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ว�ชา คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร�

หัวข�อเร�่อง 

เคร�่องกรองอากาศ

Connection to SDG

ในกิจกรรมน้ีนักเร�ยนจะได�ทําการทดลองด�านว�ศวกรรมท่ีจะให�พวกเขาได�ออกแบบและ
สร�างเคร�อ่งกรองท่ีป�ดกั�นทางเดินของอากาศไม�เกินร�อยละ 50

มลพ�ษทางอากาศเกิดจากอนุภาคของแข�งและของเหลว รวมไปถึงก�าซท่ีแขวนลอยอยู�ในอากาศ อนุภาคและ
ก�าซเหล�าน้ีอาจมาจากท�อไอเสียรถยนต� รถบรรทุก โรงงานอุตสาหกรรม ฝุ�นละออง เกสรดอกไม� เส�นใยรา 
ภูเขาไฟหร�อไฟป�า อนุภาคของแข�งและของเหลวท่ีแขวนลอยอยู�ในอากาศนั�นเราเร�ยกมันว�า “ละอองลอย”

ก�าซในชั�นบรรยากาศในระดับหน่ึงจะทําให�เกิดมลพ�ษทางอากาศ อาทิในเมืองใหญ� ก�าซท่ีเราเร�ยกว�าโอโซนนั�น
เป�นตัวก�อมลพ�ษทางอากาศ เน่ืองจากโอโซนก็เป�นก�าซเร�อนกระจกชนิดหน่ึงท่ีสามารถให�ทั�งโทษและประโยชน�
ต�อสิ�งแวดล�อม ข�น้อยู�กับว�ามันอยู�ท่ีใดของชั�นบรรยากาศโลก โอโซนท่ีอยู�สูงข�น้ไปบนชั�นบรรยากาศของเรานั�น
ถือเป�นสิ�งท่ีดี มันช�วยสกัดกั�นรังสีท่ีเป�นอันตรายจากดวงอาทิตย�เอาไว� แต�เม่ือใดก็ตามท่ีโอเซนลอยลงมาอยู�
ใกล�พ�น้ดิน มันจะก�อให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพของเราอย�างมาก ก�าซโอโซนท่ีอยู�ใกล�พ�น้ผิวดินนั�นเกิดจาก
การท่ีแสงอาทิตย�ทําปฏิกิร�ยากับสารเคมีบางชนิดท่ีมาจากแหล�งท่ีมีการเผาไหม�ของเช�อ้เพลิงฟอสซ�ล เช�น 
โรงงานหร�อท�อไอเสียรถยนต� เป�นต�น เม่ืออนุภาคในอากาศรวมตัวเข�ากับโอโซนก็จะก�อให�เกิดฝุ�นควัน ฝุ�นควัน
นั�นเป�นมลพ�ษทางอากาศชนิดหน่ึงท่ีมีหน�าตาเหมือนกับหมอกและทําให�ทัศนว�สัยในการมองเห็นของเราแย�ลง

ด�วยทฤษฎีการออกแบบทางว�ศวกรรมช�วยให�เราสามารถแยกสสารท่ีเป�นอนุภาคออกจากแหล�งอุตสาหกรรม
ได�เพ�อ่ลดผลกระทบท่ีทําให�เกิดมลพ�ษทางอากาศ ความท�าทายยิ�งใหญ�ท่ีเหล�าว�ศวกรต�องเจอก็คือการคิด
หาเทคนิคใหม�ๆ  ในการลดการปล�อยมลพ�ษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม เหล�าว�ศวกรเป�นผู�มีความ
คิดสร�างสรรค�ในการหาแนวทางใหม�ๆ  เพ�อ่ฟ��นฟูมลพ�ษในอากาศและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมท่ีจะแยก
สสารท่ีเป�นอนุภาคออกจากแหล�งอุตสาหกรรมเพ�อ่ช�วยลดมลพ�ษในอากาศ ว�ศวกรเคร�อ่งกลและสิ�งแวดล�อม
ได�พัฒนาเทคโนโลยีใหม�ข�น้มาเพ�อ่ควบคุมป�ญหาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีเก�าๆ อย�างเช�นการท่ีว�ศวกรได�คิดค�น
ระบบกรองอากาศข�น้มาซ�ง่ได�นําไปใช�กันอย�างแพร�หลายตามบ�านเร�อนและภาคธุรกิจ ในกิจกรรมน้ีนักเร�ยน
จะได�ทําการทดลองด�านว�ศวกรรมท่ีจะให�พวกเขาได�ออกแบบและสร�างเคร�อ่งกรองเพ�อ่แยกพร�กไทยออกจาก
อากาศโดยจะต�องป�ดกั�นการไหลของอากาศไม�เกินร�อยละ 50

ข�อมูลเบื้องต�น

โครงงาน 
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ระดับสูง

แผนผังเนื้อหา STEM

30 % 30 % 70 %  10 %

2-3 ชั�วโมง
ระยะเวลาทํากิจกรรม

โลกว�ทยา ความยั�งยืน กระบวนการทางว�ศวกรรม อากาศ กรองอากาศ คุณภาพอากาศ

ว�ศวกรรมสิ�งแวดล�อม ค�า PM

มลภาวะ ละอองลอย

บทนํา
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วัตถุประสงค�หลัก

เพ�่อให�สามารถอธิบายสาเหตุและผลต�อสุขภาพต�างๆ 
ของมลพ�ษทางอากาศได�
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4

วัสดุอุปกรณ�

กระดาษแข�งขนาดเล็ก 2-3 แผ�น

สําหรับแต�ละกลุ�ม:

6

8

9

7

คําแนะนําด�านความปลอดภัย

ห�ามให�นักเร�ยนสัมผัสแผ�นกรองโลหะที่ส�วนปลายของไดร�เป�าผม เนื่องจากมีความร�อนสูงมาก 
เพ�่อผลลัพธ�ที่ดีที่สุด (และเพ�่อให�สามารถใช�ไดร�เป�าผมต�อไปได�) ระวังไม�ให�ไดร�เป�าผมมีความร�อนสูงจนเกินไป

เพ�่อให�สามารถใช�กระบวนการออกแบบ/ทดลอง/สร�างทาง
ว�ศวกรรมในการสร�างแบบจําลองเคร�่องกรองอากาศภายในบ�านได�

เพ�่อให�สามารถนับและคํานวณปร�มาณเฉลี่ยของอนุภาค
ที่เก็บได�ในบร�เวณใดบร�เวณหนึ่ง

เพ�่อเสร�มสร�างความรู�ความเกี่ยวกับว�ธีการที่ว�ศวกรใช�
สร�างเคร�่องกรองอากาศในการทําให�อากาศสะอาด

เทปใส

กรรไกร

อุปกรณ�ทําไส�กรองต�างๆ เช�น ลวด
ล�างไปป�, สําลี, ผ�า, เทป, กระดาษ
ชําระ เป�นต�น

ใบงาน “เคร�่องกรองอากาศ” 
สําหรับแจกนักเร�ยนคนละ 1 แผ�น

สําหรับใช�ร�วมกันในห�องเร�ยน:

กล�องรองเท�า

เทปใส

เช�อก

อลูมิเนียมฟอยล�

กระดาษแข�งขนาดเล็ก 4 แผ�น

พร�กไทย ทราย 
หร�อสิ�งที่เป�นอนุภาคขนาดเล็ก

กล�องขนาดใหญ� เช�น กล�อง
พลาสติกใส ถังขยะ เป�นต�น

ไม�โปรแทรคเตอร�

ไดร�เป�าผม

ว�ชา คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร�

หัวข�อเร�่อง 

เคร�่องกรองอากาศ

โครงงาน ระดับสูง

โลกว�ทยา ความยั�งยืน กระบวนการทางว�ศวกรรม อากาศ กรองอากาศ คุณภาพอากาศ

ว�ศวกรรมสิ�งแวดล�อม ค�า PM

มลภาวะ ละอองลอย
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คําถามช�้นํา

มลพ�ษชนิดต�างๆ คืออะไร1 2 3

เจาะรูที่ด�านข�างกล�องรองเท�า (ด�านที่แคบ) 
รูที่เจาะควรมีขนาดพอดีสําหรับการสอดไดร�เป�าผมเข�าไป

1

1

2

4

3

2

3

4
7

5

6

ก�อนเร�่มกิจกรรม

กิจกรรมกับนักเร�ยน

ครูผู�สอนควรทําการทดสอบเคร�อ่งมือต�างๆ ดังต�อไปน้ี

อะไรเป�นสาเหตุหลักของมลพ�ษ เราจะทําอะไรได�บ�างเพ�่อ
หลีกเลี่ยงการก�อมลพ�ษ

กิจกรรม

เจาะกล�องอีกด�านที่อยู�ตรงข�ามกันให�เป�ดออกทั�งหมด

ใช�เทปใสพันเช�อกเพ�่อข�งเช�อกให�ยาวเป�นเส�นตรงพาดทับ
กล�องด�านที่ตัดออกจนหมด

พับกระดาษฟอยล�คร�่งหนึ่งและแขวนไว�ด�วยเช�อกเส�นดังกล�าว
การปลิวหร�อเคลื่อนที่ของแผ�นกระดาษเมื่อเป�ดไดร�เป�าผมใช�
เป�นตัวแสดงสถานะของการไหลเว�ยนอากาศ ซ�่งจะวัดได�ด�วย
ไม�โปรแทรคเตอร�

พับกระดาษแข�งให�เป�นทรงตัว L แล�วใช�เทปใสติดด�านใน
ของกล�องเป�นแนวตั�งสองด�านเพ�่อใช�เป�นที่เสียบไส�กรอง

ติดตั�งอุปกรณ�สําหรับทดลองบนโต�ะที่นักเร�ยนจะมองเห็นได�
อย�างชัดเจน นําไดร�เป�าผมมาเสียบเข�าไปในรูที่เจาะไว� จากนั�นนํา
กล�องใสขนาดใหญ�มาวางอีกด�านหนึ่งของกล�องที่เจาะเอาไว�เพ�่อ
ใช�สําหรับดักจับอนุภาคฝุ�น หากใช�กล�องหร�อถังที่มีความยาว
 อาทิ ถังขยะ อาจจะต�องนําชุดทดลองทั�งชุดเข�าไปวางในกล�อง
ดังกล�าวเพ�่อให�นักเร�ยนสามารถดักจับอนุภาคฝุ�นได�ด�วยตัวดัก
จับมลพ�ษ

ถ�ายเอกสารใบงานเร�่องเคร�่องกรองอากาศเตร�ยมเอาไว�
ให�เพ�ยงพอสําหรับนักเร�ยนทุกคน

แบ�งนักเร�ยนออกเป�นกลุ�ม กลุ�มละ 2-3 คน
หร�อตามความเหมาะสมของชั�นเร�ยน

แจกใบงานเร�่องเคร�่องกรองอากาศให�แก�นักเร�ยนทุกคน

นําอนุภาคเล็กๆ ที่เตร�ยมไว�มาดูกับนักเร�ยน ซ�่งจะเป�นอนุภาค
อะไรก็ได�ที่มีขนาดเล็ก เช�น ข�้เถ�า ผงฝุ�นหร�อละอองเกสรดอกไม�
ที่จะทําให�อากาศไม�บร�สุทธิ์ ให�นักเร�ยนลองออกแบบที่กรอง
อากาศที่จะใช�กรองอนุภาคเหล�านี้ได�โดยไม�ป�ดกั�นการไหลเว�ยน
ของอากาศ จากนั�นอธิบายให�นักเร�ยนเข�าใจว�าเราจะใช�พร�กไทย
แทนอนุภาคขนาดเล็ก และนําอุปกรณ�ทั�งหมดที่ใช�ทดลองมา
แสดงให�นักเร�ยนดู

เข�ยนคําสั�งต�อไปนี้บนกระดาน: จงออกแบบที่กรองอากาศที่
สามารถกรองอนุภาคออกไปจนหมดได�และไม�ป�ดกั�นการไหล
เว�ยนของอากาศ

ว�ชา คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร�

หัวข�อเร�่อง 

เคร�่องกรองอากาศ

โครงงาน ระดับสูง

โลกว�ทยา ความยั�งยืน กระบวนการทางว�ศวกรรม อากาศ กรองอากาศ คุณภาพอากาศ

ว�ศวกรรมสิ�งแวดล�อม ค�า PM

มลภาวะ ละอองลอย
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แสดงอุปกรณ�ที่ใช�ทดลองให�นักเร�ยนดู อธิบายว�ากล�องดัง
กล�าวมีช�องเสียบสองช�องไว�ใส�ไส�กรองและให�นักเร�ยนออกแบบ
ไส�กรองสองแบบตามต�องการที่สามารถใส�เข�าไปในช�องเสียบที่
ทําไว�ได�

ถามนักเร�ยนว�ารู�จักเคร�่องแอมมิเตอร�หร�อไม� 
(ตอบ: คือเคร�่องวัดการไกลเว�ยนของอากาศ) 
ให�นักเร�ยนดูอุปกรณ�ดังกล�าวบนชุดทดลอง  นั�นคือ กระดาษ
ฟอยล� เป�ดไดร�เป�าผมเพ�่อแสดงให�นักเร�ยนเห็นว�านี่คือการไหล
เว�ยนอากาศเต็มรูปแบบ จากนั�นลองเอากระดาษใส�ที่ชุดทดลอง
ที่กั�นไม�ให�อากาศไหลผ�านได�เลยเพ�่อแสดงให�เห็นว�าไม�มีอากาศ
สามารถผ�านได� 

อธิบายหลักการให�นักเร�ยนเข�าใจว�าที่กรองอากาศนั�นไม�ควรป�ด
กั�นการไหลเว�ยนของอากาศเกินกว�าร�อยละ 50 ถามนักเร�ยนว�า
ตัววัดการไหลเว�ยนอากาศจะเป�นอย�างไรหากอากาศถูกป�ดกั�น
เกินคร�่ง (ตอบ: แอมมิเตอร�หร�อในที่นี้คือกระดาษฟอยล�จะปลิว
ข�้นมาทํามุมเพ�ยงคร�่งเดียวจากเดิมที่เคยทํามุมได�อย�างอิสระ
เมื่อไม�มีไส�กรองมากั�น) 

อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ� 4 ข�อในการสร�างเคร�่องกรองอากาศ
ของนักเร�ยน

ให�ใช�อุปกรณ�ที่ครูเตร�ยมไว�ให�เท�านั�น

ไส�กรองต�องไม�ป�ดกั�นการไหลเว�ยนอากาศเกินร�อยละ 50

ไส�กรองจะต�องออกแบบให�ใส�พอดีกับช�องเสียบที่ทําไว�

นักเร�ยนทุกคนจะต�องได�ทดลองไส�กรองของตนอย�างน�อย
คนละหนึ่งครั�ง

ดูใบงานกับนักเร�ยนและอธิบายให�นักเร�ยนเข�าใจเกี่ยวกับเกณฑ�
ในการทําไส�กรองทั�งสี่ข�อ ให�นักเร�ยนจดเกณฑ�ทั�งสี่ข�อลงใน
ใบงานของตนเอง

ให�เวลานักเร�ยนทํางานร�วมกันในกลุ�มและออกแบบที่กรอง
อากาศ โดยให�ร�วมกันร�างแนวคิดและวาดภาพไส�กรองของ
ตนออกมา

จากนั�นให�แต�ละกลุ�มประดิษฐ�ไส�กรองออกมาและทําการทดลอง
อย�างน�อยคนละหนึ่งรอบ นักเร�ยนอาจจะต�องทําการทดลอง
หลายครั�งเพ�่อปรับแต�งไส�กรองและอาจต�องใช�คาบเร�ยนสอง
คาบในการทํากิจกรรม หากจําเป�น ให�นักเร�ยนออกแบบไส�
กรองใหม�อีกครั�ง โดยแทรกการอธิบายเพ��มเติมไปว�า ว�ศวกร
ก็มักที่จะต�องออกแบบใหม�และทดลองหลายครั�งกว�าจะได�เป�น
ผลิตภัณฑ�ใดๆ ออกมา 

หลังจากที่ทุกคนได�ปรับแต�งไส�กรองของตนเร�ยบร�อยแล�ว 
ให�ทําการทดลองขั�นสุดท�าย อธิบายว�ธีการทําอุปกรณ�ดักจับ
มลพ�ษและว�ธีการว�เคราะห�ข�อมูลให�นักเร�ยนเข�าใจ จากนั�นให�
นักเร�ยนใส�กระดาษกร�ดที่มีเส�นตารางไว�ที่ตัวดักจับอนุภาคเพ�่อ
ใช�นับปร�มาณอนุภาคในพ�้นที่สี่เหลี่ยมและหาค�าเฉลี่ย

ตัวดักจับมลพ�ษจะติดอยู�ด�านนอกของอุปกรณ�ทดสอบ 
ห�างออกจากแอมมิเตอร�หร�อตัววัดการไหลเว�ยนอากาศ 
ว�ธีที่ดีที่สุดคือการติดตัวดักจับไว�ที่กล�องหร�อถังที่นํามาใช�
เป�นที่รองรับผงพร�กไทยที่จะหลุดรอดไป

เมื่อทําการทดลองครบทุกกลุ�มแล�ว เปร�ยบเทียบผลที่ได�และ
การออกแบบของแต�ละกลุ�ม ให�นักเร�ยนอธิบายว�าส�วนใดที่ยาก
ที่สุดในการออกแบบและนักเร�ยนจะออกแบบต�างออกไปหร�อไม�
ในครั�งต�อไป

ว�ชา คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร�

หัวข�อเร�่อง 

เคร�่องกรองอากาศ

โครงงาน ระดับสูง

โลกว�ทยา ความยั�งยืน กระบวนการทางว�ศวกรรม อากาศ กรองอากาศ คุณภาพอากาศ

ว�ศวกรรมสิ�งแวดล�อม ค�า PM

มลภาวะ ละอองลอย
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มลพ�ษชนิดต�างๆ คืออะไร 
ตอบ: สสารที่เป�นอนุภาคขนาดเล็ก อาทิ ข�้เถ�า ก�าซพ�ษเช�น 
สารประกอบซัลเฟอร� (SOx), ไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และ
คาร�บอนมอนนอกไซด� (CO) รวมไปถึงตัวก�อมลพ�ษระดับที่สอง
นั�นคือ โอโซน (O3)

1

2

3

การประเมิน การประเมินระหว�างกิจกรรม

การประเมินก�อนกิจกรรม ใบงานเร�่องเคร�่องกรองอากาศ: 

การเสนอขาย: 

การอภิปรายในกลุ�ม: ทบทวนเร�อ่งสาเหตุการเกิดมลพ�ษ
และเคร�อ่งกรองอากาศร�วมกันโดยใช�คําถามต�อไปน้ี

ให�นักเร�ยนจดบันทึกค�าท่ีวัดได�และนํามาทํากิจกรรมต�อในใบงาน หลังจากท่ี
นักเร�ยนทําใบงานของตนเร�ยบร�อยแล�ว ให�นําคําตอบมาเปร�ยบเทียบกันกับ
เพ�อ่นๆ

ให�นักเร�ยนแสดงบทบาทสมมุติเป�นพนักงานขายท่ีกําลังเสนอขายเคร�อ่ง
กรองอากาศภายในอาคารให�แก�เจ�าของโรงงานหร�อผู�บร�โภคทั�วไป 
ให�นักเร�ยนจับกลุ�มกันทําโปสเตอร�หร�อแผ�นพับโฆษณาขายของและให�ออก
มานําเสนอขายงานออกแบบของตนเป�นเวลา 10 นาทีในคาบเร�ยนต�อไป 
โดยให�ใช�ข�อมูลท่ีได�จากการนับปร�มาณอนุภาคท่ีจับได�ไปใช�ประกอบการเสนอ
ขายด�วย รวมไปถึงส�วนประกอบและประสิทธิภาพของไส�กรองและว�ธีใช�งาน

อะไรเป�นสาเหตุหลักของมลพ�ษ 
ตอบ: สาเหตุหลักของมลพ�ษมาจากรถยนต�และการเผาไหม�
ของเช�้อเพลิง ส�วนสาเหตุหลักจากธรรมชาติคือไฟป�า

เราจะทําอะไรได�บ�างเพ�่อหลีกเลี่ยงการก�อมลพ�ษ 
ตอบ: ว�ธีที่ดีที่สุดคือการไม�พยายามสร�างมันข�้นมาใหม� 
อย�างไรก็ตาม ว�ศวกรสิ�งแวดล�อมสามารถสร�างตัวกรองต�างๆ
เพ�่อช�วยแก�ป�ญหาได� อาทิ ระบบคัดแยกฝุ�นตามแรงโน�มถ�วง
ระบบไซโคลน ระบบไฟฟ�าสถิต หร�อไส�กรองอากาศแบบดักจับ
บนพ�้นผิว แบบผ�าและเส�นใย เป�นต�น

ความสัมพันธ�ระหว�างอัตราการเติบโตของประชากร
และการบร�โภคทรัพยากรธรรมชาติต�อหัวคืออะไรและมันส�งผลร�ายอย�างไรต�อโลกของเราบ�าง 
(ใช�ลิงก�นี้เป�นแหล�งข�อมูลได�: http://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/pollution/)

การประเมินหลังกิจกรรม

ว�ชา คําค�น

ว�ศวกรรมศาสตร�

หัวข�อเร�่อง 

เคร�่องกรองอากาศ

โครงงาน ระดับสูง

โลกว�ทยา ความยั�งยืน กระบวนการทางว�ศวกรรม อากาศ กรองอากาศ คุณภาพอากาศ

ว�ศวกรรมสิ�งแวดล�อม ค�า PM

มลภาวะ ละอองลอย


