
กังหันน ้าชัยพัฒนา 

 

 
          เพราะประเทศไทยมีในหลวงเป็นกษัตริยผ์ู้มีอัฉริยะ ทรงมีพระราชด าริ คิดค้นประดิษฐ์งานต่างๆออกมามากมาย ซึ่ง
ล้วนแล้วแตเ่พื่อประโยชน์ของปวงประชาราษฎร์ทั้งสิ้น คงยากยิ่งนักท่ีหาพระมหากษตัริย์องค์ใดในโลกนี้ ทรงประทับลงตรงผืน
ดินและมีพระราชด ารสัถึงทุกข์ สุข ปัญหาของปวงประชา คงยากที่จะได้แลเห็นพระมหากษัตรยิ์พระองค์ใดในโลกนี้ เอาน้ า
พระทัยใส่ คิดแก้ปญัหา ทอดพระเนตรการด าเนินการ กระทั่งแก้ปัญหาให้พสกนิกรได้ใช้ประโยชน์ไดจ้ริงจนกระทั่งส าเร็จผล
พระราชจรยิวัตรของพระองค์ในแต่ละวัน ทรงงานหนักมาตลอดการครองราชย์ ๖๐ กว่าป ีเพื่อประชาราษฏร์ทั้งสิ้น ทรงมสีาย
พระเนตรยาวไกลแลเห็นปญัหาทีจ่ะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า พระองค์มีพระปรีชาสามารถคิดค้น ประดิษฐ์เครื่องมือ อุปกรณ์
ช่วยในการแก้ปัญหาตลอดเวลา ดังเช่น..ปัญหาน้ าเสียในกรุงเทพ แมน่้ า ล าคลองต่าง และทัว่ทุกพ้ืนท่ีของประเทศ ตลอดจน
การบัดบัดน้ าเสยีในองค์กรต่างๆพระองค์ทรงแลเห็นปัญหาน้ าเน่าเสยีมากข้ึนทุกวันและเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงได้คิดค้น..กังหันน้ า หรือกังหันชัยพัฒนา 
         กังหันชัยพัฒนา เป็น กังหันน้ าเพื่อบ าบัดน้ าเสียด้วย วิธีการหมุนปั่นเตมิอากาศให้น้ าเสียกลายเป็นน้ าดี เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ าแก่ปวงชน สามารถประยกุต์ใช้บ าบัดน้ าเสยี จากการอุปโภคของประชาชน น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง
เพิ่มออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทางการเกษตร 
         กังหันน้ าชัยพัฒนาสร้างขึน้ เพื่อการแก้มลพิษทางน้ าซึ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนในหลายพื้นท่ีววิัฒนาการของกังหันน้ า
ชัยพัฒนานั้น เริ่มจากการสรา้งต้นแบบได้ครั้งแรกในปี ๒๕๓๒ แล้วน าไปติดตั้งยังพื้นที่ทดลองเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กัน 
         พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้นน้ี ไดเ้สด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร
สภาพน้ าเสียในพ้ืนท่ีหลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งพระราชทาน
พระราชด าริเกี่ยวกับการแก้ไขน้ าเน่าเสีย 
         ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐ ทรงแนะน าให้ใช้น้ าท่ีมีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ าเสียและวิธีกรองน้ าเสยี
ด้วยผัก ตบชวาและพืชน้ าต่างๆ ซึง่ก็สามารถช่วยแก้ไขปญัหาไดผ้ลในระดับหนึ่ง 
การศึกษา วิจัย และพัฒนา 
         กรมชลประทานรับสนองพระราชด าริในการศึกษาและสร้างตน้แบบ โดยดดัแปลงเครื่องสูบน้ าพลังน้ าจาก "กังหันน้ าสูบ
น้ าทุ่นลอย" เปลี่ยนเป็น "กังหันน้ าชัยพัฒนา" และได้น าไปตดิตั้งใช้ในกิจกรรมบ าบัดน้ าเสียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อ



วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ และที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบบ าบัด
น้ าเสีย เป็นระยะเวลา ๔-๕ ปี 
คุณสมบัติ 
         กังหันน้ าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเตมิอากาศท่ีผิวน้ าหมุนช้าแบบทุ่นลอย (Chaipattana Low Speed Surface 
Aerator) ซึ่งเป็น Model RX-2 หมายถึง Royal Experiment แบบท่ี ๒ มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง ๑.๒ 
กิโลกรมัของออกซิเจน/แรงม้า/ช่ัวโมง สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ าได้อย่างอเนกประสงค์ ตดิตั้งง่าย เหมาะ
ส าหรับใช้ในแหล่งน้ าธรรมชาติ ไดแ้ก่ สระน้ า หนองน้ า คลอง บึง ล าห้วย ฯลฯ ที่มคีวามลึกมากกว่า ๑.๐๐ เมตร และมีความ
กว้างมากกว่า ๓.๐๐ เมตร 

 
หลักการและวิธกีารท้างานของกงัหันน ้าชัยพัฒนา  
         ๑.โครงกังหันน้ ารูป ๑๒ เหลี่ยม ตดิตั้งซองพรุนบรรจุน้ าโดยรอบจ านวน ๖ ซอง  
         ๒. รูพรุนของซองน้ าเมื่อขบัเคลื่อนด้วยเกียรม์อเตอร์ จะหมนุรอบ ท าให้ซองน้ าวิดตักน้ า โดยสามารถวิดน้ าลึกลงไปจาก
ใต้ผิวน้ าประมาณ ๐.๕๐ เมตร  
         ๓. เมื่อซองน้ าถูกยกขึ้น น้ าจะสาดกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้ า ได้สูงถึง 1 เมตร ท าให้มีพื้นท่ีผวิสัมผสัระหว่างน้ ากับ
อากาศมาก ท าให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ า ได้อย่างรวดเร็ว   
         ๔.น้ าท่ีตกลงมายังผิวน้ าน้ันจะเกิดฟองอากาศ จมตามลงไปใต้ผิวน้ าด้วย ในขณะที่ซองน้ าก าลังเคลื่อนที่ลงสูผ่ิวน้ าแล้ว
กดลงไปใตผ้ิวน้ าน้ัน จะเกิดการอดัอากาศภายในซองน้ าจนกระทั่งซองน้ าจมน้ าเต็มที่ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเท
ออกซิเจนไดสู้งขึ้น 
         กังหันน้ าชัยพัฒนาได้น ามาติดตั้งใช้งานกับระบบบ าบดัน้ าเสียตามสถานท่ีต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะให้มีการบ าบัดน้ าเสียอยา่งมปีระสิทธิภาพ สะดวกใน
การใช้งาน ประหยัดคา่ใช้จ่ายและบ ารุงรักษาได้ง่าย ตลอดจนมีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน 
         การบ าบัดมลพิษในน้ าด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ กังหันน้ าชัยพัฒนา ได้ผลดีเป็นท่ีน่าพอใจ ท าให้น้ าใสสะอาดขึ้น 
ลดกลิ่นเหม็นลงไดม้ากและมีปริมาณออกซิเจนในน้ าเพิม่ขึ้น สัตว์น้ าสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย และสามารถบ าบดั
ความสกปรกในรูปของมวลสารตา่งๆ ให้ลดต่ าลง ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
รางวัลเทิดพระเกียรติ 

 
         เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เครื่องกลเติมอากาศ กงัหันน้ าชัยพัฒนา ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ ถวาย
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเปน็สิ่งประดิษฐเ์ครื่องกลเติมอากาศเครื่องท่ี ๙ ของโลกท่ีไดร้ับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกทีไ่ด้มี
การรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษตัริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก 



         กังหันน้ าชัยพัฒนามีช่ือเสยีงโด่งดังยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศให้กังหันน้ า
ชัยพัฒนาได้รับรางวัลที่ ๑ ในประเภทรางวัลผลงานคดิค้น หรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประจ าปี ๒๕๓๖ 
และทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว โดยสดุดีถึงพระปรีชาสามารถในการคดิค้นเครื่องกลเติมอากาศ
ชนิดนี้ว่าสามารถบ าบัดน้ าเสียไดด้ยีิ่ง  
         นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น"วันนักประดิษฐ์" เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรติ ซึ่งสืบเนื่องจากการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภไิธย เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๓๖  
         ส าหรบัรางวัลเทิดพระเกียรตินานาชาตินั้น The Belgian Chamber of Inventor ซึ่งเป็นองค์กรสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่
ที่สุดของยุโรป ได้จดังาน Brussels Eureka 2000: 49th Anniversary of the World Exhibition of Innovation, 
Research and New Technology ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ กรุงบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม  
         ในงานนี ้คณะกรรมการนานาชาติและกรรมการประจ าชาติ ได้มีพิธีประกาศรางวัลต่อนักวิจัย นกัประดิษฐ์ และผูเ้ข้า
ชมงานว่า "รางวัลต่างๆ ที่ประกาศในวันน้ี มิใช่ว่าจะพิจารณามอบให้กันอย่างง่ายๆ สิ่งประดิษฐ์ทุกๆ สาขา จะต้องสามารถ
น าไปใช้งานได้กว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อากรพัฒนาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ทั่วโลก ดังนั้น Chaipattana Low 
Speed Surface Aerator, Model Rx-2 เป็นที่น่าสรรเสริญใหเ้ป็นสิ่งประดิษฐด์ีเด่นในครั้งนี้" 
  
         นอกจากน้ี คณะกรรมการนานาชาติได้กล่าวสดุดีพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า "พระมหากษตัริย์
ของไทยทรงเป็นนักพัฒนา มีพระวิริยะอันสูงส่งรวมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ท่ีดีทรงงานหนักเพื่อประชาชนของ
พระองค์ ทรงใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย สิ่งประดิษฐ์ในพระองค์สามารถน าไปพัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก" 
         รางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบตัร ที่คณะกรรมการนานาชาติและกรรมการประจ าชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส าหรับการประดิษฐ์ "กังหันน้ าชัยพฒันา" ดังนี ้

  
ถ้วยรางวัล MINISTER J. CHABERT เป็นรางวัลผลงานด้านสิ่งประดษิฐ์ดีเด่น มอบโดย Minister of Economy of Brussels 

Capital Region 

  
ถ้วยรางวัล Grand Prix International เป็นรางวัลผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น มอบโดย International Council of the 

World Organization of Periodical Press 



  
เหรียญรางวัล Prix OMPI Femme Inventeur Brussels EUREKA 2000 พร้อมประกาศนียบัตรเป็นรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์

ดีเด่นระดับโลก มอบโดย World Organization of Intellectual Prope 

  
ถ้วยรางวัล Yugoslavia Cup เป็นรางวัลสรรเสรญิในพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มอบโดยกลุม่ประเทศ

ยูโกสลาเวีย 

  
เหรียญรางวัลGold Medal with Mention พร้อมประกาศนียบตัร เป็นรางวัลสรรเสริญในพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้

เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมอบโดย Brussels Eureka 2000 
ปัจจุบัน ไดม้ีการวิจัยเพื่อประดิษฐเ์ครื่องกลเติมอากาศ ๙ รูปแบบ คอื   
          ๑. เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไปใต้น้ าและกระจายฟอง Chaipattana Aerator, Model RX-1  
          ๒. เครื่องกลเติมอากาศทีผ่ิวน้ าแบบหมุนช้า หรือ "กังหันน้ าชัยพัฒนา" Chaipattana Aerator, Model RX-2   
          ๓. เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุนใต้น้ า หรือ "ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์" Chaipattana Aerator, 
Model RX-3 
          ๔.เครื่องกลเตมิอากาศแรงดันน้ า หรือ "ชัยพัฒนาเวนจูรี่" Chaipattana Aerator, Model RX-4   
          ๕. เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใต้น้ า หรอื "ชัยพัฒนาแอร์เจท Chaipattana Aerator, Model 
RX-5   
          ๖. เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน้ าสมัผสัอากาศ หรือ "เครื่องตีน้ าชัยพัฒนา" Chaipattana Aerator, Model RX-6   
          ๗. เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัดน้ าลงไปท่ีใตผ้ิวน้ า หรือ "ชัยพัฒนาไฮโดรแอร์" Chaipattana Aerator, 
Model RX-7  
          ๘. เครื่องมือจับเกาะจลุินทรีย์ หรือ "ชัยพัฒนาไบโอ" Chaipattana Bio-Filter, Model RX-8   
          ๙. เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายน้ าสัมผสัอากาศ หรือ "น้ าพุชัยพัฒนา" Chaipattana Aerator, Model RX-9   



         การด าเนินงานไดผ้ลส าเร็จดีน่าพึงพอใจ สามารถท าให้น าใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่นเหม็นลงไปได้มาก และมีปริมาณ
ออกซิเจนในน้ าเพิ่มขึ้น สัตว์น้ าต่างๆ อาทิ เต่า ตะพาบน้ า และปลา สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนสามารถ
บ าบัดความสกปรกในรูปของมวงสารตา่งๆ ให้ลดต่ าลงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ไดร้้องขอให้มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทานเข้าไปช่วยเหลือในการบ าบดัน้ าเสียอย่างเร่งด่วนเป็นจ านวนมาก 
อาทิเช่น วัด โรงพยาบาล สถานท่ีราชการอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
         กังหันน้ าชัยพัฒนา จึงเป็นท่ียอมรับในประสิทธิภาพของการบ าบัดน้ าเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถแก้ไข
และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีทีเ่รียบง่ายแตผ่ลที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์อย่างแท้จริง  
  
         ประเทศไทยโชคดีทีม่ีในหลวง องค์ภูมิพล ผู้คดิค้นแนวคิดต่างๆมากมายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยและคนไทยท้ัง
ชาติ 
  
         คนไทยโชคดีทีไ่ดเ้กิดบนแผ่นดินสยาม 
         คนไทยโชคดีทีม่ีพ่อหลวงผูอ้ัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถเป็นท่ีประจักษไ์ปท่ัวโลก  
 


