ทีม่ า .........ดร.บีซี วูฟเวอร์ตนั นักวิทยาศาสตร์ประจาสถาบันวิจยั อวกาศองค์การนาซาของอเมริ กา
ได้ทาวิจยั มากว่า 25 ปี ค้นพบถึงประสิ ทธิ ภาพของการกาจัดสารพิษหรื อมลภาวะในอากาศของไม้
ประดับ และได้เขียนหนังสื อเรื่ อง Eco- Friendly House Plant แนะนาไม้ประดับที่มีความสามารถ
ดูดไอพิษจากอากาศ เช่น สารพิษ ฟอร์ มาดิไฮด์ แอมโมเนีย ไซลีน ทูลีน ฯลฯ จานวนถึง 50 ชนิด
ลดสารพิษได้ อย่างไร........ธรรมชาติสร้างให้ไม้ประดับเล็กๆ มีความสามารถดึงดูดจุลินทรี ยใ์ ห้มาอยู่
บนหรื อรอบๆรากของมันซึ่ งมีความย่อยสลายโครงสร้างอินทรี ยส์ ารที่ซบั ซ้อนได้ใบของต้นไม้ยงั
สามารถดูดซับสาร อินทรี ยท์ ี่เป็ นแก๊สและย่อยหรื อ ถ่ายโอนของเสี ยไปยังรากเพื่อใช้เป็ นอาหาร
สาหรับจุลินทรี ย ์ เหตุน้ ีเองทาให้ไม้ประดับสามารถดูดสารพิษได้อีกทั้ง กระบวนการ “คายน้ า”ก็
เป็ นอีกวิธีที่พืชใช้เคลื่อนย้ายสารที่เป็ นมลพิษ ไปยังจุลินทรี ย ์ ที่อยูร่ อบๆรากของมันกระบวน การ
คายน้ าต้องใช้กระแสความร้อน ทาให้เกิดการไหลเวียนของอากาศในขณะที่น้ าไหลจากรากขึ้นไป
ยังส่ วนต่างๆ ของพืชอย่างรวดเร็ วอากาศจะถูกดึงลงไปสู่ ดินรอบๆราก ก๊าซออกซิ เจนและก๊าซ
ไนโตรเจนในอากาศเมื่อ ถูกดึงไปอยูท่ ี่ราก ก๊าซไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนไปโดย จุลินทรี ยเ์ ป็ นไนเต
รทกลายเป็ นอาหารของพืชกระบวนการคายน้ าและ สังเคราะห์อาหารได้เองของพืชจาพวกไม้
ประดับนี่เองที่ดูดสารพิษ
นัน่ ก็เพราะต้นไม้โดยเฉพาะจาพวกที่อยูใ่ นตระกูลไม้ประดับเป็ นพืชที่มีการปรับตัว และ
เติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงน้อย และสามารถดูดสารพิษด้วยกรรมวิธีการคายน้ า โดยจะทาการดูดก๊าซ
พิษที่อยูร่ อบๆ ลงสู่ ดินและจุลินทรี ยท์ ี่อยูร่ อบๆ รากจะเป็ น ตัวเปลี่ยนให้สารพิษเหล่านั้นกลายไป
เป็ นอาหารของพืชนัน่ เอง

ตัวอย่ างต้ นไม้ ทลี่ ดสารพิษได้ ดี..............

เข็มริมแดง
ไม้ประดับที่มีรูปร่ างแปลกตา มีใบแหลมเป็ นพุม่ แตกออกจากตอ หรื อลาต้นที่ต้ งั ตรง เป็ นพืช
ที่ทนทานมาก ปลูก ได้แม้ในที่มีแสงน้อย เข็มริ มแดงมีลกั ษณะใบยาวแหลมจึงได้ชื่อว่า เข็มแต่ ใบ
ไม่ถึงกับแข็งทื่อ ถ้าไม่ตดั ยอด ลาต้นจะสู งขึ้นไปเรื่ อย แต่ถา้ ตัดยอดกิ่งใหม่แยกออกจากตอเดิมใบที่
แตกออก จะเป็ นพุม่ ดูสวยงามยิง่ ขึ้น ที่สาคัญเข็มริ มแดงเป็ นไม้ประดับที่มีความสามารถสู งในการ
ดูดพิษในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารพิษจาพวกไซรี นและไตรครอโรเอทไทรี น

หนวดปลาหมึก
หนวดปลาหมึกเป็ นไม้ที่น่าสนใจนามาปลูกเป็ นไม้ประดับภายในอาคาร ปลูกง่าย โตไว ไม่
ต้องดูแลเอาใจใส่ มาก และที่สาคัญมีความสามารถสู งในการดูดสารพิษ

แววมยุรา
ปลูกง่าย อดทน เจริ ญเติบโตได้ง่ายในทุกสภาวะของห้อง มีใบด้านหน้าสี เขียวสลับลายเขียว
แก่หรื อน้ าตาล ส่ วนหลังสี เขียวอมแดงหรื อม่วง มีลายสลับเช่นเดียวกัน

เดหลี
เป็ นไม้ประดับที่ให้ดอกสี ขาว คายความชื้นสู ง ในขณะที่มีความสามารถในการดูดสารพิษสู ง
ด้วย เมื่อนามาปลูกเป็ นไม้ประดับภายในอาคาร เดหลีสามารถปรับตัวได้ดี เพียงแต่ดินต้องมีความ
ชุ่มชื้นเสมอ เดหลีสามารถดูดพิษจาพวกแอลกอฮอลล์ ฮาซีโตน ไตรคลอไรเดทีรีน เบนซินและ
ฟอร์มาดีไฮด์ และดูดได้ในปริ มาณมาก

โกสน
มีมากมายหลายพันธุ์ท้งั ขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ปกติโกสนเป็ นไม้ประดับที่ปลูกไว้
ภายนอกอาคาร เพราะเป็ นไม้กลางแจ้งชอบแดด สี สันจะสวยงามอยูไ่ ด้ข้ ึนอยูก่ บั การที่ได้รับ
แสงแดดอย่างเพียงพอ โกสนมีความสามารถอยูบ่ า้ งในการดูดมลพิษในอากาศ ถึงแม้จะไม่มาก
เท่ากับไม้ประดับชนิดอื่นๆ

เศรษฐีเรือนนอก
เป็ นพืชตระกูล Lily ปลูกได้ท้ งั ภายในและภายนอกอาคาร ในอาคารควรปลูกเป็ นไม้กระถาง
เป็ นไม้ก่ ึงแดดกึ่งร่ ม หากปลูกในอาคารรดน้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้งก็เพียงพอ มีความสามารถในการดูด
สารพิษจาพวกแอมโมเนียได้ดี

เศรษฐีเรือนใน
เป็ นไม้ประดับชนิดแรกๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ จากองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริ กาว่ามี
คุณสมบัติการดูดสารพิษภาย ในอาคารได้เป็ นอย่างดี เศรษฐีเรื อนในเป็ นไม้กอขนาดเล็ก ที่นิยมปลูก
เป็ นไม้ประดับทั้งในและนอกอาคาร โดยปลูกในกระถางแขวนหรื อปลูกเป็ นพืชคลุมดินเป็ นพืชที่
ไม่ค่อยคายน้ าเท่าไหร่ แต่มีการดูดสารพิษภายในอาคารได้ดีมากชนิดหนึ่ง

พลูด่าง
ไม้ประดับที่รู้จกั กันดี แต่นอ้ ยคนนักที่จะรู ้ถึงความสามารถของมันในการดูดสารพิษในอากาศ
พลูด่างเป็ นพืชที่ปลูกง่าย ต้องการน้ าและแสงแดดพอควร มีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปาน
กลางแต่คายความชื้นได้มาก
www.vcharkarn.com/varticle/41019
www.jojo7000.com/forum/simple/?t2568.html

สัดส่ วนในการปลูก ……..พืชพันธุ์ ที่เพียงพอต่อการปรั บปรุ งคุ ณสมบัติของอากาศที่แนะนา คื อ
จัดวางต้นไม้และไม้ประดับ ประมาณ 8 ต้น ต่อบ้านขนาดกลาง และ ควรเพิ่มปริ มาณในอาคาร
สานักงานที่มีคนอยูม่ าก และ มีสารเคมีในอากาศที่เกิ ดจาก เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องใช้สานักงาน
และ เฟอร์ นิเจอร์ ในปริ มาณที่ค่อนข้างมาก สาหรับ America's Foliage for Clean Air Council
แนะนาว่า พืชขนาดกลาง(ไม้พมุ่ ประดับ) 2-3 ต้นมีประสิ ทธิภาพในการกรองอากาศในเขตประมาณ
100 ตารางฟุต ต้นไม้ที่วางอยู่ในเขตหายใจ จะช่วยในการกรองก๊าซเสี ยจากมนุ ษย์ ลดสารพิษจาก
วัสดุ สั งเคราะห์ ลดจุ ลิ นทรี ย ์ เชื้ อโรค บางชนิ ดในอากาศ และ ยังเพิ่มประจุ ลบในอากาศ และ
ความชื้น ในบริ เวณนั้นๆด้วย
พืชช่ วยปรับปรุ งสภาพและเพิม่ ความชื้นในอากาศ (Plants: nature's humidifiers)
ตึกที่เป็ นระบบปิ ดและ ใช้เครื่ องปรับอากาศ จะเกิดภาวะความชื้นภายในอากาศต่าสังเกตได้จาก ผูท้ ี่
อยูใ่ นอาคารนานๆ จะเกิดอาการปากแตก ผิวแห้ง และ คอแห้ง พืชสามารถช่วยลดภาวะไม่น่าสบาย
เหล่านี้โดยปล่อยความชื้น และประจุลบผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง และการคายน้ า ตัวอย่างไม้
ในร่ มที่มีคุณสมบัติในการคายน้ าสู งได้แก่ หมากเหลือง (Chrgsalido carpus lutesers) เดหลี
(Spathiphyllim Clevelandii) บอสตันเฟิ ร์น (Nephrolepis exaltata) และ วาสนาอธิษฐาน(Dracaena
Fragrans Massangeana) พันธุ์ไม้เหล่านี้หาได้ง่าย และมีคุณสมบัติในการกรองสารพิษด้วย ดังนี้
สารพิษใน
แหล่งที่ปล่อย
อากาศ
ฟอร์มาดีไฮด์ วัสดุบุผวิ และเฟอร์นิเจอร์
พาร์ติเคิลบอร์ ด
พรมสังเคราะห์
กระดาษทิชชู และ น้ ายาทาความสะอาด
แอมโมเนีย
เครื่ องถ่ายเอกสาร
น้ ายาทาความสะอาด
เครื่ องถ่ายพิมพ์เขียว
xylene/toluene พาร์ติเคิลบอร์ ด ไม้อดั
น้ ายาเคลือบไม้
เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์
สี ทาผนัง, พื้น

การแก้ปัญหาทางชี วภาพ
เฟิ ร์น, วาสนา
เศรษฐีเรื อนใน, ปาล์มไผ่
ฟิ โลทอง, มรกตแดง
จัง๋ , พลูด่าง, เดหลี
วาสนา, เสน่ห์จนั ทร์ แดง
หมากเหลือง, วาสนา
เฟิ ร์น, สาวน้อยประแป้ ง
เสน่ห์จนั ทร์ แดง

โดย อภิญญา ลิ้มไพบูลย์ ว-ภส40 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
www.npc-se.co.th/news_safety/npcse_03evi.asp?news_id=1692

