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“กังหันน�้ำชั ยพัฒนา สู่การแก้ปัญหามลพิษทางน�้ำ”
กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู ้เรียน
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงเป็ น บุ ค คลส�ำคั ญ ที่ น�ำความรู ้ จ ากศาสตร์ ต ่ า งๆ
มาใช้แก้ปญ
ั หา ทัง้ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาทีด่ นิ การคมนาคม โดยพระราชทาน
โครงการมากกว่า 2,000 โครงการ เพื่อขจัดและบรรเทาความทุกข์ยาก และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์
อีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญและมีพระราชด�ำริในการแก้ไข คือ ปัญหามลพิษทางน�้ำหรือปัญหาน�้ำเสีย
ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาการใช้เครื่องกลเติมอากาศที่เรียกกันว่า “กังหันน�้ำชัยพัฒนา” ซึ่งมีกลไกการท�ำงานที่เรียบง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย สามารถน�ำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพนำ�้ ตามสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ ทุกภูมภิ าคในประเทศไทย
เพือ่ พัฒนาแหล่งนำ�้ แก่ประชาชน และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้บ�ำบัดน�ำ้ เสียจากชุมชน น�ำ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้
เพิม่ ออกซิเจนให้กบั บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ทางการเกษตรได้อกี ด้วย
ในปัจจุบนั ปัญหาสิง่ แวดล้อมมีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด การแก้ปญ
ั หาต้องมีความเข้าใจ
สาเหตุของการเกิดปัญหาอย่างแท้จริง มีการวางแผนและแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ ซึง่ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหานัน้ ประสบผล
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย และป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามมาได้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดแก่ผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ ปรากฎอยูใ่ นสาระที่ 4 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุม่ สาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีกระบวนการแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขัน้ ตอน โดยใช้
ความรูแ้ ละทักษะ รวมทัง้ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูล การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
การวางแผนและด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารแก้ปญ
ั หา และสุดท้ายคือการน�ำเสนอวิธี
การแก้ปญ
ั หา ซึง่ ผูส้ อนอาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน�ำปัญหามลพิษทางนำ�้ หรือปัญหานำ�้ เสีย และแนวทางการพัฒนาเครือ่ งกล
เติมอากาศมาใช้เป็นกรณีศึกษา ให้ผู้เรียนวิเคราะห์การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตัวอย่าง
นิตยสาร สสวท
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กรณีศึกษากังหันน�้ำชัยพัฒนา
การระบุปัญหา

ผูส้ อนอาจให้ผเู้ รียนท�ำการสืบค้นข้อมูล ท�ำความเข้าใจกับปัญหา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหานำ�้ เสีย เพือ่ ก�ำหนด
ขอบเขตของปัญหา ซึ่งการระบุปัญหานั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องเข้าใจปัญหา เข้าถึงผู้คนและพื้นที่ที่เกิดปัญหาน�้ำเสีย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�ำรัสต่อปัญหาน�ำ้ เสียว่า “…ภายใน 10 ปีทผี่ า่ นมา
ได้สงั เกต เพราะว่าบางทีกข็ นึ้ เฮลิคอปเตอร์วนกรุงเทพหลายครัง้ ตรงไหนทีม่ คี ลอง โดยเฉพาะคลองพระโขนงแล้วก็ตรงปลาย
คลองผดุงกรุงเกษมมันออกมาเป็นสีด�ำ  เดี๋ยวนี้แม่น�้ำเจ้าพระยาด�ำทั้งอันคือไม่เป็นบางแห่ง เพราะว่าสิ่งโสโครกออกมา
ก็ลงไปในทะเล ลงไปในทะเลก็ไปท�ำให้ทะเลโสโครก ปลาก็ตาย เมื่อปลาตายก็ประกอบตัวขึ้นเป็นสิ่งโสโครกโดยการเน่า
มันไม่สามารถที่จะท�ำให้ได้วงจรที่ว่าสิ่งโสโครกกลายเป็นสิ่งดี เช่นเป็นปุ๋ย แล้วก็ไม่สามารถที่จะท�ำให้สลาย อันนี้เป็นต้นเหตุ
ของสิ่งโสโครก…” (พระราชด�ำรัส, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532)
จากพระราชด�ำรัสของพระองค์ พบว่าสาเหตุหนึง่ ของปัญหาคือ การทิง้ สิง่ ปฏิกลู ลงไปในแหล่งน�ำ้ จนเกิดมลพิษทางน�ำ้
คือ สภาพน�้ำเสื่อมคุณภาพ น�้ำมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพธรรมชาติ จนมีสภาพที่เลวลง เนื่องจากมีการปนเปื้อน
ของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์อยู่มาก น�้ำมีสีผิดปกติไปจากเดิม มีกลิ่นเหม็น มีเศษขยะลอยอยู่บนผิวน�้ำ รวมทั้งน�้ำ
มีอุณหภูมิสูงผิดปกติจนไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ ไม่เหมาะต่อการบริโภคและอุปโภคของมนุษย์
การรวบรวมข้อมูล

ผู้สอนเสนอแนะให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล จากการสืบค้นผู้เรียนอาจได้ข้อมูลว่า พระองค์ทรงหา
วิธีการแก้ปัญหาที่หลายหลาก ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย เช่น การใช้น�้ำดีไล่น�้ำเสีย การบ�ำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ ในระยะแรก
ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2530 ทรงแนะน�ำให้ใช้น�้ำที่มีคุณภาพดี ช่วยบรรเทาและขับไล่น�้ำเสีย ประกอบกับทดลองใช้ผักตบชวา
กรองนํ้าเสียในบึงมักะสัน ซึ่งผักตบชวาสามารถดูดซับโลหะหนัก และเป็นตัวกรองสารพิษและความโสโครกได้ แต่ต้อง
หมั่นน�ำผักตบชวาออกจากบึงทุกๆ 10 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดดที่จะส่องลงไปในบึง
เมือ่ มีการสร้างทางด่วนมหานครโดยมีแนวผ่านบึงมักกะสัน ท�ำให้ผกั ตกชวาไม่ได้รบั แสงแดดเช่นเดิม ไม่สามารถสังเคราะห์แสง
และปล่อยออกซิเจนให้แบคทีเรียได้เพียวพอต่อการน�ำมาใช้ในการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นนํา้ เสีย ท�ำให้การใช้วธิ ที างธรรมชาติ
ไม่สามารถลดปัญหาดังกล่าวลงได้ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ทรงพระราชทานรูปแบบและพระราชด�ำริเรือ่ งการแก้ไข
ปัญหาน�้ำเสีย โดยการเติมออกซิเจนให้กับแหล่งน�้ำเสีย ซึ่งทรงได้รับแรงบันดาลใจจาก “หลุก” กังหันวิดน�้ำไม้ไผ่ตาม
ภูมิปัญญาทางภาคเหนือ โดยเครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้าง การขนส่ง การติดตั้ง การใช้งาน การซ่อม
บ�ำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศ แบบไทยท�ำไทยใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ และจะต้องมี
ราคาประหยัด
หลักการการเติมอากาศ

การเติมออกซิเจน (Oxygenation) หรือการเติมอากาศ
(Aeration) เปนหัวใจส�ำคัญของการแก้ปัญหาน�้ำเสียของแหล่งน�้ำ
เพราะหากแหล่งนำ�้ ใดขาดออกซิเจน จุลนิ ทรียท งั้ หลายก็ไมสามารถ
ทํางานได ในขณะทีแ่ หล่งน�ำ้ ใดมีปริมาณออกซิเจนละลายน�ำ้ อยูม่ าก
จะท�ำให้จลุ นิ ทรียส ามารถย่อยสลายสารอินทรียท์ อี่ ยูใ่ นแหล่งน�ำ้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การเพิม่ การละลายออกซิเจนในแหล่งน�ำ้
ท�ำได้โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส (Interfacial Area) ระหวางอากาศ
กับนำ�้ ใหม คี า มากทีส่ ดุ จึงมีแนวคิดในการสร้างเครือ่ งกลเติมอากาศ
ที่ได้แนวความคิดมาจาก “หลุก” กังหันวิดน�้ำไม้ไผ่ตามภูมิปัญญา
ทางภาคเหนือ
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ภาพ 1 “หลุก” กังหันวิดน�้ำไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาทางภาคเหนือ
ที่มา https://twitter.com/samrujlok
ปีที่ 46 ฉบับที่ 212 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

จากแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยใช้หลักการการเติมอากาศ จึงทรงออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศ
ทั้งหมด 9 รูปแบบ ได้แก่ RX1-RX9 โดยค�ำว่า RX ย่อมาจาก Royal Experiment ซึ่งทุกต้นแบบได้น�ำหลักการเพิ่มการละลาย
ออกซิเจนให้กับแหล่งน�้ำเสีย โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับน�้ำเสียให้ได้มากที่สุด และการท�ำงานร่วมกับ
จุลินทรีย์ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย
1. RX-1 เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศ
ลงไปใต้ น�้ ำ และกระจายฟอง เป็ น เครื่ อ งกลเติ ม อากาศ
ที่ออกแบบท่อซึ่งมีการเจาะรูเล็กๆ ไว้ เพื่อปล่อยอากาศออก
มาเติมให้กบั นำ�้ เสีย โดยใช้วธิ อี ดั อากาศเข้าไปทีท่ อ่ น�ำอากาศ
แล้วแบ่งแยกออกกระจายตามท่อที่เจาะรูไว้

4. RX-4 เครือ่ งกลเติมอากาศแรงดันนำ�้ (ชัยพัฒนา
เวนจูรี่) เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ปั๊มแบบจุ่ม (ไดโวร์)
เป็นตัวขับเคลื่อนน�้ำให้ไหลออกไปตามท่อจ่ายน�้ำ โดยที่
ปลายท่อจะท�ำเป็นคอคอดเพือ่ ดูดอากาศจากข้างบนผสมกับ
น�้ำที่อัดลงด้านล่าง

ภาพ 2 เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไปใต้น�้ำ
และกระจายฟอง (RX-1)

ภาพ 5 เครื่องกลเติมอากาศแรงดันน�้ำ (RX-4)

2. RX-2 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุนช้าแบบ
ทุ่นลอย หรือกังหันน�้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศ
แบบทุ ่ น ลอย มี ใ บพั ด ขั บ เคลื่ อ นน�้ ำ หมุ น รอบเป็ น วงกลม
ส�ำหรับขับเคลื่อนน�้ำและวิดน�้ำขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอย
เพื่อให้สัมผัสกับอากาศ

ภาพ 3 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำแบบหมุนช้า
หรือ “กังหันน�้ำชัยพัฒนา” (RX-2)

5. RX-5 เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูด
อากาศลงใต้นำ�้ (ชัยพัฒนาแอร์เจท) เป็นเครือ่ งกลเติมอากาศ
ที่ใช้ใบพัดหมุนอยู่ใต้น�้ำส�ำหรับขับเคลื่อนน�้ำให้เกิดการปั่น
ป่วน และมีความเร็วสูงสามารถดึงอากาศจากด้านบนลงมา
สัมผัสกับน�้ำด้านล่าง

ภาพ 6 เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใต้น�้ำ (RX-5)

6. RX-6 เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน�้ำ สั ม ผั ส
3. RX-3 เครื่องเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุน อากาศ (เครื่องตีน�้ำชัยพัฒนา) เป็นเครื่องกลเติมอากาศ
ใต้น�้ำ (ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์) เป็นเครื่องกลเติมอากาศ ทีใ่ ช้ใบพัดตีนำ�้ ให้กระจายเป็นฝอยเพือ่ ให้นำ�้ สัมผัสกับอากาศ
แบบทุ่นลอย ใช้วิธีอัดอากาศลงไปใต้น�้ำแล้วแยกกระจาย ด้านบน
โดยแยกออกเป็น 8 ท่อ

ภาพ 4 เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุนใต้น�้ำ
(RX-3)
นิตยสาร สสวท

ภาพ 7 เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน�้ำสัมผัสอากาศ (RX-6)
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7. RX-7 เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัดน�้ำ
ลงไปที่ใต้ผิวน�้ำ (ชัยพัฒนาไฮโดรแอร์) เป็นเครื่องกลเติม
อากาศ ที่ใช้ปั๊มน�้ำจากข้างใต้น�้ำขึ้นมาสัมผัสอากาศแล้วขับ
ดันน�้ำดังกล่าวลงสู่ใต้ผิวน�้ำอีกครั้ง ซึ่งจะท�ำให้น�้ำด้านล่าง
เกิดการปั่นป่วน

9. RX-9 เครือ่ งกลเติมอากาศแบบกระจายน�ำ้ สัมผัส
อากาศ (น�้ำพุชัยพัฒนา) เป็นเครื่องกลเติมอากาศ ที่ติดตั้ง
มอเตอร์ไว้ด้านบน แล้วต่อเพลาขับเคลื่อนเพื่อไปหมุนปั๊มน�้ำ
ทีอ่ ยูใ่ ต้นำ�้ เมือ่ เครือ่ งท�ำงานปัม๊ นำ�้ จะดูดนำ�้ แล้วอัดเข้าท่อส่ง
ไปยังหัวกระจายน�ำ้ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นวงกลมเจาะรูไว้โดยรอบ
โดยนำ�้ จะมีแรงดันสูงท�ำให้นำ�้ พุง่ ผ่านรูเจาะขึน้ ไปสาดกระจาย
สัมผัสกับอากาศด้านบนผิวน�้ำได้

ภาพ 8 เครื่องกลเติมอากาศระบบดูดและอัดน�้ำลงใต้ผิวน�้ำ
(RX-7)

8. RX-8 เครื่องมือจับเกาะจุลินทรีย์ (ชัยพัฒนา
ไบโอ) เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ โดยใช้เส้นเชือก เป็น
วัสดุตัวกลางส�ำหรับให้จุลินทรีย์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพื่อการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำเสีย

ภาพ 10 เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายน�้ำสัมผัสอากาศ
(RX-9)
ที่มา http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/document/Nai_Luang/
การทรงงาน1.pdf

ภาพ 9 เครื่องมือจับเกาะจุลินทรีย์ (RX-8)

การวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา

จากการสืบค้นพบว่า กรมชลประทานรับสนอง
พระราชด�ำริในการศึกษาและสร้างต้นแบบ และวางแผนน�ำ
ไปติดตั้งใช้ในสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย โดยก�ำหนดระยะเวลาศึกษา 4-5 ปี เช่น
• RX-2 ติดตั้งที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
• RX-3 ติดตั้งที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
		
และในบ่อข้างอาคารชัยพัฒนา ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
• RX-5 ติดตั้งที่ อยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส
		
และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
โดยมีค่าที่ต้องท�ำการตรวจวัดก่อนและหลังท�ำการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศในแบบต่างๆ เช่น ลักษณะน�้ำเสียที่
เปลี่ยนแปลง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน�้ำ (DO)
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การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา

ได้มกี ารน�ำเครือ่ งกลเติมอากาศทัง้ 9 แบบ ไปติดตัง้ ใช้งานกับระบบบ�ำบัดนำ�้ เสียตามสถานทีต่ า่ งๆ และมีการปรับปรุง
และพัฒนาต้นแบบอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลการทดลองใช้พบว่าเครื่องกลเติมอากาศที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด คือ กังหันน�้ำ
ชัยพัฒนา (RX2)
กังหันชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย สามารถปรับตัวขึ้นลงได้ตามระดับ
ขึ้น-ลงของน�้ำ ประกอบด้วยซองวิดน�้ำ มีใบพัดที่ออกแบบเป็นซองตักน�้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จ�ำนวน 6 ซอง ถูกติดตั้ง
บนโครงเหล็ก มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า "เพลากังหัน" ซึ่งวางตัวอยู่บนตัวรองรับเพลา ที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอย
และมีระบบขับส่งก�ำลัง ด้วยเฟืองจานขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า ส�ำหรับขับเคลื่อนใบพัดน�้ำ ให้หมุน
รอบเป็นวงกลม ใช้หลักการวิดน�้ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในอากาศ ท�ำให้น�้ำเสียผสมกับอากาศได้อย่างทั่วถึง
ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน�้ำเสียได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้
กับน�้ำเสียยังช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน�้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ 11 เครื่องกลเติมอากาศ "กังหันน�้ำชัยพัฒนา"
ที่มา

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/246204

ระบบการท�ำงานของกังชัยน�้ำชัยพัฒนา
ตัวป้อน (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

พลังงานไฟฟ้า น้�ำเสีย

มอเตอร์สงก�
่ ำลังให้ใบพัดหมุน
วิดน้�ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็ น

น้�ำทีผ
ำบัดมีปริมาณ
่ านการบ�
่

ทีต
ำบัด
่ องการบ�
้

ฝอยในอากาศ เพื่อเพิม
่ พื้นที่
ผิวสัมผัสระหวางออกซิ
เจน
่
กับน้�ำเสีย

คาคุ
่ องการ
้
่ ณภาพน้�ำตามทีต

ขอมู
บ (Feedback)
้ ลยอนกลั
้
นิตยสาร สสวท
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ออกซิเจนสูงขึ้น

ในขณะเดียวกันก็ยังมีการพัฒนา ปรับปรุงกังหันน�้ำชัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีก 4 รูปแบบ การพัฒนากังหันน�้ำชัย
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานที่แตกต่างกัน
รูปแบบ 1
ซองน�้ำจะถูกขับเคลื่อนโดยใช้
ระบบขับส่งก�ำลังด้วยเฟืองจานโซ่
ร่วมกับเกียร์มอเตอร์ขนาด 1: 50
ใช้มอเตอร์ 2 แรงม้า

รูปแบบ 2
ซองน�้ำจะถูกขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ
ขับส่งก�ำลังด้วยชุดเกียร์ทดรอบ
ขนาด 1:300 ใช้มอเตอร์ 1 แรงม้า
ขับ 1 ข้าง

รูปแบบ 3
เหมือนรูปแบบ 1 แต่ใช้ในกรณีที่ต้องการ
ขับเคลื่อนแล่นไปตามแหล่งน�้ำด้วยตัวเอง
และแหล่งน�้ำนั้นไม่มีพลังงานไฟฟ้าเข้าถึง
ต้องใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยมีเจ้าหน้าที่
บังคับทิศทาง

รูปแบบ 4
ซองน�้ำจะถูกขับเคลื่อนด้วยชุด
เกียร์ทดรอบขนาด 1: 50 ร่วมกับ
เกียร์ทดแบบเฟืองตรง 1: 6
ใช้มอเตอร์ 2 แรงม้า

การน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

กังหันน�้ำชัยพัฒนา ได้มีการจดสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนสิทธิบัตร
เลขที่ 3127 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรเมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และในปัจจุบันมี
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้น�ำกังหันน�้ำชัยพัฒนาเข้าไปแก้ปัญหามลพิษทางน�้ำ เช่น วัด โรงพยาบาล
สถานที่ราชการ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คณะรัฐมนตรีจึงก�ำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น
วันนักประดิษฐ์ แห่งชาติ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และเพือ่ เป็นวันประวัตศิ าสตร์
แห่งการจดทะเบียนและการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก
ดังนั้น การแก้ปัญหามลพิษทางน�้ำด้วยหลักการการเติมอากาศด้วยเครื่องกลเติมอากาศกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ขึ้นมาได้นั้น ทรงได้น�ำความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบรูณาการเพื่อแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่าทรงออกแบบวิธีการแก้
ปัญหาหลายวิธี และน�ำไปทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขตลอดเวลา จนได้วิธีที่ดีที่สุด และยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องจาก
กังหันน�้ำชัยพัฒนารูปแบบแรก เพื่อน�ำมาใช้แก้ปัญหามลพิษทางน�้ำ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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