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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ออกแบบและประเมินผลเคร่ืองเติมอากาศใต้ผิวน้ํา สําหรับบําบัดน้ําเสีย และปรับปรุงสมรรถนะการ

ทํางานของเคร่ืองเติมอากาศให้ดีย่ิงข้ึน เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ําแบบเวนจูรี่นี้ ใช้มอเตอร์รอบสูงขนาด 2 แรงม้าเป็นต้นกําลัง และติดต้ังอยู่บน
ทุ่นลอยเหนือผิวน้ํา เพ่ือส่งกําลังไปขับเพลา ใบพัดเกลียวและใบพัดปั๊ม โดยอากาศจะถูกผลักลงสู่ใต้ผิวน้ําด้วยใบพัดเกลียวและอากาศจะถูกดูด
ลงไปผสมกับน้ําในท่อเวนจูรี่ จากน้ันจะถูกผลักออกด้วยแรงดันท่ีเกิดจากใบพัดพญานาค (ใบพัดปั๊ม) ส่งผลให้อากาศเป็นฝอยละอองขนาดเล็ก 
และกระจายตัวไปท่ัวบริเวณรอบ ๆ เครื่องเติมอากาศ เงื่อนไขในการทดสอบคือ ใช้สารโซเดียมซัลไฟต์ (Na2SO3) ในการละลายออกซิเจนในน้ํา
ให้มีค่า DO ลดลงเข้าใกล้ศูนย์ ศึกษาอิทธิพลของการเปิดจาํนวนท่อเวนจรูี่ท่ี 2, 4 และ 8 ท่อ ท่ีความเร็วรอบ 1,200, 2,000 และ 2,800 รอบต่อ
นาทีต่อสมรรถนะการทํางาน พบว่า การเปิดจํานวนท่อเวนจูรี่ 8 ท่อ ความเร็วรอบใบพัด 2,800 รอบต่อนาที ทําให้เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํามี
สมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจนสูงสุด 
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Abstract 
This research were to design and evaluate of a submersible aerator for waste water treatment and develop a 

better performance of aforementioned aerator. The submersible aerator was driven by 2-hp electric motor installed on a 
floating buoy above the water surface. A drive transmission shaft was connected through blowers namely the spiral fan. 
Once the power transferred the air was being pushed down by the spiral fan, in the meantime a set of the vane will force 
the compressed air will be distributed circularly around the aerator, resulting in the amount of small air droplets spread to 
the surroundings of the aerator. In the tests, sodium sulfite (Na2SO3) was used for dissolving some oxygen into water 
calibrated the approximately zero DO. The effects of damper opening percentages at 2, 4 and 8 tube and rotational 
speeds of blowers at 2,000 and 2,800 rpm. Results opening percentages at 8 tube and the 2,800 rpm blower speed 
resulted in the highest oxygen transfer performance. 

Keywords: aerator, submersible, oxygen transfer. 

1. บทนํา 
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม จากการกระทํา

ของมนุษย์ เช่น การนําทรัพยากรน้ํามาใช้แต่ไม่ดูแลรักษา ก่อปัญหา
ทําให้ทรัพยากรน้ําเกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลเสียให้แก่มนุษย์และ
สัตว์ ซ่ึงปัญหาเกี่ยวกับน้ําเสียน้ี สามารถใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุง
สภาพน้ําให้มีคุณภาพดีข้ึนได้ ปัจจุบันการบําบัดน้ําเสียมีหลากหลาย
วิธีท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริง ซ่ึงวิธีหนึ่งท่ีได้รับความนิยม คือ การ
บําบัดน้ําเสียโดยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ ซ่ึงมีการนํามาใช้กันอย่าง
แพร่ หลาย โดยต้นแบบถูกพัฒนามาจากกังหันน้ําชัยพัฒนา เป็นการ

เติมออกซิเจนให้กับน้ําเสียท่ีต้องการบําบัด การใช้เครื่องเติมอากาศ
ย่อมมีข้อดีและข้อด้อยท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบ
เคร่ืองเติมอากาศต้องเข้าใจกระบวนการทํางาน มีการคํานวณ
ออกแบบ รวมถึงการทดสอบสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่ใต้น้ํา 
การพัฒนาเครื่องเติมอากาศเหล่านี้ ย่อมส่งผลดีต่อความต้องการ
บําบัดน้ําเสียจากสาเหตุต่าง ๆ ด้ังนั้นราคาของเครื่องเติมอากาศจึงมี
มูลค่าสูงมาก ในปี พ.ศ. 2530 ยอดขายของบริษัทผู้ผลิตท่ังโลก
ประมาณ 150 บริษัท มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี 
เฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ พบว่าได้มีการติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศไป



 

 351

แล้วกว่า 2.75 ล้านแรงม้า สําหรับในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการใช้
ในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับภาคเกษตรกรรม
โดยการนํา มาใช้สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีต้องการเครื่องเติม
อากาศ  ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องเติมอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง และ
เหมาะสมกับสภาพการทํางานจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิง (สํานักงาน
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, 2540 : 6) น้ําเสียจะมีท้ังจุลินทรีย์ใช้
ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ําจะเติม
อากาศลงสู่น้ํา เพ่ือบําบัดน้ําเสียด้วยหลักทางชีวภาพ จุลินทรีย์ท่ีใช้
ออกซิเจนทําการย่อยสลายสารอินทรีย์ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ํา  แต่จะเป็นการบําบัดน้ําเสีย ทําให้มี คุณภาพดีข้ึน ส่วน
จุลินทรีย์ท่ีไม่ใช้ออกซิเจนจะส่งผลเสียให้น้ําเกิดเน่าเสีย สัตว์น้ําไม่
สามารถอาศัยอยู่ได้ ตลอดจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เครื่อง ต้นแบบจะ
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลัง ขับเคล่ือนใบพัดผลักน้ําให้ไหลผ่านเวน
จูรี่ ซ่ึงจะทําให้ท่ีเวนจูรี่เกิดความเร็วสูงแต่ความดันตํ่า จึงเกิดการดึง
อากาศเข้ามาผสมกับน้ําท่ีว่ิงผ่านด้วยความเร็วสูง จากนั้นจึงพ่นน้ํา
และฟองอากาศเข้าไปในน้ําเสีย โดยฟองอากาศที่ละเอียดจะทําให้มี
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีวัตถุประสงค์ คือ 

 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ ของเคร่ืองเติมอากาศใต้ผิว
น้ําให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
 เพ่ือประเมินสมรรถนะการทํางาน ของเคร่ืองเติมอากาศใต้ผิว

น้ําต้นแบบ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 อุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบ 
อุปกรณ์ประกอบด้วย เคร่ืองกลเติมอากาศใต้ผิวน้ําแบบเวนจูรี่

ต้นแบบ ซ่ึงใช้มอเตอร์ 1 เฟส 2 แรงม้า เป็นต้นกําลัง  ควบคุมความ 
เร็วรอบมอเตอร์ และวัดรอบมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ และเครื่องวัด
ความเร็วรอบ (Digital tachometer) ย่ีห้อ DIGICON รุ่น DT-240P 
วัดอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยแคล้มป์มิเตอร์ (Digital clamp 
tester) ย่ีห้อ KEWTECH รุ่น KT200 การวัดปริมาณออกซิเจนใช้
เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved oxygen meter) ย่ีห้อ AZ 
รุ่น 8403 บ่อทดสอบมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมมีปริมาตรความจุน้ํา 4 
m3 การเปลี่ยนถ่ายน้ําใช้เคร่ืองสูบน้ําแบบไดโว่ (Submersible 
pump) และสารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบคือ โซเดียมซัลไฟต์ 

 
Figure 1 Prototype of submersible venturi aerator. 

2.2 วิธีการ 
การดําเนินงานโดยการออกแบบเครื่องต้นแบบ และการทดสอบ

สมรรถนะเคร่ืองต้นแบบ ซ่ึงการออกแบบเคร่ืองเติมอากาศใต้ผิวน้ํา
แบบเวนจูรี่ต้นแบบสําหรับบําบัดน้ําเสีย ประกอบด้วยการออกแบบ
โครงสร้างส่วนฐาน (ตัวเรือน) การ์ดกันกระแทก เพลาส่งกําลัง  
ทุ่นลอย ใบพัดเกลียว เสื้อปั๊ม กรองหยาบ และท่อเวนจูรี่ ดังภาพท่ี 1 
โดยโครงสร้างส่วนฐาน (ตัวเรือน) เป็นรูปทรงกระบอกทําจากสแตน
เลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 100 mm. ด้านบนออกแบบให้ยึดติด
กับทุ่นลอย ส่วนการ์ดกันกระแทกออกแบบให้สมมาตรกับขนาดทุ่น
ลอย สามารถป้องกันการกระแทกกับขอบบ่อ และยังทําหน้าท่ีเป็นท่ี
จับยึดสําหรับการยกเคลื่อนย้าย ทําจากท่อสแตนเลสกลวง มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1,024  mm. ดังรูปท่ี 2 

 
Figure 2 Body frame (a) and Shockproof card (b). 

เพลาส่งกําลังออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงบิด  โดย
ใช้เพลาสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 16 mm. ยาว 630 
mm. ทุ่นลอยออกแบบให้สามารถรับน้ําหนักของส่วน ประกอบต่าง 
ๆ ออกแบบโดยใช้สแตนเลสแผ่นหนา 1.75 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง
ด้านบน 868 mm. ด้านล่าง 695 mm. รูกลางมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 220 mm. มีความสูงเท่ากับ 260 mm. ดังรูปท่ี 3 
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Figure 3 Float. 

ใบพัดเกลียว มีหน้าท่ีลําเลียงอากาศท่ีเกิดจาการหมุนของใบพัด 
เพ่ือเพ่ิมความเร็ว และแรงอัดของอากาศจากด้านบนลงสู่ใต้ผิวน้ํา ใบ
เกลียวออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm. ระยะห่างแต่
ละใบเกลียวเท่ากับ 10 mm. สําหรับท่อเวนจูรี่ออกแบบให้มีคอคอด
เพ่ือเพ่ิมความเร็วของน้ําจนกระท่ังเกิดแรงดูดอากาศลงมาผสมกับน้ํา
ทําให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่น้ํา ใช้ท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 20 mm. 

 
Figure 4 Compressed air spiral (a) and venturi pipe (b). 

เสื้อปั๊มออกแบบเพ่ือป้องกันอันตราย จากการหมุนของใบพัดปั๊ม 
ทําจากสแตนเลสแผ่นหนา 2 mm. โดยให้มีพ้ืนท่ีหน้าตัดจากมากไป
น้อย 150 mm. เป็น 100 mm. มีความสูง 90 mm. ส่วนใบพัดปั๊ม
เป็นใบพัดปั๊มพญานาคมีขายทั่วไป ข้ึนอยู่กับการนําไปใช้งาน ใบพัด
ปั๊มทําหน้าท่ีผลักดันน้ํา การเลือกใช้ใบพัดปั๊มของเครื่องต้นแบบ เพ่ือ 
ให้มีประสิทธิภาพในการผลักน้ํา  จึงเลือกใช้ใบพัดท่ีมี 3 ใบพัด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5 in. ส่วนสุดท้ายคือตะแกรงกรองหยาบ หรือบางคร้ัง
อาจเรียกว่าหัวกะโหลก ออกแบบเป็นทรงกระบอก เจาะรูโดยรอบ  
เพ่ือป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ใบพัดปั๊มและท่อเวนจูรี่ ใช้ สแตน
เลสหนา 2 mm. เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm. สูง 50 mm. 

 
Figure 5 Pump case (a) pump impeller (b) and   
coarse strainer (c). 

เครื่องต้นแบบมีหลักการทํางาน คือ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลัง
ซ่ึงติดต้ังอยู่บนทุ่นลอย  ส่งกําลังไปขับเพลาหมุนใบพัดเกลียวเพ่ืออัด
อากาศ และใบพัดปั๊มเพ่ือผลักดันน้ํา  ซ่ึงอากาศจากด้าน บนจะถูก
ผลักลงสู่ใต้ผิวน้ํา โดยการกวาดต้อนด้วยเกลียวใบพัด ขณะเดียวกัน
ใบพัดปั๊มแบบพญานาค จะดูดและผลักน้ําข้ึนผ่านท่อเวนจูรี่ ซ่ึงท่ีท่อ
เวนจูรี่จะมีความเร็วน้ําท่ีมีการไหลของน้ําสูง  ส่งผลทําให้ท่ีบริเวณท่อ
เวนจูรี่เกิดเป็นความดันตํ่า  ขณะเดียวกันอากาศท่ีถูกผลักด้วยใบพัด
เกลียวลงสู่ผิวน้ํา จะถูกดูดลงไปยังท่อเวนจูรี่  ซ่ึงท่ีท่อเวนจูรี่จะเกิด
การผสมระหว่างอากาศกับน้ํา และถูกผลักออกท่ีท่อกระจายฟอง ทํา
ให้อากาศเป็นฝอยละอองขนาดเล็ก และกระจายตัวไปท่ัวบริเวณรอบ 
ๆ เคร่ืองเติมอากาศดังกล่าว  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลจาก
ลักษณะเวนจูรี่ ความเร็วรอบขับใบพัดปั๊ม และจํานวนการเปิดท่อ
กระจายฟองส่วนผสมท่ี 1,200, 2,000 และ 2,800 rpm และ 2, 4 
และ 8 ท่อ ตามลําดับ โดยลักษณะเวนจูรี่จะกําหนดเงื่อนไข คือ ให้น้ํา
ผ่านเวนจูรี่ หรือให้น้ําผ่านหัวฉีด 

 
Figure 6 Number of opening bubble diffuse tubes at 2 (a) 4 
(b) and 8 tube. 
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Figure 7 Water flows through the venturi pipe (a) and 
Water flows through the jet pipe. 

จากปัจจัยการทดสอบเบื้องต้น ตัวชี้วัดสมรรถนะคือ ลักษณะของ
ฟองอากาศท่ีท่อกระจายฟอง  อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทออกซิเจน ความสามารถในการถ่ายเท
ออกซิเจนสู่น้ํา และสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจน  ซ่ึงลักษณะของ
ฟองอากาศท่ีท่อกระจายฟอง จะใช้วิธีการสังเกตด้วยตาปล่าว ดัง
แสดงในรูปท่ี 8 

 
Figure 8 Observation air bubble at less air bubbles (a) and 
Very air bubbles (b). 

ในการวิจัยนี้ ใช้สมการสําหรับหาค่าปริมาณสารโซเดียวซัลไฟต์ 
(Na2SO4) เพ่ือละลายออกซิเจนในน้ําให้มีค่าเท่ากับศูนย์ หรือเข้าใกล้
ศูนย์มากท่ีสุด คือ 

	Na2SO3 O2			
CO

2

		Na2SO4		 (1) 

1,000

XV9.84
SONa 32


 		(kg)	 (2) 

สมการค่าสัมประสิทธ์ิในการถ่ายเทออกซิเจน คือ 

     KLa =	
2.303 log Csw-Ct1 -log Csw-Ct2 ×60

t1-t2
 (3) 

เม่ือ  KLa = ค่าสัมประสิทธ์ิในการถ่ายเทออกซิเจน (hr-1) 
 Csw = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําอ่ิมตัว (ppm) 
 Ct1 = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําท่ีเวลาเริ่มต้น  
   t = t1 (ppm) 
 Ct2 = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําท่ีเวลาสุดท้าย  
   t = t2 (ppm) 
 t1 = เวลาเริ่มต้น (min) 

 t2 = เวลาสุดท้าย (min) 
การเปลี่ยนค่า KLa ท่ีอุณหภูมิทําการทดลอง ไปเป็นค่าท่ีสภาวะ

อุณหภูมิมาตรฐานท่ี 20°C ดังสมการ 

KLa 20 	 KLa T 1.024 T‐20  (4) 

เม่ือ (KLa)20 = ค่าสัมประสิทธ์ิในการถ่ายเทออกซิเจนท่ีสภาวะ 
   อุณหภูมิมาตรฐาน (hr-1) 
 (KLa)T = ค่าสัมประสิทธ์ิในการถ่ายเทออกซิเจนท่ีสภาวะท่ี
   ทําการทดลอง (hr-1) 
 T     = อุณหภูมิทําการทดลอง (°C) 
 สมการการคํานวณหาค่าความสามารถในการเติมออกซิเจน 
(Oxygen capacity, O.C.) ท่ีสภาวะอุณหภูมิมาตรฐาน 

O.C. 	 KLa 20 ×Csw×V

1100
 (5) 

เม่ือ O.C. = ความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจน (kg-O2/hr) 
  Csw   = ค่าความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําอ่ิมตัว (ppm) 
   V    = ปริมาตรน้ําในบ่อท่ีใช้ทดลอง (m3) 

เม่ือการทดสอบการเติมอากาศ ด้วยระบบเป่าอากาศหรือใช้
เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํา ค่า Csw  ต้องเปลี่ยนเป็นค่า Csc  เพ่ือแก้ไข
เกี่ยวกับความดันน้ําสถิต (Hydrostatic pressure) 

Csc 	
Csw× Pb 0.5

29.42
	 (6) 

เม่ือ Pb= ความดันสัมบูรณ์ท่ีจุดความลึกซ่ึงเป่าอากาศออก (lb/in2) 
สมการสมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจน (kg-O2/kW-hr) คือ 
สมรรถนะในการถ่ายเทออกซิเจน = 

O.C.

PC
  (7) 

เม่ือ  O.C = ความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจน (kg-O2/hr) 
 PC = กําลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องเติมอากาศใช้ไป (kW) 

โดย PC	 	 √3	 I E F

1,000
	 (8) 

เม่ือ I = กระแสไฟฟ้าท่ีเครื่องใช้ขณะทํางาน (A) 
 E = แรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะเคร่ืองทํางาน (V) 
 F  = ตัวประกอบกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า (องค์ประกอบของ 
   มอเตอร์) 

3. ผลและวิจารณ์ 
ผลการทดสอบลักษณะปริมาณและขนาดของฟองอากาศ ท่ีท่อ

กระจายฟอง โดยมีปัจจัยการศึกษา คือ น้ําผ่านเวนจูรี่และนํ้าผ่าน
หัวฉีด จํานวนการเปิดท่อกระจายฟอง และความเร็วรอบขับใบพัดปั๊ม 
โดยมีผลการทดสอบดังตารางท่ี 1 

Table 1 Volume of air bubbles from bubble diffuse 
tubes at various factors. 
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Characteristics of air 
bubbles no

ne
 

Ve
ry

 li
ttl

e 

lit
tle

 

m
uc

h 

m
os

t 

Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through 
the venturi pipe 

1,200 rpm *   
2,000 rpm    *
2,800 rpm    *

Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through 
the jet pipe 

1,200 rpm *   
2,000 rpm *   
2,800 rpm    *

Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through 
the venturi pipe 

1,200 rpm *   
     2,000 rpm  *  

2,800 rpm    *
Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through 

the jet pipe 
1,200 rpm *   
2,000 rpm  *  
2,800 rpm    *

ผลการทดสอบพบว่าท่ีความเร็วรอบใบพัดปั๊มท่ี 2,800 rpm โดย
ให้น้ําผ่านหัวฉีดจะมีปริมาณฟองอากาศมากท่ีสุด 

Table 2 Size of air bubbles from bubble diffuse tubes at 
various factors. 

Size of air bubbles 

no
t s

ho
wn

 

ve
ry

 sm
all

 

sm
all

 

lar
ge

 

Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through 
the venturi pipe 

1,200 rpm *   
2,000 rpm   * 
2,800 rpm   * 

Opening bubble diffuse tubes 8 tube at water flows through 
the jet pipe 

1,200 rpm *   
2,000 rpm *   
2,800 rpm    *

Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through 
the venturi pipe 

1,200 rpm *   
     2,000 rpm *   

2,800 rpm  *  
Opening bubble diffuse tubes 4 tube at water flows through 

the jet pipe 
1,200 rpm *   
2,000 rpm  *  
2,800 rpm   * 

ผลการทดสอบพบว่าท่ีความเร็วรอบใบพัดปั๊มท่ี 2,800 rpm โดย
ให้น้ําผ่านหัวฉีดจะมีฟองอากาศขนาดใหญ่  แต่ท่ีความเร็วรอบ 2,000 

rpm ท่ีเปิดท่อกระจายฟอง 4 ท่อ จะมีฟองอากาศขนาดเล็กกว่า และ
จากการทดสอบเบื้องต้นโดยการสังเกตพบว่าท่ีความเร็วรอบใบพัดปั๊ม
ท่ี 1,200 rpm เครื่องเติมอากาศไม่สามารถเติมอากาศลงสู่ใต้ผิวน้ําได้ 
ดังนั้นปัจจัยความเร็วรอบท่ีต้องการศึกษาจึงแปรออก เป็นสอง
ความเร็ว ได้แก่ 2,000 rpm และ 2,800 rpm 

ผลการศึกษาหาจํานวนท่อกระจายฟอง และศึกษาความเร็วท่ี
เหมาะสมท่ีทําให้สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทออกซิเจนสูงท่ีสุด วัดค่า DO 
ของนํ้าท่ีความลึกสามระดับ คือ 0.0, 0.3 และ 0.6 m. ดังตารางท่ี 3 

Table 3 Oxygen transfer coefficient. 

Study factors 
Number 
bubble 
diffuse 
tubes

rpm Pre 0.60 0.30 0.00 Average 
 

KLa(ave) 
(hr-1) 

2 2,000 6.56 5.19 5.19 5.21 5.20 0.43
2,800 6.63 6.70 6.70 6.68 6.69 0.89

4 2,000 6.59 5.65 5.65 5.63 5.64 0.53
2,800 6.55 7.12 7.10 7.10 7.11 1.12

8 2,000 6.41 6.33 6.36 6.34 6.34 0.75
2,800 6.50 7.52 7.55 7.52 7.53 1.42

ผลการทดสอบหาสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจนของเครื่องเติม
อากาศใต้ผิวน้ําต้นแบบ ท่ีความเร็วรอบการทํางาน 2,000 และ 2,800 
รอบต่อนาที และกําหนดให้เปิดท่อกระจายฟองอากาศ 2, 4 และ 8 
ท่อ ตามลําดับ สามารถแสดงค่าสมรรถนะต่างๆ ดังตาราง 4 

Table 4 Experimental result. 

 Study factors Indicator
Number 
bubble 
diffuse 
tubes

rpm KLa(20) 
(hr-1) 

O.C. 
(kg-O2/ 

hr) 

PC. 
(kw) 

Performance
(kg-O2/ kW.hr)

 

2 2,000 0.358 0.004967 1.6891    0.0029
2,800 0.725 0.010000 2.6258 0.0038

4 2,000 0.439 0.006067 1.6264 0.0037
2,800 0.924 0.012767 2.7246 0.0047

8 2,000 0.610 0.008433 1.6036 0.0052
2,800 1.163 0.016367 2.6581 0.0061

จากตารางสรุปท่ี 4 สามารถนําแสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะการเติมอากาศต่อความเร็วรอบใบพัดปั๊ม ดังรูปท่ี 9 

 
Figure 9 Performance at various speeds. 
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4. สรุป 
การประเมินสมรรถนะเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ํา สําหรับบําบัดน้ํา

เสียแบบเวนจูรี่ต้นแบบ ซ่ึงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 กิโลวัตต์  
(2 แรงม้า) เป็นต้นกําลัง พบว่า 

ท่ีความเร็วรอบใบพัดปั๊ม 2,000 และ 2,800 rpm เม่ือเปิดท่อ
กระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อ พบว่ามีค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ (1.6891, 2.6258), (1.6264, 2.7246) และ 
(1.6036, 2.6581) kw ตามลําดับ 

ค่าความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจนสู่น้ําท่ีความเร็วรอบใบพัด
ปั๊ม 2,000 และ 2,800 rpm เม่ือเปิดท่อกระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อ
พบว่ามีค่าเท่ากับ (0.004967, 0.010000), (0.006067, 0.012767) 
และ (0.008433, 0.016367) kg-O2/hr ตามลําดับ  

ค่าสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจนท่ีความเร็วรอบใบพัดปั๊ม 2,000 
และ 2,800 rpm เม่ือเปิดท่อกระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อพบว่ามีค่า
เท่ากับ (0.0029, 0.0038), (0.0037, 0.0047) และ (0.0052, 0.0061) 
kg-O2/kW-hr ตามลําดับ 

สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทออกซิเจนท่ีความเร็วรอบใบพัดปั๊ม 2,000 
และ 2,800 rpm เม่ือเปิดท่อกระจายฟอง 2, 4 และ 8 ท่อ พบว่ามีค่า
เท่ากับ (0.358, 0.725), (0.439, 0.924) และ (0.610, 1.163) ตาม 
ลําดับ  

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าสมรรถนะโดยรวมของเคร่ืองต้นแบบยังไม่
ค่อยสูงมากนัก อีกท้ังการใช้มอเตอร์รอบสูง จะมีอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานและอัตราการสึกหรอของช้ินส่วนค่อนข้างสูง  ดังนั้นแม้จะมี
ความเป็นไปได้เพ่ือสู่การขยายผลไปใช้งานจริง  แต่ด้วยข้อจํากัดบาง
ประการจึงควรศึกษาเพ่ือพัฒนาเคร่ืองต้นแบบ ให้มีความทนทานและ
สมรรถนะท่ีสูงย่ิงข้ึนมากกว่านี้ 
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