


ขอ้ปฏบิตัใินการ

เรยีนรู ้



1. เขา้ใจท าไมตอ้งท าความ

สะอาดอากาศ

2. เขา้ใจประโยชนข์อง 

Atmosphere

3. การบ ารุงรกัษา 

Atmosphere

4. การสาธติสนิคา้

5. การท าการตลาดผลติภณัฑ ์

วตัถปุระสงค ์
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วดัคา่เฉลีย่ล่าสุด*ในเขตเทศบาล

นครเชยีงราย ได ้

213 ไมโครกรมั ตอ่ 1 ลูกบาศก ์

เมตร

เกนิคา่มาตรฐาน 120 ไมโครกรมั

ตอ่ 1 ลูกบาศกเ์มตร* วดัปรมิาณความหนาแน่น วนัที ่10

ม.ีค. 2553



องคป์ระกอบอากาศ

กา๊ซคารบ์อนได ้

ออกไซดแ์ละ

กา๊ซเฉื่อย 0.97%

ไอน ้า ฝุ่ นละออง

และจลุนิทรยีต์า่งๆ

ไนโตรเจน 78%

ออกซเิจน 21%

ไนโตรเจน ออกซเิจน

ไอน ้า ฝุ่ นละอองและจลุนิทรีย์ตา่งๆ ก๊าซคาร์บอนไดอ้อกไซดแ์ละก๊าซเฉือ่ย

ทีม่า : 

www3.ipst.ac.th
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ท าไมตอ้งท าความสะอาดอากาศ
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มลพษิทางอากาศ 

(Air Pollution)
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“ภยัคกุคามจาก

สภาพแวดลอ้ม

ทีส่ าคญัทีสุ่ดของประเทศไทย

คอื มลพษิทางอากาศในเขต

เมอืง”
ทีม่า : กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม
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 โอโซน (O3)

 สารตะก ัว่

 ไดออกซนิ

 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10

ไมครอน

สารกอ่มลพษิ
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PM10 และ  PM2.5

ฝุ่นละออง (SPM)

Suspended Particular 

Matter)

ทีม่า : วารสารวชิาการ กระทรวง

สาธารณสุข
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- ฝุ่น

-แอสเบสตอส

ทีม่า : วารสารวชิาการ กระทรวงสาธารณสุข

อนัตรายฝุ่นละออง

ตอ่มนุษย ์
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แนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพฯ

ทีม่า : กรมควบคุมมลพษิ 

กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม
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แหล่งก าเนิดปัญหาคณุภาพ

อากาศ

1.ภายใน

อาคาร

2.ภายนอก

อาคาร
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ภายนอกอาคาร
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ภายในบา้น

ภายใน

ส านกังา

น

ภายนอกอาคาร
ภายในรถ

14



“อากาศภายในอาคาร 

ปนเป้ือน

มากกวา่ภายนอกอาคาร 2 -

5 เท่า”  
ทีม่า : ส านกังานพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มสหรฐัอเมรกิา
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ภายในอาคาร
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วธิป้ีองกนั

● การท าความสะอาด

● การระบายอากาศ 

● การกรองอากาศ

17



เทคโนโลยเีคร ือ่งกรองอากาศ

• การกรอง

• ก าจดักลิน่
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เทคโนโลยกีารกรองอากาศ

1.แบบใชแ้ผ่นกรอง

2.แบบใชไ้ฟฟ้าสถติ

3.แบบใชป้ระจไุฟฟ้าลบ

4.แบบใชแ้ผ่นกรองฉาบ

ไฟฟ้าสถติ
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แบบใชแ้ผ่นกรอง
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แบบใชแ้ผ่นกรอง

ขอ้ดี

● กรองสิง่ปนเป้ือนขนาด > 0.3 

ไมครอน

● กรองไดด้ใีนระยะยาว

● ไม่ตอ้งบ ารุงรกัษามาก 

● เปลีย่นเมือ่สกปรก

● ประหยดัไฟ
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ขอ้เสยี 

● แผ่นกรอง/มอเตอรท์ีใ่ชข้นาดใหญ่

● จ ากดัการท าความสะอาด

แบบใชแ้ผ่นกรอง
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แบบใชไ้ฟฟ้าสถติ
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แบบใชไ้ฟฟ้าสถติ

ขอ้ดี

• ประสทิธภิาพการกรองปาน

กลาง - สูง

• ความตา้นทานการไหลเวยีน

อากาศต า่ 

• ไม่ตอ้งเปลีย่นแผน่กรอง 

ประหยดัไฟ 24



ขอ้เสยี

• ประสทิธภิาพลดลง เมือ่มสีิง่

ปนเป้ือนสะสม

• ตอ้งบ ารุงรกัษามาก 

• สง่เสยีงดงัเมือ่แผน่สกปรก

• ใหโ้อโซน

แบบใชไ้ฟฟ้าสถติ
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แบบใชป้ระจไุฟฟ้าลบ
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การกรองแบบใชป้ระจไุฟฟ้าลบ

ขอ้ดี

• ประหยดัไฟมาก

• ไม่ตอ้งเปลีย่น หรอืท าความ

สะอาด

27



การกรองแบบใชป้ระจไุฟฟ้าลบ

ขอ้เสยี

• ประจลุบสะสม

• เกดิโอโซน

• ดสี าหรบัหอ้งเล็ก
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แบบใชแ้ผ่นกรองฉาบไฟฟ้า

สถติ
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แบบใชแ้ผ่นกรองฉาบไฟฟ้าสถติ

ขอ้ดี

•ประสทิธภิาพปานกลาง 

- สูง

•อากาศผ่านแผ่นกรองได้

ด ี

•ไม่ตอ้งท าความสะอาด

•ประหยดัไฟ 30



ขอ้เสยี

•ประสทิธภิาพลดลงเมือ่ฝุ่น

มาก

•คา่บ ารุงรกัษาสูง

แบบใชแ้ผ่นกรองฉาบไฟฟ้าสถติ
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เทคโนโลยกี าจดักลิน่

-คารบ์อนกมั

มนัต ์

- เคร ือ่งผลติ

โอโซน 32



คารบ์อนกมัมนัต ์

ขอ้ดี

•ขจดักลิน่อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

•อายุการใชง้านนาน

•ไม่ตอ้งบ ารุงรกัษาใดๆ
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ขอ้เสยี

•การท างานลดลงเมือ่มี

ความชืน้

•ใชค้ารบ์อนปรมิาณมาก

คารบ์อนกมัมนัต ์
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เคร ือ่งผลติโอโซน

ขอ้ดี

• ไม่ตอ้งเปลีย่นแผน่กรอง

• เคร ือ่งขนาดเล็ก

• ประสทิธภิาพดใีนหอ้ง

ขนาดใหญ่
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ขอ้เสยี

•ระคายเคอืงตอ่เยือ่บุตา่งๆ 

•ใชโ้อโซนมากเพือ่ขจดักลิน่

• เพิม่สารประกอบอนัตรายในอากาศ

เคร ือ่งผลติโอโซน
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ท าไมตอ้งเป็น

ATMOSPHE

RETM
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ท าไมตอ้ง 

ATMOSPHERETM

นกัวทิยาศาสตร ์+ 

ชา่ง 53 คน

37



สทิธบิตัร > 500

ฉบบั 38



เคร ือ่งกรองอากาศ ATMOSPHERE®ทดสอบความน่าเชือ่ถอื
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โรงงานผลติ
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• สมาคมผูผ้ลติเคร ือ่งใชภ้ายในบา้น

(Association of Home Appliance 

Manufacturers)รบัรองดา้นปรมิาตรการท าความสะอาด อากาศ

ตอ่นาท ี 

(Clean Air Delivery Rate - CADR) 

เคร ือ่งกรองอากาศ ATMOSPHERE

www.aham.org/consumer/
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เคร ือ่งกรองอากาศ 

ATMOSPHERETM

ผ่านการรบัรองจาก Energy 

Star®
ไดร้บัมาตรฐาน EPA ส าหรบัประสทิธภิาพ

ดา้นการประหยดัพลงังาน 
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ฉลาดสะอาด เงียบ พลงั

เทคโนโลย ีATMOSPHERETM

CLARUS TM

FILTRATION

SYSTEM

PUREFLO

W TM

SILENT 

OPERATI

ON 

SYSTEM

TURBO 

POWER

INTELLI-

SENSE
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CLARUS

FILTRATION
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เทคโนโลยกีาร

กรองขัน้ที ่1 : กรองหยาบ (Pre 

Filter)

ขัน้ที ่2 : กรองฝุ่น 

(Particulate Filter)

ขัน้ที ่3 : กรองกลิน่ 

(Carbon Filter)
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แผ่นกรองฝุ่นแผ่นกรองหยาบ

อากาศเขา้

แผ่นกรองกลิน่

อากาศ

ออก

การท างานแผ่นกรอง
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แผ่นกรอง

หยาบ

 ก าจดัฝุ่นละอองขนาด

ใหญ่

 ไม่ตอ้งถอดเปลีย่น

 ถอดท าความสะอาดได้
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แผ่นกรอง

ฝุ่น

 กรองสิง่ปนเป้ือนขนาด 

0.009 ไมครอน

 ก าจดัสิง่ปนเป้ือน ถงึ 99.99 

%

 ลดสิง่ปนเป้ือนทีอ่นัตราย 84 

ชนิด
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แผ่น

กรองฝุ่น

ยาว 8.5 เมตร

อายุการใชง้าน 3 

เดอืน ถงึ 5 ปี
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รายการก าจดัสิง่

ปนเป้ือน
ควนับุหร ี่

ไมโคแบคเทอรยีม ทูเบอร ์

ซโูลซสิ โรโดทูรูลา

วารเิซลลา-ซอ

สเตอร ์ไวรสั ฮคิโกร ี

ฝุ่นละออง ซโูดโมนาส  เอรูจโินซา

แซคคาโรไมเซส เซเร

ไวเซยี

วารโิอลา  

(ฝีดาษ) อติาเลยีน ไซเปรส

สารกอ่ภูมแิพจ้ากแมว

สตาฟีโลคอคคสั เอพเิดอร ์

มดิสิ

สตาชโีบไทรส ์ชาร ์

ทารมั อรโิซนา ซดีาร ์ เจแปนิส ซดีาร ์

สารกอ่ภูมแิพจ้ากแมลงสาบ สเตรป็โตคอคคสั นิวโมเนีย อดโินไวรสั

อรโิซนา ไซ

เปรส

ลคิวดิแดมบาร ์

(ตน้กมั)

สารกอ่ภูมแิพจ้ากสุนขั

คลาโดสปอเรยีม สฟาเอ

โรสเพอรม์มั โคลฟิาจ เอม็เอส 2 แบลด ไซเปรส มกัเวริท์

สารก่อภูมแิพจ้ากไรฝุ่น ชนิด Der 

pl & Der fl แอบซเิดยี โคโรนาไวรสั (ซารส์) เบริช์ มลัเบอรร์ ี

ลาเท็กซ ์ อเครโมเนียม คอ็กแซคกไีวรสั ซดีาร ์ เน็ทเทลิส ์

เศษรงัไหม

อลัเทอรน์าเรยี  อลัเทอรน์า

ตา ฮานแทน ไวรสั ไซเปรส ออรช์ารด์ กราส

บาซลิลสั ซบัทลิสิ สปอร ์ เอสเพอรก์ลิลสั อนิฟลูเอนซา เอ ไวรสั แดนดเีลยีน เปเปอร ์มลัเบอรร์ ี

บอรเ์ดเทลลา เพอรทุ์สซสิ สปอรข์า้วโพด เมสเลส ไวรสั ดเีสริท์ แรก็วดี ละอองเกสร

ชลาไมเดยี พสทิตาซี เอก็โซเฟียลา มมัพส์ ไวรสั เอลม์ แรก็วดี

โครเีนแบคเทอเรยีม ดฟิเทอ

ร ี

ฮสิโทพลาสมา แคปซู

ลาตมั พารโ์วไวรสั บ1ี9 ฟอลส ์แรก็วดี ชอ็รต์ แรก็วดี

ฟรานซเิซลลา ทูลาเรนซสิ มูเคอร ์ พลมับอีสั ไรโนไวรสั

ไจแอนท ์แร็

กวดี สแลนเดอร ์แรก็วดี

เรสไพราโทร ีซนิไซ
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เคร ือ่ง Atmosphere เราใชต้วัแทนสิง่

ปนเป้ือน คอื Latex Microsphere แทน

อนุภาคขนาด 0.009-0.0097 ไมครอน ในการ

ทดสอบ ซึง่ขนาดดงักล่าวมขีนาดเล็กกวา่เชือ้

ไวรสัไขห้วดัใหญ่ ซึง่มขีนาด .098 ไมครอน

อย่างไรกต็าม เราไม่สามารถบอกไดว้า่เคร ือ่ง

กรองอากาศ Atmosphere ป้องกนัการเกดิโรค

ไขห้วดัใหญ่จากเชือ้ชนิดตา่ง ๆ

เพราะอาจจะมเีชือ้ไวรสับางส่วนทีไ่ม่ไดถู้กดูด

เขา้เคร ือ่ง โดยเกาะอยู่ตามวตัถเุฟอรนิ์เจอร ์

ตา่งๆในหอ้งเมือ่เราไปสมัผสัและมาจบับรเิวณ

ตา ปากกจ็ะน าเชือ้เขา้รา่งกายได้
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แผ่นกรองกลิน่

บรรจดุว้ยคารบ์อนกมัมนัต ์

หนกั 1,900 กรมั                                    

(มขีนาดเท่ากบั 226 สนาม

ฟุตบอล)การ
55



 

1 

2 

3 

โครงสรา้งคารบ์อนกมัมนัต ์
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เม็ดคารบ์อนทัว่ไป เม็ดคารบ์อนกมัมนัต ์

คารบ์อนกมัมนัต ์
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เปลีย่นทุก 4 เดอืน 

ถงึ 1 ปี

แผ่นกรองกลิน่
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PUREFLOW
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เงียบ . . .

Atmosphere ความเงียบเพยีง 

28 เดซเิบล
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เงียบ . . . 61



เทคโนโลย ีPURE 

FLOW
TM

62

- ไฟเพยีง 3.2 วตัต ์ทีแ่รงลม

ระดบัที ่1

- ต า่กวา่ 1 วตัต ์ทีโ่หมด

พรอ้ม

- มอเตอร ์– พดัลม ออกแบบ

พเิศษ



3.2 7.4 15 29 51

พลงังานทีใ่ช ้

(วตัต)์
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INTELLI-SENSE
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• ต ัง้คา่ระบบ เพยีง

สมัผสัเดยีว

• เคร ือ่งวดัปรมิาณ

ฝุ่น

INTELLI-SENSE TM
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พลงัเทอรโ์บพลงัเทอรโ์บ
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พลงัเทอรโ์บ

• 7.1 ลบ.เมตร /นาท ี

• หอ้งขนาด 36 ตร.เมตร ใน 30 
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CADR: Clean Air Delivery 

Rate
อตัราการท าความสะอาดอากาศตอ่นาที

68



พลงั

ระดบั 1 ระดบั 2

ความแรงลมต า่สุด

ระดบั 5

TURBO

การปรบัระดบัความแรงลม

ระดบั 4ระดบั 3
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การวดัระดบัความสะอาดของอากาศ
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ฝุ่นมากฝุ่นน้อย
71



การต ัง้เวลา (TIMER)

30 นาที 2 ช.ม. 4 ช.ม 8 ช.ม. 12 ช.ม.           ไมต่ ัง้เวลา

กด กด กด กด

กด กด

30 นาที 2 ช.ม. 4 ช.ม 8 ช.ม. 12 ช.ม.           ไมต่ ัง้เวลา
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ฉลาดสะอาด เงียบ พลงั

ทบทวน

CLARUS TM

FILTRATION

SYSTEM

PUREFLO

W TM

SILENT 

OPERATI

ON 

SYSTEM

TURBO 

POWER

INTELLI-

SENSE

73



ใบ

รบัประกนั

A Revolution in Water Treatment
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1. ฝาครอบเคร ือ่ง

2. แผ่นกรองหยาบ

3. แผ่นกรองฝุ่น

4. แผ่นกรองกลิน่

5. ทีก่รองตวั

เซน็เซอรฝุ่์น

6. ตวัเคร ือ่ง

7. รโีมท

8. คูม่อื/ใบ

สว่นประกอบตา่งๆ ของ 
ATMOSPHERE

TM

1 2 3 4

6

7

5

8

92
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สญัลกัษณต์า่งๆ

1. สญัญาณไฟแจง้เตอืนและ
ปุ่มรเีซต็

2. ปุ่มต ัง้เวลาท างาน

3.   ปุ่มปรบัระดบัความ
แรงลม

1 2 3
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สญัลกัษณต์า่งๆ

4. ปุ่มการท างานแบบ

เทอรโ์บ

5. แผงสญัญาณ

เซน็เซอรฝุ่์น

4 6 75

6. ปุ่มการท างานแบบ

อตัโนมตัิ

7.  ปุ่มเปิด/ปิด 
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การท าความสะอาด

80



การท าความสะอาด

• แผ่นกรองหยาบ

•ทีก่รองตวั

เซน็เซอรฝุ่์น

• ตวัเคร ือ่ง

81



- ทุก 2 – 12
เดอืน

- สญัญาณแจง้

แผ่นกรองหยาบ

82



ตวัเซน็เซอรฝุ่์น

83



ตวัเคร ือ่ง

- ผา้ชบุ LOC

- ไม่ควรใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ี
ฤทธิก์ดักรอ่น

84



อายใุชง้าน
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แผ่นกรองหยาบ

86

1. ชัว่โมงท างานตอ่วนั(Work 
hour/day)

2. ระดบัความแรงลม (Speeds)

ทุกๆ 2-12 เดอืน

ท าความสะอาดพรอ้มกบัทีก่รองตวัเซน็เซอร ์

ฝุ่น



แผ่นกรองฝุ่น

1. ชัว่โมงท างานตอ่วนั(Work 
hour/day)

2. ระดบัความแรงลม (Speeds)

3. เซน็เซอรฝุ่์น (Dust Level)

3 เดอืนถงึ 5 ปี   

ใชน้้อย หรอืไม่มสีญัญาณเตอืน 
เปลีย่นทุก 5 ปี
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1. ชัว่โมงท างานตอ่วนั(Work 
hour/day)

2. แรงลมของการท างาน(Speeds)

ต ัง้แต ่4 ถงึ 12 เดอืน
ใชน้้อย หรอืไม่มสีญัญาณเตอืน
เปลีย่นทุกปี

แผ่นกรองกลิน่
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การแกไ้ขเบือ้งตน้

116



สิง่ผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้

• ไฟคา้งทีแ่ผงสญัญาณ

เซน็เซอรฝุ่์น

• ลมไม่ออกเมือ่เปิดเครือ่ง

• เสยีงรอ้งเตอืนเมือ่กดปุ่ม

ใดๆ 

• แผน่กรองฝุ่นชืน้หรอืมี

กลิน่อบั

• เคร ือ่งท างาน 30 นาที

แลว้หยุด
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สาเหตุ : ฝุ่นเกาะ

มากไป

119



แกปั้ญหา

เบือ้งตน้

119



สาเหต ุ: เซน็เซอรอ์าจท างาน

ผดิปรกติ

120



การแกปั้ญหา

เบือ้งตน้
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ลมไม่ออก

เคร ือ่ง
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เสยีงรอ้งเมือ่กด

ปุ่มใดๆ

รเีซต็หรอืยงั 

.....? 123



การรเีซต็

เคร ือ่ง

114



แผ่นกรองฝุ่นชืน้หรอืมี

กลิน่อบั

สาเหตุ

- อยู่ในทีอ่บัชืน้

- สถานทีม่คีวนัหนาแน่น

การแกไ้ข

- ตากแผ่นกรองในทีล่ม

ถา่ยเทสะดวก

- ไม่สามารถท าใหก้ลิน่

หายไป 100%

- เปลีย่นกลิน่ใหม่หากวา่

กลิน่ไม่หาย
124



ขอ้แนะน าในการใชง้าน

• เสยีบปล ัก๊ไวต้ลอด

• เลีย่งไวใ้กลแ้หล่งความรอ้น

• เลีย่งบรเิวณ คราบเขม่าน ้ามนั ควนับุหร ี่

หนาแน่น

• หากมกีารเคลือ่นยา้ยต าแหน่งการวางแอท
โมสเฟียร ์ใหถ้อดแผ่นกรองฝุ่นและกลิน่
ออกมากอ่น เพือ่ป้องกนัการกระแทกท าให้
ผงคารบ์อนแตกกระจาย

102



การสาธติสนิคา้



ขัน้ตอนการท าการตลาด



5 ขัน้ตอนในการขาย  

1. วางแผนและวเิคราะหลู์กคา้ (Planning & Qualify)

2. ทกัทายแนะน าตวั (Introduction)

3. น าเสนอสนิคา้ (Presentation)

4. สาธติสนิคา้ (Demonstration)

5. ปิดการขาย (Closing)



ขัน้ตอนที ่1 (ท าเป็น

การบา้น)
 การวางแผนและวเิคราะหลู์กคา้ (Planning & Qualify)

 หารายชือ่ผูมุ้่งหวงั 50 ราย พรอ้มเบอรโ์ทร

 วเิคราะห ์M.A.N.S.

 สิง่ทีผู่มุ้่งหวงัชอบ / สนใจ

 เตรยีมอปุกรณส์าธติใหพ้รอ้ม

 โทรนดั / นดัดว้ยวาจา



รายชือ่ผูมุ่้งหวงั (Prospect List)
ล ำดบั ชือ่-สกลุ (ชือ่เลน่) เบอรโ์ทร ทีอ่ยู่ ส ิง่ท ีส่นใจ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



ขัน้ตอนที ่2

(ภาคสนาม)
 ทกัทายแนะน าตวั (Introduction)

 กล่าวค าทกัทาย / แจกนามบตัร (ของช ารว่ย

 พูดคยุอุน่เคร ือ่ง (WARM UP)

 พูดเปิดใจ

 จดัทีน่ั่งใหเ้หมาะสม



ขัน้ตอนที ่3

 น าเสนอสนิคา้ (PRESENTATION)

 น าเสนอรายละเอยีดใหก้บัผูมุ้่งหวงั

 อา่นดว้ยความกระตอืรอืรน้

 ยงัไม่ตอบค าถาม



ขัน้ตอนที ่4

 สาธติสนิคา้ (DEMONSTRATION)

 สาธติดว้ยความกระตอืรอืรน้ 

 ใหผู้มุ้่งหวงัมสีว่นรว่มในการสาธติ

 ท าทุกข ัน้ตอนใหช้ดัเจน

 ยงัไม่ตอบค าถาม

 ใหค้วามสนใจตอ่ผูช้มการสาธติตลอดเวลา



ขัน้ตอนที ่5

 ปิดการขาย (CLOSING)

 เปิดสมุดราคา    

 พูดวลปิีดอย่างน้อย 2 คร ัง้  

 ตอบขอ้โตแ้ยง้

 เกบ็อปุกรณส์าธติ / พูดคยุผอ่นคลาย

 น าผูมุ้่งหวงัดว้ยท่าทาง (TAKE ACTION)

 พูดวลปิีด (ไม่มคีวามเสีย่ง)


