
จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา



๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
โครงการเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

หนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา

 • หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • รากฐานความมั่นคงของมนุษย์

 • นํ้าคือชีวิต

 • ปราชญ์แห่งดิน

 • รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

 • คือวิถีแห่งดุลยภาพ

 • ทฤษฎีใหม่

 • ชะลอนํ้า เพิ่มความชุ่มชื้น

 • หญ้าแฝก กําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

 • พลังงานทดแทน พลังงานสีเขียว

 • กังหันนํ้าเติมอากาศ ไล่นํ้าเสีย

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

 • ผลสําเร็จแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาสู่ประชาชน

 • พระเกียรติเกริกไกร

คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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“...ปญัหาสำาคญั คอื เรือ่งสิง่แวดลอ้ม เรือ่งนำา้เสยี 

กับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำาไม่ยากนัก  

ในทางเทคโนโลยีทำาได้แล้วในเมืองไทยเองก็

ทำาได้...” 
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ความเ ส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยทุกวันนี้ เป็นผลมาจากภาวะมลพิษของนํ้าเน่าเสียที่

มีอตัราและปรมิาณสูงขึน้เปน็ลําดบั จนยากแกก่ารแกไ้ขใหบ้รรเทา

เบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยที่อ่อนแอของพสกนิกร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อน

ทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร

สภาพน้ําเน่าเสียในหลายพื้นท่ีหลายแห่งและหลายครั้ง ทั้งใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งได้

พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย  

โดยในระยะแรกระหว่างปี ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ ทรงแนะนําให้ใช้นํ้าที่

มคีณุภาพดชีว่ยบรรเทานํา้เสยีและวธิกีรองนํา้เสยีดว้ยผกัตบชวา

และพืชนํ้าต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปน็ปราชญแ์หง่นํา้ของ

แผน่ดนิอยา่งแทจ้ริง ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานของการทรงงาน 

ทรงตรากตรําพระวรกายอย่างไม่เคยหยุดหย่อน งานพัฒนาที่

สําคัญยิ่งของพระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับนํ้า ศาสตร์ทั้งปวง

ที่เก่ียวกับนํ้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่งนํ้า การเก็บ

กัก การระบาย การควบคุม การทํานํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี รวมถึงการ 

แก้ไขปัญหานํ้าท่วม เป็นที่ประจักษ์ชัดและได้พิสูจน์แล้วว่า  

พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นหาผู้เสมอ

เหมือนได้ยากยิ่ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นกลวิธีในการ 

แก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย จนกระทั่งเกิดเป็นทฤษฎีการแก้ไขนํ้าเสีย

ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย

นํ้าดีไล่นํ้าเสีย ทรงแนะนําให้ใช้หลักการแก้ไขนํ้าเสีย 

โดยใช้นํ้าที่มีคุณภาพดีจากแม่นํ้าเจ้าพระยา ช่วยผลักดัน

และเจือจางน้ําเน่าเสียให้ออกจากแหล่งน้ําของชุมชนภายใน

เมืองตามคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ  

คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบางลําภู เป็นต้น วิธีนี้

จะกระทําได้ด้วยการเปิด - ปิดประตูอาคารควบคุมนํ้า รับนํ้า 

จากแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงจังหวะนํ้าขึ้น และระบายออกสู่แม่นํ้า 
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เจ้าพระยาตอนระยะนํ้าลง ผลคือ นํ้าตามลําคลองต่างๆ มี 

โอกาสไหลถ่ายเทหมุนเวียนกันมากขึ้น นํ้าที่มีสภาพทรงอยู่กับที่ 

และเน่าเสียก็จะกลับกลายเป็นนํ้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งเป็นการนํา

ระบบการเคลือ่นไหวของน้ําตามธรรมชาตมิาจดัระเบยีบแบบแผน

ขึ้นใหม่ เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไป

กับการพัฒนาท่ีเรียบง่าย แต่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยวิธีการ

ทางธรรมชาติง่ายๆ นี้ได้มีส่วนช่วยทําให้นํ้าเน่าเสียตามคูคลอง

ตา่งๆ ในกรุงเทพมหานคร มสีภาพดขีึน้อยา่งเหน็ไดชั้ดในปจัจบุนั 

บึงมักกะสัน เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในพระราชดําริ  

การบาํบดันํา้เสยี โดยทรงเปรยีบเทยีบบงึมกักะสนั เปน็เสมอืนดัง่ 

ไตธรรมชาติของกรุงเทพมหานคร ที่เก็บกักและฟอกนํ้าเสีย  
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ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบายนํ้าในฤดูฝน และที่  

บึงมักกะสันได้พระราชทานพระราชดําริให้มีการทดลองใช้ 

ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องการกําจัดอยู่แล้วมาช่วย 

ดูดซับความสกปรก ปนเปื้อน รวมถึงสารพิษต่างๆ จาก 

น้ําเน่าเสีย พร้อมกับใช้เครื่องกลบําบัดนํ้าเสียแบบต่างๆ ที่ได้

ทรงคดิคน้ประดิษฐ์ขึน้เองควบคูกั่นดว้ย นบัเปน็วธิกีารทีเ่รยีบงา่ย 

ประหยัด และไม่สร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน อีกทั้ง

ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้มีนํ้าดีไว้ใช้ประโยชน์และมี

สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย
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กังหันนํ้าชัยพัฒนา 

ช่วงปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สภาพความเน่าเสียของนํ้า

บริเวณตา่งๆ มอีตัราแนวโนม้รนุแรงมากยิง่ขึน้ การใช้วธิธีรรมชาติ

ไมอ่าจบรรเทาความเนา่เสียของนํา้อย่างมปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดําริให้

ประดษิฐเ์ครือ่งกลเตมิอากาศแบบประหยัดคา่ใช้จา่ย สามารถผลติ

ไดเ้องในประเทศซึง่มรีปูแบบ “ไทยทาํไทยใช”้ โดยทรงไดแ้นวทาง

จาก “หลกุ” ซ่ึงเป็นอุปกรณ์วดิน้ําเขา้นาอนัเปน็ภมูปิญัญาชาวบา้น 

ในภาคเหนือเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วย 

แบง่เบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทานํา้เนา่เสยีอกีทางหนึง่ดว้ย 

การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน

งบประมาณ ซึง่ไดม้กีารผลิตเคร่ืองกลเตมิอากาศขึน้ในเวลาตอ่มา  

และรู้ จักกันแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบันคือ “กังหันน้ํา 

ชัยพัฒนา” 



จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส

11

กษัตริย์นักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวได้พระราชทานรูปแบบและ 

พระราชดาํริเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหานํา้เสยี โดยการเตมิออกซเิจน 

ในนํ้า มีสาระสําคัญ คือ การเติมอากาศลงในนํ้าเสีย มี ๒ วิธี  

วธิหีนึง่ ใชอ้ากาศอดัเขา้ไปตามทอ่เปา่ลงไปใตผ้วินํา้แบบกระจาย

ฟอง และอีกวิธีหนึ่ง น่าจะกระทําได้โดยกังหันวิดนํ้า วิดตักขึ้นไป

บนผิวนํ้า แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวนํ้าตามเดิม โดยที่กังหันนํ้า

ดงักลา่วจะหมนุซํา้ๆ ดว้ยกาํลงัของมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเล็กไมเ่กนิ  

๒ แรงม้า หรืออาจจะใช้พลังนํ้าไหลก็ได้ จึงสมควรพิจารณา 

สร้างต้นแบบ แล้วนําไปติดตั้งทดลองใช้บําบัดนํ้าเสียที่ภายใน

บริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวัดบวรนิเวศวิหาร 
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เครื่องกลเติมอากาศ 

เครื่องจักรกลประดิษฐ์ขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี ๙ รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ ๑ เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไป

ใต้นํ้าและกระจายฟอง (Chaipattana Aerator, Model RX-1)

รูปแบบที่  ๒ เครื่องกล

เติมอากาศที่ผิวนํ้าแบบหมุนช้า  

“กังหันนํ้าชัยพัฒนา” (Chaipattana 

Aerator, Model RX-2)



จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส
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รูปแบบที่ ๓ เครื่องกล

เตมิอากาศระบบเปา่อากาศหมนุ

ใต้นํ้า “ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟอง

แอร์” (Chaipattana Aerator, 

Model RX-3)

รูปแบบที่ ๔ เครื่องกลเติมอากาศแรงดันนํ้า “ชัยพัฒนา

เวนจูรี่” (Chaipattana Aerator, Model RX-4)



14

 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

รปูแบบที ่๕ เครือ่งกลเตมิอากาศระบบอดัและดดูอากาศ

ลงใตน้ํา้ “ชยัพฒันาแอรเ์จท” (Chaipattana Aerator, Model RX-5)

รูปแบบที่ ๖ เครื่องกลเติมอากาศแบบตีนํ้าสัมผัสอากาศ 

“เครื่องตีนํ้าชัยพัฒนา” (Chaipattana Aerator, Model RX-6)
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รูปแบบที่ ๗ เคร่ืองกล

เติมอากาศแบบดูดและอัดนํ้า 

ลงไปทีใ่ตผ้วินํา้ “ชัยพัฒนาไฮโดร 

แอร์” (Chaipattana Aerator, 

Model RX-7)

รูปแบบที่ ๘ เครื่องมือ

จับเกาะจุลินทรีย์ “ชัยพัฒนา

ไบโอ” (Chaipattana Aerator, 

Model RX-8)

รูปแบบที่ ๙ เครื่องกล

เติมอากาศแบบกระจายนํ้ า

สัมผัสอากาศ “นํ้าพุชัยพัฒนา” 

(Chaipattana Aerator, Model 

RX-9)
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กังหันนํ้าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนํ้า

หมนุช้าแบบทุน่ลอย (Chaipattana Low Speed Surface Aerator) 

ซึ่งเป็น Model RX-2 หมายถึง Royal Experiment แบบที่ ๒  

มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง ๑.๒ กิโลกรัมของ

ออกซเิจนตอ่แรงมา้ตอ่ชัว่โมง สามารถนาํไปใชใ้นกจิกรรมปรบัปรงุ

คุณภาพนํ้าได้อย่างอเนกประสงค์ ติดตั้งง่าย เหมาะสําหรับใช้

ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ ได้แก่ สระนํ้า หนองนํ้า คลอง บึง ลําห้วย 

เปน็ตน้ ทีม่คีวามลกึมากกวา่ ๑.๐๐ เมตร และมคีวามกวา้งมากกวา่  

๒.๐๐ เมตร เคร่ืองกลเติมอากาศ “กงัหนันํา้ชัยพัฒนา” แบบทุน่ลอย  

สามารถปรับตัวขึ้นลงได้ตามระดับขึ้นลงของนํ้า ส่วนประกอบ
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สาํคญั ไดแ้ก ่โครงกงัหนันํา้รปู ๑๒ เหล่ียม ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 

๒.๐๐ เมตร มซีองนํา้ขนาดบรรจ ุ๑๑๐ ลิตร ตดิตัง้โดยรอบจาํนวน 

๖ ซอง เจาะรูซองน้ําพรุน เพือ่ให้น้ําไหลกระจายเปน็ฝอย ซองนํา้นี ้

จะถูกขับเคล่ือนให้หมุนโดยรอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด  

๒ แรงม้า ระบบแรงดัน ๓๘๐ โวลต์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท ผ่านระบบ 

ส่งกําลังด้วยเกียร์ทดรอบและจากโซ่ ซึ่งจะทําให้การหมุน

เคลื่อนที่ของซองนํ้าวิดตักนํ้าด้วยความเร็ว ๕ รอบต่อนาที  

สามารถวิดนํ้าลึกลงไปจากใต้ผิวนํ้า ประมาณ ๐.๕๐ เมตร ยกนํ้า

ขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอยเหนือผิวนํ้าด้วยความสูง ๑.๐๐ เมตร 

ทําให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างนํ้ากับอากาศกว้างขวางมากขึ้น  
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เป็นผลทําให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้าไปในนํ้าได้อย่าง

รวดเร็ว และในขณะที่นํ้าเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับ

อากาศแล้วตกลงไปยังผิวนํ้านั้น จะก่อให้เกิดฟองอากาศจมตาม

ลงไปใต้ผิวนํ้าด้วย อีกทั้งในขณะที่ซองนํ้ากําลังเคล่ือนที่ลงสู่ 

ผวินํา้แลว้กดลงไปใตผ้วินํา้นัน้ จะเกดิการอดัอากาศภายในซองนํา้

ภายใตผ้วินํา้ จนกระทัง่ซองนํา้จมนํา้เตม็ที ่ทําใหเ้พิม่ประสทิธภิาพ

ในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงขึ้นตามไปด้วย หลังจากนั้นนํ้าที่ได้

รับการเติมอากาศแล้ว จะเกิดการถ่ายเทของนํ้าเคลื่อนที่ออกไป 

ดว้ยการผลักดันของซองนํา้ด้วยความเรว็ของการไหล ๐.๒๐ เมตร

ต่อวินาที จึงสามารถผลักดันนํ้าออกไปจากเครื่อง มีระยะทาง 

ประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร และผลพลอยได้อีกประการหนึ่ง ได้แก่  

การโยกตวัของทุน่ลอยในขณะทาํงาน จะสง่ผลใหแ้ผน่ไฮโดรฟอยล ์

ออกซิเจนเข้ากับนํ้าในระดับความลึกใต้ผิวนํ้าเป็นอย่างดีอีกด้วย  

จึงก่อให้เกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบ 

ผสมผสานและทําให้เกิดการไหลของนํ้าเสียไปตามทิศทาง 

ที่กําหนดโดยพร้อมกัน
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สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

กงัหนันํา้ชยัพฒันาไดร้บัสทิธบิตัร 

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖  

ห ลั ง จ า ก เ ล ข า ธิ ก า ร มู ล นิ ธิ  

ชัยพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 

ที่สนองพระราชดําริในการพัฒนา

กังหันนํ้า ได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับ

สิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 

๒๕๓๕ จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตร 

ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย  

และครั้ งแรกของโลก นอกจากนี้  “กังหันน้ําชัยพัฒนา”  

ยงัไดร้บัรางวลัเหรยีญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor 

องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม ภายในงาน 

“Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของ

โลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม



จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส

21

รางวัลเทิดพระเกียรติ กังหันนํ้าชัยพัฒนามีช่ือเสียง 

โดง่ดงัยิง่ขึน้อกีครัง้หนึง่ เมือ่สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

ไดป้ระกาศให้กงัหันนํา้ชยัพฒันาไดรั้บรางวลัที ่๑ ในประเภทรางวลั

ผลงานคิดค้น หรือส่ิงประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ประจําปี ๒๕๓๖ และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั โดยสดดุถีงึพระปรชีาสามารถในการคดิคน้เครือ่งกล

เติมอากาศชนิดนี้ว่า สามารถบําบัดนํ้าเสียได้ดียิ่ง นอกจากนี้ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น 

“วันนักประดิษฐ์” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ซึ่งสืบเนื่องจาก

การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
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ปี ๒๕๔๓ สภาวิจัยแห่งชาติได้นําผลงาน “เครื่องกล

เติมอากาศที่ผิวนํ้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันนํ้า

ชัยพัฒนา” ในพระองค์เข้าประกวดในสิ่งประดิษฐ์ ประเภท

ที่ ๑ เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม (Pollution 

Control-Environment) ในงาน Brussels Eureka 2000 : 

49th Anniversary of the World Exhibition of Innovation, 

Research and New Technology ปรากฏวา่ไดร้บัการยกยอ่ง

จากคณะกรรมการจัดงานว่า เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและมี

ประโยชน์อย่างยิ่งในการบําบัดนํ้าเสีย
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รางวั ลระดับนานาชาติด้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี The Belgian 

Chamber of Inventor ซึ่งเป็นองค์การ 

ส่ิ งประดิษฐ์ที่ เก่ าแก่ที่ สุดของยุ โรป 

ได้จัดงาน Brussels Eureka 2000 : 

49 th Anniversary of  the Wor ld 

Exhibition of Innovation, Research 

and New Technology ระหว่างวันที่ 

๑๔  -  ๒๐  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๔๓  

ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม  

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการนานาชาติและกรรมการประจําชาติ  

ได้มีพิธีประกาศรางวัลต่อนักวิจัย นักประดิษฐ์และผู้เข้าชมงาน 

ว่า “รางวัลต่างๆ  ที่ประกาศในวันนี้ มิใช่ว่าจะพิจารณามอบ 

ให้กันอย่างง่ายๆ  ส่ิงประดิษฐ์ทุกๆ สาขา จะต้องสามารถ 

นําไปใช้งานได้กว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมได้ท่ัวโลก ดังนั้น Chaipattana 

Low Speed Surface Aerator, Model Rx-2 เปน็ทีน่่าสรรเสริญ

ให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นในครั้งนี้”
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นอกจากน้ี คณะกรรมการนานาชาติได้กล่าวสดุดีพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า “พระมหากษัตริย์

ของไทยทรงเป็นนักพัฒนา มีพระวิริยะอันสูงส่ง รวมทั้ง 

พระอัจฉริยภาพและพระวิ สัยทัศน์ที่ดี  ทรงงานหนัก 

เพื่อประชาชนของพระองค์ ทรงใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย 

สิ่งประดิษฐ์ในพระองค์สามารถนําไปพัฒนาใช้งานได้อย่าง

กว้างขวางทั่วโลก” 

รางวลั เหรยีญรางวลั และประกาศนยีบตัร ทีค่ณะกรรมการ 

นานาชาติและกรรมการประจําชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับการประดิษฐ์ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” 

รวมทั้งสิ้น ๕ รางวัล ดังนี้
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ถ้วยรางวัล MINISTER J. CHABERT 

เป็นรางวัลผลงานด้านส่ิงประดิษฐ์ดีเด่น มอบโดย 

Minister of Economy of Brussels Capital Region 

ถ้วยรางวัล Grand Prix International  

เป็นรางวัลผลงานด้านส่ิงประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด มอบโดย  

International Council of the World Organization 

of Perindical Press 

เหรียญรางวัล Prix OMPI Femme 

Inventeur Brussels EUREKA 2000 พร้อม

ประกาศนียบัตรเป็นรางวัลด้านส่ิงประดิษฐ์ดีเด่น 

ระดับโลก มอบโดย World Organization of 

Intellectual Prope
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ถ้วยรางวัล Yugoslavia Cup เป็นรางวัล 

สรรเสริญพระอัจฉริยภาพดา้นการประดษิฐ ์มอบโดย 

กลุ่มประเทศยูโกสลาเวีย

เหรียญรางวัล Gold Medal with Mention 

พร้อมประกาศนียบัตร เป็นรางวัลสรรเสริญ 

พระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมี

ประสิทธิภาพมอบโดย Brussels Eureka 2000
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ความสําเร็จสู่ประชาชน

การดําเนินงานในขณะนี้ได้รับความสําเร็จอย่างน่า 

พงึพอใจ กล่าวคอื สามารถทาํใหน้ํา้ใสสะอาดขึน้ ลดกลิน่เหมน็ลงไป

ไดม้าก และมปีรมิาณออกซเิจนในนํา้เพ่ิมขึน้ สตัวน์ํา้ตา่งๆ  อาท ิเตา่ 

ตะพาบนํ้า และปลา สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ตลอดจน

สามารถบําบดัความสกปรกในรปูของมวลสารตา่งๆ  ให้ลดตํา่ลงได้

ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด ปจัจบุนัมหีนว่ยงานตา่งๆ  ทัง้ภาครัฐ 

และเอกชน ไดร้อ้งขอใหม้ลูนธิชิยัพฒันาและกรมชลประทานเขา้ไป

ช่วยเหลือในการบําบัดนํ้าเสียอย่างเร่งด่วนเป็นจํานวนมาก อาทิ 

วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร 

และต่างจังหวัด 

กังหันนํ้าชัยพัฒนานับได้ว่าสร้างความสําเร็จโดยเห็นได้

จากการเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสียทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ สามารถแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพนํ้า

ให้ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายแต่ผลที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่

และมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริง 
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การบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ 
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โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึง 

ความสําคัญของปัญหาขยะและนํ้าเสียชุมชน อันเป็นปัญหา 

ที่รุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทั่วประเทศ เหตุของปัญหา 

นอกจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัย

แล้ว ยังทรงเห็นว่า เทคโนโลยีตะวันตกที่ใช้ตั้งแต่ในอดีตจนถึง



32

 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

ปัจจุบันนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะ

ภูมิประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่การเกษตร

และผลผลิตการเกษตรที่เริ่มลดน้อยลง ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้

พระราชทานพระราชดํารใิหมี้การศึกษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มขึน้  

ณ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ดังพระราชดํารัส 

ความว่า

“...ปัญหาสำาคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องนำ้าเสีย

กับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำาไม่ยากนัก ในทาง

เทคโนโลยีทำาได้แล้วในเมืองไทยเองก็ทำาได้...” 

“...โครงการที่จะทำานี้ไม่ยากนัก คือว่า ก็มาเอาสิ่งที่

เปน็พิษออก พวกโลหะหนกัต่างๆ เอาออก ซึง่มวีธิทีำาตอ่จาก

นัน้กม็าฟอกใสอ่ากาศบางทกีอ็าจไมต่อ้งใสอ่ากาศแลว้ก็มา

เฉลีย่ใสใ่นบงึหรอืเอานำา้ไปใสใ่นทุง่หญา้แลว้ก็เปลีย่นสภาพ

ของทุง่หญา้เป็นทุง่หญา้เล้ียงสัตว์ สว่นหนึง่เปน็ทีส่ำาหรบัปลกู

พืช ปลูกต้นไม้...” 

“...แล้วก็ต้องทำาการเรียกว่า การกรองนำ้าให้ทำานำ้า

นัน้ไมใ่หโ้สโครกแล้วก็ปล่อยนำา้ลงมาท่ีเป็นท่ีทำาการเพาะปลูก

หรือทำาทุ่งหญ้าหลังจากนัน้นำา้ทีเ่หลอืกล็งทะเลโดยทีไ่มท่ำาให้

นำ้านั้นเสีย...” 
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มูลนิธิชัยพัฒนา และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ โดยความร่วมมอื 

กับกรมชลประทาน และเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ดําเนินการ

ปรับปรุงระบบระบายนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี สร้าง

สถานีสูบนํ้าเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพ่ือปั๊มนํ้าเสียส่งเข้า

ท่อลําเลียงนํ้าเสียระยะทาง ๑๘.๕ กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบ่อบําบัด 

หัวบ่อแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ แปลงพืชนํ้า และแปลงป่าชายเลน 
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ซึ่งเป็นหน่วยศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม คือ บําบัดนํ้าเสีย

ชุมชนด้วยระบบบ่อบําบัดและระบบพืชบําบัด นอกจากนี้ ยังได้

สร้างเทคโนโลยีกล่องคอนกรีตกําจัดขยะเพ่ือการศึกษาวิจัย ณ 

กองขยะของเทศบาลเมืองเพชรบุรีและที่โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

อีกจํานวนหนึ่ง อนึ่ง การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ 

โครงการฯ ได้เริ่มขึ้นภายหลังการก่อสร้างหน่วยศึกษาวิจัย

เรียบร้อยแล้วในปี ๒๕๓๖ แต่มีบางประเด็นของงานวิจัย 

ได้เร่ิมก่อนแล้ว คือ ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ ได้แก่ การศึกษาวิจัย 

เพื่อคัดเลือกหาชนิดพันธ์ุไม้น้ําที่ใช้บําบัดนํ้าเสีย หาสัดส่วน

ระหว่างดินนาต่อทราย การศึกษาการยอมรับโครงการของ

ประชาชนในพื้นที่และความรู้ความเข้าใจขยะและนํ้าเสียของ

ประชาชน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่ 

เหมาะสมในการแก้ไขปัญหานํ้าเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด 

สะดวก ทําให้ง่ายและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ  

ในประเทศได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น
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เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริ 

๑. เทคโนโลยีการกําจัดขยะ 

การศกึษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะชุมชน

ด้วยวิธีการทําปุ๋ยหมักซึ่งประหยัดพ้ืนที่ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ

สะดวกในการนําปุ๋ยมาใช้ประโยชน์

หลักการ : โดยธรรมชาติขยะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วและเกิด

การย่อยสลายเป็นไปตามธรรมชาติ แต่กระบวนการย่อยสลาย

อาจเป็นไปอย่างช้าๆ หรือแปรตามสภาพปัจจัยแวดล้อม เช่น 

ออกซิเจน ฯลฯ ส่วนมากหากนําขยะมากองรวมกัน นอกจากจะ

ดูไม่สวยงามแล้ว ด้านล่างกองขยะจะเกิดการย่อยแบบไร้อากาศ

ซึ่งขยะจะย่อยได้ช้าและเกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะในช่วง  

๓ วันแรกของการยอ่ย โครงการไดพ้ฒันาเทคโนโลยกีารหมกัขยะ

ขึน้ โดยปรับรูปแบบมาหมกัขยะในภาชนะหรอืสิง่กอ่สรา้งทีม่ดิชิด  

สามารถปอ้งกนันํา้เพือ่แกไ้ขปญัหากลิน่เหมน็และชว่ยใหก้ารหมกั

เกิดต่อเนื่อง
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๒. เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย

การรวบรวมนํ้าเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่งผ่าน 

ท่อลําเลียงระยะทางประมาณ ๑๘.๕ กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบําบัด

น้ําเสียของโครงการฯ โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติบําบัด 

นํ้าเสียประกอบด้วย ๔ ระบบ คือ



จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส

39

 • ระบบบ่อบําบัดนํ้าเสีย (Lagoon treatment) 

 หลักการ : ระบบนี้ใช้หลักการบําบัดนํ้าเสียโดยอาศัย

กลไกให้สาหร่ายสังเคราะห์แสง เพื่อให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์

สําหรับการหายใจและย่อยสลายของเสีย โดยมีลมพัดช่วยเติม

อากาศและแสงแดดเป็นตัวช่วยฆ่าเช้ือโรคอีกทางหนึ่ง ระบบนี้

เหมาะสําหรับเมืองในเขตร้อนเช่นประเทศไทย



40

 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

 • ระบบพืชและหญ้ากรองนํ้าเสีย (Plant and grass  

filtration) 

 หลกัการ : การบาํบดันํา้เสยีดว้ยระบบนีอ้าศยัหลักการ 

ใช้ดินเป็นตัวกรองของเสียและจุลินทรีย์ในดินทําหน้าที่เป็น 

ตวัยอ่ยของเสีย ของเสียทีย่อ่ยแลว้ พืชจะเปน็ตวัดดูเอาไปใช้ในการ

เติบโตทําให้ของเสียเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพ นํ้าเสียที่ผ่านระบบ 

จะมีคุณภาพดีและสามารถระบายสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติได้ 
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 • ระบบพื้นที่ชุ่มนํ้าเทียม (Constructed wetland)

 หลกัการ : พชืน้ําโดยท่ัวไปมคีวามสามารถในการปรบั

ตวัอยูใ่นสภาพนํา้ขงัไดโ้ดยการดงึเอาออกซเิจนจากอากาศ สง่ผา่น

ระบบเนื้อในส่วนลําต้นลงสู่ระบบลําต้นใต้ดินและราก ซึ่งอากาศ 

ในส่วนน้ีจะปลดปล่อยออกไปสู่บริเวณรอบรากพืชทําให้จุลินทรีย์

ในดนิสามารถยอ่ยของเสยีทีถ่กูดนิกรองไดแ้ลว้เปลีย่นไปเปน็สาร

ที่พืชรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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 • ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove forest 

filtration) 

 หลักการ : พืชป่าชายเลน เป็นพืชที่มีคุณสมบัติคล้าย

พืชน้ํา กล่าวคือ สามารถดํารงชีพอยู่ในสภาวะนํ้าท่วมขังได้โดย

มีการปรับตัวทางสรีระ เพื่อดึงออกซิเจนจากบรรยากาศส่งผ่าน

ระบบลําต้นสู่ราก นอกจากนัน้ยงัมรีากอากาศทีส่ามารถดงึอากาศ

ได้ ออกซิเจนที่พืชขนส่งไปที่ระบบราก ส่วนหนึ่งจะปลดปล่อยสู่

บริเวณรอบๆ ราก และจลุนิทรยีใ์นดินสามารถนําไปใชใ้นการยอ่ย

สลายของเสียได้

การขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชน

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ  

มาเปน็เวลากวา่ ๒๐ ป ีผลสําเรจ็ทีเ่กดิขึน้ไดทํ้าให้เปน็ตน้แบบของ

การพัฒนาและกําจัดนํ้าเน่าเสียอย่างได้ผลสมบูรณ์ ได้มีผู้สนใจ

เข้ามาศึกษาดูงานและนําความรู้จากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ 

กับชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง อาทิ 

ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ชุมชน

ทับนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี และปั๊มนํ้ามันสมศักดิ์แกลงเซอร์วิส 

จังหวัดระยอง
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นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียตามแนวพระราชดําริ อีกจํานวน  

๕ ภาค ๖ ศูนย ์ประกอบด้วย ภาคตะวันออก ไดแ้ก ่จงัหวดัจนัทบรุ ี

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย ภาคตะวันตก 

ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี

ความสําเร็จในวันนี้ได้กระจายไปยังทุกพื้นที่ ส่งผลให้ 

ราษฎรได้รับประโยชน์และมีความสุขโดยท่ัวกันจากพระอัจฉริยภาพ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง

________________________
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