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“กังหันน�้าชัยพัฒนา สู่การแก้ปัญหามลพิษทางน�้า”
กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  

ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นบุคคลสำาคัญที่นำาความรู ้จากศาสตร์ต่างๆ  
มาใช้แก้ปัญหา ทัง้ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ การเกษตร การชลประทาน การพฒันาท่ีดนิ การคมนาคม โดยพระราชทาน
โครงการมากกว่า 2,000 โครงการ เพื่อขจัดและบรรเทาความทุกข์ยาก และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์  
อีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำาคัญและมีพระราชดำาริในการแก้ไข คือ ปัญหามลพิษทางนำ้าหรือปัญหานำ้าเสีย  
ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาการใช้เครื่องกลเติมอากาศที่เรียกกันว่า “กังหันนำ้าชัยพัฒนา” ซึ่งมีกลไกการทำางานที่เรียบง่าย แต่ม ี
ประสทิธภิาพสงูในการบำาบดันำา้เสยี สามารถนำามาใช้ในการปรบัปรงุคณุภาพนำา้ตามสถานทีต่่างๆ ทัว่ทกุภมูภิาคในประเทศไทย 
เพือ่พฒันาแหล่งนำา้แก่ประชาชน และสามารถนำามาประยกุต์ใช้บำาบดันำา้เสียจากชมุชน นำา้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้
เพิม่ออกซเิจนให้กบับ่อเพาะเลีย้งสตัว์นำา้ทางการเกษตรได้อกีด้วย 

ในปัจจุบนัปัญหาสิง่แวดล้อมมคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ และทรพัยากรท่ีมอียูอ่ย่างจำากดั การแก้ปัญหาต้องมคีวามเข้าใจ 
สาเหตขุองการเกดิปัญหาอย่างแท้จรงิ มีการวางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึง่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหานัน้ประสบผล
สำาเรจ็ตามเป้าหมาย และป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ตามมาได้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดแก่ผู้เรียน ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ซึง่ปรากฎอยูใ่นสาระที ่4 เทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี กลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560)  เพือ่ให้ผูเ้รยีนมกีระบวนการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางานอย่างเป็นขัน้ตอน โดยใช้
ความรูแ้ละทักษะ รวมทัง้ความคดิสร้างสรรค์ ความคดิวเิคราะห์ ความคดิสังเคราะห์ และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  การระบุปัญหา  การรวบรวมข้อมูล  การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา   
การวางแผนและดำาเนนิการแก้ปัญหา  การทดสอบ ประเมนิผล และปรบัปรงุแก้ไขวธิกีารแก้ปัญหา  และสดุท้ายคอืการนำาเสนอวิธี 
การแก้ปัญหา ซ่ึงผู้สอนอาจจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยนำาปัญหามลพิษทางนำา้หรอืปัญหานำา้เสยี และแนวทางการพัฒนาเครือ่งกล 
เติมอากาศมาใช้เป็นกรณีศึกษา ให้ผู้เรียนวิเคราะห์การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตัวอย่าง
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กำรรวบรวมข้อมูล

กำรระบุปัญหำ

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม กรณีศึกษำกังหันน�้ำชัยพัฒนำ

ผู้สอนเสนอแนะให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูล จากการสืบค้นผู้เรียนอาจได้ข้อมูลว่า พระองค์ทรงหา
วิธีการแก้ปัญหาที่หลายหลาก ในการบำาบัดนำ้าเสีย เช่น การใช้นำ้าดีไล่นำ้าเสีย การบำาบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ ในระยะแรก
ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2530 ทรงแนะนำาให้ใช้นำ้าที่มีคุณภาพดี ช่วยบรรเทาและขับไล่นำ้าเสีย ประกอบกับทดลองใช้ผักตบชวา 
กรองนำ้าเสียในบึงมักะสัน ซึ่งผักตบชวาสามารถดูดซับโลหะหนัก และเป็นตัวกรองสารพิษและความโสโครกได้ แต่ต้อง 
หมั่นนำาผักตบชวาออกจากบึงทุกๆ 10 สัปดาห์ เพ่ือไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดดท่ีจะส่องลงไปในบึง  
เมือ่มกีารสร้างทางด่วนมหานครโดยมีแนวผ่านบงึมกักะสนั ทำาให้ผกัตกชวาไม่ได้รบัแสงแดดเช่นเดมิ ไม่สามารถสงัเคราะห์แสง  
และปล่อยออกซเิจนให้แบคทเีรยีได้เพยีวพอต่อการนำามาใช้ในการย่อยสลายสารอนิทรย์ีในนำา้เสยี ทำาให้การใช้วธิทีางธรรมชาติ 
ไม่สามารถลดปัญหาดงักล่าวลงได้ เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2531 ทรงพระราชทานรปูแบบและพระราชดำาริเรือ่งการแก้ไข 
ปัญหานำ้าเสีย โดยการเติมออกซิเจนให้กับแหล่งนำ้าเสีย ซึ่งทรงได้รับแรงบันดาลใจจาก “หลุก” กังหันวิดนำ้าไม้ไผ่ตาม
ภูมิปัญญาทางภาคเหนือ โดยเครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้าง การขนส่ง การติดตั้ง การใช้งาน การซ่อม 
บำารุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศ แบบไทยทำาไทยใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ และจะต้องมี
ราคาประหยัด

ผู้สอนอาจให้ผูเ้รยีนทำาการสบืค้นข้อมลู ทำาความเข้าใจกบัปัญหา และวเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหานำา้เสยี เพือ่กำาหนด 
ขอบเขตของปัญหา ซึ่งการระบุปัญหานั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องเข้าใจปัญหา เข้าถึงผู้คนและพื้นที่ที่เกิดปัญหานำ้าเสีย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทรงมพีระราชดำารสัต่อปัญหานำา้เสยีว่า “…ภายใน	10	ปีทีผ่่านมา 
ได้สงัเกต	เพราะว่าบางทีกข็ึน้เฮลคิอปเตอร์วนกรงุเทพหลายครัง้	ตรงไหนทีม่คีลอง	โดยเฉพาะคลองพระโขนงแล้วกต็รงปลาย 
คลองผดุงกรุงเกษมมันออกมาเป็นสีด�า	 เดี๋ยวนี้แม่น�้าเจ้าพระยาด�าทั้งอันคือไม่เป็นบางแห่ง	 เพราะว่าสิ่งโสโครกออกมา
ก็ลงไปในทะเล	 ลงไปในทะเลก็ไปท�าให้ทะเลโสโครก	 ปลาก็ตาย	 เมื่อปลาตายก็ประกอบตัวขึ้นเป็นสิ่งโสโครกโดยการเน่า	 
มันไม่สามารถที่จะท�าให้ได้วงจรที่ว่าสิ่งโสโครกกลายเป็นสิ่งดี	เช่นเป็นปุ๋ย	แล้วก็ไม่สามารถที่จะท�าให้สลาย	อันนี้เป็นต้นเหตุ
ของสิ่งโสโครก…”	(พระราชดำารัส, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532) 

จากพระราชดำารสัของพระองค์ พบว่าสาเหตหุนึง่ของปัญหาคอื การท้ิงสิง่ปฏกิลูลงไปในแหล่งนำา้จนเกดิมลพษิทางนำา้  
คือ สภาพนำ้าเสื่อมคุณภาพ นำ้ามีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพธรรมชาติ จนมีสภาพท่ีเลวลง เนื่องจากมีการปนเปื้อน 
ของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์อยู่มาก นำ้ามีสีผิดปกติไปจากเดิม มีกล่ินเหม็น มีเศษขยะลอยอยู่บนผิวนำ้า รวมทั้งนำ้า 
มีอุณหภูมิสูงผิดปกติจนไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัยของสัตว์นำ้า ไม่เหมาะต่อการบริโภคและอุปโภคของมนุษย์ 

หลักกำรกำรเติมอำกำศ 

ภาพ 1  “หลุก” กังหันวิดนำ้าไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาทางภาคเหนือ

ที่มา https://twitter.com/samrujlok

การเติมออกซิเจน (Oxygenation) หรือการเติมอากาศ 
(Aeration) เป็นหัวใจสำาคัญของการแก้ปัญหานำ้าเสียของแหล่งนำ้า 
เพราะหากแหล่งนำา้ใดขาดออกซเิจน จลุนิทรย์ีทัง้หลายกไ็ม่สามารถ 
ทำางานได้ ในขณะทีแ่หล่งนำา้ใดมีปรมิาณออกซเิจนละลายนำา้อยูม่าก  
จะทำาให้จลุนิทรย์ีสามารถย่อยสลายสารอนิทรย์ีทีอ่ยูใ่นแหล่งนำา้ได้
อย่างมปีระสิทธภิาพ ดังนัน้การเพิม่การละลายออกซิเจนในแหล่งนำา้ 
ทำาได้โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส (Interfacial Area) ระหว่างอากาศ 
กบันำา้ให้มค่ีามากทีส่ดุ จงึมแีนวคดิในการสร้างเครือ่งกลเตมิอากาศ
ท่ีได้แนวความคิดมาจาก “หลุก” กังหันวิดนำ้าไม้ไผ่ตามภูมิปัญญา
ทางภาคเหนือ

https://twitter.com/samrujlok
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กำรออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ 

จากแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยใช้หลักการการเติมอากาศ จึงทรงออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศ
ทั้งหมด 9 รูปแบบ ได้แก่ RX1-RX9 โดยคำาว่า RX ย่อมาจาก Royal Experiment ซึ่งทุกต้นแบบได้นำาหลักการเพิ่มการละลาย
ออกซิเจนให้กับแหล่งนำ้าเสีย โดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับนำ้าเสียให้ได้มากที่สุด และการทำางานร่วมกับ
จุลินทรีย์ในการบำาบัดนำ้าเสีย

1. RX-1 เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศ
ลงไปใต้นำ้าและกระจายฟอง เป็นเครื่องกลเติมอากาศ  
ที่ออกแบบท่อซึ่งมีการเจาะรูเล็กๆ ไว้ เพื่อปล่อยอากาศออก
มาเตมิให้กบันำา้เสยี โดยใช้วธิอีดัอากาศเข้าไปทีท่่อนำาอากาศ 
แล้วแบ่งแยกออกกระจายตามท่อที่เจาะรูไว้

ภาพ 2  เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไปใต้นำ้า 
และกระจายฟอง (RX-1)

2. RX-2 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนำ้าหมุนช้าแบบ
ทุ่นลอย หรือกังหันนำ้าชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศ
แบบทุ่นลอย มีใบพัดขับเคลื่อนนำ้าหมุนรอบเป็นวงกลม 
สำาหรับขับเคลื่อนนำ้าและวิดนำ้าขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอย 
เพื่อให้สัมผัสกับอากาศ

3. RX-3 เครื่องเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุน
ใต้นำ้า (ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์) เป็นเครื่องกลเติมอากาศ
แบบทุ่นลอย ใช้วิธีอัดอากาศลงไปใต้นำ้าแล้วแยกกระจาย  
โดยแยกออกเป็น 8 ท่อ

ภาพ 3 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนำ้าแบบหมุนช้า  
หรือ “กังหันนำ้าชัยพัฒนา” (RX-2)

4. RX-4 เครือ่งกลเตมิอากาศแรงดนันำา้ (ชัยพฒันา
เวนจูรี่) เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ปั๊มแบบจุ่ม (ไดโวร์)  
เป็นตัวขับเคล่ือนนำ้าให้ไหลออกไปตามท่อจ่ายนำ้า โดยที่ 
ปลายท่อจะทำาเป็นคอคอดเพือ่ดดูอากาศจากข้างบนผสมกบั
นำ้าที่อัดลงด้านล่าง

ภาพ 5 เครื่องกลเติมอากาศแรงดันนำ้า (RX-4)

5. RX-5 เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูด
อากาศลงใต้นำา้ (ชยัพฒันาแอร์เจท) เป็นเครือ่งกลเตมิอากาศ 
ท่ีใช้ใบพัดหมุนอยู่ใต้นำ้าสำาหรับขับเคล่ือนนำ้าให้เกิดการปั่น
ป่วน และมีความเร็วสูงสามารถดึงอากาศจากด้านบนลงมา
สัมผัสกับนำ้าด้านล่าง

6. RX-6 เครื่องกลเติมอากาศแบบตีนำ้าสัมผัส
อากาศ (เครื่องตีนำ้าชัยพัฒนา) เป็นเครื่องกลเติมอากาศ  
ทีใ่ช้ใบพดัตนีำา้ให้กระจายเป็นฝอยเพือ่ให้นำา้สมัผสักบัอากาศ
ด้านบน

ภาพ 6 เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใต้นำ้า (RX-5)

ภาพ 7 เครื่องกลเติมอากาศแบบตีนำ้าสัมผัสอากาศ (RX-6)ภาพ 4 เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุนใต้นำ้า 
(RX-3)
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7. RX-7 เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัดนำ้า 
ลงไปที่ใต้ผิวนำ้า (ชัยพัฒนาไฮโดรแอร์) เป็นเครื่องกลเติม
อากาศ ท่ีใช้ปั๊มนำ้าจากข้างใต้นำ้าข้ึนมาสัมผัสอากาศแล้วขับ
ดันนำ้าดังกล่าวลงสู่ใต้ผิวนำ้าอีกคร้ัง ซึ่งจะทำาให้นำ้าด้านล่าง
เกิดการปั่นป่วน

ภาพ 8 เครื่องกลเติมอากาศระบบดูดและอัดนำ้าลงใต้ผิวนำ้า 
(RX-7)

ภาพ 9 เครื่องมือจับเกาะจุลินทรีย์ (RX-8)

ภาพ 10  เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายนำ้าสัมผัสอากาศ   
  (RX-9)

ที่มา  http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/document/Nai_Luang/
การทรงงาน1.pdf

8. RX-8 เครื่องมือจับเกาะจุลินทรีย์ (ชัยพัฒนา 
ไบโอ) เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ โดยใช้เส้นเชือก เป็น
วัสดุตัวกลางสำาหรับให้จุลินทรีย์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพื่อการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในนำ้าเสีย

9. RX-9 เครือ่งกลเตมิอากาศแบบกระจายนำา้สมัผสั
อากาศ (นำ้าพุชัยพัฒนา) เป็นเครื่องกลเติมอากาศ ที่ติดตั้ง 
มอเตอร์ไว้ด้านบน แล้วต่อเพลาขับเคลื่อนเพื่อไปหมุนปั๊มนำ้า
ทีอ่ยูใ่ต้นำา้ เมือ่เครือ่งทำางานป๊ัมนำา้จะดดูนำา้ แล้วอดัเข้าท่อส่ง
ไปยงัหัวกระจายนำา้ ซึง่มลีกัษณะเป็นวงกลมเจาะรไูว้โดยรอบ 
โดยนำา้จะมแีรงดนัสูงทำาให้นำา้ พุง่ผ่านรเูจาะขึน้ไปสาดกระจาย
สัมผัสกับอากาศด้านบนผิวนำ้าได้

กำรวำงแผนและด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ 

จากการสืบค้นพบว่า กรมชลประทานรับสนอง 
พระราชดำาริในการศึกษาและสร้างต้นแบบ และวางแผนนำา
ไปติดตั้งใช้ในสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบ
บำาบัดนำ้าเสีย โดยกำาหนดระยะเวลาศึกษา 4-5 ปี เช่น 

• RX-2 ติดตั้งที ่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
• RX-3 ติดตั้งที ่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

  และในบ่อข้างอาคารชัยพัฒนา ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน
• RX-5 ติดตั้งที่  อยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส  

  และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค       

โดยมีค่าที่ต้องทำาการตรวจวัดก่อนและหลังทำาการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศในแบบต่างๆ เช่น ลักษณะนำ้าเสียที่
เปลี่ยนแปลง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนำ้า (BOD) ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในนำ้า (DO) 

http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/document/Nai_Luang/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%991.pdf
http://www.sc.psu.ac.th/units/qa/document/Nai_Luang/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%991.pdf
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กำรทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรแก้ปัญหำ 

ได้มกีารนำาเครือ่งกลเติมอากาศทัง้ 9 แบบ ไปตดิตัง้ใช้งานกบัระบบบำาบดันำา้เสยีตามสถานทีต่่างๆ และมกีารปรบัปรงุ 
และพัฒนาต้นแบบอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลการทดลองใช้พบว่าเครื่องกลเติมอากาศที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด คือ กังหันนำ้า
ชัยพัฒนา (RX2) 

ภาพ 11 เครื่องกลเติมอากาศ "กังหันนำ้าชัยพัฒนา"
ที่มา http://www.komchadluek.net/news/agricultural/246204

กังหันชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนำ้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย สามารถปรับตัวขึ้นลงได้ตามระดับ
ขึ้น-ลงของนำ้า ประกอบด้วยซองวิดนำ้า มีใบพัดที่ออกแบบเป็นซองตักนำ้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู จำานวน 6 ซอง ถูกติดตั้ง
บนโครงเหล็ก มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า "เพลากังหัน" ซึ่งวางตัวอยู่บนตัวรองรับเพลา ที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอย 
และมีระบบขับส่งกำาลัง ด้วยเฟืองจานขนาดใหญ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า สำาหรับขับเคลื่อนใบพัดนำ้า ให้หมุน
รอบเป็นวงกลม ใช้หลักการวิดนำ้าขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในอากาศ ทำาให้นำ้าเสียผสมกับอากาศได้อย่างทั่วถึง 
ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในนำ้าเสียได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนให้
กับนำ้าเสียยังช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในนำ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบกำรท�ำงำนของกังชัยน�้ำชัยพัฒนำ

พลังงานไฟฟ้า น�าเสีย 
ทีต่อ้งการบ�าบัด

ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process)

ขอ้มูลยอ้นกลับ (Feedback)

ผลผลิต (Output)

มอเตอร์สง่ก�าลังให้ใบพัดหมุน 
 

วิดน�าขึ้นไปสาดกระจายให้เป็น
ฝอยในอากาศ เพื่อเพิม่พื้นที ่
ผิวสัมผัสระหวา่งออกซิเจน 
กับน�าเสีย

น�าทีผ่า่นการบ�าบัดมีปริมาณ
ออกซิเจนสูงขึ้น

คา่คุณภาพน�าตามทีต่อ้งการ

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/246204
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กำรน�ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ 

กังหันนำ้าชัยพัฒนา ได้มีการจดสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนสิทธิบัตร 
เลขที่ 3127 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรเมื่อวันที่  
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เคร่ืองกลเติมอากาศเครื่องท่ี 9 ของโลกท่ีได้รับสิทธิบัตร และในปัจจุบันมี 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำากังหันนำ้าชัยพัฒนาเข้าไปแก้ปัญหามลพิษทางนำ้า เช่น วัด โรงพยาบาล 
สถานที่ราชการ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คณะรัฐมนตรีจึงกำาหนดให้วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น  
วนันกัประดษิฐ์ แห่งชาต ิเพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และเพือ่เป็นวนัประวตัศิาสตร์
แห่งการจดทะเบียนและการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก

รูปแบบ 1 
ซองนำ้าจะถูกขับเคลื่อนโดยใช้
ระบบขับส่งกำาลังด้วยเฟืองจานโซ่
ร่วมกับเกียร์มอเตอร์ขนาด 1: 50 
ใช้มอเตอร์ 2 แรงม้า

รูปแบบ 3 
 เหมือนรูปแบบ 1 แต่ใช้ในกรณีที่ต้องการ
ขับเคลื่อนแล่นไปตามแหล่งนำ้าด้วยตัวเอง
และแหล่งนำ้านั้นไม่มีพลังงานไฟฟ้าเข้าถึง  
ต้องใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยมีเจ้าหน้าที่
บังคับทิศทาง

รูปแบบ 2 
ซองนำ้าจะถูกขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ
ขับส่งกำาลังด้วยชุดเกียร์ทดรอบ
ขนาด 1:300 ใช้มอเตอร์ 1 แรงม้า 
ขับ 1 ข้าง

รูปแบบ 4 
ซองนำ้าจะถูกขับเคลื่อนด้วยชุด
เกียร์ทดรอบขนาด 1: 50 ร่วมกับ
เกียร์ทดแบบเฟืองตรง 1: 6  
ใช้มอเตอร์ 2 แรงม้า

ในขณะเดียวกันก็ยังมีการพัฒนา ปรับปรุงกังหันนำ้าชัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีก 4 รูปแบบ การพัฒนากังหันนำ้าชัย
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานที่แตกต่างกัน

ดังน้ัน การแก้ปัญหามลพิษทางนำ้าด้วยหลักการการเติมอากาศด้วยเคร่ืองกลเติมอากาศกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ขึ้นมาได้นั้น ทรงได้นำาความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบรูณาการเพื่อแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่าทรงออกแบบวิธีการแก้
ปัญหาหลายวิธี และนำาไปทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขตลอดเวลา จนได้วิธีที่ดีที่สุด และยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องจาก
กังหันนำ้าชัยพัฒนารูปแบบแรก เพื่อนำามาใช้แก้ปัญหามลพิษทางนำ้า เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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