
     งานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชื่อผลงาน “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

น าเสนอผลงานโดย 
ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์   คุณกัณหา 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
 

นางสาวมณฑกานต์   นันตะนัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ ห้อง ๑ 
นางสาวกัญญารัตน์   แพงน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ห้อง ๓ 
นางสาวมัลลิกา  เถาทิพย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ห้อง ๗ 

และนักเรียนชุมนุมงานช่างประดิษฐ์ 
 

 

 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ต าบลภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ก 

 
บทคัดย่อ 

 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลงาน “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าความรู้ด้าน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และความรู้จากงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มาจัดท าผลงานประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ
ทางอากาศที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจ นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างผลงาน
ประดิษฐ์ออกมาใช้งานได้จริง และเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้ มีวิธีการด าเนินงานโดยให้นักเรียนมา
ฝึกท างานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการฝึกทักษะในการสร้างอาชีพให้กับ
ตนเอง และเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ข 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์“เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕”ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   

ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก นายคมสันต์   ชุมอภัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียง
วิทยาคม นายปัฏฐิพนธ์  นนทะโคตร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจทาน 
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งส่วน ที่เป็นข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการ
ประดิษฐ์ รวมถึงให้ก าลังใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบคุณนายมีรัตน์   ฆ้องค า ครูช านาญการพิเศษ  ครูงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ นายสมพร  รัตนวัตร์ ครูช านาญการพิเศษ  ครูงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ และโรงพยาบาลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นแรงเสริม แรงกระตุ้น 
ผลักดัน สนับสนุน ในการให้ข้อมูล ข้อคิด ให้ความรู้ในการศึกษาเบื้องต้น  ตลอดเป็นที่ปรึกษา ในการท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างด ี  
 ขอบใจเพ่ือนๆ นักเรียนชุมนุมงานช่างประดิษฐ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมทุกคน    
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือในการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 
 สุดท้ายขอขอบคุณคณะครู  อาจารย์  บุคลากร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่มีส่วน
ท าให้ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
 
                           คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 

 
                            หน้า 
 
บทคัดย่อ          ก 
กิตติกรรมประกาศ         ข 
สารบัญ           ค 
บทที่ ๑   บทน า          ๑ 
บทที่ ๒   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       ๓ 
บทที่ ๓   อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน                 ๗ 
บทที่ ๔   ผลการด าเนินงานและอภิปรายผล              ๙ 
บทที่ ๕   สรุปผลการด าเนินงาน                     ๑๑ 
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

ที่มาและความส าคัญ 
 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) มีขนาดเล็กกว่า ๑ ใน ๒๕ ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเส้นผมมนุษย์สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง ส่งผล 
อันตรายต่อกระบวนการท างานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง  
จากการศึกษาโดย Institute for Health and Evaluation, University of Washington สนับสนุนโดย 
ธนาคารโลก พบว่า มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเนื่องจากมีส่วนประกอบของสาร 
เคมีหลายชนิดทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็งจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคได้แก่ โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
ส่วนล่าง ส าหรับก๊าซโอโซนเป็นสารระคายเคืองปอด ท าให้ปอดติดเชื้อง่าย จึงเป็นปัจจั ยร่วมอันก่อให้เกิดโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทั้งนี้สาเหตุของฝุ่น PM ๒.๕ มาจากการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง หรือพ้ืนที่ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมการผลิต 

ปี ๒๕๖๒ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่าพ้ืนที่หลายจังหวัดใน
ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะพบค่า PM ๒.๕ เกินเกณฑ์มาตรฐานและเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพประชาชน ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นเป็น ๑ ในพ้ืนที่ ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน โดยจากรายงาน
พบว่าระหว่างวันที่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่นมีปริมาณ PM ๒.๕ มีค่าอยู่ระหว่าง ๙๓ – ๑๐๖ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (โดยค่ามาตรฐานก าหนดไม่เกิน ๗๕ ไมครอน) อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น    
เป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การท านา ท าไร่ ซึ่งโดยทั่วไปจะปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลัก         
ช่วงหน้าแล้งจะท าการเผาต้นอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานท าน้ าตาล ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้ผลกระทบจากปัญหามลพิษค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ 
ซึ่งจากผลการวัดค่าพบปริมาณ PM ๒.๕ มีค่า ๑๐๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้วิธีป้องกันอันตรายจาก
ฝุ่นที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่ไปบริเวณที่มีฝุ่น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรสวมหน้ากากอนามัย N ๙๕      
เมื่อต้องอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งใช้เครื่องกรองอากาศภายในอาคาร ซึ่งจากปัญหาและสถานการณ์ข้างต้น 
ชุมนุมงานช่างประดิษฐ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์      
“เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นภายในอาคาร โดยมีต้นทุนถูกกว่าการจัดซื้อ
เครื่องกรองอากาศในท้องตลาด  
 

วัตถุประสงค์   

๑.  เพ่ือลดปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ ภายในอาคารให้มีปริมาณเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕ ไมครอน 
๒.  เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕ กับเครื่องกรองอากาศ   

ในท้องตลาด 
 

ประโยชน์ของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
๑.  เพ่ือฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

๒.  เพ่ือน า “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ใช้กรองอากาศภายในอาคารเรียนเพ่ือป้องกัน
อันตรายต่อนักเรียน 

๓.  เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

http://infofile.pcd.go.th/mgt/ThailandPollut2558_Final.pdf?CFID=1652446&CFTOKEN=92484601
http://infofile.pcd.go.th/mgt/ThailandPollut2558_Final.pdf?CFID=1652446&CFTOKEN=92484601


 

 
นิยามศัพท์ 

เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕ หมายถึง เครื่องทีค่ณะผู้จัดท าได้ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือลดฝุ่น PM ๒.๕  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขต 
ห้องพักครูอุตสาหกรรมศิลป์ และห้องท างานฝ่ายบริหาร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมขนาดห้องละ         

๔ เมตร x ๖ เมตร x ๓ เมตร = ๗๒ ลบ.เมตร  
  



บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 จากปัญหาและสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ชุมนุมงานช่างประดิษฐ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอ      
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวคิดที่จะประดิษฐ์“เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ขึ้น ซึ่งคณะผู้จัดท าได้
มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM ๒.๕ และเครื่องกรองอากาศดังนี้ 
 

๒.๑ ฝุ่น PM ๒.๕ 
ฝุ่น PM๒.๕ เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ 

การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลท าให้เกิด
โรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อ
ปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลมอักเสบและมีอาการหอบหืด 

 

๒.๑.๑ สาเหตุ 
๑.แหล่งก าเนิดโดยตรงได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต 
๒.การรวมตัวของก๊าซอ่ืนๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอ่ืนๆ ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม 
(Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) 

 

๒.๑.๒ ผลกระทบ 
ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM ๒.๕ อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ แต่หากได้รับ

ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง โดย
แบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง 

ผลกระทบทางสุขภาพ 
 เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้ 
 ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น 
 เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
 เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง 
 เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด 

ผลกระทบทางผิวหนัง 
 มีผื่นคันตามตัว 
 ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคืองเป็นลมพิษ ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า     

ข้อพับ ขาหนีบ 
 ท าร้ายเซลล์ผิวหนัง ท าให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่าย 

๒.๑.๓ ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
 กรมควบคุมมลพิษ ได้ก าหนดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ซึ่งใช้เป็นตัวแทนค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ ๖ ชนิด ได้แก่ 

๑) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถ
เข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณ
มากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลม
อักเสบ มีอาการหอบหืด 



 
 

๒) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน         
๑๐ ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือ    
การท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสม      
ในระบบทางเดินหายใจ 

๓) ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย เกิดขึ้นได้ทั้งใน
ระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พ้ืนดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษ
ทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่างๆ ความสามารถในการท างานของปอด
ลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง 

๔) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ
เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินใน
เม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ เท่า เมื่อหายใจเข้าไปท าให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ท าให้การล าเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ของ
ร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และหัวใจท างานหนักข้ึน 

๕) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไปใน
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น 
ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ 

๖) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อนๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับ
ความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถ
ละลายน้ าได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอ่ืนแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพ ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานานๆ 
จะท าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ 

ทั้งนีด้ัชนีคุณภาพอากาศแบ่งเป็น ๕ ระดับ รายละเอียดดังตาราง ๑ 
ตาราง ๑ ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๖๓) 

AQI 
PM๒.๕ 

(มคก./ลบ.ม.) 
PM๑๐ 

(มคก./ลบ.ม.) 
O3 

(ppb) 
CO 

(ppm) 
NO2 

(ppb) 
SO2 

(ppb) 

เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย ๘ ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง 

๐ – ๒๕ ๐ – ๒๕ ๐ – ๕๐ ๐ – ๓๕ ๐ – ๔.๔ ๐ – ๖๐ ๐ – ๑๐๐ 

๒๖ – ๕๐ ๒๖ – ๓๗ ๕๑ – ๘๐ ๓๖ – ๕๐ ๔.๕ – ๖.๔ ๖๑ – ๑๐๖ ๑๐๑ – ๒๐๐ 

๕๑ – ๑๐๐ ๓๘ – ๕๐ ๘๑ – ๑๒๐ ๕๑ – ๗๐ ๖.๕ – ๙.๐ ๑๐๗ – ๑๗๐ ๒๐๑ – ๓๐๐ 

๑๐๑ – ๒๐๐ ๕๑ – ๙๐ ๑๒๑ – ๑๘๐ ๗๑ – ๑๒๐ ๙.๑ – ๓๐.๐ ๑๗๑ – ๓๔๐ ๓๐๑ – ๔๐๐ 

มากกว่า ๒๐๐ ๙๑ ขึ้นไป ๑๘๑ ขึ้นไป ๑๒๑ ขึ้นไป ๓๐.๑ ขึ้นไป ๓๔๑ ขึ้นไป ๔๐๑ ขึ้นไป 

 
 
 



 
 

ดัชนีคุณภาพอากาศแต่ละระดับจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้ 
๑) ค่า AQI  ๐ – ๒๕   คุณภาพอากาศดีมากเหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว 
๒) ค่า AQI ๒๖ – ๕๐   คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
๓) ค่า AQI ๕๑ – ๑๐๐    ปานกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลด
ระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
๔) ค่า AQI ๑๐๑ – ๒๐๐   เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควร
ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง หากมีความจ าเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ 
หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 
๕) ค่า AQI ๒๐๑  ขึ้นไป  มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มี
มลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษา
แพทย ์
 

๒.๒ เครื่องกรองอากาศ 
เครื่องฟอกอากาศ (Air Purifier หรือ Air Cleaner) คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยก าจัดสิ่งแปลกปลอม   

ในอากาศ เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย ไวรัส ต้นเหตุที่ท าให้เกิดภูมิแพ้ รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่าง กลิ่นควันบุหรี่   
กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น ซึ่งเครื่องฟอกอากาศท างานโดยการดูดอากาศเข้าตัวเครื่องผ่านตัวกรองเพ่ือดักจับสิ่งเหล่านี้
เอาไว้ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาแทน 

๒.๒.๑ ประเภท/หลักการท างาน 
   เครื่องกรองอากาศมี ๕ ประเภท ดังนี้ 

Electronic Air Cleaner 
เครื่องฟอกอากาศประเภทนี้จะท าให้อนุภาคของฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่อยู่ใน

อากาศ เปลี่ยนเป็นประจุลบและตกลงมาสู่พื้นผิว จึงท าให้อากาศที่สูดดมเข้าไปมีความบริสุทธิ์มากขึ้น 
ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับอากาศ 

Gas Phase Filters 
เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในการก าจัดมลพิษที่เป็นกลิ่นไอ ก๊าซและสารระเหยโดยเฉพาะ 

โดยมีสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการดูดซับมลพิษเป็นตัวช่วยในการท างานของระบบ จึงนิยมน ามาใช้กับ
พ้ืนที่ที่มีกลิ่นระเหยและก๊าซมากท่ีสุด เช่น ในห้องครัว ซึ่งจะช่วยขจัดควันจากการท าอาหารและก๊าซที่
กระจายออกมาจากถังแก๊สหุงต้มได้ 

Ozone Generator 
เครื่องฟอกอากาศที่มีการน าโอโซนมาใช้กับระบบการฟอก โดยเชื่อว่าจะช่วยก าจัดอนุภาค

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารระเหยต่างๆ ที่ปนมากับอากาศได้ดี พร้อมทั้งสามารถก าจัดเชื้อ
โรคบางอย่างได้อีกด้วย แต่เนื่องจากโอโซนมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของมนุษย์สูงมาก จึงไม่ค่อยเป็นที่
นิยมมากนัก เพราะอาจท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเอง ดังนั้นจึงมักจะใช้เครื่องฟอกอากาศ
ประเภทนี้กับพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านมากนัก 

 
 



 
Hybrid Filters 
เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีการประยุกต์ โดยน าเอากลไกของเครื่องฟอกประเภทอ่ืนๆ มาสร้าง

เป็นเครื่องฟอกอากาศประเภทนี้ขึ้นมา ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงมาก แต่ใน
ขณะเดียวกัน ราคาก็สูงมากเช่นกัน การจะซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบนี้มาใช้งาน จึงต้องมีงบประมาณ
มากพอสมควร 

Mechanical Filters 
เครื่องฟอกอากาศที่มีการท างาน โดยกลไกการน าอากาศผ่านเข้าเครื่องกรองและแผ่นกรอง 

เพ่ือดักจับเอาฝุ่น สารก่อผู้แพ้และมลพิษต่างๆ ออกไป ก่อนจะปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ออกมากระจาย
ไปทั่วบริเวณ โดยทั้งนี้แผ่นกรองที่ใช้ก็มีหลากหลายชนิด ซึ่งประเภทนี้เป็นประเภทที่เราน ามาประดิษฐ์
เป็นเครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕ 

 
๒.๒.๒ ราคาของเครื่องกรองอากาศ 

ยี่ห้อ ประสิทธิภาพ ราคา 
Hitachi EP-A ๓๐๐๐ RED AC
๒๒๐V ๕๐-๖๐ Hz 
(ระบบ Mechanical Filters) 

แผ่นกรองอากาศภายในเป็นแผ่น
กรองเอป้าที่สามารถดักจับฝุ่น
ละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถขจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยง ,บุหรี่ , 
อาหาร ,ห้องน้ า ,ท่อน้ าทิ้ง 

๔,๙๐๐ บาท 

SHARP FP-J๓๐TA-A ๒๓ SQM  
(ระบบ Electronic Air Cleaner) 

การท างานผ่านระบบพลาสม่าคลัส
เตอร์ ที่จะต้องผ่านอนุภาคบวกและ
ลบ ท าให้สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา 
ภูมิแพ้ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไข้หวัด
นก H๕N๑ ในอากาศ รวมทั้งก าจัด
กลิ่นอับ และสลายฤทธิ์ก่อภูมิแพ้
จากไรฝุ่น 

๓,๔๙๐ บาท 

 



บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินการ 

 

จากวิกฤตปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ซึ่งมีระดับความเข้มข้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
นับเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ อีกพ้ืนที่หนึ่ง เนื่องจากอ าเภอภูเวียงประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร ท าอาชีพเพาะปลูกเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการปลูกอ้อย เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตน้ าตาล ประกอบเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวล าภู ทางชุมนุมงานช่าง
ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ขึ้น เพ่ือลดปริมาณฝุ่น PM ๒.๕
ภายในอาคารและราคาถูกกว่าเครื่องกรองอากาศในท้องตลาดซึ่งมีราคาสูง  

ขอบเขตในการศึกษา 
ห้องพักครูอุตสาหกรรมศิลป์ และห้องท างานฝ่ายบริหาร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขนาดห้องละ        

๔ เมตร x ๖ เมตร x ๓ เมตร = ๗๒ ลบ.เมตร  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑. ศึกษาหลักการและวางแผนด าเนินงาน 
 ๑.๑ คณะผู้จัดท าศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับฝุ่น PM ๒ .๕ เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลกระทบต่อสุขภาพตลอดจนรูปแบบวิธีการป้องกัน และการผลิต “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕”     
ในรูปแบบต่างๆ 

 ๑.๒ คณะผู้จัดท าประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินงานสิ่งประดิษฐ์ รูปแบบและขั้นตอนการ
ประเมินผลประสิทธิภาพ“เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕”ซึ่งใช้เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ในการวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศ สถานที่และขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพ ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกับครทูี่ปรึกษา 

 ๑.๓  เสนอร่างงานสิ่งประดิษฐ์ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือของบประมาณในการด าเนินงาน 
๒. ขั้นเตรียมการ 
 ๒.๑ คณะผู้จัดท าประชุมเพ่ือร่างแบบ“เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ให้มีความ

เหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินงาน ร่วมกับครูที่ปรึกษา 
  ๒.๒ คณะผู้จัดท าเขียนรายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น 
PM ๒.๕” เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดซื้อ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ประกอบด้วย   
  - พัดลมดูดอากาศ 

 - ไส้กรองอากาศ 
   - แผ่นอะคริลิก 
   - ท่อ PVC 

  - ข้อต่อ ข้ออุด PVC 
 ๒.๓ คณะผู้จัดท าร่วมกับครูที่ปรึกษาประกอบอุปกรณ์ตามแบบ  
 ๒.๔ ทดลองใช้งาน“เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” เพ่ือทดสอบระบบการท างานของ

เครื่องเบื้องต้นให้มีความเสถียรในการท างาน 
 ๒.๕ แก้ไขปัญหาของระบบการท างานของ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕”  
๓. ศึกษาความสามารถของ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ในการลดปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ 
 ๓.๑ น าเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ วางไว้ในห้องพักครูงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ซึ่งเป็น

สถานที่ใช้ในการทดสอบการใช้งานของเครื่องกรองอากาศ (ตรวจสอบวิธีการวัดปริมาณฝุ่น และระยะเวลา) 
และอ่านและบันทึกผล 



 
 
 ๓.๒ น าเครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕ วางไว้ให้ห้องพักครูงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 

เปิดให้เครื่องท างาน พร้อมกับเปิดเครื่องวัดปริมาณฝุ่น ทั้งนี้ อ่านค่าความเข้มข้นของฝุ่นทุก ๒๐ นาที และท า
การทดสอบซ้ า จ านวน ๓ ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย 

๔. สรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ผลงาน 
 ๔.๑ คณะผู้จัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยน าปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ 

มาค านวณหาร้อยละการลดลงของฝุ่น PM ๒.๕ จากค่าเริ่มต้น (นาทีที่ ๐) ซึ่งมีสูตรในการทดสอบดังนี้ 
(ค่าฝุ่น PM ๒.๕ เริ่มต้น (นาทีที่ ๐) - ค่าฝุ่น PM ๒.๕ ในนาทีที่สนใจ) x ๑๐๐ 
   ค่าฝุ่น PM ๒.๕ เริ่มต้น (นาทีท่ี ๐) 

นอกจากนี้น าค่า PM ๒.๕ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อครูที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๔.๓ เผยแพร่ผลงานภายในโรงเรียน และชุมชน 
 

ปฏิทินการด าเนินงานประดษิฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” 
 

วัน/เดือน/ปี 
ระยะเวลา 

รายการการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ๑. ศึกษาหลักการและวางแผนด าเนินงาน คณะผู้จัดท างานสิ่งประดิษฐ์ 
และครูที่ปรึกษา 

๓๐ ต.ค. – ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ๒.  ขั้นเตรียมการ นางสาวมณฑกานต์ นันตะนัย 
๑๓ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ ๓.  ศึกษาความสามารถของ “เครื่องกรอง

อากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ในการลด
ปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ 

คณะผู้จัดท างานสิ่งประดิษฐ์ 
และครูที่ปรึกษา 

๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ๔.  สรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่
ผลงาน 

คณะผู้จัดท างานสิ่งประดิษฐ์ 
และครูที่ปรึกษา 

 



บทที่ ๔ 
ผลการด าเนินงาน 

 
ชุมนุมงานช่างประดิษฐ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดท านวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ขึ้น เพ่ือลดปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ ภายในอาคารโดยมีราคา
ถูกกว่าเครื่องกรองอากาศในท้องตลาด ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 

๑. ผลการทดสอบความสามารถในการกรองฝุ่น PM ๒.๕ ในห้องพักครูงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
ขนาด ๗๒ ลูกบาศก์เมตร พบว่า “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕”สามารถลดปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ ได้ 
๙๒.๐๑% รายละเอียดดังตาราง ๒ 
ตาราง ๒ ปริมาณ และร้อยละการลดลงของฝุ่น PM ๒.๕ ในช่วงเวลาต่างๆ หลังจากเปิดเครื่องกรองอากาศ-ลด
ฝุ่น PM ๒.๕ 

การทดลองครั้งท่ี 

ระยะเวลาการท างานของ“เครื่องกรองอากาศ-    
ลดฝุ่น PM ๒.๕”  

เริ่มวัด 
(นาทีท่ี ๐) 

๒๐ นาท ี ๔๐ นาที ๑ ชั่วโมง 

๑ ปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

๔๕๑ ๒๐๘ ๑๐๖ ๓๗ 

ร้อยละการลดลงของฝุ่น PM ๒ .๕ จากค่า
เริ่มต้น (นาทีที่ ๐) 

๐.๐๐ ๕๓.๘๘ ๗๖.๕๐ ๙๑.๘๐ 

๒ ปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

๔๐๖ ๒๐๒ ๘๘ ๓๘ 

ร้อยละการลดลงของฝุ่น PM ๒ .๕ จากค่า
เริ่มต้น (นาทีที่ ๐) 

๐.๐๐ ๕๐.๒๕ ๗๘.๓๓ ๙๐.๖๔ 

๓ ปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

๔๒๒ ๑๖๘ ๗๒ ๒๗ 

ร้อยละการลดลงของฝุ่น PM ๒ .๕ จากค่า
เริ่มต้น (นาทีที่ ๐) 

๐.๐๐ ๖๐.๑๙ ๘๒.๙๔ ๙๓.๖๐ 

เฉลี่ยร้อยละการลดลงของฝุ่น PM ๒.๕ จากค่าเริ่มต้น 
(นาทีท่ี ๐)  

๐.๐๐ ๕๔.๗๗ ๗๙.๒๖ ๙๒.๐๑ 

 
๒. ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” 
และเครื่องฟอกอากาศที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดพบว่า วัสดุ/อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลด
ฝุ่น PM ๒.๕” มีราคาทั้งสิ้น ๑,๙๒๕ บาท รายละเอียดดังตาราง ๓ ในขณะที่เครื่องฟอกอากาศตามท้องตลาดมี
ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท   
ตาราง ๓ ราคาวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” 
 

วัสดุ-อุปกรณ์ ราคา 
๑. พัดลมดูดอากาศ ๑ ตัว ๕๕๐  
๒. ไส้กรองอากาศ Anti-Formaldehyde (สีเขียว) ๗๙๐ 
๓. เครื่องหรี่ไฟ ๑ เครื่อง ๑๕๐ 
๔. แผ่นอะคริลิก ๔ แผ่น ๑๓๐ 



๕. ท่อ PVC ๔ ท่อน ๔๐ 
๖. ข้อต่อ ข้ออุด ๑๒ ตัว ๑๗๐ 
๗. ตะปูเกลียว ๔๕ 
๘. น้ ายาประสานแผ่นอะคริลิก ๓๕ 
๙. ปลั๊กพร้อมสายไฟ ๑๕ 
๑๐. กระดาษทราย  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑,๙๒๕ 
 



บทที่ ๕ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

   “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” ซ่ึงคณะผู้จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ได้เลือกใช้เป็นเครื่องมือ
ลดปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่น PM ๒.๕ ภายในอาคาร มีผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 

๑. การกรองฝุ่น PM ๒.๕ ในห้องพักครูงานช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ขนาด ๗๒ ลูกบาศก์เมตร พบว่า 
“เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕”สามารถลดปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ ได้ ๙๒.๐๑% ภายในระยะเวลา         
๑ ชั่วโมง 

๒. “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” มีต้นทุนการผลิตถูกกว่าเครื่องกรองอากาศในท้องตลาด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
กรณีต้องการก าจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศ อาจใช้ไส้กรองที่สามารถก าจัดเชื้อแบคทีเรียมาใช้และ

ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการกรองต่อไป  



เอกสารอ้างอิง 
 

กรมควบคุมมลพิษ. ๒๕๖๒. ดัชนีคุณภาพอากาศ. สืบค้นจาก http://air4thai.pcd.go.th/webV
๒/aqi_info.php  สืบค้นวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
ข้อแนะน าในการซื้อเครื่องกรองอากาศ สืบค้นจาก 
     https://www.rackmanagerpro.com/xiaomi-air-purifier-compare สืบค้นวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

PM ๒.๕ คืออะไร ? อันตรายและการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก สืบค้นจาก 

       https://www.daikin.co.th/service-knowledge/pm-๒-๕/ สืบค้นวันที่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.daikin.co.th/service-knowledge/pm-๒-๕/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



อุปกรณ์ที่ท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” 
 

 

 
ไส้กรองอากาศแบบต่างๆ 

 

 
 

พัดลมดูดอากาศ 
 

 
 

เครื่องปรับความแรงพัดลมดูดอากาศ (Dimmer) 



 
 

แผ่นอะคริลิก 
 

 
 

ท่อ PVC 
 

 
 

ข้อต่อและข้ออุด PVC 
 

 
 

เครื่องวัดค่าละอองฝุ่น PM ๒.๕ 



ขั้นการประดิษฐ์ “เครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM ๒.๕” 
 

              

             ศึกษาหาความรู้ และข้อมูล          เตรียมอุปกรณ์ในการท าผลงาน 
 

         
 

            แผ่นอะคริลิกฐานด้านล่าง                 แผ่นอะคริลิกด้านบน 
 

         
 

              น าอุปกรณ์มาประกอบ   ตกแต่งงานให้สวยงามและมีความปลอดภัย 



              
 

 
 

ติดริบบิ้นแสดงการท างานทางออกของอากาศที่กรอง 
 

        
 

     ตกแต่งผลงานให้สวยงามน่าใช้งาน 



การทดลองครั้งท่ี ๑  
โดยนางสาวกัญญารัตน์   แพงน้อย นักเรียนชั้น ม. ๔ / ๓ 

 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 



การทดลองครั้งท่ี ๒  
โดยนางสาวมัลลิกา   เถาทิพย์ นักเรียนชั้น ม. ๔ / ๗ 

 

                 
 

                 
 

                 
 

                
 

                 



การทดลองครั้งท่ี ๓  
โดยเด็กหญิงชฎารัก   ชาก านัน นักเรียนชั้น ม. ๔ / ๑ 

 

                 
 

                 
 

                 
 

                 
 

                 



           
แบบฟอร์มการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

“ภาวะของมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) ของโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งานช่าง)  โรงเรียนภูวียงวิทยาคม 

............................................................................. 

๑. ชื่อหน่วยการเรียน/โครงการ/กิจกรรม  :  ลดภาวะของมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์    คุณกัณหา 
 

๒. ลักษณะของการบูรณาการ  
     (  /  )  การจัดการเรียนการสอน 
 (  /  )  การปรับหน่วยการเรียนรู้  สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 

มาตรฐานการเรียนสาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิต
และครอบครัว 

ตัวชี้วัด ง ๑.๑  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
 (     )  การปรับกิจกรรมหน่วยเดิมที่   

(  /  )  การจัดกิจกรรมเสริม โปรดระบุกิจกรรมที่จัด  การลดปริมาณทางอากาศ (PM๒.๕) ในโรง
ฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 

 (  /  )  สถานที่จัดกิจกรรมเสริม  โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  
 (  /  )  ระยะเวลาที่จัด  ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ 

(     )  การจัดกิจกรรมเสริม โปรดระบุกิจกรรมที่จัด   
    (     )  การลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน  
    (     )  อ่ืนๆ ระบุ............................................................... .... 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ สามารถป้องกันพิษภัยของมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) ได้ 

 ๒. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติโครงการท าความสะอาดบริเวณโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบทุกวัน   

 ๓.   เพ่ือให้นักเรียนตระหนักพิษภัยของมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนจิตสาธารณะรับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณโรงฝึกงานที่เป็นเขตรับผิดชอบ 
 

๔. ตัวช้ีวัดและระดับเป้าหมายของการบูรณาการ 
 เชิงปริมาณ  โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน  ๒ อาคาร 
 เชิงคุณภาพ  สถานที่โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ที่สะอาดปราศจากมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) 
 

๕. ผลประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ 
ตัวชี้วัด ง ๑.๑  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 

๖. ผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน/ชุมชน 
 นักเรียนมีสถานที่ฝึกงานที่สะอาดปราศจากมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) 
๗. ข้อค้นพบจากการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการท างาน เห็นคุณค่าและความส าคัญของงาน 



            
 

แบบประเมินความส าเร็จการเรียนรู้เชิงบูรณาการ “ภาวะของมลพิษทางอากาศ PM ๒.๕ ของชุมชน” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง)  โรงเรียนภูวียงวิทยาคม 

(ใช้กรณีบรูณาการการเรียนการสอน) 
............................................ 

 

ค าชี้แจ้ง 
 แบบประเมินนี้จัดท าข้ึนเพ่ือสอบถามถึงประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
กับสถานการณ์ภาวะวิกฤตมลพิษทางอาการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย  

 

ส าหรับนักเรียน 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปรับแผน/หน่วยการเรียน/กิจกรรม   :  สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
 

ชื่อหน่วย/กิจกรรม/โครงการ  :  ภาวะของมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) ของชุมชน 
ลักษะการบูรณาการ  (  / )  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ชุมนุมงานช่างประดิษฐ์   รหัส กิจกรรม 
หัวข้อ/หน่วย/เนื้อหา ที่บูรณาการ :  ลดภาวะของมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 
กิจกรรมของนักเรียนที่เกิด ชื่อกิจกรรม  :  การลดปริมาณมลพิษทางอากาศ(PM๒.๕) ในโรงฝึกงาน
อุตสาหกรรมศิลป์ 
ชิ้นงานที่เกิด :  สถานที่โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน ๒ อาคาร ที่สะอาดปราศจากมลพิษทางอากาศ 
(PM๒.๕) 
 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑.  เพศ   (    )  ชาย (    )  หญิง 
 ๒. นักเรียนชั้น ม......./........... 
ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการเรียนรู้เชิงบูรณาการในด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

 

  ที่ หัวข้อที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
    (๕) 

มาก 
 (๔) 

ปานกลาง 
     (๓) 

น้อย 
  (๒) 

น้อยที่สุด 
    (๑) 

  ก. ด้านความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ      
  ๑ กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนรู้      
  ๒ ร่วมกิจกรรมท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ      
  ๓ ได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ครู

ก าหนด 
     

  ๔ ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
นอกเหนือจากต าราและการเรียนในชั้นเรียน 

     

  ข. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ      
  ๕ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ได้      
  ๖ การร่วมกิจกรรมท าให้ได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน      
  ๗ การร่วมกิจกรรมท าให้ได้เรียนรู้การท างานอย่างมีข้ันตอน      
 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ...................................... 



            
 

แบบประเมินความส าเร็จการเรียนรู้เชิงบูรณาการ “ภาวะของมลพิษทางอากาศ PM ๒.๕ 
ของโรงฝึกงานอุตสหกรรมศิลป์” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง)  โรงเรียนภูวียงวิทยาคม 
(ใช้กรณีบูรณาการการจัดกิจกรรม) 

............................................ 
 

ค าชี้แจ้ง 
 แบบประเมินนี้จัดท าข้ึนเพ่ือสอบถามถึงประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
กับสถานการณ์ภาวะวิกฤตมลพิษทางอาการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย  

 

ส าหรับครูผู้สอน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปรับแผน/หน่วยการเรียน/กิจกรรม  

 

ชื่อหน่วย/กิจกรรม/โครงการ 
ลักษะการบูรณาการ   (    )  สอดคล้องกับกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร 
   (    )  ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด 
   (    )  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่ืนๆ    

ตอนที่ ๒  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑.  เพศ  (    )  ชาย (    )  หญิง 
 ๒. นักเรียนชั้น ม....../....... 
 

ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการเรียนรู้เชิงบูรณาการในด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

 

  ที่ หัวข้อที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

  ก. ด้านความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ      
๑ กิจกรรมมีความสอดคล้องกับสถานการณ์      
๒ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
     

๓ การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

     

๔ สามารถน าความรู้ ทักษะสู่สมาชิกในครอบครัวได้เป็น
อย่างดี 

     

๕ การร่วมกิจกรรมท าให้ได้เรียนรู้การท างานอย่างมีข้ันตอน      
 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................. ................................................................................. 

 


