
เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในชุมชนต้นแบบเลีย้งกุ้งอัจฉริยะสีเขียว 

บทน า 
 
ในปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแห่งการเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์น้้ากันอย่าง

แพร่หลายเช่น กุ้งและปลา อาจจะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์หรือเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและปัจจัยในการ
เลี้ยงสัตว์น้้านั้นข้ึนอยู่กับหลายๆอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจะมี
ปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค้านึงถึง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (dissolved oxygen) เป็นอีกปัจจัยที่
สง่ผลต่อคุณภาพน้้า และการเติบโตของสัตว์น้้าในบ่อเพาะเลี้ยง (ศูนย์วิจัยพลังงาน, 2555) โดยที่ออกซิเจนจะ
ถูกสัตว์น้้าน้าไปใช้กระบวนการการหายใจ และจุลินทรีย์ในกลุ่ม aerobic จะน้าไปใช๎ในกระบวนการย่อยของ
เสียอินทรีย์จึงส่งผลให้น้้าในบ่อมีคุณภาพดี ทั้งนี้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้านั้นไม่ควรปล่อยให้ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้้าต่้ากว่า 4 มิลลิกรัมออกซิเจนต่อลิตร หากพบว่าออกซิเจนที่ละลายในน้้าต่้ากว่าค่าดังกล่าว        
(ศิริวรรณ ท้านุและคณะ, 2561) อาจส่งผลให้สัตว์น้้าตายได้ กระบวนการเติมอากาศจะเกิดข้ึนจากการแพร่
หรือการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องเติมอากาศ ซึ่งการสัมผัสกันระหว่างน้้า (ของเหลว) และอากาศ (ก๊าซ) เป็นปัจจัย
ที่ส้าคัญต่อการการถ่ายโอนออกซิเจน เพราะก๊าซจะสามารถถ่ายเทไปสู่ของเหลวได้ ดังนั้นขนาดของ
ฟองอากาศที่เติมเข้าสู่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าก็มีส่วนต่อประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจน (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551) โดยที่ฟองอากาศขนาดเล็กจะมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสน้้าสูงกว่า
ฟองขนาดใหญ่ และอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเติมอากาศ เช่น แรงดัน อากาศ (air pressure) 
แรงดันน้า (hydrostatical pressure) และความเค็ม (salt content) เป็นต้น 

การเติมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลาตลอดทั้งวัน โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายให้กับกังหันเติม
อากาศเพียงอย่างเดียวนั้นส่งผลให้เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายสูง จากปัญหาดังกล่า  มีหลายๆงานวิจัย (Agus et 
al.(2013), (Chonmapat et al.(2016), (Igib et al.(1993), and (Mohammad et al.(2016) ได้น้า
หลักการ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อพัฒนาร่วมกับระบบกังหันเติมอากาศ เช่น ใช้ใน
การบ้าบัดน้้าเสีย และเติมอากาศในบ่อ เป็นต้น 

จากการศึกษากรณีบ่อเลี้ยงกุ้ง บ้านโนนหัวช้าง ต้าบลนาเชือก อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็น
แหล่งชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตเข่ือนล้าปาว มีอาชีพในการเลี้ยงกุ้งและจับสัตว์น้้ามาจ้าหน่ายสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว ปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าที่ใช้เลี้ยงกุ้งเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากน้้าท่วม
หรือภัยแล้ง ช่ึงในช่วงที่เกิดภัยแล้งหรือช่วงหน้าร้อนจะท้าให้ปริมาณน้้าลดลงและเริ่มอยู่นิ่งไม่มีการไหลเวียน 
อุณหภูมิจะสูงข้ึนและอากาศจะร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยอาจต่อเนื่องยาวนานหลายเดือน จากสภาวะ
ดังกล่าวอาจท้าให้อุณหภูมิน้้าเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนรวมทั้งปริมาณออกซิเจนในน้้าลดต้่ากว่าค่ามาตรฐาน อีกทั้งไม่
มีการไหลเวียนของกระแสน้้า ซึ่งเป็นสาเหตุให้กุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอและมีความ
ทนทานต่อโรคต่้าลงส่งผลให้กุ้งตายเป็นจ้านวนมาก ส่งผลกระทบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาดทุนและเป็นหนีจ้าก
การกู้ยืมเงินมาลงทุน 



ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อเติมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อช่วยเพิ่มค่าออกซิเจนในน้้า เป็นการส่งเสริมการน้าเทคโนโลยี
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในภาคการประมง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา ลดการตายของสัตว์น้้าและเป็น
การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Shrimp Farmer เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตในการเลี้ยงกุ้งให้แก่
กลุ่มชุมชน รวมทั้งเป็นการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่
ยังเป็นการเลี้ยงรูปแบบเดิมที่ได้ผลผลิตต้่าและพัฒนาระบบให้เป็นชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียวอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยสู่ชุมชนและท้องถ่ิน 
 2. เพื่อยกระดับและพัฒนาสินค้าทางการเกษตร  
 3. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยการน้า
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 5. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการใช้เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขยายผล
ส้าหรับหาจุดคุ้มทุนของโครงการ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. ด้านวิชาการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียว 

2. ด้านสังคม และชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียว โดยการส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีมา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในภาคการประมง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา ลดการตายของสัตว์น้้าและเป็นการ
พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Shrimp Farmer เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตในการเลี้ยงกุ้งให้แก่กลุ่ม
ชุมชน รวมทั้งเป็นการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรทีย่งัเปน็
การเลี้ยงรูปแบบเดิมที่ได้ผลผลิตต้่าและพัฒนาระบบให้เป็นชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียวอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
        3. ด้านเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งและเพิ่มมูลค่าปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียว 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน    

     



แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 

ปี
(งบประมาณ) 

กิจกรรม 1 2 3 4 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 
2563 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง x    10 
2563 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย  x   10 

2563 
ออกแบบและสร้างกังหันเตมิอากาศแบบทุ่นลอยด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 

 x x  30 

2563 ท้าการทดลอง เก็บข้อมูลและวิเคราะหผ์ล   x x 30 

2563 
สรปุผลการศึกษาวิจัยและหาแนวทางการพัฒนาในการ
ท้างานต่อไป 

   x 20 

 รวม     100 
 
งบประมาณด าเนินการ 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด้าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. หัวหน้าโครงการ 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 1 

คน (ตลอดโครงการ) 25,000 บาท x 4 เดือน        
2. นักศึกษาผู้ช่วยโครงการ 10 คน (ตลอด
โครงการ) 2,000 บาท x 10 x 4 เดือน 

100,000 
 

80,000 

รวม  180,000 
งบด้าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าออกแบบและพัฒนากังหันเติมอากาศ

แบบทุ่นลอยด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ราคา 20,000 บาท  
2. ค่าประกอบสร้างและติดตั้งกงัหันเติม
อากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
ราคา 50,000 บาท  
3. ค่าจ้างเหมาส้าหรบัการเกบ็ข้อมลูและการ
ทดลองหาค่าต่างๆตลอดโครงการ 
4. ค่าน้้ามันพาหนะตลอดโครงการ        
5. ค่าจ้างเหมารถตู้ไปศึกษาดูงาน 4 วันๆ ละ 
2,500 บาท x 4 วัน 

20,000 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
10,000 

รวม  120,000 



ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด้าเนินการ : ค่าวัสด ุ 1. ค่าวัสดุส้าหรบัชุดทดสอบกงัหันเติมอากาศ

แบบทุ่นลอยด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
2. ค่าวัสดุสร้างกงัหันเติมอากาศแบบทุ่นลอย
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
3. ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เอกสารการ
ประชาสมัพันธ์ ค่าสิ่งพมิพ์โปสเตอร ์อื่นๆ 

                   60,000 
 

                    80,000 
 

20,000 

รวม  160,000 
รวมงบประมาณท้ังหมด (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)          460,000  

 
ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ช่ือผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
กังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอย
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
กังหันเติมอากาศแบบทุ่น
ลอยด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์
ในชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้ง
อัจฉริยะสีเขียว 

กังหันเติมอากาศ
ต้นแบบ 1 เครื่อง 

นักวิจัยมีความเช่ียวชาญ 
สถานที่ท้าการวิจัย 

เทคโนโลยีกังหันเตมิอากาศ
แบบทุ่นลอยด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่มีต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพถ่ายเท
ออกซเิจนในบอ่เลี้ยงกุง้ 

บทความวิชาการระดบัชาติ 
และนานาชาติ 

2 ผลงานวิชาการ 

 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ช่ือผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา รายละเอียด 

กังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอย
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
กังหันเติมอากาศแบบทุ่น
ลอยด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์
ในชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้ง
อัจฉริยะสีเขียว 

ปี 2563 นักวิจัยมีความเช่ียวชาญ 
สถานที่ท้าการวิจัย 



ช่ือผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา รายละเอียด 
เทคโนโลยีกังหันเตมิอากาศ
แบบทุ่นลอยด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่มีต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพถ่ายเท
ออกซเิจนในบอ่เลี้ยงกุง้ 

ผลงานทางวิชาการ 1-2 ปีงบประมาณ ผลงานวิชาการ 

 
ผลกระทบ (Impact) 
 

ปี ผลส าเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2563 

บ้านโนนหัวช้าง ต้าบลนาเชือก อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นแหล่งชุมชน
ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตเข่ือนล้าปาว มีอาชีพในการเลี้ยงกุ้งและจับสัตว์น้้ามาจ้าหน่ายสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว ปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าที่ใช้เลี้ยงกุ้ งเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม ที่เกิดจากน้้าท่วมหรือภัยแล้ง ช่ึงในช่วงที่เกิดภัยแล้งหรือช่วงหน้าร้อนจะท้า
ให้ปริมาณน้้าลดลงและเริ่มอยู่น่ิงไม่มีการไหลเวียน อุณหภูมิจะสูงข้ึนและอากาศจะร้อนจัด
ในตอนกลางวัน โดยอาจต่อเนื่องยาวนานหลายเดือน จากสภาวะดังกล่าวอาจท้าให้อุณหภูมิ
น้้าเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนรวมทั้งปริมาณออกซิเจนในน้้าลดต่้ากว่าค่ามาตรฐาน อีกทั้งไม่มีการ
ไหลเวียนของกระแสน้้า ซึ่งเป็นสาเหตุให้กุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอและ
มีความทนทานต่อโรคต่้าลงส่งผลให้กุ้งตายเป็นจ้านวนมาก ส่งผลกระทบให้เกษตรกรผู้เลี้ยง
กุ้งขาดทุนและเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินมาลงทุน คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีกังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเติมออกซิเจนในบ่อ
เลี้ยงกุ้งเพื่อช่วยเพิ่มค่าออกซิเจนในน้้า  เป็นการส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาคการประมง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา ลดการตายของสัตว์น้้า
และเป็นการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Shrimp Farmer เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการ
ผลิตในการเลี้ยงกุ้งให้แก่กลุ่มชุมชน รวมทั้งเป็นการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการพัฒนาในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่ยังเป็นการเลี้ยงรูปแบบเดิมที่ได้ผลผลิตต่้าและ
พัฒนาระบบให้เป็นชุมชนต้นแบบเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 


