
69

การเติมออกซิเจนในน้ำดวยกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย 
Increasing Oxygen in Water Using Solar Water Turbines 
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Abstract 
This paper proposed the application of solar energy to generate electricity to drive water turbines in wastewater 

treatment by aeration of water. The researcher has designed and built a solar-powered water turbine. Using a brushless 
DC motor (BLDC) 2800 rpm, 350 W, 36 V, 10 A and use the power supply is a polycrystalline solar panel of 260 W, Voc 37.4 
V, Vmp 30.4 V, Isc 9.11 A, Imp 8.55 A to drive the motor. The experimental test was divided into 2 parts: In the first part, 
the researcher measured the oxygen concentration in the water before and after installing the solar water turbine. From 
the results of measuring the oxygen in the water before and after installing the water turbine, it was found that the oxygen 
in the water When the wastewater treatment turbines were installed for four weeks using a total of 10 turbines, the oxygen 
value in the water increased by 47 percent. The second step is to calculate the economic value. It was found that the 
net present value (NPV) was calculated at 257,142.34 baht, and the internal rate of return (IRR) was 28%. The discounted 
payback period (DPB) of the installation was calculated. 10 solar water turbines, which is 42 months or 3 years and 6 
months to pay back, even though the researcher did not take the discount rate and inflation rate into account. 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้นำเสนอการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อขับเคลื่อนกังหันน้ำ เพ่ือทำ

การบำบัดน้ำเสียดวยการเติมอากาศใหกับน้ำ คณะผูวิจัยไดทำการออกแบบและสรางกังหันน้ำพลังงานเซลลแสงอาทิตย 
โดยใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถาน (BLDC) จำนวนรอบ 2800 รอบ, ขนาด 350 W, 36 V, 10 A  และใช
แหลงจายพลังงานเปนแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโพลีคริสตัลไลนขนาด 260 W, Voc 37.4 V, Vmp 30.4 V, Isc 9.11 A และ 
Imp 8.55 A เปนแหลงจายพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร ทำการทดสอบโดยการทดลองจะแบงออกเปน 2 สวน คือ หนึ่ง 
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ผูวิจัยไดทำการวัดความเขมขนของออกซิเจนในน้ำกอนและหลังทำการติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย จากผลการวัดคา
ออกซิเจนในน้ำกอนและหลังติดตั้งกังหันน้ำพบวาคาออกซิเจนในน้ำ เมื่อทำการติดตั้งกังหันบำบัดน้ำเสียเปนเวลา 4 
สัปดาหใชกังหันน้ำทั้งหมด 10 ตัว พบวา คาออกซิเจนในน้ำมีคาเพิ่มขึ้นเปนเปอรเซ็นต 47%  และ สอง ทำการคำนวณ
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร พบวาคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ได 257,142.34 บาท อัตรา
ผลตอบแทนคิดลด (Internal Rate of Return: IRR) อยูที ่ 28 % การคำนวณระยะเวลาคืนทุน (Discounted Payback 
Period: DPB) ของการติดต้งักังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยจำนวน 10 เครื่อง คือ 42 เดือน หรือ 3 ป 6 เดือน ถึงจะคืนทุน 
ท้ังท่ีผูวิจัยไมไดนำ อัตราคิดลด และอัตราเงินเฟอมาคิดรวมดวย 

คำสำคัญ: แผงเซลลแสงอาทิตย ,คาออกซิเจนในน้ำ,ระยะเวลาคืนทุน 

บทนำ 
น้ำ เปนปจจัยท่ีสำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย ท่ีใชในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และน้ำยังมบีทบาทสูงใน

การรังสรรคอารยธรรมความมั่นคงและมั่งค่งัของสังคม มนุษยชาติไดประโยชน มหาศาลจากทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด แต
ในปจจุบันปญหาการเกิดมลพิษทางน้ำ ยังคงมีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เนื่องจากผู ใชน้ำสวนใหญขาดความรับรูและ
จิตสำนึกรับผิดชอบตอปญหาท่ีเกิดขึ้น[1] มลพิษจากนำ้เสียเปนภัยคุกคามตอมนุษยและสิง่มีชีวิตในท่ีอาศัยอยูในน้ำเพ่ิมมาก
ขึ ้น ทั ้งแมน้ำ ลำคลอง และทะเล ถาคิดเปนเปอรเซ็นตที ่ใหญที ่สุดของมลพิษชายฝงทั่วโลก[2]ทั ่วโลกประมาณ 80 
เปอรเซ็นตของน้ำเสีย  ซึ่งรวมถึงส่ิงปฏิกูลของมนุษยท่ีถูกปลอยออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมไดรับการบำบัดปลอยสารปนเปอน
ที่เปนอันตรายจำนวนมากลงสูมหาสมุทรและกอใหเกิดอันตรายโดยตรงตอผูคนและสิ่งมีชีวิตในที่อาศัยอยูในน้ำ[3] อัตรา
การเกิดน้ำเสียตอคนตอวันของประเทศไทยแสดงดังตารางท่ี 1 [4] 

ตารางท่ี 1 อัตราการเกิดน้ำเสียตอคนตอวัน [4] 
ภาค อัตราการเกิดน้ำเสีย (ลิตร/คน-วัน) 

2536 2540 2545 2550 2555 2560 
กลาง 160-214 165-242 170-288 176-342 183-406 189-482
เหนือ 183 200 225 252 282 316 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 200-253 216-263 239-277 264-291 291-306 318-322
ใต 171 195 204 226 249 275 

การบำบัดน้ำเสียจึงเปนวิธีที่สำคัญที่ถูกนำมาใชเพื่อทำการบําบัด/ปรับปรุงน้ำเสีย และลดความสกปรกของน้ำ
กอนระบายออกสูสิ ่งแวดลอม โดยทั ่วไปจะใชวิธีการบำบัด เชน การเพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยการเติมอากาศเพื่อให
แบคทีเรียยอยสลายของเสียในน้ำเสีย หรือการใชสารเคมีตกตะกอนสีและสารแขวนลอยในน้ำเสีย การใชแรงเหวี่ยงเพื่อเรง
การตกตะกอนของแข็ง เปนตน[5-7] ในงานวิจัยนี้เลือกการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการเติมอากาศใหกับน้ำ โดยใชกังหันตีน้ำ
เพื่อเพิ่มออกซิเจนทำใหน้ำเสียมีคุณภาพกลับมาเปนน้ำดี อีกครั้งหนึ่ง แตกังหันน้ำที่มีใชในปจจุบันสวนมาก จะขับเคลื่อน
มอเตอรดวยระบบไฟฟา จากบานเรือนหรืออาคาร ทำใหเกิดคาใชจายดานภาระคาไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น 

พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใชแลวเกิดขึ้นใหมไดตาม ธรรมชาติ เปนพลังงานท่ี
สะอาด ปราศจากมลพิษ และเปนพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง ในการใชพลังงานแสงอาทิตยสามารถจำแนกออกเปน 2 รูปแบบ
คือ การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน[8]ทั้งนี้พลังงาน
แสงอาทิตยไดมีบทบาทสำคัญตอแผนปฏิบัติการดานภูมิอากาศเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกอีกดวย[9] คณะผูวิจัยจึง
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ไดเลือกใชพลังงานงานแสงอาทติยในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อทำการขับเคลื่อนกังหันน้ำเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ำ ทำใหน้ำ
สามารถกลับมาเปนน้ำดี ใชงานไดตามปกต ิรวมถึงการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร[10]เพื่อใหเห็นความคุมทุน
ในการลงทุนดวย 

วิธีการวิจัย 
1.) การบำบัดน้ำเสีย 
การบำบัดน้ำเสียดวยการเติมอากาศเปนกลไกท่ีทำใหออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen, DO) [11] 

เพื่อกำจัดแกสที่ปนอยูในน้ำ เชน คารบอนไดออกไซด (CO2) เหล็ก (Fe) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และสารอินทรียระเหย
งาย การเติมออกซเิจน (O2) ลงในน้ำจัดใหเปนอุปกรณ aerator [12-14] 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางคลองน้ำที่ใชระบบการเติมออกซิเจนดวยกังหันน้ำ 
(พื้นท่ีมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร) 

2.) กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย 
2.1) พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานทีถู่กใชงานอยางแพรหลายทั่วโลก เนื่องจากเปนพลงังานที่มีศักยภาพในการผลิต

พลังงานมากกวาการบริโภคพลังงานของโลกในปจจุบันหลายเทาหากใชประโยชนอยางเหมาะสม [15] พลังงานแสงอาทิตย
สามารถนำมาใชไดโดยตรง แบงเปน 2 ประเภทคือ 1. เพื่อผลิตไฟฟา 2. สำหรับทำความรอนหรือแมแตทำความเย็น แต
การที่จะนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตไฟฟาจะตองผานอุปกรณสารก่ึงตัวนำที่เรียกวา เซลลแสงอาทิตย เพื่อใชใน
การรับแสงจากดวงอาทิตย แลวเปลี่ยนพลังงานแสงใหกลายเปนพลังงานไฟฟา [16] ในงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาการนำ
พลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตไฟฟาเพ่ือขับเคล่ือนกังหันน้ำจนทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำใหน้ำไมเนาเสีย 
คณะผูวิจัยเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโพลีคริสตัลไลน ขนาด 26 0 W ,Voc 37.4 V ,Vmp 30.4 V ,Isc 9.11 A และ Imp 
8.55 A ซึ่งแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด โพลีคริสตัลไลน มีขอดีคือ แผงชนิดน้ีมีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่งาย ไมซับซอน จึง 
ใชปริมาณซิลิคอนในการผลิตนอยกวา เมื่อเทียบกับ ชนิดโมโนคริสตัลไลน แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิดโพลีคริสตัลไลน มี
ประสิทธิภาพในการใชงานในที ่มีอุณหภูมิสูงดีกวา ชนิดโมโนคริสตัลไลนเล็กนอย และแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโพลี
คริสตัลไลน มีราคาถูกกวาเม่ือเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน [17] 
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ภาพท่ี 2 แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโพลีคริสตัลไลน ขนาด 265 W 

2.2) การออกแบบระบบกังหนัน้ำพลังงานแสงอาทิตย 
ในการออกแบบและสรางกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยนั้นตองใชวสัดุอุปกรณดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที ่2   รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ ที่ใชในงานวิจัย 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย 

1 
แผงเซลลแสงอาทิตยแบบ Poly Crystalline ขนาด 260 
W 36 V 

1 แผง 

2 
มอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถาน ขนาด 350 W 36 
V 

1 ตัว 

3 ทุนลอยชุดกงัหันน้ำ ขนาด 7 นิ้ว 3 ตัว 

4 วงลอตีน้ำ พลาสตกิ 8 ใบ บุช ขนาด 35mm 2 ชุด 

5 เพลาทอเหล็กดำ  35mm x 2 m 1 เสน 

ในการจัดทำการวิจัย การนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อขับเคลื่อนกังหันน้ำ เพื่อทำ
การบำบัดน้ำเสียดวยการเติมอากาศใหกับน้ำนั้น ทางคณะผูจัดทำมีวิธีการดำเนินงาน ตามข้ันตอนดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 Flowchart แผนการดำเนินการวิจยั 

ภาพที่ 4 เปนรูปแสดงชิ้นงานเมื่อทำการออกแบบและสรางกังหันนำ้พลังงานแสงอาทิตยเรยีบรอยแลว 

 ภาพท่ี 4 ตนแบบกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยที่สรางข้ึน 
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3.)  การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
ในการจัดทำโครงการทุกๆ โครงการ ผูวิจัยมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพิจารณา เพ่ือใชในการตัดสินใจวาการ

จัดทำโครงการนั้นคุมคากับการลงทุนหรือไม โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรชวยในการ
ตัดสินใจ[18-21] เทคนิคท่ีนิยมใชกันท่วัไปมี 4 วิธีดังนี ้ 

3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับ
สุทธิตลอด อายุโครงการกับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุน โดยใชอัตราคิดลด (discount rate) ตัวใดตัวหนึ่งมาปรับมูลคาของ
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาใหมาอยูที่จุดเดียวกัน คือ ณ ปจจุบัน วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ หรือ NPV นับเปน
เครื่องมือในการประเมินความเปนไปไดของการลงทุนท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากมีการนำเรื่องคาของเงิน
ตามเวลามารวมพิจารณา และเปนการคำนวณกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุโครงการ 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ ( ) (3.1)

n = อายุโครงการ (ป), Rt = เงินสดเขา-ออกสุทธิในงวดเดียว t (Net cash inflow-outflows during a single 
period t), i = อัตราคิดลด (Discount rate),t=Time of cash flow 

เกณฑการตัดสินใจสำหรับวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ คือ ถามูลคาปจจุบันสุทธิที่คำนวณไดของโครงการมีคามากกวา 0 ก็
ตัดสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการนั้น หากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคานอยกวา 0 หรือ มีคาเปนลบก็ไมลงทุนในโครงการ
ดังกลาวเนื่องจากไมคุมคาที่จะลงทุน สำหรับในกรณีที่มีโครงการลงทุนที่นาสนใจมากกวา 1 โครงการ จะตองจัดอันดับ
โครงการโดยเรียงลำดับตามมูลคาปจจุบันสุทธิท่ีคำนวณไดจากคามากไปหาคานอย 

3.2) อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลด (discount rate) ที่ทำใหมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการเทากับเงินสดจายลงทุนสุทธิพอดี หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ อัตราคิด
ลดที่ทำใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเทากับศูนย เปนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปที่ผู ลงทุนจะไดรับจากการลงทุน
ตลอดอายุโครงการนั่นเอง ในทางปฏิบัติ IRR นิยมนำมาใชเปนเกณฑในการประเมินโครงการอยางแพรหลาย เนื่องจากวิธี 
IRR นี้มีการแสดงคาผลตอบแทนเปนรอยละ ซ่ึงทำใหเขาใจงายและมีความสะดวกในการเปรียบเทียบระหวางโครงการตางๆ
ท่ีเปนทางเลือกของการลงทุนท่ีมีอยูขณะนั้นสามารถคำนวณไดดังสมการ 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟 + (𝑟 − 𝑟 ) (3.2)

Ra= อัตราคิดลดต่ำสุด (lower discount rate chosen), rb = อัตราคิดลดสูงสุด (higher discount rate chosen), Na 
=NPV at ra , Nb =NPV at rb 
สำหรับเกณฑตัดสินใจวาจะลงทุนหรือไมน้นัจะพิจารณา ดังน้ี 

- หาก IRR > ตนทุนเงินทุน (cost of capital) ของโครงการ ก็ตัดสินใจลงทุน
- หาก IRR < ตนทุนเงินทุน (cost of capital) ของโครงการ ก็ตัดสินใจไมลงทุน

3.3) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio: B/C) คือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสดที ่ไดรับตลอดอายุโครงการกับเงินลงทุนเริ ่มแรกของโครงการนั ้น เปนการเปรียบเทียบระหวาง
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ผลตอบแทนในรูปของกระแสรายไดที่เกิดขึ้นในอนาคตตลอดอายุโครงการที่มีการปรับคาใหเปนมูลคาปจจุบันแลวกับเงิน
ลงทุนเริ่มแรกของโครงการท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน สามารถคำนวณได จากสมการ 

B/C=รายไดหรือตนทุนพลังงานที่ประหยัดไดสุทธิเทียบเทาปจจุบัน
คาใชจายเทียบเทาปจจุบัน

(3.3) 

คาใชจายสุทธิเทียบเทาปจจุบัน อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุนจะมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรก็ ตอเมื่อ มี
คามากกวา 1  

3.4 ระยะเวลาคืนทุน (Discounted Payback Period: DPB) คือ ระยะเวลาที ่กระแสเงินรับจากโครงการ
สามารถชดเชย กระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการพอดี ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนการหาระยะเวลาคืนทุนอยางงาย 
(Simple Payback Period) มีขอดีตรงท่ีงายในการคำนวณและใชไดเปนประโยชนในกรณีท่ีมี ภาวะเงินเฟอเกิดขึ้น คาของ
เงินจะลดลงถายิ่งระยะเวลาคืนทุนนาน ดังนั้นถาคำนวณหาระยะเวลาคืน ทุนไดแลว โครงการใดคืนทุนเร็วก็จะเปน
ประโยชนแกเจาของโครงการ สามารถคำนวณไดดังสมการ  

DPB= คาใชจายสุทธิเทียบเทาปจจุบัน
รายไดสุทธิหรือตนทุนพลังงานที่ประหยัดไดสุทธิเทียบเทาปจจุบันตอป

(3.4) 

รายไดสุทธิหรือตนทุนพลังงานที่ประหยัดไดสุทธิเทียบเทาปจจุบันตอป ระยะเวลาคืนทุนจะมีความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐศาสตรก็ตอเมื่อมีระยะเวลา นอยกวาอายุของโครงการ (20 ป) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในสวนผลการวิจัยของงานวิจัยนี้จะแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวนคือ หนึ่ง ผูวิจัยไดทำการวัดปริมาณของ

ออกซิเจนในน้ำกอนและหลังทำการติดตั ้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย และ สอง ทำการคำนวณความคุ มคาทาง
เศรษฐศาสตร ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้  

4.1 ผลการวัดคาออกซิเจนในน้ำกอนและหลังทำการติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย โดยที่ผูวิจัยทำการ
ทดลองเปดกังหันน้ำเปนเวลา 1 เดือน ซึ่งผลการทดสองแสดงในตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ผลการบำบัดน้ำเสียดวยกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยรวมกับกังหันบำบัดน้ำเสียเดิมรวมจำนวน 10 เครื่อง 
ระยะเวลาทดลอง คาออกซิเจนในน้ำ 

(mg/L) 
กอนทดลอง 4.25 
1 สัปดาห 4.72 
2 สัปดาห 5.38 
3 สัปดาห 5.67 
4 สัปดาห 6.25 
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จากตารางที่ 4.1นำไปพลอตกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคาออกซิเจนในน้ำกอนและหลังทำการติดตั้ง
กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยเปนระยะเวลา 1 สปัดาห ,2 สัปดาห,3 สัปดาห และ 4 สัปดาห ตามลำดับ จะเห็นไดวา กอน
ติดต้ังกงัหันบำบดัน้ำเสียคาออกซิเจนในนำ้เพ่ิมข้ึนเปน 4.25 mg/L  ซึ่งเปนระดับที่ถือวาน้ำมีการปนเปอนมาก พืชและสัตว
น้ำเร่ิมไดรับอันตราย ใชประโยชนไดนอย เมื่อติดต้งักังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยผานไปเปนเวลา 4 สัปดาห คาออกซิเจนใน
น้ำเพิ่มขึ้นเปน 6.25 mg/L  ซึ่งเปนระดับท่ีปนเปอนปานกลาง สามารถนำไปใชในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได 
แสดงผลดังภาพที่ 4.1  

ภาพท่ี 4.1 กราฟผลการทดสองในตาราง 

จากผลการวัดคาออกซิเจนในน้ำกอนและหลังติดต้งักังหันน้ำพบวาคาออกซิเจนในน้ำ เมื่อทำการติดต้งักังหัน
บำบัดน้ำเสียเปนเวลา 4 สัปดาหใชกังหันน้ำทั้งหมด 10 ตัว พบวา คาออกซิเจนในน้ำมีคาเพ่มิขึ้นเปนเปอรเซ็นต 47%  

4.2 ผลการคำนวณความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
จากการออกแบบและสรางกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งใชงบประมาณทั้งหมด 12,500 บาท ทำการติดต้ัง

บำบัดน้ำเสียจำนวณ 10 เครื ่อง ใชเง ินลงทุนรวม 125,000 บาท ระยะเวลาการใชงานประมาณ 20 ป เมื ่อนำมา
เปรียบเทียบการกังหันน้ำที่ใชงานอยูที ่ใชพลังงานจากระบบไฟฟา ซึ่งมีคาไฟฟารายเดือนอยูที ่ 3,000 บาท (โดยเฉลี่ย) 
ดังนั ้น นำไปคำนวณ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ได 257,142.34 บาท อัตราผลตอบแทนคิดลด 
(Internal Rate of Return: IRR) อยูที ่ 28 % การคำนวณระยะเวลาคืนทุน (Discounted Payback Period: DPB) ของ
การติดตัง้กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยจำนวน 10 เครื่อง คือ 42 เดือน หรือ 3 ป 6 เดือน ถึงจะคืนทุน ทั้งที่ผูวิจัยไมไดนำ 
อัตราคิดลด และอัตราเงินเฟอมาคิดรวมดวย 

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อขับเคลื่อนกังหันน้ำ เพื่อทำการ

บำบัดน้ำเสยีดวยการเติมอากาศ(H2O)ใหกับน้ำ คณะผูวิจัยไดทำการออกแบบและสรางกังหันน้ำพลังงานเซลลแสงอาทิตย 
โดยใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถาน (BLDC) จำนวนรอบ 2800 รอบ,ขนาด 350 W ,36 V, 10 A  และใชแหลงจาย
พลังงานเปนแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโพลีคริสตัลไลนขนาด 260 W ,Voc 37.4 V ,Vmp 30.4 V ,Isc 9.11 A และ Imp 
8.55 A เปนแหลงจายพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร ทำการทดสอบโดยการทดลองจะแบงออกเปน 2 สวน คือ หนึ่ง 
ผูวิจัยไดทำการวัดความเขมขนของออกซิเจนในนำ้กอนและหลังทำการติดต้ังกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย จากผลการวัดคา
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ออกซิเจนในน้ำกอนและหลังติดตั้งกังหันน้ำพบวาคาออกซิเจนในน้ำ เมื่อทำการติดตั้งกังหันบำบัดน้ำเสียเปนเวลา 4 
สัปดาหใชกังหันน้ำทั้งหมด 10 ตัว พบวา คาออกซิเจนในน้ำมีคาเพิ่มขึ้นเปนเปอรเซ็นต 47%  และ สอง ทำการคำนวณ
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร พบวาคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ได 257,142.34 บาท อัตรา
ผลตอบแทนคิดลด (Internal Rate of Return: IRR) อยูที ่ 28 % การคำนวณระยะเวลาคืนทุน (Discounted Payback 
Period: DPB) ของการติดต้งักังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตยจำนวน 10 เครื่อง คือ 42 เดือน หรือ 3 ป 6 เดือน ถึงจะคืนทุน 
ท้ังท่ีผูวิจัยไมไดนำ อัตราคิดลด และอัตราเงินเฟอมาคิดรวมดวย 

กิตติกรรมประกาศ 
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งบประมาณการวิจัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 

เอกสารอางอิง 
[1]  กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2561). คณุภาพน้ำและการ

จัดการ. สืบคนเมื่อ 4 ตุลาคม 2564, จาก http://pcd.go.th/info_serv/water_water.htm. 
[2] Wear, S. and R. Vega Thurber. (2015). Sewage Pollution: Mitigation is Key for Coral Reef Stewardship.

Annals of the New York Academy of Sciences 1355, 15-30. 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.01.088. 

[3] UNESCO World Water Assessment Programme. (2017). The United Nations World Water
Development Report. Wastewater the Untapped Resource.
https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2017. 

[4] สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. (2538). โครงการศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญการจัดการน้ำเสียชุมชน,
สืบคนเมื่อ 4 ตุลาคม 2564, จาก http://pcd.go.th/info_serv/water_wt.html. 

[5] อุษา อนทอง วิกาญดา ทองเน้อืแข็ง และอาภรณ สงแสง. (2557). “การพัฒนาระบบบำบดัน้ำเสียและผลิตกาซชีวภาพ
สำหรับน้ำเสียจากการผลิตยางแผนระดับครัวเรือน” , ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำป 2557, 18. วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ป อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

[6] ดวงนภา แซลิ ่ม. (2549). การผลิตและการยอยสลายพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียโดยใช Ralstonia
Eutropha TOSTR 1095. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

[7] Paungfoo, C. (2003). Use of molecular biology techniques in studying the nitrifying bacteria
community from shrimp farming system. Doctoral dissertation. Songkla: Prince of Songkla 
University. 

[8] สมาคมพลังงานทดแทนแหงประเทศไทย.(2564). เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา. สืบคนเมื่อ 4
ตุลาคม 2564, จาก http://reca.or.th/solar/ 



78

[9] การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. (2564).การผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมและแสงอาทิตย กับขอจำกัดเรื่องขนาด
พื้นท่ี. สืบคนเม่ือ 4 ตุลาคม 2564,  
จ า ก  https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=793:2014-12-16-
07-06-10&catid=49&Itemid=251

[10] Prachuab Peerapong.(2021).Performance Analysis and the Returns of Investment of Solar PV in
Residential scale: Cases of the Installation in Thawiwatthana District, Bangkok. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5, วันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 

[11] Ahmad and Boyd (1988), Ahmad, T., & Boyd, C. E. (1988). Design and performance of Paddle Wheel
Aerators. Aquacultural Engineering, 7(1), 39-62. 

[12] Jayraj P., Subha M. Roy, C.K.Mukherjee and B.C.Mal (2017), Design characteristics of submersible
aerator, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 18, 1017- 1023. 

[13] ภารดร ทองเสน และ ยอดชาย เตียเปน. (2563). เครื่องเติมอากาศใบพัดพลังงานแสงอาทิตย.วารสารวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Journal of Science and Technology. 3 (1), 35-44. 

[14] สกล ขุขันธิน, สนอง ทองปาน, ณัฏฐพงษ เจริญพิทย. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. 4 (2) ,77-93
[15] Serm Janjai. (2 01 7 ) .  Solar Radiation. (2 ) . Nakhon Pathom: Petchkasem Printing Group Company

Limited. 
[16] พรหมพักตร บุญรักษา ธีระพงษ บุญรักษา. ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผงเซลลแสงอาทิตยที ่ติดตั ้งบน

ยานพาหนะ .วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . 8 (2), 36-47. 
[17] พัชรินทร อินทมาส และ พรหมพักตร บุญรักษา. (2021). การประยุกตใชงานพลังงานแสงอาทิตยเพื่อลดตนทุนการ

ผลิต.ในงานประชุมวิชาการ THE 11 th INTERNATIONAL SCIENCE, SOCIAL SCIENCES, ENGINEERING 
AND ENERGY CONFERENCE I-SEEC 2021, วันที ่ 24-25 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการนำเสนอแบบ
ออนไลน ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. 

[18] กา รว ิ เ ค ร า ะ ห  ค วา ม เป  น ไป ได  ท า ง ก า ร เ ง ิ น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร . ส ื บ ค  น เ มื่ อ  4 ต ุ ล า ค ม  2564, จ า ก
https://www.lifestudies.net/Article_202_08_40.html 

[19] กุณฑีรา ประทักษนุกูล และสุทัศน รัตนเกื้อกังวาน. (2554). การวิเคราะหเงื่อนไขในการลงทุนสําหรับผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายเล็ก.วารสารวิจัยพลังงาน. 8 (2), 87-95 

[20] เกรียงศักดิ คูสุวรรณ. (2545). ผลตอบแทนทางดานการเงินและเศรษฐศาสตรของโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
กรณีระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกันโดยใชกาซธรรมชาติและ ชีวม ว ล เ ป น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง. 
วิ ท ย า นิ พ น ธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

[21] พินิจนันท สามาอาพัฒน และธนิท เรืองรงุชัยกุล. (2558). การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร. Thai Journal of Science and Technology (TJST). 4 (3) ,217-226 


