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อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส�ำหรับบ�ำบัดน�้ำเสียรอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
สังกัด : วิศวกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ราชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมราชวินจิ ฉัยในการ วิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของอุปกรณ์
Hydro-jet ของเรือหางกุด ต่อ ม.ร.ว. แซมแจ่มจรัส รัชนี เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2546 ณ ท้องพระโรงศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน�้ำเพื่อการรักษาคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำ
สาธารณะ ทีค่ เู มืองจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าตลาดประตูเมืองเชียงใหม่
จ�ำนวน 2 เครื่อง เปิด 3 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง/วัน
ชิ้นส่วนส�ำคัญเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน�้ำตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ใบจักรเติมอากาศ

กรวยบังคับทิศทางอากาศ

ใบจักรดูดน�้ำเจ็ทสกี

ใบไดโว่กระจายน�้ำผสมอากาศ

ตีอากาศให้เป็นฟองขนาดเล็กก่อนทีจ่ ะมีการกระจายอากาศออกไป
ใต้ผิวน�้ำ ให้เป็นรัศมีกว้างในระดับความลึกที่ต้องการ
ส่วนประกอบเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน�้ำแบบสถิตใช้งานอยู่กับที่
1. ห้องเติมอากาศใช้ใบจักรเติมอากาศแบบ Multi-blade Fan ชนิด 12 ใบพัดจ�ำนวน 3 อัน
2. กรวยบังคับทิศทางอากาศ ป้องกันอากาศไหลขึ้นสู่ผิวน�้ำ
3.ห้องล�ำเลียงน�้ำและอากาศ ใช้ใบจักรเจ็ทสกีชนิด 3 ใบพัด จ�ำนวน 1 อัน ในรูปแบบ
J Multistage – turbines
4. ใบไดโว่ในห้องกระจายน�้ำอากาศ จะกระจายส่วนผสมที่ระดับความลึก 80 เซนติเมตร โดย
ไม่ตอ้ งพะวงว่าจะมีการรบกวนท�ำให้นำ�้ ตอนล่างขุน่ สามารถเติมออกซิเจนใต้ผวิ น�ำ้ ได้ 8.9 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เฉลีย่ ในพืน้ ทีป่ ดิ 100 ลูกบาศก์เมตร ทีร่ ะยะเวลา 2-3 ชัว่ โมง ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของแหล่งน�ำ้
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รองศาสตราจารย์ เ สมอขวั ญ ตั น ติ กุ ล รองคณบดี วิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทูลเกล้าฯ ถวายเรือหางกุดเพื่อทรงใช้ในภารกิจกู้ภัยเมื่อเกิดอุทกภัย ใน
วโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555

ส�ำนักงาน กปร. อนุมัติงบประมาณ กปร.
ปี พ.ศ. 2559 ให้คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนองพระราชด�ำริ
เกี่ยวกับเรื่องเรือหางกุดเป็นการต่อเนื่อง และ
เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน�้ำ
ปกติทั่วไปใต้ระดับผิวน�้ำลงไปมีความดันและจะมากขึ้นตามระดับความลึกที่เพิ่มมากขึ้น
เป็นเงาตามตัว การเติมอากาศใต้ผิวน�้ำที่ท�ำกันอยู่คือการใช้เครื่องอัดอากาศส่งอากาศลงไปใต้น�้ำ
ไปยังความลึกทีต่ อ้ งการด้วยท่อ เมือ่ อากาศทีม่ แี รงดันออกจากปลายท่อก็ยอ่ มจะเลาะตามท่อขึน้
สู่ระดับผิวน�้ำซึ่งมีแรงดันน้อยกว่าโดยทันที ความมุ่งหมายของการออกแบบเครื่องมือจึงก�ำหนด
ให้มีการตีอากาศให้เป็นฟองขนาดเล็กก่อนที่จะมีการกระจายอากาศให้เป็นรัศมีกว้างในระดับ
ความลึกที่ต้องการ และแทนการใช้เครื่องอัดอากาศที่มีแรงดันมากกว่าแรงดันในระดับใต้ผิวน�้ำ
นั้นอัดอากาศลงไปก�ำหนดให้ชุด Hydro-jet ท�ำหน้าที่น�ำพาอากาศลงไปแทน
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และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ E-Book กว่าร้อยองค์ความรู้
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Direction of Knowledge Sharing of wood carving knowledgebase : A case study of Ban Jang Nak Museum, San
Kamphaeng District, Chiang Mai Chanchira Laorach; Maejo University.
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