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ค�ำน�ำ

Preface

ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระองค์

มพีระราชด�ารเิก่ียวกับโครงการต่างๆ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวีติของพสกนกิรชาวไทยกว่า ๔,๖๐๐ โครงการ ซึง่แต่ละ

โครงการล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานที่จะขจัดปัญหาความทุกข์ยากของ

ราษฎร ทรงทุ่มเทพระวรกายในการเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกล พระราชทานแนว     

พระราชด�าร ิแนวทางการด�าเนนิงาน และค�าแนะน�าเพือ่แก้ไขปัญหา รวมถงึทรงสร้างสรรค์นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์

ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง จนท�าให้โครงการเหล่านั้นส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

หนงัสอืชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมน�าโครงการตามพระราชด�ารทิีเ่ป็นแบบอย่างอนัด ีในการศกึษาหลกัการ

ทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการส�าคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมน�าหลกัคดิและพระราชกรณยีกจิของพระองค์ไปศกึษาค้นคว้าและประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเอง

และประเทศชาติสืบไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

During His 70-year reign, King Bhumibol Adulyadej, or King Rama IX, initiated more than 4,600 
projects to improve the quality of life of His people. Each project reflects His intelligence, hard work, and 
determination to solve His people’s problems. He visited His people often, no matter how near or far, and 
gave advice and solutions to local problems. He also invented tools to ensure each project would be a success.

The Art and Science of King Bhumibol Adulyadej Series gives knowledge and information about the 
King’s theories, process, and thoughts about work and life – emphasizing King Rama IX’s process of 
‘Understand, Approach, and Develop,’ which guided his thinking and actions to improve quality of life of 
His people. We study what the King Bhumibol Adulyadej did for Thailand, so we can follow in His footsteps.

This series is dedicated to the loving memory of His Majesty, King Rama IX of Thailand, Bhumibol 
Adulyadej.

Respectfully, 
The Satapornbooks Publishing Company
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…เครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้าง การขนส่ง การติดตั้ง การใช้งาน 

การซ่อมบ�ารุงรักษา จะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยท�าไทยใช้ 

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ และจะต้องมีราคาประหยัด…

The aerators we are making should be easy to assemble, transport, and install. 

We should be able to use tools and spare parts which commonly found in Thailand. 

The aerators should be adjustable and economical.”

Interview about King Bhumibol’s Chaipattana Aerator Project 

When He was researching the surface aerator 

at Tambon Nong Sanom, Sakon Nakhon Province, 

November 26, 2532 B.E.

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

คราวเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย 

ณ ต�าบลหนองสนม จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้า

กังหันน�้ำชัยพัฒนำ
The Chaipattana Aerator Project
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากของ

ราษฎรท่ีประสบปัญหาจากน�า้เน่าเสยี พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนนิทอดพระเนตรสภาพน�า้เสยีในพืน้ทีห่ลายแห่ง

หลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งพระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับการ

แก้ไขน�้าเน่าเสีย

ในระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐ ทรงเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ

การพัฒนา ได้พระราชทานแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายและเหมาะสม ตั้งแต่แนวคิดเรื่อง “น�้าดีไล่น�้าเสีย” ด้วยหลัก

การแก้ไขโดยใช้น�า้ทีม่คีณุภาพดจีากแม่น�า้เจ้าพระยาช่วยผลกัดนัและเจอืจางน�า้เสยีให้ออกจากแหล่งน�า้ชมุชนตาม

คลองต่างๆ โดยวิธีเปิดประตูอาคารควบคุมน�้า เพ่ือรับน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาในจังหวะน�้าขึ้น และปล่อยออกสู่ 

แม่น�า้เจ้าพระยาในระยะน�า้ลง หรอืการทดลองใช้ผกัตบชวากรองน�า้เสยีในบึงมักกะสนั ซึง่พระองค์มพีระราชกระแส

ในเรื่องนี้ว่าเป็นการใช้ “อธรรมปราบอธรรม” นั่นคือ การใช้วัชพืชซึ่งต้องก�าจัดทิ้งอย่างผักตบชวา ที่มีคุณสมบัติ     

ดูดซับโลหะหนัก มาท�าหน้าที่เป็นตัวกรองสารพิษและความโสโครก โดยต้องหม่ันน�าผักตบชวาออกจากบึงทุกๆ             

๑๐ สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดดที่จะส่องลงไปในบึง

ควำมเป็นมำ
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Background

King Rama IX Bhumibol Adulyadej cared about His people’s well-being. He visited victims of 

water pollution in rural areas of Bangkok and surrounding provinces. He gave advice about  water 

quality management.

In the initial phase of the project (2527-2530 B.E.), King Rama IX focused on environmental 

preservation and improving water quality. He first thought of using clean water to push the polluted 

water away. The clean water in the Chao Phraya River would carry away and dilute the polluted water 

from the canals. Water-release gates would open to receive water from the Chao Phraya River when 

the water level of the river rose. The water-release gates would close to allow the water to flow into 

the Chao Phraya River when its water level was low. King Rama IX also thought of using water 

hyacinth to filter the water in the Makkasan Swamp. He called this method ‘An Eye for an Eye’   

because water hyacinth was usually considered a useless weed. However, it absorbs heavy metals well, 

making the water cleaner. The water hyacinth was removed from the swamp every 10 weeks to prevent 

the water hyacinth from growing too high and to allow sunlight to get through to the swamp water.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตร หลุก หรือ ระหัดวิดน�้า
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ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สภาพความเน่าเสียของน�้าบริเวณต่างๆ มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น   

การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน�้าอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชด�าริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยดัค่าใช้จ่าย สามารถผลิตได้เอง

ในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ ‘ไทยท�าไทยใช้’ โดยทรงได้แนวทางจาก ‘หลุก’ กังหันวิดน�้าไม้ไผ่ตามภูมิปัญญาทาง           

ภาคเหนือ ซึ่งทรงสังเกตเห็นเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรใน ต.ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

กังหันน�้ำพระรำชทำน 
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In 2531 B.E., the situation was getting worse. Natural water pollution control methods could not 

keep pace with the pollution generated from industrial, agricultural, and domestic wastewater runoff.  

King Bhumibol Adulyadej had an economical aerator made based on the idea that ‘If Thais Make It; 

Thais will Use it’. All the components of the aerator are commonly found in Thailand. King Rama IX 

was also inspired by a bamboo mill, which He saw while visiting Tambon Pha Bong in Mae Hong Son 

Province, Thailand.

The Royal Aerator
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เมือ่วนัที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานรปูแบบ

และพระราชด�าริ เรื่องการแก้ไขปัญหาน�้าเสียโดยการเติมออกซิเจนในน�้า มีสาระส�าคัญคือ 

“การเติมอากาศลงในน�้าเสีย มี ๒ วิธี วิธีหนึ่ง ใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อ เป่าลงไปใต้ผิวน�้าแบบกระจายฟอง 

และอีกวิธีหนึ่ง น่าจะกระท�าได้โดยกังหันวิดน�้า วิดตักขึ้นไปบนผิวน�้า แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน�้าตามเดิม โดยที่

กังหันน�้าดังกล่าวจะหมุนช้า ด้วยก�าลังของมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเล็กไม่เกิน ๒ แรงม้า หรืออาจจะใช้พลังน�้าไหลก็ได้ 

จงึสมควรพจิารณาสร้างต้นแบบ แล้วน�าไปตดิตัง้ทดลองใช้บ�าบดัน�า้เสยีทีภ่ายในบรเิวณโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

และวัดบวรนิเวศวิหาร”

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่

นี้ โดยด�าเนินการจัดสร้างเครื่องมือบ�าบัดน�้าเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นใน

เวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่วไปในปัจจุบันคือ กังหันน�้าชัยพัฒนา


