินความสามารถของต้ นไม้ ประดับในการดักจับอนุภาค
ขนาดเล็กในอาคาร
Assessment of the Ability of Houseplants to Trap
Indoor Particulate Matter
ธนากร รัตนพันธุ์*,1 มณีรัตน์ องค์ วรรณดี1 และ ศิริมา ปัญญาเมธีกลุ 2

Thanakorn Rattanapun*,1, Maneerat Ongwandee1 and Sirima Panyametheekul2
1
สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 44150

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

2

Faculty of Engineering, Mahasarakham University, Kantarawichai District,
Mahasarakham 44150, Thailand.
2
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
*E-mail: rattanapun_bank@hotmail.com, Tel: +668 7637 2788
1

บทคัดย่อ

ต้นไม้ประดับสามารถช่วยลดมลพิษในอาคารได้ แต่ยงั ไม่มีการวัดความสามารถของต้นไม้ในการกาจัดอนุ ภาค
ขนาดเล็กในอาคารด้วยวิธีที่เป็ นมาตรฐาน ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของต้นไม้ประดับใน
อาคารในการดักจับอนุ ภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยห้องทดสอบขนาดใหญ่ โดยศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อ
ความสามารถของต้นไม้ คือ พื้นที่ผิวใบ และ ลักษณะใบ ต้นไม้ที่ใช้ในการทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มต้นไม้
ประดิษฐ์ ประกอบด้วย ต้นเฟิ ร์น และต้นสาวน้อยประแป้ ง และกลุ่มต้นไม้จริ ง ประกอบด้วย ต้นพลูด่าง ต้นฤๅษีผสม และ
ต้นเข็มสามสี ทาการวัดความสามารถในการดักจับ PM2.5 โดยใช้ห้องทดสอบขนาด 8 ลบ.ม. ที่มีพ้ืนผิวภายในห้องเป็ น
อะลูมิเนี ยม อนุ ภาคขนาดเล็กที่ ใช้ในการทดลองได้จากการเผาไหม้ธูป โดยให้ความเข้มข้นเริ่ มต้นของ PM2.5 อยูใ่ นช่วง
240-250 มคก./ลบ.ม. วัดความเข้มข้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากกนั้นนาข้อมูลมาพยากรณ์ สม
ั ประสิ ทธิ์ การ
สูญหายของ PM2.5 จากการตกทับถมบนพื้นผิวใบ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็ นเชิงเส้นตรงโดยใช้แบบจาลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ของสมการสมดุลมวลของ PM2.5 ในอากาศภายในห้องทดสอบ ผลการทดลองพบว่า พื้นที่ใบของต้นเฟิ ร์น
ประดิ ษฐ์มีความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงกับค่าสัมประสิ ทธิ์ การสู ญหายของ PM2.5 ที่ เพิ่มขึ้น โดยมีสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
เพียร์ สนั เท่ากับ 0.919 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อวัดสัมประสิ ทธิ์ การสูญหายของ PM2.5 ของต้นไม้ท้ งั 5 ชนิ ด
ที่ มีพ้ืนที่ ใบทั้งหมดเท่ ากัน คือ 5 ตร.ม. ได้ค่าดังนี้ ต้นเฟิ ร์ นประดิ ษฐ์ 0.07 ต่อชัว่ โมง ต้นสาวน้อยประแป้ ง 0.06 ต่อ
ชัว่ โมง ต้นพลูด่าง 0.06 ต่อชัว่ โมง ต้นฤๅษีผสม 0.04 ต่อชัว่ โมง และต้นเข็มสามสี 0.05 ต่อชัว่ โมง โดยต้นฤๅษีผสมซึ่งมี
ลักษณะใบหยักมีขนสามารถดักจับ PM2.5 ได้สูงสุดในช่วง 3 ชัว่ โมงแรก แต่ความสามารถกลับลดลงเวลาผ่านไปเนื่องจาก
ผลของการคายน้ าที่ผิวใบโดยตรง
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ABSTRACT

Houseplants can reduce indoor pollutants. However, there have been no studies conducted on
determining the ability of houseplants to remove particulate matter by a standardized method. Thus,
the objectives of this study were to assess the ability of houseplants to trap particulate matter less than
2.5 micron (PM2.5) using a large-scale chamber. Studied factors included leaf surface area and leaf
characteristics. Selected plants in this study can be divided into two groups. Group 1 – artificial plants
included Boston fern and Dieffenbachia. Group 2 – real plants included Golden pothos (Epopremnum
aureum) , Painted nettle ( Solenostemon scutellarioides) and Rainbow tree ( Dracaena cincta) .
Experiments were conducted in an 8-m3 test chamber with aluminum inner walls. The tested PM2. 5
was generated by burning an incense stick to obtain an initial concentration of 240-250 µg/m3. Loss
rate coefficients for PM2.5 accumulation on leaf surfaces were determined by fitting time-dependent
concentrations to a mass balance model using a nonlinear regression method. Data were obtained from
each experiment conducted for 24 hour. Results show that leaf surface area of the artificial Boston fern
was linearly correlated with a loss rate coefficient. A Pearson correlation coefficient was 0.919 at the
significant level of 0. 05. When testing the plant abilities at the same total leaf area of 5 m2, the
predicted loss rate coefficients for individual tested plants are as follows: artificial Boston fern 0.07
per hour, artificial Dieffenbachia 0.07 per hour, Golden pothos 0.06 per hour, Painted nettle 0.04 per
hour and Rainbow tree 0.05 per hour. The painted nettle which has wrinkle and hairy leaves exhibited
the highest PM2.5 collection capability, but it declined over time due to direct transpiration through the
leaf surface.

1.

บทนา

กาหนดระดับ PM2.5 เฉลี่ยในเวลา 24 ชัว่ โมง ต้องมีค่าไม่
เกิ น 50 มคก./ลบ.ม. และ PM10 เฉลี่ ย ในเวลา 24
ชัว่ โมง ต้องไม่เกิ น 120 มคก./ลบ.ม. [5,6] โดยทัว่ ไป
การก าจั ด อนุ ภ าคขนาดเล็ ก ภายในอาคารทั่ ว ไปที่ ไ ม่
เกี่ ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมจะจัด การให้ มี ร ะบบระบาย
อากาศที่ เหมาะสม เช่ น ติ ด ตั้ง ช่ อ งลม หรื อ พัด ลมดู ด
อากาศเพื่ อ ให้ อ ากาศถ่ ายเทได้ส ะดวก และอาจมี การใช้
เครื่ องฟอกอากาศ เป็ นต้น นอกจากนี้ ภายในอาคาร
บ้านเรื อน ยังนิ ยมปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ให้มี
ความน่ า อยู่ ซึ่ งรวมถึ ง การตกแต่ ง ด้ ว ยต้น ไม้ ด อกไม้
ประดิษฐ์ โดยปั จจุบนั ประเทศไทยยังเป็ นผูส้ ่ งออกต้นไม้
ดอกไม้ประดิษฐ์ อันดับ 1 ในกลุ่มอาเซี ยน และติดอันดับ
ในกลุ่ ม ผู ้ส่ ง ออก 10 อัน ดับ แรกของโลก มี มู ล ค่ า การ
ส่งออกปี ละประมาณ 3,000 ล้านบาท [7]
งานวิจยั ที่ ผ่านมาของรวี เสรษฐภักดี และคณะ [8]
ศึ กษ าการใช้ ต ้ น ไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ ที่ ป ลู ก ริ ม ถน น ใน
กรุ งเทพมหานครเพื่อช่วยลดมลพิษอากาศ พบว่าพืชที่ มี
ดัชนี พ้ืนที่ใบมากและมีเรื อนยอกทึบจะทาให้มีการกระจาย
แสงในเรื อนยอดได้ดี เช่น ชมพูพนั ธุ์ทิพย์ ชงโค พุดซ้อน
อินทนิ ลน้ า พิกุลเที ยนกิ่ ง ชบา โกศล คาเงาะ และประดู่
จึ งมี ประสิ ทธิ ภาพในการสังเคราะห์ แสงได้ดี ช่ วยดู ดซับ

คุณภาพอากาศภายในอาคาร (indoor air quality)
ที่ไม่ดีจะส่ งผลต่อสุ ขภาพของผูค้ นที่อาศัยอยูภ่ ายในอาคาร
ข้อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผลการศึ ก ษา
รู ป แบ บ การด าเนิ น ชี วิ ต ข อ งค น เมื อ งใน ป ระเท ศ
สหรัฐอเมริ กา พบว่าคนเมืองใช้เวลาเฉลี่ยในแต่ละวันอาศัย
อยูภ่ ายในอาคารถึงร้อยละ 87 โดยอยูภ่ ายนอกอาคารหรื อ
พื้ น ที่ โ ล่ ง แจ้ง เพี ย งร้ อ ยละ 6 เท่ า นั้ น [1] เช่ น เดี ย วกับ
ประเทศไทย สานักงานสถิติแห่ งชาติ [2] ได้สารวจคนที่
ทางานในสานักงานพบว่า ใช้เวลาเฉลี่ ยในที่ ทางาน 8.8
ชั่ว โมง/วัน และอยู่ที่ พ ัก อาศัย เฉลี่ ย 12.1 ชั่ว โมง/วัน
หรื อ คิ ดเป็ นเวลาทั้งหมดที่ อาศัยในอาคารถึ งร้ อ ยละ 87
ดังนั้นการได้รับสารมลพิษของผูค้ นในเขตเมืองจึงเกิ ดขึ้น
ภายในอาคารเป็ นหลัก
อนุ ภาคขนาดเล็ก (particulate matter) เป็ นหนึ่ ง
ในสารมลพิ ษอากาศที่ มีผลต่อสุ ขภาพของผูอ้ าศัยภายใน
อาคาร [3] เนื่ อ งมาจากอนุ ภ าคที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า 2.5
ไมครอน (PM2.5) และ 10 ไมครอน (PM10) สามารถ
เคลื่อนที่ เข้าสู่ ระบบทางเดิ นหายใจได้ลึก เป็ นสาเหตุของ
การเจ็บป่ วยที่ เกิ ดขึ้นกับระบบทางเดิ นหายใจ [4] เกณฑ์
มาตรฐานโดยประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
70

743

รับ 4 ม.ค. 59 ตอบรับ 7 ธ.ค. 59

หรื อ ประดับ ภายในอาคาร โดยมี ล ักษณะใบของต้น ไม้
แสดงดังตารางที่ 1
2.2 ห้ องทดสอบ
การทดสอบนี้ ใช้ห้องทดสอบขนาด 2×2×2 ลบ.ม.
ท าจากวัส ดุ มี ผิ ว หนั ง ด้านในเป็ นอะลู มิ เนี ย มโดยผนั ง
ด้านข้างเจาะช่ องสาหรับสอดสายเก็บตัวอย่างอากาศ ซึ่ ง
ตาแหน่ งที่ ติดตั้งท่ อเก็บตัวอย่างอากาศอยู่ห่ างจากต้น ไม้
ประมาณ 0.3 ม. และอยูเ่ หนื อพื้นห้อง 0.5 ม. วางต้นไม้
ที่ จ ะทดสอบไว้บ ริ เวณกลางห้ อ ง ใช้อ ลู มิ เนี ย มฟอยล์
(aluminium foil) ห่ อกระถางเพื่อป้ องกันดิ นฟุ้งกระจาย
ขณะทาการทดลอง ดังรู ปที่ 1 เริ่ มต้นการทดลองโดยจุ ด
ธูปในห้องทดสอบให้มีความเข้มข้นของ PM2.5 อยูใ่ นช่วง
240-250 มค ก ./ลบ .ม . วั ด ด้ ว ยเค รื่ อ งวั ด อนุ ภาค
แขวนลอยในอากาศแบบเลเซอร์ (Dust Trak II Model,
TSI Inc., USA) โดยเครื่ องบั น ทึ กค่ า ความเข้ ม ข้ น
อนุภาคอย่างต่อเนื่ องอัตโนมัติทุก ๆ 5 นาที เป็ นเวลา 24
ชม. และบนเพดานห้องติดตั้งพัดลมขนาดเล็กเพื่อช่วยให้
อากาศภายในผสมผสานกัน อย่างทั่วถึ ง และควบคุ ม ให้
ความเร็ ว ลมภายในห้ อ งไม่ เกิ น 0.3 ม./วิน าที ซึ่ งเป็ น
ความเร็ วลมภายในอาคารโดยทัว่ ไป ห้องทดสอบเป็ นแบบ
ปิ ด และติดตั้งในบริ เวณที่ มีอตั ราการระบายอากาศสู งเพื่อ
ป้ องกัน การสะสมของมลพิษ ภายนอกห้องทดสอบ การ
ควบคุ ม สภาพแวดล้อ มของห้ อ งทดสอบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ข อง ASTM D5116-06 [11] โดยควบคุ ม
อุณหภูมิของห้อง 25-26°ซ.และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ
50-70 ในการศึ กษานี้ ทาการทดสอบต้นไม้ทีละชนิ ด โดย
จานวนต้นไม้ที่ ใช้ในการทดสอบขึ้ นอยู่กับ พื้น ที่ ผิวใบที่
กาหนด การพยากรณ์ ค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆ ใช้โปรแกรม
สถิติ NLREG® version 6.3 (Phillip H. Sherwood,

ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ในบรรยากาศ งานวิจัยของ
Lohr และ Pearson-Mims [9] ได้ศึกษาการสะสมของ
อนุ ภ าคขนาดเล็ ก บนพื้ น ผิ ว จากการตกทั บ ถมในแนว
ระนาบ โดยใช้วิธีชงั่ น้ าหนักฝุ่ นที่ตกทับถมบนจานทดลอง
ที่วางในห้องคอมพิวเตอร์ และห้องทางาน พบว่า น้ าหนัก
จานทดลองที่วางไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ และห้องทางานที่
มีตน้ ไม้มีค่าน้อยกว่าห้องที่ไม่มีตน้ ไม้ ร้อยละ 15 และ 21
ตามล าดั บ ซึ่ งชี้ ให้ เห็ น ว่ า ห้ อ งที่ มี ต ้น ไม้ สามารถลด
ปริ มาณฝุ่ นที่ ตกทับถมภายในห้องได้ และงานวิจัยของ
Hwang และคณะ [10] ได้ศึกษาการกาจัด อนุ ภาคเขม่ า
ขนาดเล็กโดยต้นไม้ใบ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน จานวน 5
ชนิ ด โดยใช้อนุ ภาคเขม่าที่ผลิตจากเตาที่ ใช้อะเซทิลีน เป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับจาลองอนุภาคเขม่าจากการจราจร ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็ นว่าความเร็ วในการตก (deposition
velocity) สู่ ใบที่ มี ล ักษณะเล็ก เรี ย วเป็ นแท่ ง มี ค่ าสู ง กว่า
กว่าใบที่ มีลกั ษณะแบนกว้าง และความขรุ ขระของผิวใบ
เช่ น เส้ น ใบ เส้ น แขนงใบ และเส้ น กลางใบ มี ผ ลต่ อ
ความเร็ วในการตกของอนุภาคเขม่า อย่างไรก็ดีงานวิจยั ที่
ผ่านมายังไม่ได้มีการวัดความสามารถของต้นไม้ประดับใน
อาคารและต้นไม้ประดิษฐ์ในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก
ดั ง นั้ นงานวิ จั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา (1)
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ใบของต้นไม้ประดิ ษฐ์ต่อการ
ดักจับอนุ ภาคขนาดเล็ก และ (2) ผลของลักษณะใบต่อ
ความสามารถในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก
2. วิธีการวิจัย

2.1 ต้ นไม้ ทใี่ ช้ ในการทดลอง

ต้น ไม้ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่
ต้นไม้จริ ง และต้นไม้ประดิ ษฐ์ ซึ่ งเป็ นต้นไม้ที่นิยมปลูก

USA)
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ตารางที่ 1 ลักษณะใบของต้นไม้ที่ใช้ในการทดลอง
กลุ่ม
ชื่ อต้ นไม้
ลักษณะของใบ
ต้นไม้
ต้นเฟิ ร์นประดิษฐ์
ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ถกั เป็ นใบ คล้ายผ้าบางๆ
ประดิษฐ์ (Artificial Boston เป็ นใบเดี่ ยว มีลกั ษณะปลายใบแหลม ขอบใบหยัก
Fern)
เว้าเป็ นเส้นแนวขวาง มี รูปทรงคล้ายขนนก สี เขียว
เหมือนกันทั้งใบ
ต้นสาวน้อยประแป้ง
ประดิษฐ์
(Artificial
Dieffenbachia)

ต้นไม้จริ ง ต้นพลูด่าง

(Golden Pothos)
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Epipremnum
aureum (Lind. &
Andre') Bunting

ต้นฤๅษีผสม

(Painted nettle)

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Solenostemon
scutellarioides
(L.) Codd.

เข็มสามสี

(Rainbow tree)
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Dracaena cincta
Bak. cv. Tricolor

ผลิ ต จากโพลี เอธิ ลี น ความหนาแน่ น สู ง (HDPE)
อัดขึ้นรู ป ใบเดี่ยว มีลกั ษณะหนา โคนใบมน ปลาย
ใบแหลม แผ่นใบ และขอบใบเรี ยบ สี เขียวเข้มมีลาย
สี ขาว
เป็ นใบเดี่ ยว แทงออกบริ เวณข้อ 2 ใบ อยู่ตรงข้าม
กัน ใบมี ล ักษณะโคนใบมน โคนใบส่ วนกลางเว้า
ปลายใบแหลม มีรูปทรงคล้ายรู ปหัวใจ แผ่นใบ และ
ขอบใบเรี ยบ ใบมีลกั ษณะหนา และอวบน้ า มีสีเดียว
หรื อหลายสี แกมกัน ได้แก่ สี เขียวอ่อน สี เขียวอ่อน
ออกทอง สี เขียวแก่ สี เหลือง และสี ขาว
เป็ นใบเดี่ยว การจัดเรี ยงใบแบบเรี ยงตรงข้าม ใบเป็ น
รู ปไข่ มีลกั ษณะปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบ
หยัก เว้า และมีขน สี ใบมีความหลากหลายเนื่ องจาก
เป็ นการผสมกันระหว่างสี เขียว ครี ม แดง ม่วง และ
ชมพู [12]
เป็ นใบเดี่ ยว เรี ยงเวียนสลับ แตกใบถี่ตรงส่ วนยอด
ของลาต้น ปลายใบแหลม โคนเรี ยวยาว แผ่นใบมี
สามสี เป็ นแถบไปตามความยาวของใบโดยสี แดงอยู่
ขอบนอก สี ครี มหรื อเหลื องอ่อนอยู่ถดั เข้ามาและสี
เขียวอยูข่ า้ งในตรงกลางใบ
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กล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบสเตอริ โ อ (stereo microscope)
พบว่า มี อ นุ ภ าคเกาะติ ด บนใบไม้ท้ ัง 2 ด้าน ดัง นั้น การ
คานวณพื้นที่ใบจึงคานวณทั้ง 2 ด้าน ตามสมการ (1) โดย
ทาซ้ า 10 ครั้ง ส่ วนพื้น ที่ ใบทั้งหมดของหนึ่ งต้นหาจาก
การคู ณ ด้วยจานวนใบทั้งหมดบนต้น โดยท าซ้ า 4 ครั้ ง
ควบคุมอายุของต้นไม้ที่ในการทดลองแต่ละชนิดเพื่อให้ได้
ขนาดของต้น ที่ ใ กล้เคี ย งกัน ในแต่ ล ะการทดลอง ดัง นี้
ต้นพลูด่างมี อายุป ระมาณ 3 เดื อน ต้น ฤๅษี ผสม และต้น
เข็มสามสี มี อายุป ระมาณ 6 เดื อน ค านวณพื้ น ที่ ใบของ
ต้นไม้ท้ งั 5 ชนิดดังตารางที่ 2

2m

Fan

2m

Plants
PM analyzer

2m

 pixelsleaf


 refer   2
 pixels

refer



รู ปที่ 1 ห้องทดสอบ และการติดตั้งอุปกรณ์
โดยที่

2.3 การหาพื้นทีใ่ บ

pixelsleaf คือ จานวนพิกเซลของพื้นที่ใบ

การหาพื้นที่ ใบใช้โปรแกรม MATLAB R2015A
version 8.5.0.197613 โดยมีข้ น
ั ตอนดังนี้ ถ่ายภาพใบที่
ต้องการในแนวระนาบเคี ยงคู่ กับ กระดาษที่ ใช้เป็ นพื้ น ที่
อ้างอิ ง 1 ตร.ซม. โดยถ่ ายภาพทั้งสองที่ ระดับ ความสู ง
เท่ากันและให้พ้ืนหลังเป็ นสี ขาว จากนั้นนาข้อมูลภาพถ่าย
เข้าสู่ โปรแกรม MATLAB เพื่ อใช้โค้ดค าสั่งคานวณหา
พื้นที่ผิวใบ ซึ่ งจะเปลี่ยนภาพถ่ายสี เป็ นภาพขาว-ดา ดังรู ปที่

pixelsrefer คือ จานวนพิกเซลของพื้นที่อา้ งอิง
refer

คือ พื้นที่อา้ งอิง (ตร.ซม./ใบ)

ตารางที่ 2 พื้นที่ใบทั้งหมดต่อ 1 ต้นของต้นไม้ท้ งั 5 ชนิด
จานวนใบ
พื้นทีใ่ บ
ต้ นไม้
ทั้งหมดบนต้น
ทั้ง 2 ด้ าน
(ใบ/ต้ น)
(ตร.ม./ต้ น)
ต้นเฟิ ร์นประดิษฐ์
21 ± 0
0.18 ± 0.01
ต้นสาวน้อยประ
9±0
0.39 ± 0.01
แป้ งประดิษฐ์
ต้นพลูด่าง
27 ± 5.1
0.20 ± 0.05
ต้นฤๅษีผสม
40 ± 9.1
0.20 ± 0.08
ต้นเข็มสามสี
35 ± 3.5
0.11 ± 0.01

2

(ก)

(1)

พื้ น ที่ ใบทั้งหมดต่ อ ต้น ของต้น ไม้ที่ ศึก ษาแสดงดัง
ตารางที่ 2 พบว่า ต้นเฟิ ร์ นประดิ ษฐ์ ต้นพลูด่าง และต้น
ฤๅษีผสม มีพ้ืนที่ ใบต่อต้นใกล้เคียงกัน ในขณะที่ ตน้ สาว
น้อยประแป้ งประดิษฐ์มีพ้ืนที่ใบมากที่สุดซึ่ งมากกว่าพื้นที่
ใบของต้นเข็มสามสี ถึง 3.5 เท่า ต้นเข็มสามสี มีใบเรี ยวเล็ก
แต่มีจานวนใบต่อต้นใกล้เคียงกับต้นพลูด่าง และต้นฤๅษี
ผสม

(ข)

รู ปที่ 2 การหาพื้นที่ใบ (ก) ตัวอย่างภาพถ่ายใบที่ตอ้ งการ
หาพื้นที่และภาพพื้นที่อา้ งอิง และ (ข) ภาพถ่ายที่
เปลี่ยนเป็ นภาพ ขาว-ดา
จากนั้ นโค้ด ค าสั่ ง จะหาจ านวนพิ ก เซล (pixels)
สี ดาของภาพใบไม้ และภาพพื้นที่อา้ งอิง เนื่องจากการส่อง
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2.4 การศึ กษาผลของพื้ น ที่ใบต่ อ ความสามารถในการดัก

โดยทาการทดลองกับต้นไม้ที่ละชนิด และควบคุมให้พ้นื ที่
ใบทั้งหมด (2 ด้าน) มีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 5 ตร.ม.
ซึ่ งให้ ค่ า อัต ราส่ ว นพื้ น ที่ ใ บต่ อ ปริ ม าตรอากาศในห้ อ ง
ท ด ส อ บ ( total leaf area to air volume ratio) ที่
สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงอนุ ภาคขนาดเล็ก ภายในห้อง
ทดสอบจากการดักจับด้วยต้นไม้เมื่อเทียบกับห้องทดสอบ
ที่ ไม่มีตน้ ไม้ จานวนต้น ของต้นไม้แต่ละชนิ ดที่ ทดสอบมี
จานวนแตกต่างกันเนื่ องจากพื้นที่ ใบต่อต้นไม่เท่ากัน ทา
การจัดวางต้น ไม้ในทุ กการทดลองให้มี ความสู งจากพื้ น
ห้องประมาณ 0.3 ม. โดยต้นไม้ประดิ ษฐ์ถูกปั กบนแผ่น
โฟมห่ อด้วยอลูมิเนี ยมฟอยล์ ในขณะที่ ตน้ ไม้จริ งวางบน
พื้นห้องยกเว้นต้นพลูด่างที่ มีความสู งประมาณ 0.2 ม. จึง
รองด้ว ยแผ่ น โฟมที่ ห่ อ ด้ว ยอลู มี เนี ย มฟอยล์ดัง รู ป ที่ 3
ต้นไม้แต่ละชนิดทาการทดสอบซ้ า 2 ครั้ง

จับ PM2.5
การทดลองนี้ เลือกทดสอบกับต้นเฟิ ร์ นประดิ ษฐ์ที่มี
ขนาดใบเท่ ากัน ทุ ก ใบและมี จานวนใบต่ อต้น เท่ ากัน ซึ่ ง
ช่วยให้สามารถแปรเปลี่ยนพื้นที่ ใบที่ ใช้ในการทดลองแต่
ละครั้ งได้อ ย่างแน่ น อน ท าการทดลองโดยใช้พ้ื น ที่ ใ บ
ทั้งหมดของต้นเฟิ ร์ นประดิษฐ์ 4 ค่า คือ 0, 2.9, 6.5 และ
8.9 ตร.ม. ซึ่ งเที ย บเท่ ากับ จ านวนต้น เฟิ ร์ น 0, 16, 36
และ 49 ต้น ตามลาดับ โดยปั กต้นเฟิ ร์ นประดิ ษฐ์ลงบน
แผ่นโฟมที่ ห่อด้วยอลูมิเนี ยมฟอยล์ที่ความสู งจากพื้นห้อง
ประมาณ 0.3 ม. ทาการทดลองซ้ ารอบละ 2 ครั้ง
2.5 การศึกษาผลของลักษณะใบต่ อความสามารถในการดัก
จับ PM2.5
การทดลองนี้เปรี ยบเทียบต้นไม้ท้ งั 5 ชนิดที่แสดงใน
ตารางที่ 2 ซึ่ งมีลกั ษณะผิวใบและรู ปร่ างใบแตกต่างกัน

(ก)

(ข)

รู ปที่ 3 การจัดวางต้นไม้ในห้องทดสอบ (ก) ต้นสาวน้อยประแป้งประดิษฐ์ และ (ข) ต้นพลูด่าง
2.6 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทานายค่ าพารามิเตอร์

สมดุ ล มวลของก๊ า ซท ารอยดัง สมการ
เข้มข้นภายนอกห้องมีค่าเท่ากับศูนย์

2.6.1 อัตราการรั่วซึมอากาศของห้ องทดสอบ (  )

ในงานวิ จั ย นี้ วัด อัต ราการรั่ ว ซึ ม อากาศของห้ อ ง
ท ด สอ บ (  ) ด้ ว ยวิ ธี ที่ เรี ยกว่ า tracer gas decay
method ตามข้อ กาหนดของ ASTM E741 [13] โดย
ใช้ ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็ นก๊าซทารอย การ
ลดลงของระดับ CO ในอากาศภายในห้องทดสอบมาจาก
การรั่ วซึ ม ของอากาศ ซึ่ งสามารถคานวณได้ด้วยสมการ

V

dC
 QCt
dt

(2)

กรณี ความ
(2)

แก้สมการ (2) จะได้
Q
 t
v

(3)

Ct  C0e t

(4)

Ct  C0 e
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โดยที่

(มคก./ลบ.ม.)

Ct คือ ความเข้มข้นของ CO ที่เวลาใด ๆ

C0 คือ ความเข้มข้นของ PM2.5 ที่เวลาเริ่ มต้น

(มคก./ลบ.ม.)

(มคก./ลบ.ม.)

คือ ความเข้มข้นของ CO ที่เวลาเริ่ มต้น
(มคก./ลบ.ม.)
Q คือ อัตราการไหลของอากาศเข้าออกห้องทดสอบ
(ลบ.ม./ชม.)
V คือ ปริ มาตรห้องทดสอบ (ลบ.ม.)
t คือ เวลา (ชม.)
เมื่อนาข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซทารอยที่ลดลงตาม
เวลาเนื่ อ งจากการรั่ วซึ ม ของห้ อง มาพยากรณ์ อ ัต ราการ
รั่วซึมของห้องด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็ นเชิง
เส้นตรง (nonlinear regression analysis) ตามสมการ
(4) โดยใช้โปรแกรมทางสถิ ติ NLREG® version 6.3
(Advanced) (Phillip H. Sherwood, USA) ได้ 
มีค่าเท่ากับ 0.05 ± 0.007 ต่อชัว่ โมง
2.6.2 สั มประสิ ทธิ์การสู ญหายของ PM2.5 จากการตกทับ
ถมบนพื้นผิวในห้ องทดสอบ (kloss)
การสู ญ หายของอนุ ภ าคขนาดเล็ กออกจากอากาศ
ภายในห้ อ งทดสอบ นอกเหนื อ จากการรั่ ว ซึ ม ของห้ อ ง
ทดสอบที่ พาอนุ ภาคออกไปแล้ว ยังมีกลไกตามธรรมชาติ
อื่นร่ วมด้วย คือ การตกทับถมของอนุ ภาคบนพื้นผิวของ
ห้อ งทดสอบ ซึ่ งสามารถแสดงด้วยสัม ประสิ ท ธิ์ การสู ญ
หาย หรื อ kloss สามารถหาได้โดยเริ่ มต้นให้ห้องทดสอบมี
อนุภาค PM2.5 อยูใ่ นระดับ 240-250 มคก./ลบ.ม. และ
ภายในห้องทดสอบไม่มีตน้ ไม้ จากนั้นบันทึกความเข้มข้น
ที่ลดลงตามเวลา กรณี ที่ความเข้มข้น PM2.5 ภายนอกห้อง
ทดสอบมี ค่าน้อยมาก สามารถแสดงการเปลี่ ยนแปลงได้
ด้วยสมการสมดุลมวลสมการ (5)

คื อ ค ว า ม เข้ ม ข้ น ภู มิ ห ลั ง ข อ ง PM2. 5
(background concentration) เป็ นค่าที่วดั เมื่ออัตราการ
แทรกซึ ม ของ PM2.5 จากภายนอกเข้า สู่ ห้ อ งทดสอบ
เท่ ากับ อัตราการสู ญ หายของ PM2.5 จากอากาศในห้อง
ทดสอบเนื่ องจากการตกทับถมที่ พ้ืนผิวห้อง ดังนั้นความ
เข้ม ข้น PM2.5 ภายในห้ อ งทดสอบจะลดลงจนคงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา ค่าที่ใช้ในแบบจาลองได้จากการวัด
ความเข้มข้น PM2.5 เมื่ อเวลาผ่านไปจนความเข้มข้นใน
ห้องทดสอบคงที่แล้ว (มคก./ลบ.ม.)
 คือ อัตราการรั่วซึ มอากาศของห้องทดสอบ (ต่อ
ชัว่ โมง) ได้จากการประเมินในข้อ 2.6.1
เมื่ อ น าชุ ด ข้ อ มู ล (data set) ความเข้ ม ข้ น ของ
PM2.5 ในอากาศภายในห้องทดสอบที่ ไม่มีตน
้ ไม้ซ่ ึ งลดลง
ตามเวลาที่ ผ่าน วัดเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มาวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบไม่ เป็ นเชิ ง เส้ น ตรงตามสมการ (6) เพื่ อ
พยากรณ์ สัมประสิ ทธิ์ การสู ญหาย โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติ NLREG® ได้ kloss ของ PM2.5 เนื่ องจากการรั่วซึ ม
ของห้ อ ง และการตกทับ ถมที่ ผิ วห้ อ ง เท่ ากับ 0.03 ต่ อ
ชัว่ โมง
2.6.3 สั มประสิ ทธิ์การสู ญหายของ PM2.5 จากการตกทับ
ถมบนพื้นผิวใบ (ktree)
การสู ญหายของอนุ ภาคขนาดเล็กจากการกาจัดโดย
ใช้ตน้ ไม้ สามารถแสดงด้วยสัมประสิ ทธิ์การสู ญหาย หรื อ
ktree ซึ่ งวัดได้ดว้ ยการทดลองแบบเดียวกับการหา kloss แต่
ใส่ ต ้น ไม้ที่ ต ้องการทดสอบในห้อ ง กรณี ที่ ความเข้ม ข้น
PM2.5 ภายนอกห้องทดสอบมี ค่าน้อยมาก สามารถแสดง
การเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยสมการสมดุลมวลสมการ (7)

C0

dCt
 QCt  kloss CtV
dt
แก้สมการ (5) จะได้
V

โดยที่

Ct  (C0  Cb )e( kloss )t   Cb

Cb

(5)

dCt
(7)
 QCt  kloss CtV  ktreeCtV
dt
เทอมที่ 1 ทางขวาของสมการ (7) แสดงการกาจัด
V

(6)

PM2.5 ด้วยการรั่วซึ มของห้องทดสอบ

เทอมที่ 2 แทนการ
กาจัดด้วยการตกทับ ถมบนพื้ นผิวของห้องทดสอบ และ

Ct คือ ความเข้มข้นของ PM2.5 ที่เวลาใด ๆ
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3. ผลการทดลอง

เทอมสุ ดท้ายแทนการกาจัดด้วยผิวใบ เมื่ อแก้สมการ (7)
จะได้
Ct  (C0  Cb )e( kloss ktree )t   Cb

3.1 การประเมินความถูกต้ องของแบบจาลอง

รู ป ที่ 4 แ ส ด ง ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ ง PM2. 5 ที่
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม เว ล า ห ลั ง ก าร น อ ร์ มั ล ไ ล ซ์
(normalization) หรื อ ค านวณเที ย บต่ อ ความเข้ม ข้น ที่
เวลาเริ่ มต้น ตัวอย่างกรณี (ก) ไม่มีตน้ ไม้ในห้องทดสอบ
และ (ข ) มี ต ้น เฟิ ร์ น ประดิ ษ ฐ์ ซึ่ งวัด ได้จ ากการทดลอง
และได้จากการพยากรณ์ดว้ ยแบบจาลองสมการ (8) พบว่า
ข้อมูลที่ ได้จากการพยากรณ์ ด้วยแบบจาลองมี ความแนบ
ส นิ ท ดี กั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก ก าร ท ด ล อ ง มี ค่ า R2
( proportion of variance explained) ที่ ได้ ทุ ก ก าร
ทดลองอยูร่ ะหว่าง 0.97–0.99 และมีค่า Prob(t) เท่ากับ
0.00001 บ่ งชี้ ว่ า มี โ อ ก าส เพี ยง 1 ใน 100,000 ที่
พารามิเตอร์ ที่ทานายจะเป็ นศูนย์ ซึ่ งค่าพารามิเตอร์ ktree
ที่พยากรณ์ดว้ ยแบบจาลองนี้แสดงในตารางที่ 3

(8)

ktree ของต้น ไม้ในการกาจัด ฝุ่ น PM2.5 สามารถหา

1.2

Normalized concentration of PM2.5

Normalized concentration of PM2.5

ได้โดยนาชุดข้อมูลความเข้มข้น PM2.5 ในอากาศภายใน
ห้องทดสอบที่มีตน้ ไม้ซ่ ึงลดลงตามเวลาที่ผา่ นไป เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง มาวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็ นเชิงเส้นตรง
ตามสมการ (8) โดยใช้โปรแกรมทางสถิ ติ NLREG®
เพื่อพยากรณ์ค่าพารามิเตอร์ หมายเหตุ ผูว้ จิ ยั ทาการทดลอง
ซ้ า 2 ครั้งสาหรับต้นไม้แต่ละชนิ ด เพื่อหา ค่าเฉลี่ย ส่ วน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคานวณด้วยวิธีการแพร่ กระจายความ
ผิดพลาด (error propagation)

Mensured
Modeled

1.0
0.8

R2 = 0.9920

0.6
0.4
0.2
0.0

0

5

10

15

20

25

Time (hour)

1.2

Mensured
Modeled

1.0
0.8

R2 = 0.9961

0 .6
0 .4
0.2
0.0

0

5

10

15

20

25

Time (hour)

(ก)

(ข)

รู ปที่ 4 ความเข้มข้นนอร์มลั ไลซ์ของ PM2.5 ที่วดั ในการทดลองและที่ได้จากการพยากรณ์ดว้ ยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
กรณี (ก) ไม่มีตน้ ไม้ภายในห้องทดสอบ และ (ข) มีตน้ เฟิ ร์นประดิษฐ์
3.2 ผลของพื้นทีใ่ บต่ อความสามารถในการดักจับ PM2.5

โดยเห็ น ได้ ว่ า ktree มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ นตามจ านวนพื้ น ที่ ใ บที่
เพิ่มขึ้น เมื่อมีพ้ืนที่ ใบในห้องทดสอบ 2.9 ตร.ม. สามารถ
กาจัด PM2.5 ออกจากอากาศได้เร็ วกว่าเมื่ อไม่ มีตน้ ไม้ถึ ง
1.8 เท่ า และเมื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ใ บเป็ น 8.9 ตร.ม. ค่ า ktree
เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า

รู ป ที่ 5 แสดงความสั ม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ตรงระหว่ า ง
จ าน วน ต้ น เฟิ ร์ น ป ระดิ ษ ฐ์ กั บ ktree มี สั ม ป ระสิ ท ธิ์
ส ห สั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น ( Pearson correlation
coefficient, r) เท่ ากับ 0.919 ทดสอบที่ ระดับ นัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่ งมี ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงในระดับสู ง
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อนุ ภาคขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ วเท่ าเครื่ องฟอกอากาศที่
ออกแบบมาโดยการใช้ปั๊มดูดอากาศให้ไหลผ่านแผ่นวัสดุ
กรองโดยตรง
3.3 ผลของลั ก ษณะใบต่ อ ความสามารถในการดั ก จั บ

0 .12
2

R = 0.8452
r = 0.919

ktree (h-1)

0 .10
0 .08

PM2.5

0.06

0.02

ตารางที่ 3 แสดงค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การสู ญ หายของ
PM2.5 จากการตกทับถมบนพื้นผิวใบ ของต้นไม้ที่ทดสอบ
ทั้ง 5 ชนิ ดโดยมีพ้ืนที่ ใบทั้งหมดใกล้เคียงกันประมาณ 5
ตร.ม. โดยค่า ktree ได้จากการพยากรณ์ดว้ ยวิธีการถดถอย
แบบไม่เป็ นเชิงเส้นตรง โดยใช้ชุดข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ความเข้ม ข้ น PM2.5 ที่ ว ัด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นเวลา 24
ชั่วโมง กับ แบบจาลองคณิ ต ศาสตร์ ต ามสมการ (8) มา
พยากรณ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ดีที่สุดโดยใช้เงื่อนไขว่า ผลรวม
ความผิ ด พลาด (sum of squared error) ระหว่ า งชุ ด
ข้อมูลความเข้มข้นที่ วดั จริ งจากการทดลอง กับ ชุดข้อมูล
ความเข้มข้นที่ได้จากการทานายด้วยสมการ (8) ต้องมีค่า
ต่ าที่ สุด (least-squares) หมายเหตุ ktree ของต้นเฟิ ร์ น
ประดิษฐ์ที่แสดงในตารางได้จากการพยากรณ์ดว้ ยสมการ

Mensured
Modeled

0.04

0

2

4

6

8

10

2

Leaf Area (m )

รู ปที่ 5 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง จานวนต้นเฟิ ร์น
ประดิษฐ์ กับ ktree
จากข้อมูลความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถสร้างสมการ
การถดถอยเชิ งเส้ น ตรงได้ ดัง สมการ (9) และมี ค่ า R2
เท่ากับ 0.8452
y  5.6  10 3 x  0.04

โดยที่

(9)

y คื อ

ค่า ktree ของต้น เฟิ ร์ น ประดิ ษ ฐ์ ในการดักจับ
PM2.5 (ต่อชัว่ โมง)
x คือ พื้นที่ใบทั้งหมด (ตร.ม.)
เมื่ อ เที ย บความสามารถของต้น ไม้กับ เครื่ อ งฟอก
อากาศที่ ใ ช้แ ผ่ น กรองแบบ True HEPA ก าลัง ไฟ 90
วัต ต์ ค่ า CADR (clean air delivery rate) ส าหรั บ
PM2.5 ที่วดั ด้วยระบบและห้องทดสอบเดียวกันเดียวกัน มี
ค่าเท่ ากับ 66.2 ลบ.ม./ชม. [14] หรื อคิดเป็ นอัตราการ
สู ญหายของ PM2.5 ต่อชั่วโมง ที่ ปริ มาตรห้อง 8 ลบ.ม.
ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าเครื่ อ งฟอกอากาศสามารถก าจัด อนุ ภ าค
ขนาดเล็กได้เร็ วกว่า 100 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ตน้ เฟิ ร์ น
ประดิษฐ์ที่มีพ้นื ที่ใบรวม 5 ตร.ม. หรื อ กล่ า วได้ว่า ต้อ ง
ใช้ต ้น เฟิ ร์ น ประดิ ษ ฐ์ถ ึ ง 8,200 ต้น จึ ง จะสามารถ
กาจัด อนุ ภ าคขนาดเล็ก ได้เ ร็ ว เท่ า กับ การใช้เ ครื่ อ งฟอก
อากาศ ซึ่ ง จานวนต้น เฟิ ร์ น ที ่ ใ ช้ส ามารถค านวณได้
จากสมการ (9) 66.2  0.04 / (5.6 10 3 )  8/ 0.18
ดังนั้น จึ ง ชี้ ให้ เห็ น ว่า ต้น ไม้ป ระดับ ยังไม่ ส ามารถก าจัด

(9)

ค่า ktree ของต้นฤๅษีผสมที่ได้จากการทานายด้วยชุด
ข้อมูล 24 ชัว่ โมงมีค่าต่าที่สุด เท่ากับ 44×10-3 ต่อชัว่ โมง
เนื่ อ งจากต้น ฤๅษี ผ สมมี ก ารคายน้ าสู งโดยสั งเกตได้จ าก
ละอองน้ าที่ ติ ด ตามผนังห้อ งหลังสิ้ น สุ ด การทดลอง ซึ่ ง
ภายใต้แสงที่ น้อยต้นไม้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถคายน้ าได้
เพราะปากใบปิ ด แต่ตน้ ฤๅษี ผสมสามารถคายน้ าที่ ผิวใบ
ได้โดยตรงถึงแม้ปากใบจะปิ ด การควบคุมการคายน้ าของ
ต้นฤๅษีผสมจึงไม่สามารถทาได้ [15] โดยน้ าที่ปกคลุมผิว
ใบของต้น ฤๅษี ส ามารถเปลี่ ย นพื้ น ผิ ว ใบที่ ข รุ ข ระให้
ราบเรี ย บขึ้ น มี ผ ลให้ ก ารถ่ ายเทมวล (mass transfer)
ของอนุ ภ าคขนาดเล็ ก ลดลง จากการทดสอบผลของ
ความชื้นภายในห้องทดสอบที่ไม่มีตน้ ไม้ พบว่าความชื้นที่
เพิ่ ม ขึ้ นไม่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการตกทับ ทมของ
PM2.5 เมื่อทานายค่า ktree โดยใช้ชุดข้อมูลในช่วงหลัง 3
ชัว่ โมง (3-24 ชัว่ โมง) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ติดลบซึ่ งแสดง
ว่าต้น ฤๅษี ผ สมไม่ สามารถดักจับ PM2.5 ได้เลย แต่ เมื่ อ
ท านายค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ จากข้อ มู ล การเปลี่ ยนแปลงความ
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เข้ ม ข้ น ในช่ ว ง 3 ชั่ ว โมงแรก จะได้ ค่ า ktree เท่ า กั บ
78×10-3 ต่ อ ชั่ ว โมง งานวิ จ ั ย ของ Freer-Smith และ
คณะ [16] ชี้ ให้เห็ นว่า ใบที่ มีลกั ษณะย่นและมีขนจะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพดัก จับ อนุ ภ าคขนาดเล็ ก ได้ ดี อย่า งไรก็ ดี
งานวิจยั นี้กลับพบว่าต้นฤๅษีผสมลักษณะผิวใบมีขนกลับมี
ประสิ ทธิภาพดักจับน้อยกว่า ซึ่ งเกิดจากผลของการคายน้ า
ของผิวใบ
งานวิจยั ของ Tiwary และคณะ [17] กล่าวว่า ต้น
สนที่มีลกั ษณะของใบเล็กเรี ยวเป็ นแท่งดักจับอนุภาคขนาด
เล็กได้ดี เพราะลักษณะใบส่ งผลให้ช้ นั ขอบเขตของของ
ไหลที่อยูต่ ิดกับผิวใบ (boundary layer) ลดแคบลง กว่า
ใบที่มีลกั ษณะแผ่กว้าง อย่างไรก็ดีตน้ เข็มสามสี กลับมี ktree
น้ อ ยกว่าต้น พลู ด่ า ง ประมาณร้ อ ยละ 13 ทั้ง นี้ อาจเป็ น
เพราะลักษณะใบของต้นเข็มสามสี ยังไม่เล็กเรี ยวพอที่จะ
ช่วยลดชั้นขอบเขตในการถ่ายเทมวลอนุภาคขนาดเล็กมาที่
ผิว ใบด้วยกลไกการแพร่ ต้น เฟิ ร์ น ประดิ ษ ฐ์ มี ค่ า ktree
มากที่สุด โดยมากกว่าต้นสาวน้อยประแป้ งประดิษฐ์ ร้อย
ละ 14 อาจมาจากลักษณะใบของต้น เฟิ ร์ น ประดิ ษ ฐ์ที่ มี
ลักษณะผิวใบย่นขอบใบหยัก จึ งมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
ต้นสาวน้อยประแป้ ง ที่มีลกั ษณะใบเรี ยบและหนา
เมื่อพิจารณาความเข้มข้น PM2.5 ในห้องทดสอบที่มี
ต้น ไม้ห ลัง สิ้ น สุ ด การทดลอง 24 ชั่ว โมง พบ ความ
เข้มข้น เฉลี่ยช่วง 2 ชัว่ โมงสุ ดท้าย มีค่าอยูใ่ นช่วง 18-28
มคก./ลบ.ม. ซึ่ งไม่ เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานโดยประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ กาหนดระดับ PM2.5
ไม่ เกิ น 50 มคก./ลบ.ม. [5] ในขณะที่ ค วามเข้ม ข้น
สุดท้ายในห้องทดสอบที่ไม่มีตน้ ไม้ มีค่าเท่ากับ 46 มคก./
ลบ.ม.

ต้ นไม้

พื้นทีใ่ บ
จานวน
ทั้งหมด
ต้ น
(ตร.ม.)

ktree
(×10-3 ต่ อ

ชั่วโมง)

ต้นสาวน้อยประแป้ง
5.46
14
60 ± 1.01
ประดิษฐ์
ต้นพลูด่าง
4.70
24
60 ± 0.98
ต้นฤๅษีผสม
4.85
25
44 ± 1.19
ต้นเข็มสามสี
5.26
47
52 ± 0.89
หมายเหตุ : * ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ได้จ ากการพยากรณ์ ด้ว ย
สมการ (9)
4. สรุ ปผลการทดลอง

จากการทดลองความสามารถในการดักจับ อนุ ภาค
ขนาดเล็ก พบว่า พื้นที่ ใบที่ เพิ่มขึ้ นมี ผลต่อความสามารถ
ใน การดั ก จั บ PM2.5 เพิ่ ม ขึ้ น โด ยส าม ารถ ส ร้ าง
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงได้ และลักษณะของใบมีผลต่อ
ความสามารถในการดักจับอนุ ภาคขนาดเล็ก โดยใบของ
ต้น เฟิ ร์ น ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผิ ว ใบย่ น มี ค วามสามารถดั ก จับ
มากกว่าใบเรี ยบแผ่กว้าง นอกจากนี้ การคายน้ าของต้นไม้
ได้แก่ ต้นฤๅษีผสม มีผลทาให้ความสามารถในการดักจับ
ลดลงจนเป็ นศูนย์ แต่ท้ งั นี้ การทดสอบทาในห้องทดลองที่
มี ล ั ก ษณ ะปิ ดจึ ง อาจมี ผลต่ อ การคายน้ าของต้ น ไม้
ค่อนข้างมาก สัมประสิ ท ธิ์ การสู ญ หายของ PM2.5 จาก
การตกทับถมบนพื้นผิวใบของต้นเฟิ ร์ นประดิ ษฐ์ ต้นสาว
น้อยประแป้ งประดิ ษฐ์ และต้น พลูด่าง มี ค่าใกล้เคี ยงกัน
ประมาณ 0.06-0.07 ต่ อชั่วโมง ในขณะที่ ต ้น ฤๅษี ผ สม
และเข็มสามสี มีค่าต่ากว่าประมาณ 0.04-0.05 ต่อชัว่ โมง
การปลูกไม้ประดับภายในอาคารนั้นนอกจากจะใช้
เพื่ อการตกแต่ งแล้ว ต้น ไม้ป ระดับยังมี ความสามารถใน
การดักจับ PM2.5ได้ แต่ตอ้ งใช้เวลานานในการลดความ
เข้ม ข้น PM2.5 เมื่ อ เที ย บกับ การใช้ เครื่ องฟอกอากาศ
ดังนั้นการใช้ตน้ ไม้ประดับดักจับฝุ่ นละอองภายในอาคาร
จึงเป็ นเพียงมาตรการเสริ มร่ วมกับการใช้วิธีการควบคุมอื่น
เช่น การควบคุมมลพิษที่แหล่งกาเนิด เป็ นต้น

ตารางที่ 3 สัมประสิ ทธิ์ การสู ญ หายของ PM2.5 จากการ
ตกทับถมบนพื้นผิวใบ (ktree) ของต้นไม้ที่ทดสอบ
ktree
พื้นทีใ่ บ
จานวน (×10-3 ต่ อ
ต้ นไม้
ทั้งหมด
ต้ น
ชั่วโมง)
(ตร.ม.)
ต้นเฟิ ร์นประดิษฐ์
4.91
27
70*
78
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มหาสารคาม ที่ ให้ การสนั บ สนุ น งานวิจัย และเอื้ อ เฟื้ อ
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