
รายละเอียดผลงานโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมประหยัดน้ํา 

 

ประเภทแนวคิดและกิจกรรมประหยัดน้ํา ระดับประถม/มัธยม 

 

01. การทําน้ําเสียใหเปนน้ําใสแลวนําไป Recycle 
เสนอโดย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ จ.กาญจนบุร ี

- เปนกิจกรรมท่ีทําการบําบัดนํ้าเสยีจากโรงอาหารของโรงเรยีนโดยใช EM แลวนํา
นํ้าท่ีไดกลับมาใชในกิจกรรมตางๆ เชน รดนํ้าตนไม ซักผาข้ีริ้ว ถูพ้ืน ลางหองนํ้า 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

ขอคิดเห็น - เปนกิจกรรมท่ีดี มีความเปนไปได เปนกิจกรรมบําบัดนํ้าในโรงเรียน 
และมีวิธีการชัดเจนสามารถท่ีจะขยายผลตอไปไดงาย แตยังตองตระหนักถึง
อันตราย จากสิ่งปนเปอนในนํ้าเสีย หรือความเสี่ยงจากเช้ือโรคอ่ืนๆ โดยอาจ
กําหนดกิจกรรมการนําไปใชท่ีไมตองสัมผัสนํ้า หรือเพ่ิมการตรวจสอบมากข้ึน 

 

 

02. น้ําดื่ม น้ําใช เด็กไทยใสใจประหยัด 
 เสนอโดย โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพฯ 

- เปนการสรางกิจกรรมท่ีนักเรียนทุกคนมีสวนรวม 2 กิจกรรม ไดแก 1.กิจกรรม
การดื่ม ใหนักเรียนพกขวดนํ้าดื่มประจําตัว 2.กิจกรรมการใชนํ้า ใหนักเรียนลางไม
ถูพ้ืนในถังนํ้าแลวนํานํ้าท้ิงไปรดตนไมตอ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

ขอคิดเห็น - เปนกิจกรรมท่ีงายๆ นาสนใจ สําหรับเด็กในโรงเรียน สามารถท่ีจะ
ขยายผลตอไปไดงาย แตควรตระหนักถึงการปนเปอนในการดื่มนํ้าโดยตรงจาก
ปากขวด ควรพิจารณาลางทําความสะอาดหรอืเปลี่ยนขวดใหมดวยเพ่ือปองกันเช้ือ
โรค ท่ีมาจากการสัมผัสปากโดยตรง 

 

03. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกปาแบบประหยัดน้ําโดยใชหยวก
กลวย 
เสนอโดย โรงเรียนสคีิ้ว "สวัสดิผ์ดงุวิทยา" จ.นครราชสีมา 

- นําหยวกกลวยตัดเปนทอน เจาะรูตรงกลางเปนชองลึกสําหรับใสตนกลาของ
ตนไมท่ีตองการปลูกเพ่ือเปนการรกัษาความชุมช้ืนใหกับตนกลาหากปลูกตนกลา
ลงดินในชวงหนาแลงท่ีฝนท้ิงชวง 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลชมเชย 

ขอคิดเห็น - มีความเปนไปได เปนวิธีการท่ีงาย ใชเงินลงทุนไมมากนัก และนําไป
ขยายผลใชงานไดงาย ควรมีการเผยแพรขยายผลใหกวางขวางในสังคมตอไป 

  

 

 

 

 

โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพ่ือการประหยัดน้ํา การประปาสวนภูมภิาค ประจําป 2558                                  1 
 



04. รวมพลังกําแพงเรนเจอร เพ่ือลดการใชน้ํา 
 เสนอโดย โรงเรียนกําแพง จ.ศรสีะเกษ 

- วางแผนท่ีจะดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการประหยัดนํ้า 2 กิจกรรมหลัก ไดแก 
1.กิจกรรมสรางเสรมิ เชน กิจกรรมปายสดุจี๊ดวัยรุน กิจกรรม Dance รักษนํ้า 
2.กิจกรรมฟนฟู เชน กิจกรรมนํ้าบาดาลแทนนํ้าประปา 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลชมเชย 

ขอคิดเห็น - เปนกิจกรรมท่ีมีการสื่อสารไดงายถูกใจวัยรุน โดยมีการจัดทําแผนจัด
กิจกรรมท่ีมีข้ันตอนชัดเจน ควรมีการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามท่ีเสนอ
อยางตอเน่ืองตอไป 

 

05. 7 เทคนิคพิชิตทรัพยากรน้ํา 
เสนอโดย โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร  จ.ชลบุร ี

- เปนการนําเสนอแนวคิด 7 วิธีในการใชนํ้าอยางประหยัดในกิจวัตรประจําวัน 
พรอมจัดทําเปนวิดีโอ Info graphics และ Poster ประชาสัมพันธแนวคิดดังกลาว 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลชมเชย 

ขอคิดเห็น - เปนการทําสื่องายๆ เปน Poster และ Video ซึ่งถูกใจวัยรุน สื่อท่ี
แสดงนาสนใจและเขาใจงาย ควรมีการดําเนินกิจกรรมตามท่ีเสนออยางตอเน่ือง
ตอไป 

 

06. Bio Polycarbonate Organic Membrane from Tamarind 
Waste 
เสนอโดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี

- เปนนวัตกรรมเมมเบรนพลาสติกชีวภาพชนิด Reverse Osmosis แบบ Thin 
Film Composite จากรกมะขามเพ่ือใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทดแทน 
Polyamide ซึ่งมีราคาสูงและไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - มีแนวคิดท่ีดี แตยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการประหยัดนํ้าใน
การประกวดครั้งน้ีและผลงานยังไมสําเร็จ เห็นควรใหมีการพัฒนาเปนผลงานจริง
โดยเร็ว 

 

07. การศึกษาความสูงของระดับน้ําท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต 
ผลผลิตและคุณภาพของขาวพันธุชัยนาท 1 
 เสนอโดย โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จ.กาฬสินธุ 

- เปนการศึกษาความสูงของระดับนํ้าท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณภาพของเมล็ดขาวพันธุชัยนาท 1 โดยควบคุมความสูงของระดับนํ้าขังท่ีระดับ
ตางๆ กัน 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดีสําหรับสังคมภาคเกษตร แตยังตองพิจารณาหาทาง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํานา 

  

 

โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพ่ือการประหยัดน้ํา การประปาสวนภูมภิาค ประจําป 2558                                  2 
 



08. PPT (Player Power 2 w Treatment) 
เสนอโดย โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา 

- เปนแนวคิดท่ีจะสงเสริมใหบานเรือนมีการติดตั้งบอดักไขมันกอนปลอยนํ้าท้ิง
ออกสูภายนอก เพ่ือท่ีจะนํานํ้าเสียท่ีผานบอดักไขมันน้ีกลับมาใชรดนํ้าตนไมไดอีก 
และดัดแปลงเครื่องเลนในสนามเด็กเลนบางชนิด เชน จักรยาน ชิงชา ใหสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือนํามาใชขับปมสูบนํ้าจากบอพักนํ้าเสียกลับมารดนํ้าตนไม 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีนาสนใจ แตเปนไปไดยาก ตองมีการลงทุนสูง และดูแล
รักษายาก เห็นควรสนับสนุนใหมีการทดลองดําเนินการตามความเหมาะสม 

 

09. นวัตกรรมเครื่องกรองน้ําธรรมชาต ิ
เสนอโดย โรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา 

 - เปนแนวคิดท่ีนําวัสดุทางธรรมชาติเชน ใยบวบ ถานไม กรวด ทราย มาประดิษฐ
เครื่องกรองนํ้าเพ่ือใชกรองนํ้าท้ิงจากกิจกรรมตาง เพ่ือนํานํ้ากลับมาใชใหม 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น – ยังไมไดแสดงแนวคิดท่ีชัดเจน ยังเปนเพียงแนวคิดการสรางเครื่อง
กรองนํ้าท่ัวไป 

 

10. Save Water Save Life ปนน้ําใจใหน้ํา 
 เสนอโดย  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม กรุงเทพฯ 

- เปนแนวคิดท่ีใหนําสิ่งท่ีมีอยูแลวมาปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม เชน การ Reuse นํ้า
จากกิจกรรมตางๆ และใหภาครัฐตั้งรางวัลเพ่ือมอบใหกับบุคคลหรือชุมชนท่ีท่ี
ปฏิบัติกิจกรรมในการประหยัดนํ้าอยางจริงจัง เปนการกระตุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหใสใจมากข้ึนดวย 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวความคิดพบไดท่ัวไป ยังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

11. ประหยัดน้ํา ชวยคุณ ชวยชาติ 
เสนอโดย โรงเรียนบานพนาหนองหิน จ.นครราชสีมา 

- เปนการเขียนรางโครงการภายในของโรงเรียนเอง เพ่ือจัดประกวดแนวคิดในการ
ใชนํ้าอยางประหยัด แลวนําแนวคิดท่ีไดไปเผยแพรใหเกิดการปฏิบัติจริงตอไป 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวความคิดพบไดท่ัวไป ยังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
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12.  เครื่องเพ่ิมความแรงดันน้ําจากคอมเพรสเซอรแอรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทําความสะอาดลดปริมาณการใชน้ํา 
เสนอโดย โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั จ.หนองคาย 

- ทําชุดเพ่ิมแรงดันนํ้าท่ีกอกนํ้าโดยใชแรงดันจากปมลม (Air Compressor) อัด
แรงดันเขาไปยังถังกักเก็บนํ้า นํ้าจะถูกดันใหไหลออกไปดวยแรงดันท่ีสูงข้ึน และท่ี
ทอทางออกมีการติดตั้งปุมกดเพ่ือเปดนํ้า ชวยใหลางทําความสะอาดไดรวดเร็ว
ท่ัวถึงและประหยัดนํ้า 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - มีแนวคิดท่ีดีแตยังไมไดแสดงถึงการประหยัดนํ้าท่ีชัดเจนและความ
คุมคาจากคาไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

13. อุปกรณรดน้ําตนไมระบบน้ําหยดจากน้ําท่ีใชแลว 
เสนอโดย โรงเรียนมัธยมดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

- เปนแนวคิดท่ีใชระบบนํ้าหยดในการรดนํ้าตนไมในครัวเรือนโดยใชถังนํ้าเก็บนํ้าท่ี
ใชแลวและใชกอกนํ้าเปนตัวบังคับเปด – ปด นําไปประยุกตใชในการเกษตรได 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวความคิดพบไดท่ัวไป เปนเพียงระบบนํ้าหยดรดนํ้าตนไม 

 

14.ระบบมาตรวัดอัจฉริยะ 
เสนอโดย โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพฯ 

- คดิคนและพัฒนาระบบมาตรวัดนํ้าอัจฉริยะ (Smart Water Meter) และระบบ
แผนท่ีเขาดวยกัน  ใหสามารถแจงเตือนเหตุผาน Application บน Smart Phone 
หรือ SMS ผานมือถือธรรมดา 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ยังมีความเปนไปไดยากมีตนทุนสูง ระบบเครือขายตองเสถียร และ
รูปแบบแนวคิดมีการพัฒนาอยูแลวในปจจุบันในอาคารอัจฉริยะ 

 

15. น้ําคือชีวิต 
เสนอโดย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุร ี

- เปนเรียงความท่ีกลาวถึงความสําคัญของนํ้า วิกฤตการณดานนํ้า และแนวทาง
การประหยัดนํ้าอุปโภคบริโภค 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ยังเปนเพียงการเขียนเรียงความ เก่ียวกับวิธีการประหยัดนํ้า และเปน
วิธีการประหยัดนํ้าท่ีพบไดท่ัวไป 

 16. ท่ีกักเก็บน้ําใตดิน 
เสนอโดย โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก 

- เปนแนวคิดท่ีจะทําอุโมงคแหลงเก็บนํ้าใตดินขนาดใหญท่ีจังหวัดพิจิตรและ
กําแพงเพชร เพ่ือกักเก็บนํ้าในหนาฝนและปลอยนํ้าไปยังพ้ืนท่ีท่ีแหงแลงใน
หนาแลงตอไป 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีเปนไปไดยาก ยังขาดหลักการ และมีตนทุนสูงมาก 
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17. แนวคิดการบริหารจัดการน้ํา 3R  
เสนอโดย โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง 

- เปนแนวคิดระบบซักผา 3R เพ่ือใชในครัวเรือนและสถานประกอบการซักรีด โดย
นํานํ้าท่ีสะอาดกวาในข้ันตอนหลังกลับมาใชซ้ําในข้ันตอนกอนหนา สวนนํ้าท่ี
สกปรกมากจะนํามาบําบัดโดยผานสวนพืชนํ้าแลวนํามารดนํ้าตนไมตอไป 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีพบไดท่ัวไป ยังไมไดแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดจริง 

ประเภทแนวคิดและกิจกรรมประหยัดน้ํา ระดับอาชีวะ/อุดมศึกษา 

 

18. Adjustable Health Faucet (AHF) 
เสนอโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

- เปนแนวคิดท่ีจะสรางฝกบัวชําระ(AHF) ท่ีสามารถปรับอัตราการไหลของนํ้าได 2 
ระดับ โดยไมตองหมุนวาลว โดยออกแบบใหมีปุมกด 2 ปุม ใหสามารถเลือกกด
ตามอัตราการไหลของนํ้าท่ีตองการ คือ 70% และ 30% 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดมีความเปนไปไดสูง นาสนใจ และทําสื่ออธิบายเขาใจงาย 
และอธิบายเปนหลักการ เห็นควรสนับสนุนใหจดัสรางเปนตนแบบจริงตอไป 

 

 

19. อุปกรณแยกน้ําท้ิงจากเครื่องซักผาเพ่ือการประหยัดน้ํา 
เสนอโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

- เปนแนวท่ีจะสรางชุดอุปกรณสําหรับแยกนํ้าท้ิงจากเครื่องซักผา โดยแยกนํ้า
ออกเปนสวนๆ ข้ึนอยูกับความสะอาดของนํ้าและวัตถุประสงคท่ีนํานํ้าไป Reuse 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลชมเชย 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี เน่ืองจากนํ้าท้ิงจากการซักผามีปริมาณมาก และการ
แยกคุณภาพคุณภาพนํ้าทําใหงายตอการนําไปใชงาน และควรพิจาณาถึงนํ้าซักลาง 
อาจสกปรกหรือมีผงซักฟอกเขมขนสูงเกินไป รวมถึงนํ้าเนาเสียในถังพักนํ้า 

 

20. Pumpkin Number One 
เสนอโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

- เปนชุดควบคุมการรดนํ้าตนไมแบบอัตโนมัติ อาศัยเซนเซอรวัดความช้ืนในดิน 
เมื่อความช้ืนในดินลดต่ําลง ชุดควบคุมจะสั่งใหมอเตอรปมนํ้าทํางานอัตโนมัติ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีพบไดท่ัวไป ยังขาดความแปลกใหม 

 

21. ประยุกตน้ําเสียจากเครื่องกรองน้ํา 
เสนอโดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

- เปนแนวคิดท่ีจะนํานํ้าเสียจากเครื่องกรองนํ้ามาใชในกิจกรรมตางๆ เชน ซักผา  
ถูบาน ลางรถ รดนํ้าตนไม 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - มีแนวคิดท่ีดี แตนํ้าท้ิงจาก RO. มีปริมาณนอยอาจไมคุมคา และ
ปริมาณผูใชงานเครื่องกรองนํ้า Ro ไมไดมีมากอยางท่ีคํานวณ 
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22. การนําน้ําฝนท่ีสะอาดและมีคุณภาพท่ีสุดมาใชบริโภคใน 
ครัวเรือนและจัดจําหนาย 
เสนอโดย วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา จ.สงขลา 

- เปนแนวคิดท่ีจะสรางชุดหลังคาอลูมิเนียมพรอมรางรองรับนํ้าฝนใหสามารถถอด
ประกอบได เพ่ือใชในการรองรับนํ้าฝนบรรจุขวดเพ่ือการบริโภคและจัดจําหนาย 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ียากจะทําได และยากท่ีจะนําไปขาย ลงทุนคอนขางสูง
อาจไมคุมคา 

 23. ดื่มน้ําอยางคุมคา (Drinking Worthiness) 

เสนอโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

- เปนการออกแบผลิตภัณฑของนํ้าดื่มใหสามารถแบงดื่มไดอยางนอย 2 ครั้ง โดยมี
ลักษณะเปนทรงกระบอกมีบล็อกขอตอ 2 ช้ัน สามารถถอดแยกออกจากกันได 
และสามารถเปดดื่มไดโดยการเจาะจากท้ังสองทาง หากดื่มไมหมดสามารถเก็บเขา
ข้ัวตอตรงกลางซึ่งทําหนาท่ีเปนฝาปด 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - มีแนวคิดในการจัดทําสื่อ present ไดดี แตความเปนไปไดยังไม
ชัดเจน ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพกขวดนํ้า 

 

24. ระบบการนําน้ําท้ิงกลับมาใชในภาคครัวเรือน 
เสนอโดย มหาวิทยาลัยรังสิต 

- นํานํ้าท้ิงจากการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนมาผานกระบวนการกลั่นภายใตพ้ืนท่ี
หลังคาแลวนํากลับมาใชใหม 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - มีแนวคิดท่ีนาสนใจ แตนํ้าท้ิงท่ัวไปมีมากกวาท่ีแสงอาทิตยจะกลั่นได
มาก มีตนทุนสูงมาก  และมีโอกาสปนเปอนจากนํ้าท้ิงได 

ประเภทนวัตกรรมประหยัดน้ํา ระดับประถม/มัธยม 

 

25. อุปกรณเปด-ปดน้ําดวยทุนลอยน้ําแนวดิ่ง 
เสนอโดย โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ 

- อุปกรณน้ีทํางานโดยอาศัยการเคลื่อนท่ีของทุนลอยกับแกนเปด-ปดนํ้าแนวดิ่ง 
เมื่อปริมาณนํ้าในอางลดลงทุนลอยจะเคลื่อนท่ีลงตามระดับนํ้า แกนเปด-ปดก็จะ
เปดใหนํ้าไหลเขาสูอาง และเมื่อปริมาณนํ้าในอางสูงข้ึนทุนลอยจะเคลื่อนท่ีข้ึนตาม
ระดับนํ้าจนถึงระดับท่ีตองการ แกนเปด-ปดก็จะปดตัวไมใหนํ้าไหล 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี โดยประยุกตใชอุปกรณรอบตัว ทําไดงาย นาสนใจ 
จัดทําวิดีโออธิบายการสรางช้ินงานไดชัดเจน เห็นควรใหมีการขยายผลให
แพรหลายตอไป 

  

   รองน้ําฝนจากหลังคาอลูมิเนียม มาบรรจุ
เปนผลิตภัณฑใชบริโภคในครัวเรือนและจัด
จําหนาย 
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26. เหยียบแลวสบาย 
เสนอโดย โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพฯ 

- สรางชุดเปด-ปดนํ้าโดยใชเทาเหยียบ สําหรับอางลางมือ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี สามารถนําไปขยายผลใชงานไดจริงไดงาย มีวิธีการ
นําเสนอผลงานท่ีดี ควรพิจารณาพัฒนาผลงานใหสวยงามนาใชตอไป โดยอาจแยก
เปนแตละกอกหากทําได 

 

27. นวัตกรรมกลองปองกันน้ําลน 
 เสนอโดย โรงเรียนนารรีัตนจังหวัดแพร จ.แพร 

- สรางสิ่งประดิษฐ “กลองปองกันนํ้าลน” ติดตั้งกอกนํ้าโดยมีลูกลอยควบคุมการ
เปด-ปดนํ้าตามระดับนํ้าท่ีตองการ ปองกันนํ้าลนจากการลืมปดกอกได 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลชมเชย 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี และใชงานไดจริง สามารถขยายผลนําไปใชงานไดงาย 
เห็นควรใหมีการปรับปรุงรูปแบบใหสวยงามและขยายผลการใชงานใหกวางขวาง
ตอไป 

 

28. ระบบบําบัดน้ําท่ีใชแลวเพ่ือนํากลับมาใชใหม (Water Reuse) 
เสนอโดย โรงเรียนมัธยมสวิุทยเสรีอนุสรณ กรุงเทพฯ 

 - ช้ินงานนวัตกรรมเพ่ือบําบัดนํ้าลางจานในโรงอาหารของโรงเรียนดวยการเติม 
EM แบบหยด และระบบเติมออกซิเจนโดยใชปมเติมอากาศของตูปลา แลวติดตั้ง
ปมนํ้าขนาดเล็กเพ่ือสูบนํ้าไปรดตนไมดวยระบบนํ้าหยดและฝนหมอกในสวน
พฤกษศาสตร 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลชมเชย 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี สามารถขยายผลใชงานไดจริงตามโรงเรียน และ
บานเรือน วิธีการและอุปกรณหาไดงาย ควรพิจารณาเพ่ิมถังสํารองนํ้าและพึงระวัง
อันตรายจากนํ้าท่ียังไมสะอาด ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพได 

 29. กระถางรักษโลก รักน้ํา รักปา โดยใชระบบแกมลิง 
เสนอโดย โรงเรียนเทศบาล 1 บานสะเดา จ.สงขลา 

 - สรางช้ินงานกระถางปนดวยปูนผสมกระดาษหนังสือพิมพและกากกาแฟ
เลียนแบบทอนไม จําลองสภาพบอนํ้าใตดินโดยใสทอนํ้าและอากาศในกระถาง 
เมื่อนํ้าในดินเริ่มแหงจะดึงเอานํ้าในบอจําลองข้ึนมาใช 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลชมเชย 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี รูปทรงสวยงาม สามารถใชงานไดจริง เหมาะท่ีจะทํา
เปนกิจกรรมสําหรับเด็กๆ เห็นควรใหมีการขยายผลใหกวางขวางตอไป 
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30. ปม Reuse น้ําจากอางลางมือสําหรับโถปสสาวะชาย 
เสนอโดย  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม 

- สรางชุดสิ่งประดิษฐใหนํ้าจากอางลางมือไหลไปเก็บในทอท่ีอยูดานหลังโถ
ปสสาวะ เมื่อตองการทําความสะอาดโถปสสาวะก็ใหเหยียบปมลม แรงดันจากลม
ในทอจะไปดันใหนํ้าไหลข้ึนไปลางโถปสสาวะ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตวิธีการใชงานจริงคอนขางยุงยาก เห็นควรใหมีการ
ปรับปรุงรูปแบบใหสวยงามและใชงานไดสะดวก 

 

 

31. นวัตกรรมเพ่ือการใชน้ําประปาดวยอุปกรณพกพา 
เสนอโดย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย 

- ศกึษาสภาพและปญหาการใชนํ้าประปาในครัวเรือนรูปแบบตางๆเพ่ือพัฒนาชุด
อุปกรณตนแบบสําหรับตรวจวัดการใชนํ้าประปาและพัฒนา Application เพ่ือใช
งานบน Smart Phone ในการบันทึก วิเคราะห และควบคุมอัตราการใช
นํ้าประปาในครัวเรือนตางๆได 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตเปนไปไดยากและมีความยุงยากท่ี Sensor อาน
มาตรวัดนํ้า เห็นควรพิจารณาปรับปรุงใหมีความเปนไปไดมากข้ึน 

 

32. แผนคลุมดินประหยัดน้ําจากวัสดุธรรมชาติ 
เสนอโดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

- แผนคลุมดินท่ีทําข้ึนจากวัสดุธรรมชาติ ไดแก ขุยมะพราว ซิลิกาจากแกลบ นํ้า
แปงสุก เปรียบเทียบเปนอัตราสวนผสมตางๆ และเปรียบเทียบกับวัสดุคลุมดินเดิม 
เชน ฟางขาว ในคุณสมบัติของการดูดซับนํ้า การรักษาความช้ืนในดิน 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตอาจมีความยุงยากและตนทุนในการใชงานจริง 

 33. การศึกษาแผนปุยจากมูลโคแทนพลาสติกคลุมดินเพ่ือลดการใช
น้ําในการปลูกพริกกระเหรี่ยง 
เสนอโดย โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จ.กาฬสินธุ 

- ศึกษาและทําแผนปุยจากมูลโคเพ่ือนํามาประยุกตใชแทนพลาสติกคลุมดินเพ่ือ
รักษาความชุมช้ืนในดิน ลดการใชนํ้าในการปลูกพริกกะเหรี่ยง 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตอาจมีความยุงยากและมีตนทุนเพ่ิมในการใชงาน
จริง 
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34. Toilet Buddy 
เสนอโดย โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร 

- เพ่ือนํานํ้าท่ีใชแลวจากอางลางหนา กลับมาใชในชักโครก ซึ่งนํ้าในชักโครกไม
จําเปนตองเปนนํ้าท่ีไมไดใชมากอน โดยผานการกรองดวยอุปกรณการกรอง
เบ้ืองตนและเปนการลดคาใชจายในสวนของคานํ้าในครัวเรือน 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตรูปแบบยังมีความยุงยาก 

 

35. เครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติ 
เสนอโดย โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จ.สิงหบุร ี

- สรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติโดยนําวงจรวัดความช้ืนของดินมาประยุกตใชใน
การสั่งเปด-ปดเครื่องสูบนํ้าใหรดนํ้าตนไมไดเองโดยอัตโนมัติ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนชุดสําเร็จรูปท่ีพบเห็นไดท่ัวไป 

 

36. เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ําหมุนเวียน 
เสนอโดย โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดงุวิทยา" จ.นครราชสีมา 

- สรางเครื่องเพาะถ่ัวงอกอัตโนมัติระบบนํ้าหมุนเวียน ซึ่งสามารถตั้งเวลารดนํ้า
ถ่ัวงอกได และดานลางของเครื่องใช EM ในการปรับสภาพนํ้าเพ่ือนํากลับมารดนํ้า
ถ่ัวงอกไดอีก ชวยลดการใชนํ้าในการรดนํ้าถ่ัวงอกไดในปริมาณมาก 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดีแตควรพิจารณาถึงปญหาจากการใชนํ้าท้ิงหลายรอบ
อาจจะมีปญหากับคุณภาพถ่ัวงอกได 

  

37. เครื่องตั้งเวลารดน้ํา ดวยแรงดันน้ํา 
เสนอโดย โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม จ.อางทอง 

- สามารถตั้งเวลารดนํ้าและสามารถกําหนดระยะเวลาในการรดนํ้าไดตามท่ี
ตองการ โดยใชหลักการสมดุลคานและโมเมนต 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตวิธีใชและการตั้งคาคอนขางซับซอน 

 38. จักรยานปมน้ํารักษโลก 
เสนอโดย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ จ.กาญจนบุร ี

- สรางจักรยานปมนํ้าจากกระบอกสูบลมจักรยาน ประกอบเปนชุดใชมือโยกเพ่ือ
ขับดันลูกสูบเพ่ือสูบนํ้าไปใชงานตามความตองการ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการประหยัดนํ้าใน
ครั้งน้ี 
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39. กระถางมหัศจรรยประหยัดน้ํา 
 เสนอโดย โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม 

 - ทํากระถางตนไมจากวัสดุธรรมชาติ เชน เปลือกผลไม ขุยมะพราว ตรงกลาง
กระถางติดตั้งอางนํ้ามีฝาปดท่ีทําจากดินเผา ปลูกตนไมลงในกระถาง นํ้าจากอาง
ดินเผาจะไหลซึมผานผนังอางเขาสูดิน 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดีแตมีขอจํากัดในการนําไปใชงานจริง เน่ืองจากชองเติม
นํ้าอยูกลางกระถาง 

 

40. แผนคลุมดินอนุรักษน้ําจากเสนใยพืช 

เสนอโดย โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 

- ศึกษาและทดสอบความสามารถในการดูดซึมนํ้าและการรักษาความชุมช้ืนของ
ดินท่ีปลูกพืชของแผนคลุมดินท่ีทําข้ึนจากเสนใยฟางขาว กาบกลวย ใบยางพารา 
และขุยมะพราว โดยใชนํ้ายางพาราเปนตัวประสาน 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตอาจมีความยุงยากและมีตนทุนเพ่ิมในการใชงาน
จริง 

 

 

 

 

 

 

41. ชุดควบคุมระดับน้ําบนถังเก็บ 
เสนอโดย โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง 

- เปนการสรางชุดควบคุมเครื่องสูบนํ้าในการสูบนํ้าข้ึนสูถังเก็บนํ้าท่ีอยูสูงจากระดับ
พ้ืนดิน และหยุดสูบนํ้าเมื่อระดับนํ้าไดตามท่ีตองการ โดยอาศัยการควบคุมจากทุน
ลอยและทุนนํ้าหนักท่ีวางหยอนอยูในถังในแนวดิ่ง 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีดี แตระบบยังมีความยุงยากและซับซอน 

 

42. จะไมลืมกัน 
เสนอโดย โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา 

- ออกแบบระบบปดนํ้าอัตโนมัติ โดยใชแสงอินฟราเรดจากเซนเซอรตรวจจับความ
เคลื่อนไหวของคนในหองอาบนํ้า หากออกจากหองนํ้าโดยลืมปดกอกนํ้า เซนเซอร
จะสั่งใหโซลินอยดวาลวท่ีติดตั้งไวทําการปดนํ้าโดยอัตโนมัติ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - เปนแนวคิดท่ีพบเห็นไดท่ัวไป ยังขาดความแปลกใหม 
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ประเภทนวัตกรรมประหยัดน้ํา ระดับอาชีวะ/อุดมศึกษา 

 

43. ซุปเปอรชักโครก : นวัตกรรมชุดเครื่องซักผาและชักโครก
ประหยัดน้ําประสิทธิภาพสูง 
เสนอโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

- สรางตนแบบของเครื่องกรองนํ้าท้ิงจากการซักผาเพ่ือนํากลับมาใชในชักโครก ซึ่ง
เปนชุดอุปกรณท่ีมีขนาดเล็กสามารถยกยายและติดตั้งภายในหองนํ้าไดงาย 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ช้ินงานนวัตกรรมมีความยุงยาก และควรพิจารณาถึงการนํานํ้าท้ิงไป
ใชกับชักโครกซึ่งไมจําเปนตองกรองละเอียดมาก และการมีระบบปรับ pH โดยไม
มีระบบตกตะกอน 

 

44. ทอแรงดันประหยัดน้ําลดพลังงานไฟฟา 
เสนอโดย วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 

- สรางช้ินงานนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมแรงดันใหกับนํ้าในระบบทอ และนํ้าท่ีดูดสงจะถูก
ผสมดวยอากาศ ชวยลดปริมาณนํ้าท่ีใชได 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ช้ินงานนวัตกรรมยังแสดงไมไดถึงการประหยัดนํ้า และพลังงานไฟฟา
ไดมากตามท่ีเสนอ 

 

45. การจัดการน้ําของคารแครดวยระบบ 3R อัตโนมัต ิ
เสนอโดย วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 

- ออกแบบและสรางระบบจัดการนํ้าในรานคารแครดวยระบบอัตโนมัติ เพ่ือกําจัด
คราบนํ้ามัน ฝุนตะกอน และกรองนํ้า เพ่ือนํานํ้ากลับมาใชซ้ําในการลางรถ 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ยังไมมีช้ินงานนวัตกรรมท่ีสมบูรณ มีเพียงโมเดล หากใชจริงระบบ
จะตองใหญมาก และควรพิจารณาถึงระบบขจัดพวกคราบนํ้ามันหรือสารเคมีเปน
พิเศษดวย 

 

46. RAINNOVATION "พิรุณวัต" 
เสนอโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

- ออกแบบการกรองนํ้าและลางไสกรองแบบอัตโนมัติ โดยใชเซนเซอรวัดอัตราการ
ไหล คุณภาพนํ้า และความดัน เพ่ือควบคุมทิศทางการกรองนํ้าและการลางยอนไส
กรอง 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ยังไมมีช้ินงานนวัตกรรมท่ีสมบูรณ ควรพิจารณาถึงปริมาณนํ้าฝนซึ่งมี
ขอจํากัดท่ีปริมาณไมมากพอ ไมคุมกับการลงทุน 
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47. เครื่องรีไซเคิลน้ําใชในหองอาบน้ํา 
เสนอโดย วิทยาลัยเทคโนโลยลีะโว จ.ลพบุร ี

- สรางเครื่องกรองนํ้าท่ีใชในการอาบนํ้ากลับมาใชประโยชนอยางอ่ืน เชน รดนํ้า
ตนไม ลางรถ ถูพ้ืน 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ยังไมมีช้ินงานนวัตกรรมท่ีสมบูรณ เปนเพียงเครื่องกรองนํ้าท่ีประดิษฐ
เอง และควรพิจารณาวายังไมสามารถกรองนํ้าท้ิงในปริมาณมากได 

 48. ระบบควบคุมปริมาตรน้ําประปา 
เสนอโดย วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลฯ 

- ใชเครื่องวัดการไหลของนํ้าแบบดิจิตอลวัดปริมาตรนํ้าท่ีไหลผานทอ เมื่อมีการ
รั่วไหลหรือมีอัตราการใชนํ้าสูงกวาอัตราการใชนํ้าเฉลี่ยโดยปกติ ระบบก็จะสง
สัญญาณเตือน 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ยังไมมีช้ินงานนวัตกรรม ตามแนวคิดยังไมสามารถใชในระบบประปา
ของ กปภ. ซึ่งมีขนาดใหญและมีความซับซอนได 

 

49. นวัตกรรม 3R เพ่ือการประหยัดน้ํา 
เสนอโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- สรางเครื่องนวัตกรรม 3R โดยใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตนํ้าอุปโภค
บริโภค และใชในการบําบัดนํ้าเสียกลับมาใชใหม 

สรุปผลการพิจารณา   ไดรับรางวัลสนับสนุน 

ขอคิดเห็น - ยังไมมี ช้ินงานนวัตกรรม และควรพิจารณาถึงพลังงานจาก
แสงอาทิตยไมเพียงพอตอการเดินระบบ RO และการนํานํ้าเสียเขาระบบ RO ยัง
เกินความจําเปน 
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