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บทคัดยอ
การวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ําในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ําโดยใชไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยดําเนินการโดยออกแบบและสรางใบพัด 3 รูปแบบ คือ
ใบพัดชนิดครึ่งวงกลม ใบพัดแบบแบน และใบพัดทรงกระบอก และทําการทดสอบการหมุน
ของกังหันในน้ําและใชคาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําที่เพิ่มขึ้นเปนการบอกประสิทธิภาพ
การทํางานของใบพัด โดยทําการทดสอบในปริมาตรน้ําที่แตกตางกัน 2 ขนาด ทําการวัดคา
ออกซิเจนละลายน้ําที่ 5, 10, 15 และ 20 นาที โดยที่กังหันน้ําทํางานตอเนื่องกัน และทําการ
เปลี่ยนน้ําทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรูปแบบของใบพัด จากการทดสอบพบวา การทํางานของ
กัง หันน้ําที่ป ริม าตรแรก V1 (141.30 ลิตร) ใบพัดทรงกระบอกมีป ระสิท ธิภาพการเพิ่ม
ออกซิเจนไดดีที่สุด ลําดับถัดมาคือใบพัดชนิดครึ่งวงกลมและใบพัดแบบแบนตามลําดับ โดย
การคิดเทียบเปนเปอรเซ็นตของประสิท ธิภาพการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ํา คือ 71.94%,
66.62% และ 58.43% ตามลําดับ และเมื่อเปลี่ยนปริมาตรน้ําที่ปริมาตร V2 (4,096 ลิตร)
ใบพัดทรงกระบอกมีประสิทธิภาพการเพิ่มออกซิเจนไดดีที่สุด ใบพัดแบนทํางานไดดีในลําดับ
ถัดมา และใบพัดครึ่งวงกลม เมื่อคิดเทียบเปนเปอรเซ็นตของประสิทธิภาพการเพิ่มออกซิเจน
ละลายน้ํา คือ 66.54%, 61.44% และ 59.38% ตามลําดับ จากการทดสอบทั้ง 2 ปริมาตร
ของน้ําใบพัดกังหันน้ําชนิดทรงกระบอก จะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มคาออกซิเจนละลายใน
น้ําไดมากที่สุด
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Abstract
This research investigated the efficiency of several blade designs in
increasing the quantity of oxygen dissolved in water when used on a solarpowered impeller. Three blades were designed and built: a semi-circular
blade, a flat blade, and a cylindrical blade. The metric used for evaluating
the effectiveness of the blades was the increase in the quantity of dissolved
oxygen (DO) in the test water as measured after use. Two different sized
containers were used to test the blades and the test water was changed with
each blade. Measurements of DO were made after 5, 10, 15 and 20 minutes
of continuous operation. The tests showed that for V1 (141.30 liters of water),
the cylindrical blade was the most effective, followed by the semi-circular
and flat blades. In terms of raising levels of DO, the three blades increased
oxygen by 71.94%, 66.62% and 58.43%, respectively. For the larger test body,
V2 (4,096 liters) the cylindrical blade was the best, followed by the flat and
semicircular blades, with these showing increases in DO of, respectively,
66.54%, 61.44% and 59.38%. Considering both tests, the cylindrical blade was
the most effective in increasing levels of DO.
Keywords : turbine blades, dissolved oxygen, solar power
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บทนํา
ความมั่นคงทางพลังงานถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ทุกประเทศใหความสนใจ เนื่องจาก
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นและหากยากมากขึ้น แตละประเทศจึงมองหา
พลังงานในรูปแบบอื่นมาทดแทนพลังงานที่ใชแลวหมดไป (Nehrenheim, 2018) พลังงาน
แสงอาทิตยถือวาเปนพลังงานทางเลือกอีกแบบหนึ่งซึ่งถือวาสามารถนํามาประยุกตใชงานได
จริง (Al-Waeli et al., 2017) ซึ่งในประเทศไทยก็มีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในรูปแบตาง
ๆ อยางหลากหลาย การใชเซลลแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟาใหกับกังหันน้ํา (พงศกร 2548)
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณออกซิ เ จนในน้ํ า ก็ เ ป น รูป แบบหนึ่ ง ที่มี ก ารนํา พลัง งานแสงอาทิ ตย ม า
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน
สิ่ง แวดลอมเปนสิ่ง สําคัญที่ม นุษยตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะแหลงน้ํา ซึ่ง น้ํา
จัดเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการใชสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันการดูแลแหลงน้ําดวย
วิธีการพื้นฐานสามารถทําไดดวยการเติมออกซิเจนใหกับน้ํา (ศูนยวิจัยและสงเสริมการนําน้ํา
กลับมาใชใหม 2559) เพื่อเปนการชวยในการบําบัดน้ําใหมีคุณภาพดีขึ้น สิ่งประดิษฐหรือ
เครื่องมือที่สามารถชวยไดขนั้ พื้นฐานคือ กังหันน้ํา (ณัฐวุฒิ 2554) ซึ่งจัดวาเปนเครื่องกลเติม
อากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย (สามารถลอยขึ้นลงไดเองตามระดับน้ํา) (นิธิวัฒน 2555)
มีศูนยกลางของกังหันที่เรียกวา "เพลากังหัน" ซึ่งวางตัวอยูบนตุกตารองรับเพลา ที่ติดตั้งอยู
บนทุนลอย และมีระบบขับสงกําลัง ดวยเฟองจานขนาดใหญ ใชมอเตอรไฟฟาขนาด ไมเกิน
285 W สําหรับขับเคลื่อนน้ํา ใหหมุนรอบเปนวงกลม อยูบนโครงเหล็กที่ยึดทุนทั้ง 2 ดานเขา
ไวดวยกัน ดานลางของกังหันในสวนที่จมน้ํา จะมีแผนไฮโดรฟอยลยึดปลายของทุนลอย
ดานลาง (ไพศาล และคณะ 2526, พงศกร 2548) ซึ่งกังหันน้ําตนแบบของคนไทยนั้นไดรับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เนื่องดวยพระองคทานทรง
ตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้น และทรงหวงใยตอพสกนิกรทีต่ องเผชิญใน
เรื่องดังกลาวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ไดพระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาน้ํา
เสีย ดวยการใชเครื่องกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐที่เรียบงาย แตมี
ประสิท ธิภาพสูงในการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนที่รูจัก กันดีในชื่อ กัง หันน้ําชัยพัฒ นา และได
นํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตามสถานที่ตาง ๆ ทั่วทุก ภูมิภาศ (กัง หันน้ําชัยพัฒนา
2558) นอกจากนี้พระองคยังไดทรงมีพระราชดํารัสที่วา “ไทยทํา ไทยใช” ดวยพระราชดํารัส
นี้ จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะทําการพัฒนารูปแบบใบพัดกังหันน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เติมออกซิเจนละลายในน้ํา ในแหลงน้ํารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ทุงกะโล
โดยตัวแปรที่จะนํามาพิจารณาในการวิจัยในครั้งนี้คือ รูปแบบของใบพัดกังหันน้ํา
รูป ทรง พื้นที่ ขนาดของใบพัด ความเร็วรอบ ระยะเวลาของการใชง าน นอกจากนี้ตอ ง
ประหยัดพลังงาน นั่นคือมีการใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยเขามามีสวนในการผลิตไฟฟา
ใหกับ กัง หั นน้ํา เพื่อ หาประสิท ธิภาพการเพิ่ม ปริม าณออกซิเ จนละลายน้ําของใบพัด 3
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รูปแบบ โดยการกําหนดรูปแบบของใบพัดที่มีความแตกตางกัน เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพ
ของใบพั ด ที่ มี ผ ลการเพิ่ ม ออกซิ เ จนมากน อ ยแตกต า งกั น ไปตามลั ก ษณะของใบพั ด มี
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อออกแบบกังหันน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหกับน้ําโดยใช
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยและเปรียบเทียบศักยภาพใบพัดกังหันน้ํา 3 รูปแบบ ผูวิจัยหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนําไปใชงานมากยิ่งขึ้นสามารถประยุกตใช
เซลลแสงอาทิตยเพื่อการผลิตไฟฟาไดและเปนอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่จะพัฒนาตอไปใน
อนาคตได
วิธีการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยเริ่มจาก การศึกษารูปแบบของกังหันน้ําประเภทตาง ๆ
วัสดุที่ใชในการทํา พื้นที่การรับน้ําหรือการตีน้ํา วิธีการทํางานของกังหันน้ํา การทําทุนลอย
การใชเซลลแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา โดยมีขอบเขตของการดําเนินงานวิจัยคือ
1. ศึ ก ษารู ป แบบของใบพั ด กั ง หั น น้ํ า 3 รู ป แบบได แ ก แบบครึ่ ง วงกลม แบบ
ทรงกระบอก และแบบแบน ดังภาพที่ 1
2. วัสดุทําจากแผนเมทัลชีสที่เหลือทิ้งจากงานกอสรางหนา 0.4 มิลลิเมตรขนาด
ใบพัดกําหนดใหมีพื้นที่หนาตัดรับน้ําเทากัน คือ 50 ตารางเซนติเมตร จํานวน 16 ใบ และ
เสนผานศูนยกลางของแกนเพลาไมเกิน 60 เซนติเมตรโดยการกําหนดขนาดของรูปแบบ
ใบพัดกังหันน้ํานี้เทียบเทา 1/3 ของกังหันน้ําชัยพัฒนา (Dimensionless Methods)
3. ระบบเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยไมเกิน 285 W ตอ
แผง พรอ มชุดแปลงไฟ เครื่องควบคุมการชารจ ขนาด 10 แอมปแบตเตอรี่ ชนิด Deep
cycle ขนาด 125 โวลตและตัวแปลงไฟฟา (Inverter) ขนาด 220 วัตต
4. แหลง น้ําที่ใชในการศึก ษาคือ น้ําในคูคลองรอบอาคารศูนย วิจัยพลัง งานและ
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ทุงกะโล
5. ศึกษาคุณสมบัติของน้ํา 2 พารามิเตอร คือ คาอุณหภูมิและคาปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา (Dissolved Oxygen; DO)
6. ปมดูดน้ํา ขนาด 50 เฮิรตซเฟองทดมอเตอร (ชวยในการควบคุมจํานวนรอบการ
หมุนของเพลาใหได 23 รอบตอนาที)
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(ก) แบบครึ่งวงกลม
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(ข) แบบแบน

(ค) แบบทรงกระบอก
ภาพที่ 1 รูปแบบของใบพัดที่ 3 แบบสําหรับกังหันน้ํา
7. ทําการติดตั้งและทดสอบกังหันน้ําดวยการประกอบกังหันเขากับมอเตอร เฟอง
ทดมอเตอร ลูกปน และพูลเลย ตอระบบเซลลแสงอาทิตยกับมอเตอรเพื่อทดสอบการหมุน
ของกังหันวัดคาการใชก ระแสไฟฟาในแตละครั้งของการทํางานการทํางานของกัง หันน้ํา
รวมกับการใชมอเตอร กําลังไฟฟา 528 วัตต จึงเลือกใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด
285 วัตต จํานวน 2 แผง เชื่อมตอกับเครื่องควบคุมการชารจ เพื่อเก็บประจุไฟฟาที่ผลิตได
จากแผงเซลลแสงอาทิตยกอนทีจ่ ะใชงานตองเชื่อมแบตเตอรี่กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟาจาก
ไฟฟากระแสตรง เพื่อเปลี่ยนเปนกระแสสลับ และใชเปนตัวขับเคลื่อนการทํางานของกังหัน
น้ํา ซึ่งแบตเตอรี่มีขนาด 125 โวลต จํานวน 2 ลูก ตอ ขนาดกัน เพื่อ เพิ่ม แรงดันไฟฟา
เนื่องจากมอเตอรไฟฟาตองการไฟ 220 โวลต ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การทํางานของกังหันน้ํารวมกับแผงเซลลแสงอาทิตย
8. เมื่อกังหันน้ําตอระบบไฟฟาเขากับแผงเซลลแสงอาทิตยเ รียบรอยแลว ทําการ
ทดสอบคาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ของใบพัดกังหันน้ํา 3 รูปแบบ ที่ปริมาตรของน้ํา 2
ปริมาตร ปริมาตรน้ําที่ 1 (V1) เทากับ 141.30 ลิตร ปริมาตรน้ํานี้มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
75 เซนติเมตร มีความลึก 32 เซนติเมตร ปริมาตรที่ 2 (V2) เทากับ 4,096 ลิตร ปริมาตรน้ํานี้
มีขนาดความกวางประมาณ 160 เซนติเมตร ยาว 320 มีความลึก 80 เซนติเมตร ซึ่งน้ําที่
นํามาใชนี้เปนน้ําที่มาจากคลองรอบอาคารศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยมีขั้นตอน
การทดสอบดังนี้
8.1 นําใบพัดกังหันน้ําแบบที่ 1 วางในน้ําปริมาตร V1 ทําการวัดคาปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําดวย Pocket Dissolved Oxygen (DO) Meter รุน 850045 โดยทํา
การวัด 4 จุดรอบกังหันน้ํา และที่ 2 ระดับความลึก 5 และ 10 เซนติเมตรจากผิวหนาของน้ํา
ทําการบันทึกคา
8.2 ทําการหมุนกังหันน้ําในน้ําปริมาตร V1 เปนระยะเวลา 5 นาที เมื่อครบ
ตามรรยะเวลาดังกลาวจึงหยุดมอเตอรการหมุน วัดคาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ทําการ
บันทึกคา
8.3 ทําซ้ําที่ระยะเวลาของการหมุนที่ 5 นาที อีก 3 ครั้ง โดยทําการเปลี่ยน
น้ําทุกครั้งของการทดสอบ
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8.4 เพิ่มระยะเวลาในการหมุนของกังหันน้ําจาก 5 นาที ในขอ 8.2 เปน 10
นาที 15 นาที และ 20 นาที โดยทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง ทําการบันทึกคา
8.5 เมื่อทดลองใบพัดกังหันน้ําแบบที่ 1 ครบตามขั้นตอนและระยะเวลา
แลว จึงเปลี่ยนใบพัดเปนแบบที่ 2 และ 3 โดยทําการทดลองเหมือนกับแบบที่ 1 (ขอ 8.18.4) ทําการบันทึกคา
8.6 เมื่อทําการทดลองครบจากขอที่ 8.1-8.5 แลวจึงทําการเปลี่ยนขนาด
ของปริมาตรน้ําในการทดลองเปนปริมาตรน้ํา V2 และทําการวัดคาโดยขั้นตอนการทดสอบ
เปนดังขอที่ 8.1-8.5 ทําการบันทึกคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําและวัดคาอุณหภูมิ กอนทํา
การทดสอบและแตละชวงการทดสอบ เพื่อนําไปหาคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจน
ละลายน้ํา
ผลการวิจัย
จากผลการทดลอง เรื่อ งการออกแบบและสรางตนแบบใบพัดกัง หันน้ํา เพื่อ หา
ประสิทธิภาพการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ําของใบพัด 3 รูปแบบ โดยใชพลังงานไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตย ถูกขับเคลื่อ นใหหมุนดวยเกียรมอเตอร ขนาด 220 โวลต ซึ่งทําให
ใบพัด หมุนน้ําดวยความเร็ว 23 รอบตอนาที โดยทดสอบที่ปริมาตรน้ํา V1 = 141.30 ลิตร
และ V2 = 4,096 ลิตร
พบวาที่น้ําปริมาตร V1ในระยะเวลาทดสอบ 5 นาที ใบพัดทั้ง 3 ชนิด มีคารอยละ
ของการเพิ่ม ขึ้นของออกซิเ จนละลายน้ํา ใกลเ คียงกันมากโดยมีคาประมาณ 41.50% ที่
ระยะเวลาการทดสอบ 10 นาที ใบพัดแบบครึ่งวงกลมจะมีคา รอยละของการเพิ่มขึ้นของ
ออกซิเจนละลายน้ําดีที่สุดคือ 60.41% ใบพัดทรงกระบอกมีคารองลงมาคือ 55% และใบพัด
ทรงแบนจะมีคานอยที่สุด ที่ระยะเวลาทดสอบ 15 นาที ใบพัดทรงกระบอกมีคารอยละของ
การเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ํา 66.71% รองมาคือใบพัดครึ่งวงกลม และที่ระยะเวลา
การทดสอบ 20 นาที ใบพัดทรงกระบอกมีคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ํา
71.94% ซึ่งเปนคาที่สูงที่สุด รองมาคือใบพัดครึ่งวงกลม และนอยที่สุดคือใบพัดทรงแบนดัง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 รอ ยละของการเพิ่ม ขึ้นของออกซิเจนละลายน้ํา ของใบพัด 3 รูป แบบ สําหรับ
ปริมาตรน้ํา V1
การทํางานของกังหันน้ําที่ปริมาตรน้ํา V2 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 5 นาที ใบพัดทรง
แบนจะมีคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ํา 48.47% โดยใบพัดครึ่งวงกลม
และทรงกระบอกมีคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําใกลเคียงกันคือ 32% ที่
ระยะเวลาทดสอบ 10 นาที ใบพัดทรงแบนจะมีคารอ ยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจน
ละลายน้ํา 53.52% รองลงมาคือใบพัดครึ่งวงกลมมีคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจน
ละลายน้ํา 41% ที่ร ะยะเวลาในการทดสอบ 15 นาที ใบพัดทรงแบนมี คารอ ยละของการ
เพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ํา 59.04% ใบพัดทรงกระบอกและใบพัดทรงครึ่งวงกลมจะมี
คาใกลเคียงกันมากคือ 45% ที่ระยะเวลาทดสอบที่ 20 นาที ใบพัดทรงกระบอกจะมีคารอย
ละของการเพิ่ม ขึ้นของออกซิเ จนละลายน้ํา ที่ 66.54% รองลงมาคือ ใบพัดทรงแบนมีคา
เทากับ 55% และใบพัดทรงครึ่งวงกลมจะมีคาต่ําสุด ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 มีคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําของใบพัด 3 รูปแบบ สําหรับ
ปริมาตรน้ํา V2
การทดสอบหาคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําของกังหันน้ําของ
ใบพัดครึ่งวงกลมภาพที่ 5 (ก) พบวารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําสําหรับ
ปริมาตรน้ํา V1 มีคามากกวาที่ปริมาตรน้ํา V2 ใบพัดแบน ภาพที่ 5 (ข) มีคารอยละของการ
เพิ่ม ขึ้นของออกซิเ จนละลายน้ํา สําหรับ ปริม าตรน้ํา V1 นอ ยกวาที่ป ริมาตรน้ํา V2 ใบพัด
ทรงกระบอก ภาพที่ 5 (ค) มีคารอ ยละของการเพิ่ม ขึ้นของออกซิเ จนละลายน้ํา สําหรับ
ปริมาตรน้ํา V1 นอยกวาที่ปริมาตรน้ํา V2
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(ก) ใบพัดครึ่งวงกลม

(ข) ใบพัดแบน

(ค) ใบพัดทรงกระบอก
ภาพที่ 5 รอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําสําหรับปริมาตรน้ําที่แตกตางกัน
และในเวลาที่ตางกันของใบพัด 3 แบบ
อุณหภูมิของน้ําจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศในแตละชวงเวลาการทํางานของ
กังหันน้ําสําหรับปริมาตรน้ํา V1 และปริมาตรน้ํา V2 ในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 พบวามี
อุณหภูมิตางกันเล็กนอยเทานั้น โดยคาอุณหภูมิของน้ําที่ใชในการทดสอบจะมีคาอยูในชวง
28-32 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 1 คาอุณหภูมิในแตละชวงเวลาการทํางานของกังหันน้ําสําหรับปริมาตรน้ํา V1
คาอุณหภูมิ ที่เวลาตาง ๆ (องศาเซลเซียส)
ใบพัด
Average
5 (นาที) 10 (นาที) 15 (นาที) 20 (นาที)
ครึ่งวงกลม
30.7
29.9
30.0
28.9
29.88
แบน
30.6
30.0
28.1
29.2
29.48
ทรงกระบอก 28.2
30.9
31.9
30.2
30.30

SD
0.74
1.08
1.56
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ตารางที่ 2 คาอุณหภูมิในแตละชวงเวลาการทํางานของกังหันน้ําสําหรับปริมาตรน้ํา V2
คาอุณหภูมิ ที่เวลาตาง ๆ (องศาเซลเซียส)
ใบพัด
Average
5 (นาที) 10 (นาที) 15 (นาที) 20 (นาที)
ครึ่งวงกลม
30.08
30.5
30.2
29.9
29.7
แบน
30.3
31.7
31.7
31.4
31.28
ทรงกระบอก 31.0
31.33
31.2
32.1
31.0
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SD
0.35
0.67
0.53

คาอุณหภูมิของน้ําในการทดสอบครั้งนี้มีคาเฉลี่ยอยูที่ 30-31 องศาเซลเซียส และคา
ของอุณหภูมิที่ใชสําหรับการทดสอบในปริมาตรที่แตกตางกันนั้นไมแตกตางกันมาก ดังนั้น
การทดลองในครั้ ง นี้ อุ ณหภู มิไ ม มีผ ลตอ การเพิ่ม ขึ้ นของค า รอ ยละของการเพิ่ม ขึ้ นของ
ออกซิเจนละลายน้ําจะเห็นไดจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอุณหภูมิที่ไดจากตารางที่ 1 และ
2 ซึ่งคาที่ไดจะอยูในชวง 0.3-1.6 องศาเซลเซียสเทานั้น
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ําในการเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําโดยใชไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการวิจัยการทดสอบ
ใบพัดกังหันน้ําจากน้ําในคูคลองรอบอาคารศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ทุง กะโล จากการหารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําของ
ใบพัดกังหันน้ํา 3 รูปแบบ มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ํา 2 ปริมาตร โดยการทดสอบในครั้ง
นี้ใชไฟฟาในการขับมอเตอรที่ไดจากเซลลแสงอาทิตย พบวาการเพิ่มระยะเวลาในการหมุน
ของกังหันน้ําทั้ง 3 รูปแบบ จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําไดมากขึ้นตามลําดับ
ที่ปริมาตรน้ํา V1 ที่ระยะเวลา 20 นาทีของการทํางาน ใบพัดทรงกระบอกมีคารอย
ละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําไดดีที่สุด โดยมีการเพิ่มออกซิเจนอยูที่ 71.94%
ลําดับ ถัด มาคือ ใบพัดครึ่ง วงกลมมี คารอ ยละของการเพิ่ม ขึ้นของออกซิเ จนละลายน้ํา ที่
66.62% และลําดับสุดทายคือใบพัดแบนมีคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ํา
ได 58.43% เมื่อเปลี่ยนปริมาตรน้ําเปน V2 ที่ระยะเวลาของการทํางานของกังหัน 20 นาที
ใบพัดทรงกระบอกมี คารอยละของการเพิ่ม ขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําดีที่สุดที่ 66.54%
สําหรับใบพัดทรงแบนและทรงครึ่งวงกลมจะมีคารอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลาย
น้ําที่ใกลเคียงกันมาก โดยใบพัดแบนมีคาที่ 61.44% และใบพัดครึ่งวงกลมมีคา 59.38%
ตามลําดับ ในการทดสอบที่ปริมาตรน้ําแตกตางกันเพื่อเปนการทดสอบวา เมื่อเพิ่มปริมาตร
ของน้ําจะมีผลตอการลดลงของรอยละของการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนละลายน้ํา เนื่องจาก
ปริม าตรที่ม ากขึ้นการทํางานของระบบตอ งมีร ะยะเวลาที่เพิ่ม ขึ้น เพื่อ เปนการเพิ่ม การ
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กระจายตัวของน้ํา ดังจะเห็นไดจากผลของการทดสอบ ซึ่งรอ ยละของการเพิ่มออกซิเจน
ละลายในน้ํามีคาลดลงเมื่อมีการเพิ่มปริมาตรของน้ํา ดังนั้นสิ่งที่ควรเพิ่มคือระยะเวลาในการ
หมุนของกังหันน้ํา เพื่อใหกังหันน้ําสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น จากคารอยละ
ของการเพิ่ม ขึ้นของออกซิเจนละลายน้ําที่ระยะเวลา 20 นาที และปริม าตรน้ําทดสอบที่
แตกตางกันพบวาใบพัดทรงกระบอกมีก ารทํางานที่ใหคาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับ ใบพัดครึ่ง
วงกลมและใบพัดแบน เนื่องจากใบพัดทรงกระบอกสามารถถายเทน้ําไดมากที่สุดในการหมุน
ของกังหันในแตละรอบ ซึ่งการตักปริมาณน้ําไดในแตละครั้งเพื่อสัมผัสอากาศจะเปนสวนชวย
ในการเติมออกซิเจนใหแกน้ําไดดี โดยคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่แหลงน้ําตองการนั้นมี
ความแตกตางกันออกไป แตโดยทั่วไปแลวสิ่งมีชีวิตในน้ําตองการออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา
จืดอยา งน อ ยที่สุ ด 14.6 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ตร เพื่อ การเติบ โตและการพัฒ นาการของชีวิ ต
นอกจากนี้ ปจ จั ยทางอุณหภูมิ ของน้ํ าและระดั บ ความสูง ของพื้น ที่มี อิท ธิพ ลตอ ปริ ม าณ
ออกซิเจนที่สามารถละลายไดในน้ํา
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