การพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
Development of exercise bikes for aerated wastewater treatment
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บทคัดยอ
การศึ ก ษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ออกแบบจัก รยานเติ ม อากาศ และประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลการเพิ่ ม ปริ ม าณ
ออกซิเจนในน้ำ จักรยานเติมอากาศนี้ใชโครงจักรยานเกามาดัดแปลงโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบชัก ทำหนาที่สูบน้ำไหล
ผานทอออกไปที่หัวพนละอองน้ำขนาดเล็ก ผูวิจัยศึกษาการเพิ่มของออกซิเจนในน้ำโดยเปรียบเทียบการทำงานระหวาง
หัวพนละอองน้ำ 2 ชนิด คือ ชนิดปกผีเสื้อ และชนิดใบบัว พบวาในเวลา 5 นาที หัวพนชนิดปกผีเสื้อทำใหคาออกซิเจน
เพิ่มขึ้น 3.8 mg/L ซึ่งมากกวาหัวพนชนิดใบบัวที่ 3.0 mg/L จึงเลือกใชหัวพนชนิดปกผีเสื้อมาทดสอบประสิทธิผลการ
ทำงานของจักรยานเติมอากาศ ทดลองปนจักรยานดวยความเร็วเฉลี่ย 4.7 km/h ความเร็วสูงสุด ขณะปน 17 km/h
วัดคาออกซิเจนทุก 5 นาที จนถึงนาทีที่ 30 พบวา ปริมาณออกซิเจนมีอัตราการเพิ่มขึ้นตอนาทีคิดเปน 0.12, 0.10,
0.13, 0.09, 0.05 และ 0.05 mg/L ตามลำดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการเพิ่ ม ออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้ ำ ในเวลา 5 นาที คื อ
27.63% และในเวลา 30 นาทีสามารถเพิ่มออกซิเจนได 4.24 เทา จักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียจะชวย
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 สามารถแกไดที่ตนเหตุ คือการลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน และสถาน
ประกอบการซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ และการแกปญหาที่ปลายเหตุคือการใชระบบ
บำบัดน้ำเสียทั้งการบำบัดทางกายภาพ การบำบัดทางเคมี และการบำบัดทางชีวภาพ ขึ้นอยูกับลักษณะน้ำเสีย น้ำเสีย
ในแมน้ำลำคลอง มักใชวิธีทางกายภาพและทางชีวภาพควบคูกัน คือการสรางจุดดักกรองขยะหรือสิ่งเจือปนออกจากน้ำ
เสีย จากนั้ น ปรับ ปรุงสภาพน้ ำด วยกระบวนการทางชีว ภาพ โดยการเพิ่ ม ออกซิเจนให จุ ลิ น ทรีส ามารถย อ ยสลาย
สารอินทรียที่เปนสาเหตุของการเนาเสีย ทำใหน้ำเสียมีคาความสกปรกนอยลง) การเติมออกซิเจนใหน้ำจึงมีความสำคัญ
โดยเฉพาะแหลงน้ำที่ ไหลผานชุมชน ถึงแมจะผานการบำบัดมาแลว อาจไดรับของเสียเพิ่มจากครัวเรือน ทำใหน้ ำ
กลับมาเนาได
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ เปน 1 ใน 5 ดัชนีบงชี้คุณภาพน้ำ แสดงถึงความเหมาะสมตอการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตวที่อาศัยอยูในแหลงน้ำนั้น ระดับออกซิเจนที่เหมาะสมคืออยูระหวาง 5-7 mg/L สัตวน้ำทั่วไปจะไม
สามารถดำรงชีวิตไดในน้ำที่มีคาออกซิเจนต่ำกวา 2 mg/dL และเมื่อคาออกซิเจนในน้ำนอยกวา 3 mg/L คือระดับชี้วัด
น้ำเนาเสีย (มงคล ตะอุน และสุทธิพงศ เปรื่องคา, 2546) โดยธรรมชาติออกซิเจนจะถูกใชในกระบวนการยอยสลาย
สารอินทรียโดยจุลินทรียที่อยูในน้ำ เปนกระบวนการบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ แตหากสารอินทรียมีมากเกินไป โดยเฉพาะ
น้ำเสียจากแหลงชุมชน ที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งเศษอาหาร การชำระลางรางกาย และสิ่งปฏิกูล
ตางๆ ทำใหมีสารอินทรียอันไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเพิ่มในน้ำเปนจำนวนมาก จึงเกิดการยอยสลายโดย
จุลินทรียมากขึ้น ปริมาณออกซิเจนจะถูกใชและลดลงอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดสภาพเนาเสียของน้ำได
เครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำจึงถูกพัฒนาขึ้น ทั้งการเติมอากาศใตผิวน้ำ เหนือผิวน้ำ หรือฉีดพนบนน้ำ และไดมี
การพัฒนามาหลายรูปแบบ โดยใชหลักการพนน้ำอัดอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน ปจจุบันไดมีการสนับสนุนการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น จักรยานเปนอุปกรณออกกำลังกายที่สามารถตอบโจทย
นี้ไดอยางเหมาะสมโดยมีลักษณะเครื่องกลที่ใชเทาเปนกำลังหมุน มีการนำมาประยุกตใชงานอยางหลากหลาย เชน ใช
เป น จัก รยานสูบ น้ ำ (Jagvir et al., 2016) จัก รยานปน ไฟ (Ahsan-uz-Zaman et al., 2017) หรือติดตั้ งเครื่องกล
อื่นๆ มีการใชงานทั้งในระดับครัวเรือน ระดับเกษตรกรรม (BiciTec, 2014) และในระดับอุตสาหกรรม พลังกลจากการ
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ปนจักรยานถูกนำมาประยุกตใชในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยใชเปนระบบกรองเพื่อลดปริมาณจุลินทรียที่เกาะกลุม
อยูในน้ำ (McBean, 2009) ในประเทศไทยนิยมใชเปนจักรยานสูบน้ำสำหรับนำมาใชประโยชนในครัวเรือนและชุมชน
(ณัฐวรรณ ยศวัฒน และอภินพ พรศร, ม.ป.ป.; กรมทรัพยากรน้ำ, 2561)
คลองแมขาเปนสายน้ำสำคัญที่ไหลผานเมืองเชียงใหม การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ทำใหมีการ
รุกล้ำ การทิ้ งขยะ การระบายน้ ำทิ้ งจากอาคารบ านเรือนและสถานประกอบการ เกิ ด สภาวะเสื่อมโทรมทางด าน
กายภาพ และปญหาคุณ ภาพน้ำเนาเสียอยางรุนแรงเปนแหลงมลพิษทางน้ำและมลพิษทางภูมิทัศนที่อยูกลางเมือง
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงที่น้ำมีปริมาณนอย ทำใหคุณคาทางดานสุนทรียภาพและประวัติศาสตรที่เคยมีอยางสูงในอดีต
ไดสูญเสียไป (จังหวัดเชียงใหม, 2561) สวนหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียในคลองแมขา คือการติดทุนเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย แตยังไมสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได ผูวิจัยจึงมีแนวคิดสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
บำบัดน้ำเสีย โดยการพัฒนาจักรยานออกกำลังการเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เพื่อใหประชาชนไดออกกำลังกาย
พรอ มกั บ อนุ รัก ษ ท รั พ ยากรน้ ำ และสร า งจิ ต สำนึ ก ที่ ดี ต อ สิ่ ง แวดล อ ม จึ งมี ค วามจำเป น ในศึ ก ษาการประสิ ท ธิ ผ ล
สมรรถนะ เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนแนวคิดดังกลาวเพื่อการสงเสริมสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อออกแบบจักรยานออกกำลังกายบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลและสมรรถนะของจักรยานออกกำลังกายบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มุงพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพื่อการเติมออกซิเจนเพื่อทำใหคุณภาพของน้ำดีขึ้นดวยการ
เติมอากาศที่มีความเหมาะสมกับการใชงานในพื้นที่คลองแมขา จังหวัดเชียงใหม มีดำเนินการโดยแบงออกเปน 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ออกแบบจักรยานเติมอากาศ
จักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศออกแบบโดยใชหลักการกระจายน้ำสัมผัสอากาศ
ใชพลังงานกลจากการปนจักรยานสูบน้ำจากแหลงน้ำขึ้นมาผานหัวพนน้ำขนาดเล็กเปนละอองฝอย เพื่อเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ สวนประกอบของจักรยานเติมอากาศไดแก โครงจักรยานเกา (จักรยาน BMX ขนาด 24 นิ้ว)
ลอขนาด 16 นิ้ว สายพาน ปมสูบน้ำแบบชักน้ำ ฟุตวาลว ทอน้ำพลาสติก PVC มูเลย และหัวพนละอองน้ำ หลักการ
ทำงานและภาพรางการออกแบบดังแสดงในภาพ 1
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Monitor
INPU
Foot valve

OUTP
Piston pump

Bicycles

Spray nozzles

ภาพที่ 1 ภาพรางจักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
ประกอบจักรยานเติมอากาศตามที่ได ออกแบบไว แสดงในภาพที่ 2 ผูวิจัยเลือกหัวพน ละอองน้ำเพื่ อ
ทดสอบการทำงานโดยใชหัวพน 2 ชนิด คือ หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว หรือหัวพนละอองน้ำขนาดเล็กแบบปรับระดับ
ได (the adjustable atomizing spray nozzle) ทอเกรียวนอกขนาด 1/2” มีเสนผาศูนยกลางของปลายทอที่ขนาด
3 mm และหั วพ น ละอองน้ ำแบบปกผีเสื้อ หรือหั วพานละอองน้ำขนาดเล็ก 360 องศา (the 360-degree micro
spray nozzle) ทอเกรียวนอกขนาด 3 mm เสนผาศูนยกลางของทอมีขนาด 1 mm ดังแสดงในภาพที่ 3 ออกแบบ
รูป แบบการต อ และจำนวนหั วพ น ใหมีค วามเหมาะสมตอการใชงาน ทดสอบความเร็วในการป น 3 ระดับ สังเกต
ความเร็วเฉลี่ย และลักษณะการพนน้ำเปนละอองฝอย จากนั้นทดสอบปริมาณออกซิเจนในน้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อใชเปน
ขอมูลในการเลือกชนิดของหัวพนที่เหมาะสมเพื่อประเมินประสิทธิผลการทำงาน
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ภาพที่ 2 จักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศที่เสร็จสมบูรณ

ภาพที่ 3 หัวพนละอองน้ำ และรูปแบบการตอ
(ก) หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว (ข) หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ
ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิผลการใชงาน
เมื่ อ ได ช นิ ดของหั วพ น ที่ เหมาะสมแลว ผู วิจั ยได ท ดสอบประสิท ธิผ ลการเพิ่ ม ออกซิเจนที่ ล ะลายในน้ ำด วย
จักรยานเติมอากาศที่พัฒนาขึ้น ในน้ำ 200 Liter กำหนดความเร็วเฉลี่ยในการปน 4-5 km/h และกำหนดระยะเวลาใน
การทดลอง 30 นาที เพื่อใหใกลเคียงกับลักษณะการใชงานจริงในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากที่สุด ทำการทดสอบ
3 รอบ วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำกอนทดลอง และทุกๆ 5 นาที จนสิ้นสุดรอบการทดลอง จากนั้น นำคาที่ไดไปวาดกราฟ
วิเคราะหแนวโนมการเพิ่มของออกซิเจน และคำนวณประสิทธิผลการเพิ่มออกซิเจนดวยการใชจักรยานเติมอากาศ
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การวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
เครื่ อ งวั ด ค า ปริ ม าณออกซิ เ จน (DO meter) ที่ ใ ช เ ครื่ อ งที่ มี ช ว งการวั ด ออกซิ เจนที่ 0.0-40.0 mg/L
ความคลาดเคลื่อน ± 1.5% ทำการสอบเทียบอัตโนมัติแบบจุดเดียวคือการสอบเทียบอัตโนมัติ 100% ในอากาศ จุม
หัววัดลึกในน้ำ 10 cm รอเวลาประมวนผล 1 นาที จนหนาจอแสดงคานิ่ง แลวจึงบันทึกผลในตารางบันทึกการทดลอง
น้ำที่ใชทดลอง
จำลองน้ำเสียที่มีคาออกซิเจนละลายในน้ำต่ำโดยใชน้ำบาดาล จากนั้นใชสารเติมโซเดียมซัลไฟด (Na2SO3)
เพื่อลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายใหใกลเคียงกับปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ำจริง ณ คลองแมขา ชวงกลางน้ำ อ.เมือง
จ.เชียงใหม โดยมีคา DO อยูในชวง 2.5-3.5 mg/L (มกราคม 2565) จึงใชคาเริ่มตนของออกซิเจนในน้ำที่ 3.0 mg/L
การวิเคราะหขอมูล
นำขอ มู ล มาวาดกราฟ เปรีย บเที ยบระหวา งเวลา กับ ค าออกซิเจน จากนั้ น คำนวณประสิ ท ธิ ผ ลการเพิ่ ม
ออกซิเจนโดยใชสมการ E= (Output-Input)/Inputx100 และคำนวณสมรรถนะการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยใชสมการ
C= (Output-Input)/Time หนวย mg/L ตอ min.
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบการทำงานเปรียบเทียบหัวพนน้ำ 2 ชนิด
เมื่อประกอบจักรยานเติมอากาศใหสามารถสูบและพนน้ำไดแลว ทำการทดสอบเปรียบเทียบการทำงานเมื่อ
ใชหัวพ น ละอองน้ำ 2 ชนิด คือ หัวพน ละอองน้ำแบบใบบัว และหัวพน ละอองน้ำแบบปก ผีเสื้อ ไดจำนวนหัวพน ที่
เหมาะสมคือ หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว 12 หัว และหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ 30 หัว ทดสอบความเร็วสูงสุด
พบวา หั วพ น ละอองน้ ำแบบใบบั วสามารถป น ได ดวยความเร็ วสู งสุ ด 30 km/h หั วพ น ละอองน้ ำ แบบป ก ป เสื้ อได
ความเร็วสู งสุ ด 22 km/h จากนั้ น กำหนดความเร็วในการป น 3 ระดับ โดยอ างอิ งจากระดั บ ความหนั ก ในการป น
จักรยาน ของ Ainsworth et al. (2000) สังเกตความเร็วเฉลี่ย และลักษณะการพนของละอองน้ำ แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยในเวลา 5 นาที และลักษณะละอองน้ำในความเร็วระดับตางๆ ระหวางหัวพน
ละอองน้ำแบบใบบัว และแบบปกผีเสื้อ
ความเร็ว
หัวใบบัว
หัวปกผีเสื้อ
ความเร็วสูงสุด ความเร็วเฉลี่ย
ความเร็วเฉลี่ย
ระดับ*
ลักษณะละอองน้ำ
ลักษณะละอองน้ำ
(km/h)
(km/h)
(km/h)
เบามาก
11-16
4.5
เปนหยดน้ำ
3.8
เปนละอองฝอย
เบา
16-19
5.7
เปนละอองฝอย
5.3
เปนละอองฝอยขนาดเล็ก
ปานกลาง
19-22
7.3
เปนละอองฝอยขนาด
6.4
เปนละอองฝอยขนาดเล็ก
เล็ก
* ระดับความเร็วอางอิงจากระดับความหนักในการปนจักรยาน ของ Ainsworth et al. (2000).
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ลักษณะละอองน้ำที่ไดจากการปนดวยความเร็วระดับเบา ของการใชหัวพนละอองน้ำที่แตกตางกัน 2 แบบ
โดยใชความเร็วเฉลี่ยในชวง 5.3-5.7 km/h แสดงดังภาพที่ 4

(ก) หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว

(ข) หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ

ภาพที่ 4 ลักษณะละอองน้ำ (ก) หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว (ข) หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ
ทดสอบคาออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น โดยใชความเร็วในการปนระดับเบา (คาความเร็วสูงสุด 16-19 km/h) ปริมาณ
น้ำ 200 liter ใชเวลา 5 นาที วัดคาออกซิเจนในน้ำดวยเครื่อง DO meter ณ จุดน้ำเขาเวลาเริ่มตน และจุดน้ำออก
นาทีที่ 5 อุณหภูมิแวดลอม 27oC อุณหภูมิน้ำเริ่มตน 25oC พบวา หัวพนละอองน้ำแบบใบบัว เพิ่มปริมาณออกซิเจนได
3.0 mg/L ลดอุณหภูมิน้ำได 1.1oC หัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อมีหัวพน 30 หัว น้ำที่ออกมาเปนละอองขนาดเล็ก
สัมผัสกับออกซิเจนโดยนำมาใชเพิ่มปริมาณออกซิเจนได 3.8 mg/L ลดอุณหภูมิน้ำได 2.5oC
2. ผลการทดสอบประสิทธิผลและสมรรถนะของเครื่อง
การทดสอบประสิทธิผลการเติมอากาศของการใชจักรยานเติมอากาศกับหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อ 30
หัว ทำการทดลองในน้ำ 200 Liter ระบบวนน้ำ ปนจักรยานดวยความเร็วระดับเบา (คาความเร็วสูงสุด 16-19 km) วัด
ปริมาณออกซิเจนในน้ำตั้งแตกอนปน และทุก 5 นาที จนถึงนาทีที่ 30 นำคาออกซิเจนและเวลามาวาดเปนกราฟดัง
ภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงปริมาณออกซิเจน (mg/L) กับเวลาที่ใชงาน (minute)
ภาพที่ 5 คาออกซิเจนเริ่มตนที่ 2.5 mg/L ความเร็วสูงสุด 17.3 km/h ความเร็วเฉลี่ยในการปน 4.7 km/h
จากนาทีที่ 0 ถึง นาทีที่ 15 มีประสิทธิผลการเพิ่มออกซิเจนอยางรวดเร็ว 23.68%, 30.85%, และ 48.78% ในทุก 5
นาที ตามลำดับ จากนั้นคอยๆ ลดลง และคงที่ในนาทีที่ 20, 25, และ 30 โดยมีคาประสิทธิผลที่ 27.87%, 17.52%,
และ 17.09% ตามลำดับ โดยสมรรถนะการเพิ่มปริมาณออกซิเจน หรืออัตราการเพิ่มออกซิเจนตอนาทีคิดเปน 0.12,
0.10, 0.13, 0.09, 0.05 และ 0.05 mg/L ตามลำดับ คาเฉลี่ยสมรรถนะการเพิ่มออกซิเจนคือ 0.09 mg/L ตอ นาที
ดังแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิน้ำ (o C) กับเวลาที่ใชงาน (minute)
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จากภาพแสดงอุณหภูมิเริ่มตนของน้ำที่ 26.1oC อุณหภูมิลดลงตามระยะเวลาที่ใชในการปนโดยชวงนาทีที่ 5
ถึงนาทีที่ 20 อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว และเริ่มชาลงในนาทีที่ 20 ถึง 30 สอดคลองกับปริมาณออกซิเจนในน้ำ เมื่อ
วิเคราะหคาประสิทธิผลการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนในน้ำจากการปนจักรยานในเวลา 5 นาทีได 27.63% เพิ่มออกซิเจน
ได 1.28 เทา เมื่อวิเคราะหเวลารวมที่ใชงานทั้งหมด 30 นาที ไดคาประสิทธิผลเทากับ 323.68% โดยสามารถเพิ่ม
ออกซิเจนได 4.24 เทาจากคาออกซิเจนเริ่มตน
อภิปรายผล
จักรยานเติมอากาศออกแบบโดยใชโครงจักรยานเกา ขนาด 24 นิ้ว ดัดแปลงเปนลอ 16 นิ้วเพื่อใชเปนมูเลย
หมุนชวยลดแรงฝดในการปน ใชสายพานเชื่อมตอกับเครื่องสูบน้ำแบบชักน้ำ เนื่องจากเปนเครื่องสูบน้ำพลังงานกลที่
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 และปริมาณออกซิเจนในน้ำที่เพิ่มขึ้น พบวา การใชหัวพนละอองน้ำแบบปก
ผีเสื้อ 30 หัว ดีกวาหัวพนละอองน้ำแบบใบบัว 12 หัว โดยหัวพนละอองน้ำแบบปกผีเสื้อสามารถพนละอองน้ำเปน
ละอองฝอยได แมใชความเร็วระดับเบามากที่ความเร็วสูงสุด 11-16 km/h ซึ่งเปนระดับที่ใชปนจักรยานสำหรับการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อการพักผอนหยอนใจ เมื่อใชความเร็วเพิ่มขึ้นลักษณะละอองน้ำจะเปนละอองฝอยขนาด
เล็ก เพราะมีแรงดันในทอเพิ่มขึ้น สวนหัวพนละอองน้ำแบบใบบัว ถึงแมจะสามารถทำความเร็วไดดีกวา เนื่องมาจากมี
แรงดันในทอต่ำกวา แตลักษณะละอองน้ำที่ออกมามีขนาดใหญกวา และเมื่อทดลองวัดปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น
พบวาหัวพนละอองน้ำแบบปกฝเสื้อ สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำและลดระดับอุณหภูมิของน้ำไดดีกวาหัวพนละ
ออกน้ำแบบใบบัว จึงเลือกใชหัวแบบปกผีเสื้อในการทดสอบประสิทธิผลตอไป
เมื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของจั ก รยานเติ ม อากาศด ว ยหั ว พ น แบบป ก ผี เสื้ อ ป น ด ว ยความเร็ ว ระดั บ เบา
(ความเร็วสูงสุด 16-19 km/h) ในน้ำ 200 Liter ใน 5 นาที เพิ่มออกซิเจนได 1.28 เทา คาประสิทธิผลการเพิ่มขึ้นของ
ออกซิเจนในน้ำ 27.63% ในเวลา 30 นาที เพิ่มออกซิเจนได 4.24 เทา สมรรถนะการเพิ่มออกซิเจนเฉลี่ย 0.09 mg/L
ตอนาที โดยจะเห็นไดวามีสมรรถนะการเพิ่มออกซิเจนอยางรวดเร็วในนาทีที่ 5, 10, 15 ลดลงในนาทีที่ 20 และคงที่ใน
นาทีที่ 25 และ 30 ซึ่งอาจเปนผลมาจาก ณ นาทีที่ 15 และนาทีที่ 20 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ำเปน 6.1 และ 7.8
mg/L ซึ่งใกลเคีย งกั บ จุด อิ่ม ตัวของออกซิ เจนที่ ล ะลายน้ ำในแหลงน้ ำธรรมชาติ ณ ความดั น 1 บรรยากาศในชว ง
อุณ หภูมิ 25-26oc คือ 8.26-8.11 mg/L (โครงการฟนฟู ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา, ม.ป.ป.) ยิ่งอุณ หภูมิ
ลดลงจะทำใหความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น
ถึงแมจะสามารถพัฒนาจักรยานออกกำลังกายเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใหเหมาะสมกับการใชงาน
บริเวณคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม แตการศึกษานี้ยังเปนเพียงการศึกษาประสิทธิผลการทำงานของเครื่องในระดับ
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ห องทดลองเท านั้ น ซึ่ งในการใช งานในพื้ น ที่ จ ริ งอาจเปลี่ยนแปลงจากป จ จัย ตางๆ เช น ปริม าณน้ ำในพื้ น ที่ ใช งาน
อุณหภูมิ สิ่งเจือปนในน้ำ เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ตองมีการศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
ประสิทธิผลและสมรรถนะของจักรยานเติมอากาศที่พัฒ นาขึ้นนี้ สามารถนำไปใชเปน ขอมูลเชิงประจักษ
สนับสนุนใหหนวยงานที่ดูแลแหลงน้ำที่ไหลผานชุมชน นำจักรยานเติมอากาศไปใชเพื่อการบำบัดน้ำเสียงและสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการดัดแปลงใหสามารถปรับความตานทานโดยการเพิ่มหรือลดจำนวนหัวฉีดพนละอองน้ำ เพื่อปรับ
ระดับความหนักในการปนจักรยานใหเหมาะสมกับผูใชงานได
(2) ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการนำไปใชงานในพื้นที่จริงในดานการเพิ่มออกซิเจนใหกับแหลงน้ำ หา
คา BOD เพื่อประเมินคาความสกปรกของน้ำที่ลดลง และจัดทำเปนโครงการสนับสนุนใหประชาชนออกกำลังกาย
รวมกับการอนุรักษทรัพยากร เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ
ของโครงการ
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