โครงการประกวดสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557
เครื่องดูดควันและไอตะกัว่ จากหัวแร้ ง

โดย
1. เด็กชาย ปิ ยวัฒน์ คูกองชา
2. เด็กหญิง มาริสา สระทองอ้อย
3. เด็กหญิง สุ ทธิดา สมภา
ครู ที่ปรึกษา
1. ส.อ.ฐิติพนั ธ์
สินธนาวรากุล
2. นางสาวสีนวล เจือจันทร์

โรงเรียนบ้ านห้ วยไคร้
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา สุ โขทัยเขต

รายละเอียดข้ อมูลผลงานทีส่ ่ งเข้ าประกวด
โครงการประกวดสร้ างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องดูดควันและไอตะกัว่ จากหัวแร้ ง
ปี 2557
-------------------------------------------ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด เครื่ องดูดควันและไอตะกัว่ จากหัวแร้ง
1. แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
เครื่ องดูดควันและไอตะกัว่ ที่ประดิษฐ์ข้ นึ ได้แนวคิดมาจากการทางานของเครื่ องดูดฝุ่ นเพราะ เครื่ องดูดฝุ่ น
มีประสิทธิภาพในการดูดเศษฝุ่ น ผงได้เป็ นอย่างดีดว้ ยแรงลม จึงน่ าจะดูดไอควันตะกัว่ ได้ จึงนาเครื่ องดูดฝุ่ นเก่าที่
ไม่ได้ใช้งานมาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องดูดควันและไอตะกัว่ แบบมินิ 3 in 1จากปลายหัวแร้ง อากาศซึ่ งมีควันและไอ
ตะกั่วปนอยู่จะไหลผ่านท่อ กรองที่มี วสั ดุ คุณสมบัติในการกรองได้อ ย่างดี ดังนั้นอากาศที่ปลดปล่ อ ยออกสู่
บรรยากาศจึงเป็ นอากาศที่บริ สุทธิ์ ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่ามาก
ที่สุด
วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์
1. เพือ่ ศึกษาวิธีการกาจัดกลิ่นควันจากไอตะกัว่
2. เพือ่ ลดอันตรายจากไอตะกัว่ ของผูป้ ฏิบตั ิงานบัดกรี และ บุคคลรอบข้าง
3. เพือ่ ลดมลพิษและการตกค้างของไอตะกัว่ ในอากาศและสิ่งแวดล้อม
4. เพือ่ เป็ นอุปกรณ์ อานวยความสะดวกในการทาความสะอาดฝุ่ น
5. ใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัสดุที่ใช้ ในการประดิษฐ์
1. เปลือกหอยแครง 1 กิโลกรัม
2. แกลบดาที่ได้จาการเผ่า
3. เลซินเม็ดที่ใช้ในการกรอง เครื่ องกรองน้ า
4. ถ่าน กัมมันต์ ในเครื่ องกรองน้ า

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการประดิษฐ์
ลาดับที่
รายการที่จัดซื้ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่ องดูดฝุ่ นเก่า
1 เครื่ อง
2
ท่อพีวชี ีตรง ขนาด ½ " ความยาว 2 เมตร
1 เส้น
3
วาล์ว
ขนาด ½ " 3 ตัว
3 ตัว
4
ข้องอ
ขนาด ½ " 6 ตัว
6 ตัว
5
ข้อต่อตรง ขนาด ½ " 8 ตัว
8 ตัว
6
สามทาง
ขนาด 2 " 1 ท่อ
1 ท่อ
7
สามทาง
ขนาด ½ "
7 ท่อ
8
หัวก๊อก 4 หุน
3 ตัว
9
ท่อทองแดง ขนาด 10 ซม.
1 เมตร
10
สายพลาสติก ขนาด 120 ซม.
3 เส้น
11
ท่อยางเครื่ องซักผ้า
2 เส้น
12
ท่อกรองน้ า
4 ท่อ
13
ฝาท่อ พีวซี ี ขนาด 4 นิ้ว
2 ชิ้น
14
ท่อกรองอากาศ
1 ตัว
ขั้นตอนการประดิษฐ์
1. ตัดท่อพีวชี ี ข้องอต่าง ๆให้ได้ขนาดตามต้องการ
2. ประกอบท่อต่างๆเข้าด้วยกันเพือ่ ทาเป็ นฐานโครงเพือ่ ให้เป็ นที่ยดึ ตัวเครื่ องดูดฝุ่ น
3. ถอดส่วนของเครื่ องดูดฝุ่ นออก นาส่วนของมอเตอร์เครื่ องดูดฝุ่ นมาใช้
4. ใส่มอเตอร์ของเครื่ องดูดฝุ่ นในท่อพีวซี ีขนาด 4 นิ้ วปิ ดหัวท้ายด้วยฝาปิ ดท่อทั้ง 2 ด้าน
5. นาส่วนท่อประกอบเข้ากับ ท่อสามทางขนาด 2 นิ้วเพือ่ ทาเป็ นส่วนหัว
6. เจาะรู ที่ท่อส่วนหัว จานวน 3 รู เพือ่ ติดวาลว์ ปิ ด-เปิ ด
7. ยิงกาวร้อนเพือ่ เชื่อมให้ท่อติดกันสนิทไม่มีรอยรัว่
8. เตรี ยมท่อกรองน้ า จานวน 4 ท่อ นามาใส่วสั ดุต่าง ๆ ลงไปได้แก่ เปลือกหอย , แกลบดา ,ซิลิกา ,เลซิน
, ถ่านกัมมันต์ โดยใส่ในท่อเป็ นชั้นเช่นเดียวกับกรองน้ า
9. นามอเตอร์ตวั เครื่ องดูดฝุ่ นประกอบเข้ากับท่อปิ ดด้วย ฝาท่อพีวซี ีท้งั 2 ด้าน และติดตัง่ เข้ากับโครงฐาน
ที่เตรี ยมไว้
10. ประกอบท่อกรองทั้ง 4 ท่อเข้ากับตัวเครื่ อง โดยให้ท่อวางซ้อนกันทางด้านข้าง ทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 2 ท่อ
11. ต่อท่อยางเครื่ องซักผ้าให้ติดกันระหว่างตัวเครื่ องดูดฝุ่ นและท่อกรอง
12. ต่อวาลว์ทาง ด้าน หลัง 3 ท่อ

13. ติดตั้งหม้อกรองเพือ่ เป็ นที่กกั เก็บฝุ่ นละอองเมื่อต้องการดูดฝุ่ น
14. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ องโดยทดลองเปิ ดวาวล์พร้อมกับเริ่ มทางานบัดกรี
หลักการทางาน
ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล เพือ่ ขับเคลื่อนเครื่ องให้ทางาน
ในการดูดควันที่ออกมาจากการบัดกรี เช่นเดียวกับ การทางานของเครื่ องดูดฝุ่ น ใช้ในการดูดปริ มาณไอควันตะกัว่
โดยเริ่ มจากการเปิ ดสวิตช์หวั แร้ง เมื่อหัวแร้งร้อน พร้อมใช้งาน เปิ ดสวิตช์เครื่ องดูดฝุ่ น เพือ่ ดูดควันที่ออกมา
เครื่ องจะดูดเข้าไปในตัวเครื่ องดูดฝุ่ นและจะ ปล่อยออกทางด้านหลังผ่านท่อ ยางเครื่ องซักผ้า เข้าสู่ท่อกรองน้ า ท่อที่
1 คือ ท่อด้านล่าง จากนั้นจะไหลผ่านท่อที่ 2 คือท่อบน ผ่านไปยังท่อที่ 3 คือท่อล่างอีกด้านหนึ่ง จากนั้นจะส่งผ่าน
ไปยังท่อที่ 4 คือท่อด้านบน แล้วจึงปล่อยอากาศที่บริ สุทธิ์ออกทางท่อที่ 4 ซึ่งจะเป็ นการกรองอากาศให้บริ สุทธิ์ก่อน
ปล่อยออกสู่ภายนอกถึง 4 ครั้ง โดยในท่อกรองแต่ละท่อจะบรรจุวสั ดุในการกรองดังนี้คือ
1. ท่อที่1 บรรจุเปลือกหอยบดละเอียดและร่ อนให้ได้ขนาดตามต้องการ
2. ท่อที่ 2 บรรจุแกลบดาที่ได้จากการเผา จะทาให้ได้ซิลิกาที่มีคุณสมบัติการดูดซับไอตะกัว่
3. ท่อที่ 3 บรรจุเลซิน ของเครื่ องกรองน้ าเพือ่ เป็ นการกรองควันและไอตะกัว่
4. ท่อที่ 4 ถ่านกัมมันต์ จะเป็ นตัวที่กรองกลิ่นและโลหะ
นอกจากนี้ ยัง สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่ามากขึ้น คือ การเพิม่ การทางานของ ตัวเครื่ อง
สามารถใช้ ดูดฝุ่ น และ เป่ าฝุ่ นได้ ทาให้ตวั เครื่ องดูดควันและไอตะกัว่ ขนาดมินิ 3 in 1 สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
และหลัก การทางานของเครื่ องจะดีกว่า และมีประสิทธิภาพในการใช้ที่ดีกว่า
งบประมาณที่ใช้ 1,500 บาท

ขั้นตอนการประดิษฐ์

ภาพประกอบขั้นตอนการประดิษฐ์

ประโยชน์ ของเครื่องดูดควันและไอตะกั่วขนาดมินิ 3 ใน 1
1. ใช้ป้องกันอันตรายจากไอตะกัว่ เมื่อปฏิบตั ิการบัดกรี ท้งั ผูบ้ ดั กรี เองและบุคลรอบข้าง
2. ป้ องกันกลิ่นเหม็นจากไอตะกัว่ ที่ฟุ้งกระจาย
3. ป้ องกันไอตะกัว่ ปะปนกับอากาศทาให้อากาศเป็ นพิษ
4. ป้ องกันสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
5. ใช้ทาความสะอาดผงฝุ่ น
6. เป็ นการนาของที่เป็ นเศษวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก

