
ศุภนิจ พรธรีะภัทร
นักวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL), SSDRU
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Session 9 “เทคโนโลยีก้าวไกล  ไปให้ทันเกษตรกรรม 4.0”
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 | Meeting room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Aqua Solution of Sustainable



ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก??



BUBBLE FiT
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Bubble FiT
ระบบควบควบคุมเครื่องเติมอากาศส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
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กล่องควบคุมหลัก
ท าหน้าที่เชื่อมต่อเซนเซอร์

ที่ใช้ตรวจวัดค่าในบ่อ
และก าหนดการท างาน

ให้กล่องควบคุมเครื่องตีน  า
พร้อมทั งบันทึก ส่งค่าการท างาน

เข้าสู่อินเตอร์เน็ต
และแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปรกติ

กล่องควบคุมเครื่องตีน้้า
ท าหน้าที่เปิดปิดเครื่องตีน  า
และตรวจสอบการท างาน

ของเครื่องตีน  า

หัววัดค่า DO
0-20 mg/l ± 0.2 mg/l
Temperature 10-40 C
ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ



• ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ชั่วโมง 
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการที่ระดับที่
ออกซิเจนต่ ากว่าระดับที่เหมาะสม

• ควบคุมเครื่องตีน้้าตามคา่ออกซิเจนละลาย เพิ่ม
จ านวนเครื่องตีน  าเมื่อออกซิเจนลดต่ า และลด
จ านวนเครื่องตีน  าเมื่อค่าออกซิเจนสงูเพยีงพอ 
ช่วยให้ประหยัดพลังงานที่ใช้กับเครื่องตีน  า

• ตรวจสอบการท้างานของมอเตอร์ตลอดเวลา ท า
ให้สลับการท างานของมอเตอร์อัตโนมัติเมื่อ
มอเตอร์หยุดท างานจากกระแสไฟเกนิ

• สามารถก้าหนดรูปแบบและเวลาแบบการเปิด
เครื่องตีน้้าในรูปแบบพิเศษ เช่น เพื่อช่วยรวม
ตะกอนของเสียในบ่อโดยอัตโนมัติ หรือการ
ควบคุมการหมุนเวียนของน  าในบ่อ

• มีการบันทึกข้อมูลการท้างานและค่าการตรวจวัด
ท าให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการเลี ยงใน
รอบถัดๆไป ได้สะดวก

Bubble FiT
แจ้งเตือนทันทเีมื่อเกิด
เหตุการณ์ผิดปรกติ ผ่าน
ข้อความสั น (SMS) ทาง
โทรศัพท์ และไฟฉุกเฉิน
หน้าบ่อ เช่น ค่าออกซิเจน
ละลายต่ า เครื่องตีน  าตัด
การท างานจากกระแสเกนิ
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เครื่องอ่าค่าสารเคมีเทสคิทแทนการดูด้วยตา 
ส้าหรับตรวจคุณภาพน้้าบ่อเลี้ยง





จุดเด่นของเทคโนโลยี 
(Innovation Statement)

 สามารถตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีในน  าได้แม่นย า เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้สายตา

 เป็นอุปกรณ์ที่ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมแสงสว่างและป้องกนัการ
รบกวนจากแสงภายนอก ขณะท าการอ่านค่าสี

 สามารถตรวจสอบสารเคมีได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น ไนไตรท์ กรด-
ด่าง แอมโมเนียม คลอรีน และความกระด้าง เป็นต้น

 สามารถเพิ่มเติมให้วัดสารอื่นๆ หรือใช้ชุดทดสอบจากบริษัทอื่นๆ ได้ใน
ภายหลัง

คุณสมบัติ
 สามารถวัดและแสดงผลบนหน้าจอเครื่องได้ทันที
 สามารถดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้
 สามารถส่งบันทึกข้อมูลการวัด ผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi ได้
 มีน  าหนักเบา และพกพาได้สะดวก 



ฟังก์ชันการใชง้าน
 อุปกรณบ์ันทึกภาพ (เป็นแบบ external หรือ on-Board)

 หน้าจอแสดงผล แบบ Touch screen

 สามารถเชื่อมต่อ Internet ผ่าน WiFi น้าข้อมูลไปเก็บหรือ
วิเคราะห์ได้

 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน Bluetooth

 เรียกดูค่าที่ท้าการวัดไว้ ย้อนหลังได้ 7 วัน



ตรวจคุณภาพน้้าในบ่อทุกวัน 
DO, pH, Temp, Salinity

Nitrite, Ammonia, Chlorine

แต่ท้าไมอีกแล้ว??
Physical and Chemical
Sensing and Control

Biological
Sensing and Control

ตรวจคุณภาพเชื้อในบ่อได้มั้ย????



เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน

สร้างสภาวะสมดุลธรรมชาติ
จัดการแบคทีเรียตัวก่อโรค

สร้างระบบตรวจติดตามสมดุลจุลินทรีย์
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สร้างสภาวะสมดุลธรรมชาติ
จัดการแบคทีเรียตัวก่อโรค
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จุลินทรีย์ดี ทนเค็ม ทนด่าง สามารถอาศัยอยู่ทั้งในดินและ
น้้า และแพร่พันธุ์เร็ว 

จุลินทรีย์ดี ปรับคุณภาพน้้าในบ่อพักน้้า ก่อนน้้าเข้าบ่อเลี้ยง
กุ้ง

จุลินทรีย์ดี ส้าหรับผสมอาหารกุ้ง ช่วยลดด่างในระบบทางเดินอาหาร
และกระเพาะกุ้ง  

จุลินทรีย์ดี สามารถควบคุมค่า pH ในน้้าให้คงที่

จุลินทรีย์ดี ที่ช่วยย่อย organic matter ที่แขวนลอยเป็นแหล่งเพาะเชื้อก่อโรคใน
น้้า และเลนดินก้นบ่อ 



ระบบตรวจติดตามสมดุลจุลินทรีย์ Minimal Shrimp Lab

Bacteria Growth Curve

Growth Curve A

Growth Curve B

Online 

Real Time

Fast Tacking 

Fast Diagnostic

Warning before 
Failing



วิธีตรวจติดตามการเจริญเติบโต
ของเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ



1. ควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 25-60 องศาเซลเซียส
2. เขย่าหลอดทดลองได้ตั้งแต่ 30-200 รอบต่อนาที
3. บรรจุหลอดทดลองได้ 24 หลอด
4. มีระบบวัด %T แยกชุดทุกหลอด
5. แยกแยะ %T ได้ตั้งแต่ 0-100%
6. เก็บข้อมูลการวัดค่าได้ทุก 5 นาที นาน 500 ชั่วโมง   
7. ทนต่อการกัดกร่อนของไอ/น้้าเค็ม 
8. ยกไปใช้งานภาคสนามได้: น้้าหนักไม่เกิน 20 กก.
9. ตรวจสอบข้อมูลการวัดจากท่ีอื่นได้ตลอดเวลา
10.มีราคาที่เกษตรกรเข้าถึงได้
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Minimal Aqua Lab

ระบบติดตามสภาวะสมดุลเชื้อในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า



BUBBLE FiT
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ขอบคณุคะ่

C = Co-creation
A = Alliance
R = Relevance
E = Excellent


