
                                                                   ปลูกไมประดับ…ดูดซับสารพิษ 
 

 
  การดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันทุกวันนี้   เราตองผาฝนกับสภาวะมลพิษตางๆ  ซ่ึงรวมท้ังมลพิษ        
ทางอากาศท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา   ซ่ึงคอยแตจะบ่ันทอนสุขภาพ  การหลีกเล่ียงนั้นก็ทําไดยาก เพราะวิถีชีวิตปจจุบัน
เราตองอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ มากมายซ่ึงเปนท่ีมาของสารพิษในอากาศ ในอาคารบานเรือนและ
สํานักงาน  อาการ  Sick Building Syndrome  หรือ SBS  เปนภาวะท่ีผูอาศัยอยูในอาคารเกิดความไมสบายอยาง
เฉียบพลัน ผูปวยจะมีอาการ ดังตอไปนี ้ ปวดหัว ระคายเคืองในตา จมูกหรือลําคอ ไอแหงๆ ผิวหนังแหงและคัน  
หนามืดวิงเวียน และคล่ืนไส ไมคอยมีสมาธิในการทํางาน ออนเพลียงาย  มีความไวตอกล่ินมากยิ่งขึ้น อุปนิสัย
เปล่ียนไป เชน โมโหรุนแรง เศราสรอย หวาดกลัว วิตกกังวล เปนตน ซ่ึงมีผลมาจากหลายสาเหตุ เชน การถายเท
ของความรอนและอากาศท่ีไมเพียงพอ มลพิษทางอากาศภายในตัวอาคาร (Indoor Air Pollution)  สารเคมีท่ีฟุง
กระจายภายในตัวอาคาร 
  
  ฟอรมัลดีไฮด  (Formaldehyde ) :  เปนสารท่ีพบไดงายในส่ิงแวดลอม แหลงสําคัญ ไดแก โฟม 
พลาสติก (ชนิดยูเรีย ฟอรมัลดีไฮด) ท่ีใชฉนวน ในไมอัดกาว (particle board) ท่ีใชทําเฟอรนิเจอรสํานักงานใน
ปจจุบัน ในกระดาษท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน กระดาษเช็ดมือ-เช็ดหนา ถุงบรรจุของ กระดาษไข (ท่ีใชรอง
อาหาร) สารทําความสะอาดในบานหลายตัวมีฟอรมัลดีไฮดเปนสารประกอบ ผลิตภัณฑ ในอาคารหลายชนิดใช  
ยูเรียฟอรมัลดีไฮดเรซิน เชน วัสดุเคลือบผิวพ้ืนกระดาษปดผนัง แผนหลัง ของพรม เส้ือผาอัดกลีบถาวร พวกนี้ถูก
เคลือบหรือพนดวยยูเรียฟอรมัลดีไฮดเรซินท้ังนั้น แหลงอ่ืนๆ ท่ีอาจปลอยสารฟอรมัลดีไฮด ไดแก เช้ือเพลิงหุงตม 
เชน แกสหุงตม น้ํามันกาด และแมแตควันบุหรี่ก็มีสารนี้เปนสวนประกอบ ฟอรมัลดีไฮดทําใหเกิดการระคายเคือง
ตอเยื่อเมือกในดวงตา จมูก และลําคอ ยิ่งไปกวานั้นฟอรมัลดีไฮดยังเปนสารท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีไดงาย 
สามารถรวมตัวกับโปรตีนไดงายมาก จึงทําใหเกิดการแพท่ีผิวหนัง 
 
  ไตรคลอโรเอทธีลีน (Trichloroetylene -TCE) : เปนผลิตภัณฑทางการคาท่ีใชในอุตสาหกรรมชนิด
ตางๆ อยางกวางขวาง และสวนมากเปนผลิตภัณฑท่ีใชในบานเรือนหรือสํานักงาน สาร TCE มากกวา 90% ใช
เปนตัวทําละลายในงานลางไขมันจากโลหะ TCE ใชในการซักแหง และใชในหมึกพิมพสีเทา แลคเกอร และวัสดุ
ประเภทกาวสังเคราะห ซ่ึงสารพวกนี ้คือวัสดุท่ีใชในการสรางและตกแตงภายในอาคาร และเปนวัสดุสํานักงาน 
และจากการวิจัยพบวา TCE เปนสารกอมะเร็งตับ 
 
  เบนซิน (Benzene) : ใชเปนตัวทําละลายโดยท่ัวไปและมีปะปนอยูในสารสามัญท่ีใชกันเปนประจํา ใน
น้ํามันรถยนต หมึก น้ํามัน สีทาพลาสติก และยาง นอกจากนี้เบนซินยังถูกใชในอุตสาหกรรมทําสารซักฟอก สาร
ระเบิด ใชในการทํายา และสียอมดวย แตเดิมเปนท่ีรูจักกันมานานแลววาเบนซินทําใหเกิดการระคายเคืองท่ี
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ผิวหนังและดวงตา ตอมาการวิจัยพบวาเบนซินทําใหเซลลของแบคทีเรียเกิดมิวเตต (ผาเหลา) และพบวาเบนซิน
เปนสารกอมะเร็ง  ลูคีเมียและทําใหเกิดความผิดปกติในโครโมโซมของมนุษย 
 
  คารบอนมอนอกไซด (Carbonmonoxide-CO) : เปนแกสพิษอีกชนิดหนึ่งท่ีพบในบาน เกิดจาก การเผา
ไหมท่ีไมสมบูรณของเช้ือเพลิง จากเตาหุงตมท่ีปรับอากาศเขาไปไมพอเพียง หรือเครื่องทําน้ํารอนท่ีใชแกส เตา
น้ํามันกาด จากควันบุหรี่ จากไอเสียรถยนต  เนื่องจากแกสนี้ไมมีกล่ิน ไมมีสี จึงอาจสูดดมเขาไปโดยไมรูตัว      
ถาไดรับท่ีความเขมขนต่ํา จะรูสึกเวียนศีรษะ มึน ออนเพลีย มีน้ํามูกคลายอาการเปนหวัด ถาไดรับในความเขมขน
สูงอาจทําใหตายอย างกะทันหันโดยหาสาเหตุไมได  การตายกะทันหันเกิดขึ้นเพราะเกิดสารพิษ                     
คารบอนซีฮีโมโกลบิน (carboxyhemolgolbin) ในเลือด ซ่ึงขัดขวางไมใหรางกายไดรับออกซิเจน 
 
  จากการวิจัยของ National Aeronautics and Space Administration (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา        
ท่ีตองการศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับการมีชีวิตของมนุษยอวกาศ  ทําใหไดผลพลอยไดท่ีเปน
ป ร ะ โ ย ช น ต อ ส่ิ ง มี ชี วิ ต ใ น พ้ื น ผิ ว โ ล ก   นํ า ม า ศึ ก ษ า อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง โ ด ย                             
Dr. B.C. Wolverton นักวิจัยแหง NASA รวมกับ Associated Landscape Contractors of 
America (ALCA)ไดดําเนินโครงการ  Interior Landscape Plants for Indoor Air 
Pollution  Abatement  จนคนพบความสามารถ และประสิทธิภาพของไมประดับในการ
กําจัดสารพิษหรือมลภาวะในอากาศไดอยางดีเยี่ยม  ผลการศึกษาพบวาไมประดับท่ีมี
ประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษในอากาศไดดีเปนไมประดับเมืองรอน ท่ีมีอยูมากมาย
ในบานเราและเปนไมท่ีเล้ียงงาย  ราคาไมแพง 
  
ไมประดับขจัดฟอรมัลดีไฮด 
            ไมท่ีขจัดสารฟอรมัลดีไฮดความเขมขนสูงไดดีท่ีสุด ไดแก ปาลมไผ วาสนา  ล้ินมังกร  วาสนาอธิษฐาน  
เดหลี  เศรษฐีเรือนใน  ฟโลเดรนดรอน  และพลูดาง   แตท่ีความเขมขนต่ํา วานหางจระเขจะดูดไดดีกวา 
 
      ไมประดับขจัดไตรคลอโรเอทธีลีน (TCE)    
               ไมประดับภายในอาคาร 5 ชนิด ไดแก เยอรบีรา วาสนาอธิษฐาน เดหลี วาสนา 
       และปาลมไผ พบวามีประสิทธิภาพในการขจัดสาร TCE ไดดีท่ีสุด 
 
      ไมประดับขจัดสารเบนซีน 
                 ไมประดับท่ีขจัดสารเบนซีนไดดีมากไดแก เยอรบีรา เบญจมาศ เดหลี  
       วาสนาราชินี ปาลมไผ ตีนตุกแกฝรั่ง และ ล้ินมังกร 
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ไมประดับขจัดคารบอนมอนนอกไซด 
            ไมประดับท่ีขจัดสารคารบอนมอนนอกไซดไดดีมากไดแก เศรษฐีเรือนใน และ พลูดาง  

 
  นอกจากตนไมจะขจัดมลพิษภายในอาคารแลว  การปลูกตนไมยังชวยลดมลพิษ

ประเภทฝุนละออง และโลหะหนัก เชน ตะกั่ว  ท่ีมีในบรรยากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ     
 

   

  จะเห็นไดวาไมประดับไมใชเพียงแตใหความสดใสเทานั้น แตยังชวยขจัดสารพิษและฟอกอากาศ       
อีกดวย ทราบอยางนี้แลว หาซ้ือไมประดับมาปลูกไวรอบๆ บาน หรือหามุมวางไวภายในบานหรือในสํานักงาน 
เพียงเทานี้บานกจ็ะปลอดมลพิษทางอากาศแลว 
 
 
 
 
 
 

         แนะนําแหลงผลิตไมประดับภาคตะวันออก 
-  หมูบานไมดอกไมประดับคลอง 15  อ.องครักษ   จ.นครนายก 
-  บานดงบัง   อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 

 
ขอขอบคุณขอมูลจาก 
www.vcharkarn.com  (ขอมูลภายใตความรวมมือนิตยสาร สสวท. กับวิชาการดอทคอม) 
www.panmai.com 
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