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การพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบดัน้ำเสยีแบบเติมอากาศ 

Development of exercise bikes for aerated wastewater treatment 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบจักรยานเติมอากาศ และประเมินประสิทธิผลการเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนในน้ำ จักรยานเติมอากาศนี้ใชโครงจักรยานเกามาดัดแปลงโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบชัก ทำหนาท่ีสูบน้ำไหล

ผานทอออกไปท่ีหัวพนละอองน้ำขนาดเล็ก ผูวิจัยศึกษาการเพ่ิมของออกซิเจนในน้ำโดยเปรียบเทียบการทำงานระหวาง

หัวพนละอองน้ำ 2 ชนิด คือ ชนิดปกผีเสื้อ และชนิดใบบัว พบวาในเวลา 5 นาที หัวพนชนิดปกผีเสื้อทำใหคาออกซิเจน

เพ่ิมขึ้น 3.8 mg/L ซ่ึงมากกวาหัวพนชนิดใบบัวท่ี 3.0 mg/L จึงเลือกใชหัวพนชนิดปกผีเสื้อมาทดสอบประสิทธิผลการ

ทำงานของจักรยานเติมอากาศ ทดลองปนจักรยานดวยความเร็วเฉลี่ย 4.7 km/h ความเร็วสูงสุด ขณะปน 17 km/h 

วัดคาออกซิเจนทุก 5 นาที จนถึงนาทีท่ี 30 พบวา ปริมาณออกซิเจนมีอัตราการเพ่ิมขึ้นตอนาทีคิดเปน 0.12, 0.10, 

0.13, 0.09, 0.05 และ 0.05 mg/L ตามลำดับ ประสิทธิผลการเพ่ิมออกซิเจนท่ีละลายในน้ำในเวลา 5 นาที คือ 

27.63% และในเวลา 30 นาทีสามารถเพ่ิมออกซิเจนได 4.24 เทา จักรยานออกกำลังกายเพ่ือบำบัดน้ำเสียจะชวย

สงเสริมสุขภาพของประชาชนและอนุรักษทรัพยากรน้ำในเวลาเดียวกัน 

คำสำคัญ: จักรยานเติมอากาศ, ออกซิเจนละลายในน้ำ, บำบัดน้ำเสีย 

 

Abstract 

This study aims to design the aeration bicycle and evaluate the effectiveness of increasing 

dissolved oxygen. The second-hand bicycle frame is modified by installing the piston water pump. 

It pumps the water through the pipe to the small spray nozzle. We observe the increase of 

dissolved oxygen in water by comparing the performance between 2 types of spray nozzles: the 

adjustable atomizing spray nozzle (A) and the 360-degree micro spray nozzle (B). It was found that 
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nozzle B increased dissolved oxygen was 3.8 mg/L, more than nozzle A was 3.0 mg/L. Thus nozzle 

B was chosen to evaluate the effectiveness of the aeration bicycle. The aeration bicycle was tested 

for an average speed of 4.7 km/h and a maximum speed of 17 km/h. Then, the water was 

measured for dissolved oxygen, which reveals an increase was 0.12, 0.10, 0.13, 0.09, 0.05 and 0.05 

mg/L per every 5 minutes for 30 minutes, respectively. The effectiveness of dissolved oxygen in 5 

min was 27.63%. At 30 min, oxygen was increased by 4.24 times. The exercise bicycle for treating 

wastewater will promote people's health, and conserve water resources at the same time.  

Keywords: Aeration bicycle, Dissolved oxygen, Wastewater treatment 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

การแกปญหาน้ำเนาเสีย สามารถแกไดท่ีตนเหตุ คือการลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน และสถาน

ประกอบการซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ และการแกปญหาท่ีปลายเหตุคือการใชระบบ

บำบัดน้ำเสียท้ังการบำบัดทางกายภาพ การบำบัดทางเคมี และการบำบัดทางชีวภาพ ข้ึนอยูกับลักษณะน้ำเสีย น้ำเสีย

ในแมน้ำลำคลอง มักใชวิธีทางกายภาพและทางชีวภาพควบคูกัน คือการสรางจุดดักกรองขยะหรือสิ่งเจือปนออกจากน้ำ

เสีย จากนั้นปรับปรุงสภาพน้ำดวยกระบวนการทางชีวภาพ โดยการเพ่ิมออกซิเจนใหจุลินทรีสามารถยอยสลาย

สารอินทรียท่ีเปนสาเหตุของการเนาเสีย ทำใหน้ำเสียมีคาความสกปรกนอยลง) การเติมออกซิเจนใหน้ำจึงมีความสำคัญ 

โดยเฉพาะแหลงน้ำท่ีไหลผานชุมชน ถึงแมจะผานการบำบัดมาแลว อาจไดรับของเสียเพ่ิมจากครัวเรือน ทำใหน้ำ

กลับมาเนาได 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำ เปน 1 ใน 5 ดัชนีบงชี้คุณภาพน้ำ แสดงถึงความเหมาะสมตอการดำรงชีวิต

ของพืชและสัตวท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ำนั้น ระดับออกซิเจนท่ีเหมาะสมคืออยูระหวาง 5-7 mg/L สัตวน้ำท่ัวไปจะไม

สามารถดำรงชีวิตไดในน้ำท่ีมีคาออกซิเจนต่ำกวา 2 mg/dL และเม่ือคาออกซิเจนในน้ำนอยกวา 3 mg/L คือระดับชี้วัด

น้ำเนาเสีย (มงคล ตะอุน และสุทธิพงศ เปรื่องคา, 2546) โดยธรรมชาติออกซิเจนจะถูกใชในกระบวนการยอยสลาย

สารอินทรียโดยจุลินทรียท่ีอยูในน้ำ เปนกระบวนการบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ แตหากสารอินทรียมีมากเกินไป โดยเฉพาะ

น้ำเสียจากแหลงชุมชน ท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจำวัน ท้ังเศษอาหาร การชำระลางรางกาย และสิ่งปฏิกูล

ตางๆ ทำใหมีสารอินทรียอันไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเพ่ิมในน้ำเปนจำนวนมาก จึงเกิดการยอยสลายโดย

จุลินทรียมากขึ้น ปริมาณออกซิเจนจะถูกใชและลดลงอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดสภาพเนาเสียของน้ำได  

เคร่ืองเติมอากาศบำบัดน้ำจึงถูกพัฒนาข้ึน ท้ังการเติมอากาศใตผิวน้ำ เหนือผิวน้ำ หรือฉีดพนบนน้ำ และไดมี

การพัฒนามาหลายรูปแบบ โดยใชหลักการพนน้ำอัดอากาศเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจน ปจจุบันไดมีการสนับสนุนการ

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากข้ึน จักรยานเปนอุปกรณออกกำลังกายท่ีสามารถตอบโจทย

นี้ไดอยางเหมาะสมโดยมีลักษณะเครื่องกลท่ีใชเทาเปนกำลังหมุน มีการนำมาประยุกตใชงานอยางหลากหลาย เชน ใช

เปนจักรยานสูบน้ำ (Jagvir  et al., 2016) จักรยานปนไฟ (Ahsan-uz-Zaman et al., 2017) หรือติดต้ังเครื่องกล  

อ่ืนๆ มีการใชงานท้ังในระดับครัวเรือน ระดับเกษตรกรรม (BiciTec, 2014) และในระดับอุตสาหกรรม พลังกลจากการ
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ปนจักรยานถูกนำมาประยุกตใชในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยใชเปนระบบกรองเพ่ือลดปริมาณจุลินทรียท่ีเกาะกลุม

อยูในน้ำ (McBean, 2009) ในประเทศไทยนิยมใชเปนจักรยานสูบน้ำสำหรับนำมาใชประโยชนในครัวเรือนและชุมชน 

(ณัฐวรรณ ยศวัฒน และอภินพ พรศร, ม.ป.ป.; กรมทรัพยากรน้ำ, 2561)  

คลองแมขาเปนสายน้ำสำคัญท่ีไหลผานเมืองเชียงใหม การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ทำใหมีการ

รุกล้ำ การท้ิงขยะ การระบายน้ำท้ิงจากอาคารบานเรือนและสถานประกอบการ เกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางดาน

กายภาพ และปญหาคุณภาพน้ำเนาเสียอยางรุนแรงเปนแหลงมลพิษทางน้ำและมลพิษทางภูมิทัศนท่ีอยูกลางเมือง 

โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงท่ีน้ำมีปริมาณนอย ทำใหคุณคาทางดานสุนทรียภาพและประวัติศาสตรท่ีเคยมีอยางสูงในอดีต

ไดสูญเสียไป (จังหวัดเชียงใหม, 2561) สวนหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียในคลองแมขา คือการติดทุนเติมอากาศพลังงาน

แสงอาทิตย แตยังไมสามารถเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ำได ผูวิจัยจึงมีแนวคิดสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

บำบัดน้ำเสีย โดยการพัฒนาจักรยานออกกำลังการเพ่ือบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เพ่ือใหประชาชนไดออกกำลังกาย 

พรอมกับอนุรักษทรัพยากรน้ำ และสรางจิตสำนึกท่ีดีตอสิ่งแวดลอม จึงมีความจำเปนในศึกษาการประสิทธิผล 

สมรรถนะ เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนแนวคิดดังกลาวเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรน้ำอยางย่ังยืน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบจักรยานออกกำลังกายบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลและสมรรถนะของจักรยานออกกำลังกายบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้มุงพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพ่ือการเติมออกซิเจนเพ่ือทำใหคุณภาพของน้ำดีข้ึนดวยการ

เติมอากาศท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงานในพ้ืนท่ีคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม มีดำเนินการโดยแบงออกเปน 2 ระยะ 

ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ออกแบบจักรยานเติมอากาศ  

 จักรยานออกกำลังกายเพ่ือบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศออกแบบโดยใชหลักการกระจายน้ำสัมผัสอากาศ 

ใชพลังงานกลจากการปนจักรยานสูบน้ำจากแหลงน้ำข้ึนมาผานหัวพนน้ำขนาดเล็กเปนละอองฝอย เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้ำ สวนประกอบของจักรยานเติมอากาศไดแก โครงจักรยานเกา (จักรยาน BMX ขนาด 24 นิ้ว) 

ลอขนาด 16 นิ้ว สายพาน ปมสูบน้ำแบบชักน้ำ ฟุตวาลว ทอน้ำพลาสติก PVC มูเลย และหัวพนละอองน้ำ หลักการ

ทำงานและภาพรางการออกแบบดังแสดงในภาพ 1  
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ภาพที่ 1 ภาพรางจักรยานออกกำลังกายเพ่ือบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 

 

 ประกอบจักรยานเติมอากาศตามท่ีไดออกแบบไว แสดงในภาพท่ี 2 ผูวิจัยเลือกหัวพนละอองน้ำเพ่ือ

ทดสอบการทำงานโดยใชหัวพน 2 ชนิด คือ หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว หรือหัวพนละอองน้ำขนาดเล็กแบบปรับระดับ

ได (the adjustable atomizing spray nozzle) ทอเกรียวนอกขนาด 1/2” มีเสนผาศูนยกลางของปลายทอท่ีขนาด 

3 mm และหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ หรือหัวพานละอองน้ำขนาดเล็ก 360 องศา (the 360-degree micro 

spray nozzle) ทอเกรียวนอกขนาด 3 mm เสนผาศูนยกลางของทอมีขนาด 1 mm ดังแสดงในภาพท่ี 3 ออกแบบ

รูปแบบการตอ และจำนวนหัวพนใหมีความเหมาะสมตอการใชงาน ทดสอบความเร็วในการปน 3 ระดับ สังเกต 

ความเร็วเฉลี่ย และลักษณะการพนน้ำเปนละอองฝอย จากนั้นทดสอบปริมาณออกซิเจนในน้ำท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการเลือกชนิดของหัวพนท่ีเหมาะสมเพ่ือประเมินประสิทธิผลการทำงาน 

 

Bicycles Piston pump Spray nozzles Foot valve 
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ภาพที่ 2 จักรยานออกกำลังกายเพ่ือบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศท่ีเสร็จสมบูรณ 

 

 
 

ภาพที่ 3 หัวพนละอองน้ำ และรูปแบบการตอ  

(ก) หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว (ข) หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ 

 

ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิผลการใชงาน 

เม่ือไดชนิดของหัวพนท่ีเหมาะสมแลว ผูวิจัยไดทดสอบประสิทธิผลการเพ่ิมออกซิเจนท่ีละลายในน้ำดวย

จักรยานเติมอากาศท่ีพัฒนาข้ึน ในน้ำ 200 Liter กำหนดความเร็วเฉลี่ยในการปน 4-5 km/h และกำหนดระยะเวลาใน

การทดลอง 30 นาที เพ่ือใหใกลเคียงกับลักษณะการใชงานจริงในการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด ทำการทดสอบ 

3 รอบ วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำกอนทดลอง และทุกๆ 5 นาที จนสิ้นสุดรอบการทดลอง จากนั้น นำคาท่ีไดไปวาดกราฟ

วิเคราะหแนวโนมการเพ่ิมของออกซิเจน และคำนวณประสิทธิผลการเพ่ิมออกซิเจนดวยการใชจักรยานเติมอากาศ 
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การวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 

 เค ร่ืองวัดคาปริมาณออกซิเจน (DO meter) ท่ี ใช เครื่องท่ี มีชวงการวัดออกซิเจนท่ี 0.0-40.0 mg/L 

ความคลาดเคลื่อน ± 1.5% ทำการสอบเทียบอัตโนมัติแบบจุดเดียวคือการสอบเทียบอัตโนมัติ 100% ในอากาศ จุม

หัววัดลึกในน้ำ 10 cm รอเวลาประมวนผล 1 นาที จนหนาจอแสดงคานิ่ง แลวจึงบันทึกผลในตารางบันทึกการทดลอง 

น้ำที่ใชทดลอง 

 จำลองน้ำเสียท่ีมีคาออกซิเจนละลายในน้ำต่ำโดยใชน้ำบาดาล จากนั้นใชสารเติมโซเดียมซัลไฟด (Na2SO3) 

เพ่ือลดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใหใกลเคียงกับปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ำจริง ณ คลองแมขา ชวงกลางน้ำ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม โดยมีคา DO อยูในชวง 2.5-3.5 mg/L (มกราคม 2565) จึงใชคาเริ่มตนของออกซิเจนในน้ำท่ี 3.0 mg/L 

การวิเคราะหขอมูล 

 นำขอมูลมาวาดกราฟ เปรียบเทียบระหวางเวลา กับคาออกซิเจน จากนั้นคำนวณประสิทธิผลการเพ่ิม

ออกซิเจนโดยใชสมการ E= (Output-Input)/Inputx100 และคำนวณสมรรถนะการเพ่ิมออกซิเจนในน้ำ โดยใชสมการ 

C= (Output-Input)/Time หนวย mg/L ตอ min.  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบการทำงานเปรียบเทียบหัวพนน้ำ 2 ชนิด 

 เม่ือประกอบจักรยานเติมอากาศใหสามารถสูบและพนน้ำไดแลว ทำการทดสอบเปรียบเทียบการทำงานเม่ือ

ใชหัวพนละอองน้ำ 2 ชนิด คือ หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว และหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ ไดจำนวนหัวพนท่ี

เหมาะสมคือ หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว 12 หัว และหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ 30 หัว ทดสอบความเร็วสูงสุด 

พบวา หัวพนละอองน้ำแบบใบบัวสามารถปนไดดวยความเร็วสูงสุด 30 km/h หัวพนละอองน้ำแบบปกปเสื้อได

ความเร็วสูงสุด 22 km/h จากนั้นกำหนดความเร็วในการปน 3 ระดับ โดยอางอิงจากระดับความหนักในการปน

จักรยาน ของ Ainsworth et al. (2000) สังเกตความเร็วเฉลี่ย และลักษณะการพนของละอองน้ำ แสดงผลดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยในเวลา 5 นาที และลักษณะละอองน้ำในความเร็วระดับตางๆ ระหวางหัวพน

ละอองน้ำแบบใบบัว และแบบปกผีเสื้อ 

ความเร็ว หัวใบบัว หัวปกผีเสื้อ 

ระดับ* 
ความเร็วสูงสุด 

(km/h) 

ความเร็วเฉลี่ย 

(km/h) 
ลักษณะละอองน้ำ 

ความเร็วเฉลี่ย 

(km/h) 
ลักษณะละอองน้ำ 

เบามาก  11-16 4.5  เปนหยดน้ำ 3.8 เปนละอองฝอย 

เบา  16-19 5.7 เปนละอองฝอย 5.3 เปนละอองฝอยขนาดเล็ก 

ปานกลาง  19-22 7.3 เปนละอองฝอยขนาด

เล็ก 

6.4 เปนละอองฝอยขนาดเล็ก 

* ระดับความเร็วอางอิงจากระดับความหนักในการปนจักรยาน ของ Ainsworth et al. (2000).  
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 ลักษณะละอองน้ำท่ีไดจากการปนดวยความเร็วระดับเบา ของการใชหัวพนละอองน้ำท่ีแตกตางกัน 2 แบบ 

โดยใชความเร็วเฉลี่ยในชวง 5.3-5.7 km/h แสดงดังภาพท่ี 4  

 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะละอองน้ำ (ก) หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว (ข) หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ 

 

ทดสอบคาออกซิเจนท่ีเพ่ิมขึ้น โดยใชความเร็วในการปนระดับเบา (คาความเร็วสูงสุด 16-19 km/h) ปริมาณ

น้ำ 200 liter ใชเวลา 5 นาที วัดคาออกซิเจนในน้ำดวยเคร่ือง DO meter ณ จุดน้ำเขาเวลาเร่ิมตน และจุดน้ำออก

นาทีท่ี 5 อุณหภูมิแวดลอม 27oC อุณหภูมิน้ำเริ่มตน 25oC พบวา หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว เพ่ิมปริมาณออกซิเจนได 

3.0 mg/L ลดอุณหภูมิน้ำได 1.1oC หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อมีหัวพน 30 หัว น้ำท่ีออกมาเปนละอองขนาดเล็ก

สัมผัสกับออกซิเจนโดยนำมาใชเพ่ิมปริมาณออกซิเจนได 3.8 mg/L ลดอุณหภูมิน้ำได 2.5oC 

 

2. ผลการทดสอบประสิทธิผลและสมรรถนะของเครื่อง 

 การทดสอบประสิทธิผลการเติมอากาศของการใชจักรยานเติมอากาศกับหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ 30 

หัว ทำการทดลองในน้ำ 200 Liter ระบบวนน้ำ ปนจักรยานดวยความเร็วระดับเบา (คาความเร็วสูงสุด 16-19 km) วัด

ปริมาณออกซิเจนในน้ำต้ังแตกอนปน และทุก 5 นาที จนถึงนาทีท่ี 30 นำคาออกซิเจนและเวลามาวาดเปนกราฟดัง

ภาพท่ี 5 

 

    (ก) หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว            (ข) หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ 
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงปริมาณออกซิเจน (mg/L) กับเวลาท่ีใชงาน (minute) 

  

 ภาพท่ี 5 คาออกซิเจนเริ่มตนท่ี 2.5 mg/L ความเร็วสูงสุด 17.3 km/h ความเร็วเฉลี่ยในการปน 4.7 km/h 

จากนาทีท่ี 0 ถึง นาทีท่ี 15 มีประสิทธิผลการเพ่ิมออกซิเจนอยางรวดเร็ว 23.68%, 30.85%, และ 48.78% ในทุก 5 

นาที ตามลำดับ จากนั้นคอยๆ ลดลง และคงท่ีในนาทีท่ี 20, 25, และ 30 โดยมีคาประสิทธิผลท่ี 27.87%, 17.52%, 

และ 17.09% ตามลำดับ โดยสมรรถนะการเพ่ิมปริมาณออกซิเจน หรืออัตราการเพ่ิมออกซิเจนตอนาทีคิดเปน 0.12, 

0.10, 0.13, 0.09, 0.05 และ 0.05 mg/L ตามลำดับ คาเฉลี่ยสมรรถนะการเพ่ิมออกซิเจนคือ 0.09 mg/L ตอ นาที  

ดังแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในภาพท่ี 6    

 

 
 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิน้ำ (o C) กับเวลาท่ีใชงาน (minute) 
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จากภาพแสดงอุณหภูมิเร่ิมตนของน้ำท่ี 26.1oC อุณหภูมิลดลงตามระยะเวลาท่ีใชในการปนโดยชวงนาทีท่ี 5 

ถึงนาทีท่ี 20 อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว และเร่ิมชาลงในนาทีท่ี 20 ถึง 30 สอดคลองกับปริมาณออกซิเจนในน้ำ เม่ือ

วิเคราะหคาประสิทธิผลการเพ่ิมข้ึนของออกซิเจนในน้ำจากการปนจักรยานในเวลา 5 นาทีได 27.63% เพ่ิมออกซิเจน

ได 1.28 เทา เม่ือวิเคราะหเวลารวมท่ีใชงานท้ังหมด 30 นาที ไดคาประสิทธิผลเทากับ 323.68% โดยสามารถเพ่ิม

ออกซิเจนได 4.24 เทาจากคาออกซิเจนเริ่มตน 

 

อภิปรายผล 

 จักรยานเติมอากาศออกแบบโดยใชโครงจักรยานเกา ขนาด 24 นิ้ว ดัดแปลงเปนลอ 16 นิ้วเพ่ือใชเปนมูเลย

หมุนชวยลดแรงฝดในการปน ใชสายพานเชื่อมตอกับเคร่ืองสูบน้ำแบบชักน้ำ เนื่องจากเปนเคร่ืองสูบน้ำพลังงานกลท่ี

นิยมใชในหลายโครงการ (ณัฐวรรณ ยศวัฒน และอภินพ พรศร, ม.ป.ป.; กรมทรัพยากรน้ำ, 2561) และเหมาะสมตอ

การนำไปตอยอดถายทอดเทคโนโลยีในชุมชน หลักการคือสูบน้ำดวยแรงกลจากการปนจักรยานปลอยน้ำผานหัวฉีดพน

แบบละอองฝอย ใหละอองน้ำสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ เรียกวา “กระบวนการเติมอากาศ” (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.) ผูวิจัยทดสอบเปรียบเทียบระหวางหัวพนละอองน้ำสองแบบ 

โดยพิจารณาความเร็ว ลักษณะละอองน้ำ และปริมาณออกซิเจนในน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน พบวา การใชหัวพนละอองน้ำแบบปก

ผีเสื้อ 30 หัว ดีกวาหัวพนละอองน้ำแบบใบบัว 12 หัว โดยหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อสามารถพนละอองน้ำเปน

ละอองฝอยได แมใชความเร็วระดับเบามากท่ีความเร็วสูงสุด 11-16 km/h ซ่ึงเปนระดับท่ีใชปนจักรยานสำหรับการ

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการพักผอนหยอนใจ เม่ือใชความเร็วเพ่ิมข้ึนลักษณะละอองน้ำจะเปนละอองฝอยขนาด

เล็ก เพราะมีแรงดันในทอเพ่ิมข้ึน สวนหัวพนละอองน้ำแบบใบบัว ถึงแมจะสามารถทำความเร็วไดดีกวา เนื่องมาจากมี

แรงดันในทอต่ำกวา แตลักษณะละอองน้ำท่ีออกมามีขนาดใหญกวา และเม่ือทดลองวัดปริมาณออกซิเจนท่ีเพ่ิมข้ึน 

พบวาหัวพนละอองน้ำแบบปกฝเสื้อ สามารถเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ำและลดระดับอุณหภูมิของน้ำไดดีกวาหัวพนละ

ออกน้ำแบบใบบัว จึงเลือกใชหัวแบบปกผีเสื้อในการทดสอบประสิทธิผลตอไป  

เม่ือประเมินประสิทธิผลของจักรยานเติมอากาศดวยหัวพนแบบปกผีเสื้อ ปนดวยความเร็วระดับเบา 

(ความเร็วสูงสุด 16-19 km/h) ในน้ำ 200 Liter ใน 5 นาที เพ่ิมออกซิเจนได 1.28 เทา คาประสิทธิผลการเพ่ิมขึ้นของ

ออกซิเจนในน้ำ 27.63% ในเวลา 30 นาที เพ่ิมออกซิเจนได 4.24 เทา สมรรถนะการเพ่ิมออกซิเจนเฉลี่ย 0.09 mg/L 

ตอนาที โดยจะเห็นไดวามีสมรรถนะการเพ่ิมออกซิเจนอยางรวดเร็วในนาทีท่ี 5, 10, 15 ลดลงในนาทีท่ี 20 และคงท่ีใน

นาทีท่ี 25 และ 30 ซ่ึงอาจเปนผลมาจาก ณ นาทีท่ี 15 และนาทีท่ี 20 คาออกซิเจนท่ีละลายในน้ำเปน 6.1 และ 7.8 

mg/L ซ่ึงใกลเคียงกับจุดอ่ิมตัวของออกซิเจนท่ีละลายน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติ ณ ความดัน 1 บรรยากาศในชวง

อุณหภูมิ 25-26oc คือ 8.26-8.11 mg/L (โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา, ม.ป.ป.) ย่ิงอุณหภูมิ

ลดลงจะทำใหความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจนเพ่ิมมากขึ้น 

 ถึงแมจะสามารถพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพ่ือบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใหเหมาะสมกับการใชงาน

บริเวณคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม แตการศึกษานี้ยังเปนเพียงการศึกษาประสิทธิผลการทำงานของเคร่ืองในระดับ
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หองทดลองเทานั้น ซ่ึงในการใชงานในพ้ืนท่ีจริงอาจเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณน้ำในพ้ืนท่ีใชงาน 

อุณหภูมิ สิ่งเจือปนในน้ำ เปนตน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตองมีการศึกษาตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 ประสิทธิผลและสมรรถนะของจักรยานเติมอากาศท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถนำไปใชเปนขอมูลเชิงประจักษ

สนับสนุนใหหนวยงานท่ีดูแลแหลงน้ำท่ีไหลผานชุมชน นำจักรยานเติมอากาศไปใชเพ่ือการบำบัดน้ำเสียงและสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  (1) ควรมีการดัดแปลงใหสามารถปรับความตานทานโดยการเพ่ิมหรือลดจำนวนหัวฉีดพนละอองน้ำ เพ่ือปรับ

ระดับความหนักในการปนจักรยานใหเหมาะสมกับผูใชงานได  

(2) ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการนำไปใชงานในพ้ืนท่ีจริงในดานการเพ่ิมออกซิเจนใหกับแหลงน้ำ หา

คา BOD เพ่ือประเมินคาความสกปรกของน้ำท่ีลดลง และจัดทำเปนโครงการสนับสนุนใหประชาชนออกกำลังกาย

รวมกับการอนุรักษทรัพยากร เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดลอมท่ีดี รวมท้ังมีการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ

ของโครงการ 
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