แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest 3
หมายเหตุ ข้ อมูลในแบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการ เป็ นส่วนหนึง่ ในการประกอบการพิจารณา เมื่อกรอก
ข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องนาไป upload ในระบบลงทะเบียนเพื่อนาส่งข้ อเสนอโครงการ
ลักษณะปั ญหา
ปัญหาคราบสกปรกบนผิวน ้าเป็ นปั ญหาที่พบได้ ทวั่ ไปในบึง หนองน ้า หรื อสระน ้าที่ไม่มีการไหลเวียนและในแม่น ้า
ลาคลองที่มีการทิง้ หรื อการชะล้ างสิ่งปฏิกูลซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรั่วไหลของ
น ้ามันทังที
้ ่ตงใจและเป็
ั้
นอุบตั เิ หตุลงสูแ่ หล่งน ้าต่าง ๆ ซึง่ คราบน ้ามันเหล่านันเมื
้ ่อลงสู่แหล่งน ้าจะไม่รวมตัวกับน ้าแต่จะลอย
อยู่บนผิวน ้า ทาให้ แก๊ ส ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายในน ้าได้ ทาให้ นา้ เน่าเสียและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชี วิตและ
ระบบนิเวศในน ้าและชายฝั่ง และในที่สดุ ส่งผลกระทบต่ออาชีพ อาหาร และสุขภาพของมนุษย์

แนวคิดในการแก้ ปัญหา/เทคโนโลยีท่ ตี ้ องการพัฒนา
การขจัดคราบสกปรกบนผิวนา้ จึงเป็ นการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่การที่มนุษย์เป็ นผู้ขจัดคราบสกปรกเองนัน้ อาจได้ รับ
อันตรายจากแหล่งน ้าที่ลึก อันตรายจากของมีคม หรื อเมื่อมีอากาศร้ อนและกลิ่นเหม็นมนุษย์ก็จะทนต่อสภาพเหล่านันได้
้ ไม่
นาน ผู้จดั ทาโครงงานจึงคิดสร้ างหุ่นยนต์เพื่อทาหน้ าที่นี ้แทน
จากการตรวจเอกสารพบว่ามีผ้ สู ร้ างสิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับการขจัดคราบสกปรกบนผิวน ้าหลายรูปแบบโดยทาหน้ าที่ดดู ซับ
คราบสกปรกเพียงอย่างเดียว ผู้จดั ทาโครงงานจึงคิดสร้ างหุ่นยนต์ที่สามารถทาหน้ าที่ได้ หลายอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบาบัดน ้าเสียให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น ได้ แก่การดูดคราบสกปรกบนผิวน ้า การกรองคราบสกปรกและปล่อยน ้าที่กรองแล้ วลงสู่
แหล่งน ้าตามเดิม การฉีดสารชีวภาพในการช่วยย่อยสลายอินทรี ย์สารหรื อฉีดสารเคมีให้ น ้ามันจับตัวกันเป็ นก้ อน และการ
เพิ่ม ก๊ าซออกซิเจนให้ กับแหล่งนา้ ทัง้ นี เ้ พื่ อช่วยเพิ่ มการละลายแก๊ สออกซิเจนในนา้ ลดปั ญ หาการเน่าเสี ยของนา้ และ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในแหล่งน ้า
ค่ าวัสดุอุปกรณ์ และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ (โดยประมาณ)
3,500 บาท

ภาพร่ างชิน้ งาน/รายละเอียดอื่นๆ
ภาพร่ างสิ่งประดิษฐ์
หุน่ ยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน ้าได้ ออกแบบเพื่อให้ มีหน้ าที่หรื อภารกิจหลัก 4 ภารกิจ คือ การดูดคราบสกปรก
คราบน ้ามันบนผิวน ้า การกรองสิ่งสกปรกออกและปล่อยน ้าดีลงสูแ่ หล่งน ้าการฉีดพ่นสารชีวภาพหรื อฉีดสารเคมี และการ
เติมก๊ าซออกซิเจนลงในแหล่งน ้า หุน่ ยนต์มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ส่วน แสดงดังภาพที่ 1

ชุดฉีดน ้าชีวภาพ/
สารเคมี

ชุดผลิต
พลังงานไฟฟ้า

ชุดดูด
คราบสกปรก

โครงสร้ างแข็งแรง
(อะลูมิเนียม)

โครงสร้ างลอยตัว
(ขวดน ้าดื่ม โฟม)

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของหุน่ ยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน ้า

ชุดขับเคลื่อน/
เติมออกซิเจน

หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ามีองค์ประกอบส้าคัญ 5 ส่วน รายละเอียดดังนี
1. ชุดดูดคราบสกปรก
ชุดดูดคราบสกปรก ท้าหน้าที่ในการเก็บ ดูด และส่งคราบสกปรกคราบน้ามันไปยังถังกรองประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1.1 ปากกวาด มี 2 แบบ คือ แบบที่ใช้เก็บคราบน้ามันโดยเฉพาะท้าจากแผ่นอลูมิเนียมบาง ๆ ด้านบนมีลูกกลิงซึ่งท้า
จากลูกกลิงหมึกพิมพ์หุ้มด้วยยางท่อแอร์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ส้าหรับเก็บและรีดคราบ
น้ามันให้ไหลลงไปในปากกวาดและจะถูกดูดผ่านท่อดูด ไปยังถังเก็บ และแบบที่ใช้เก็บคราบสกปรกทั่วไปซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ
แบบเก็บคราบน้ามันแต่ไม่มีลูกกลิง
1.2 ท่อดูด ท้าจากท่อ PVC ขนาด ¾ นิว ข้างในใส่แกนและใบพัดส้าหรับดูดคราบสกปรกขึนมา ปลายด้านบน
ส้าหรับใส่มอเตอร์ขนาดเล็กที่ต่อกับแกนและใบพัดท้าหน้าที่ขับแกนและใบพัดให้หมุนและดูดคราบน้ามันขึนมาเพื่อส่งต่อท่อส่ง
1..3 ท่อส่ง ท้าจากสายยางขนาด ½ นิว ต่อจากท่อดูดไปยังถังกรอง ท่อส่งจะเจาะรูขนาดเล็กห่างกันประมาณ 2
เซนติเมตร ตลอดท่อเพื่อให้น้ากระจายได้ทั่วถังกรอง
1..4 เฟืองปรับระดับปากกวาด ประกอบด้วยเฟือง 2 ตัว คือ เฟืองขับขนาดเล็ก และเฟืองตามขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ ท้าหน้าที่ปรับระดับปากกวาดให้ขึน-ลงตามต้องการ ดังภาพที่ 2
เฟื องปรับระดับ
ปากกวาด

มอเตอร์
ท่อดูด

ท่อส่ ง
ลูกกลิ้งเก็บ
คราบน้ ามัน

ปากกวาด
ภาพที่ 2 ภาพแสดงองค์ประกอบของชุดดูดคราบสกปรก

2. ชุดกรอง/เก็บคราบสกปรก ประกอบด้วย 2 แบบ คือถังกรองคราบสกปรกทั่วไปและแบบถังเก็บคราบน้ามัน รายละเอียดดังนี
2.1 ถังกรองคราบสกปรก ท้าจากขวดน้าดื่มพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร วางในแนวนอนขนานกับล้าตัวหุ่นยนต์ โดยตัด
เปิดด้านบนเพื่อรับน้าที่ล้าเลียงมาจากท่อส่ง ส่วนด้านล่างเจาะรูเพื่อให้น้าไหลลงสู่แหล่งน้าตามเดิม
2.2 ส่วนของวัสดุกรอง จะใช้ฟางข้าวรองบางในชันล่างสุดเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุชันอื่น ๆ ร่วงลงมาในช่องระบายน้า
ชันที่ 2 คือ ถ่านไม้ขนาด 2 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการดูดดกลิ่น ชันที่ 3 คือ ขีเลื่อยหรือขุยมะพร้าว ใช้ในการกรองและดู ดซับ
คราบสกปรก และชันบนสุดใช้ฟางข้าวเพื่อดักไม่ให้วัสดุกรองล้นออกมานอกถังกรองในกรณีที่วัสดุดูดซับคราบสกปรกเต็มที่แล้ว
และการระบายน้าไม่ดี ดังภาพที่ 3

ชั้นฟางข้าวบาง
ๆ

ชั้นถ่านไม้

ช่องระบายน้ า

ชั้นขี้เลื้อย/ขุยมะพร้าว

ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของชุดกรองคราบสกปรก
2.3 ส้าหรับถังเก็บคราบน้ามัน ท้าจากขวดน้าดื่มพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร จ้านวน 4 ขวด วางในแนวนอนขนานกับ
ล้าตัวหุ่นยนต์ข้างละ 2 ขวด ที่ต่อเชื่อมกันด้วยท่อเพื่อให้คราบน้ามันไหลจากถังที่เต็มไปอีกถังที่ยังว่าง
3. ชุดฉีดน้าหมักชีวภาพ/สารเคมี
ชุดฉีดน้ายาชีวภาพ/สารเคมีท้าหน้าที่ฉีดน้ายาชีวภาพลงในน้าเพื่อเพิ่มการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้า หรือฉีดสารเคมี
ลงไปบนคราบน้ามันเพื่อให้น้ามันจับตัว มีส่วนประกอบส้าคัญ 2 ส่วน คือ
3.1 ถังใส่น้ายาชีวภาพ/สารเคมี
3.2 ตัวขับเคลื่อนท้าให้เกิดการปั๊มและฉีดน้ายา โดยใช้ชุดกล่องเฟืองและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ดังภาพที่ 4

หัวฉีดน้าหมัก
ชีวภาพ
ชุดกล่องเฟือง
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ถังใส่น้าหมัก
ชีวภาพ
สารเคมี

กลไกการขับเคลื่อน
ภาพที่ 4 แสดงองค์ประกอบของชุดฉีดน้ายาชีวภาพ/สารเคมี

4. ชุดขับเคลื่อนและเติมก๊ าซออกซิเจนในน ้า
ชุด ขับ เคลื่ อ นและเติ ม ก๊ า ซออกซิ เจนท าหน้ าที่ ในการขับ เคลื่ อ นหุ่น ยนต์ ให้ เคลื่ อ นที่ ไปในจุด ที่ ต้ อ งการ และใน
ขณะเดี ย วกัน จะท าหน้ า ที่ ค ล้ า ยกัง หัน ที่ ตัก น า้ ขึน้ มาในอากาศและปล่ อ ยกับ ลงสู่แ หล่ ง น า้ เพื่ อ เพิ่ ม ก๊ า ซออกซิ เจน มี
ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ
4.1 ตัวกังหัน แกนของกังหันทาจากพลาสติกกลม ใบกังหันทาจากถ้ วยขนมอะลูมิเนียมซึง่ เบาและไม่เป็ นสนิม โดยเจาะรู
ตรงกลางถ้ วยเพื่อระบายน ้าในถ้ วยให้ ไหลลงมาเมื่อถูกตักขึ ้นไปในอากาศ
4.2 ตัวขับเคลื่อนโดยใช้ ชดุ กล่องเฟื องและขับเคลื่อนด้ วยมอเตอร์ ซึง่ ใช้ การบังคับจากบนบกโดยใช้ รีโมทคอนโทร
แบบไร้ สาย ดังภาพที่ 5

กังหันน้า

ตัวขับเคลื่อน

เจาะรู
เพื่อให้น้าไหล
ภาพที่ 5 แสดงองค์ประกอบของชุดขับเคลื่อนและเติมก๊าซออกซิเจนในน้า
5. การสร้างชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า
ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจะใช้จากแผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly ขนาด 12 โวลต์ 10 วัตต์ ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า และส่งต่อไปยังโซลาร์ชาร์ทเจอร์ที่ท้าหน้าที่ เป็นตัวควบคุมการชาร์ทให้กับแบตเตอรี่ หลังจากนันต่อเข้าไปยังแผง
ควบคุมและมอเตอร์ที่เป็นชุดขับเคลื่อน ชุดดูด และชุดฉีดสารเคมี ดังภาพที่ 6

แผงโซล่าร์เซลล์

แบตเตอรี่

โซล่าชาร์ทเจอร์

มอเตอร์

ภาพที่ 6 แสดงองค์ประกอบชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า

แผงวงจรควบคุม

ประโยชน์ และคุณค่ าของผลงานสิ่งประดิษฐ์
(1) ใช้ ขจัดคราบสิ่งสกปรกบนผิวน ้าในแหล่งน ้า เช่น หนอง บึง หรื อสระน ้าที่ไม่มีการไหลเวียน
(2) นาไปใช้ ขจัดคราบน ้ามัน จากอุบตั เิ หตุเรื อล่ม หรื อ การลักลอบทิ ้งคราบน ้ามันลงในแหล่งน ้า
(3) ช่วยในการฉีดพ่นน ้ายาชีวภาพลงในน ้าเพื่อเพิ่มการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในน ้า หรื อฉีดสารเคมีลงไปบนคราบ
น ้ามันเพื่อให้ น ้ามันจับตัว
(4) เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดอันตรายต่อมนุษย์ในการขจัดคราบสกปรกคราบน ้ามันบนผิวน ้า
(5) ช่วยลดปัญหาการเน่าเสียของน ้าและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในน ้า
(6) เป็ นการนาเศษวัสดุ/ขยะเหลือใช้ ภายในบ้ านมาทาให้ เกิดประโยชน์
(7) เป็ นการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั

