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กิตติกรรมประกาศ
ผูดําเนินโครงการขอขอบคุณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใหทุน
สนับสนุน สําหรับการถ&ายทอดเทคโนโลยี“การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค”กลุ&มชุมชนผูเลี้ยง
ปลาดุกในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อมและบานดงพัฒนาชุมชน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกท&าน ที่ไดอํานวยความสะดวก
และเอื้อเฟ;<อสถานที่และอุปกรณเครื่องมือต&างๆ และขอขอบคุณกลุ&มกลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชี
เมนต ทั้งสองที่เอื้ออํานวยความสะดวกสถานที่ในการดําเนินโครงการถ&ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว เจาหนาที่คลินิกเครือข&ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่สนับสนุนจนกระทั่งโครงการนี้สําเร็จลุล&วงดวยดี

คณะผูจัดทํา
นางสุวภา ยศตะโคตร
นายอรุณ วงศจิรัฐิติ
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คํานํา
การดําเนินโครงการถ&ายทอดเทคโนโลยี “การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค”กลุ&มชุมชนผู
เลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อมและบานดงพัฒนาชุมชน ไดรับทุนอุ ดหนุนจากโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป2งบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการนี้เกิด
จากความตองการของชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเปAนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ตองการถ&ายทอด
เทคโนโลยี ไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห&งชาติ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อ
ส&งเสริมความรูใหกับกลุ&มเป.าหมาย (กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต และผูสนใจทั่วไป) และ
สามารถนําเทคโนโลยีไปถ&ายทอดใหแก&กลุ&มอื่น หรือบุคคลอื่นที่สนใจ ก&อใหเกิดการสรางงานการผลิต
ในกลุ&มเกษตรกร หรือในครัวเรือน และเพื่อพัฒนาคุณภาพปลาดุกใหมีปลอดภัย ตลอดจนเปAนการ
สรางงาน สรางรายได ทั้งเปAนการลดปEญหาการว&างงานในทองถิ่นกลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชี
เมนต ประเมินผลโครงการโดย ประเมินจากความพึงพอใจของผู ใช งานหรือ ผู รับ การถ&ายทอด
เทคโนโลยี จํานวนชุมชนที่นําเทคโนโลยีไปใชงานจริง
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บทที่ 1
ข/อเสนอโครงการที่ได/รบั อนุมัติ

1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป>นคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ชื่อโครงการ : การถ&ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค
3. ผู/รับผิดชอบหลักและหรือผู/รวมรับผิดชอบ
1.1 ผู/รับผิดชอบหลัก (สัดสวน 50 %)
นางสุวภา ยศตะโคตร
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ. สกลนคร
47000
โทรศัพทมือถือ 087-9459498
E-mail address : ssuvapa@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิ
สาขาที่จบ
สถาบันที่จบ
การศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ป0ที่จบ
2549
2545
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1.2 ผู/รวมรับผิดชอบ (สัดสวน 50 %)
นายอรุณ วงศจิรัฐิติ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ. สกลนคร
47000
โทรศัพทมือถือ 081-4815337
E-mail address : mic_610@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิ
สาขาที่จบ
สถาบันที่จบ
ป0ที่จบ
การศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม& 2547
ปริญญาตรี
วท.บ.
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม& 2543

4. ความสอดคล/องกับแผนงาน :

การถ&ายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ : โปรดใส&เครื่องหมาย
ใน
ที่ตองการและกรอกขอมูลให
ครบถวน
5.1 เปAนโครงการต&อเนื่อง (เริ่มดําเนินการป2
)
แนบผลการดําเนินงานและผลสําเร็จที่ผานมาประกอบดวย
5.2 เปAนโครงการใหม& โดยเปAนโครงการที่...
1) เปAนความตองการของกลุ&มเกษตรกร กลุ&มแม&บาน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน
SMEs จังหวัด องคกรส&วนทองถิ่น โดยไดแนบหลักฐาน
แบบสํารวจความตองการ พรอมรายชื่อ ที่อยู& หมายเลขโทรศัพทที่
ติดต&อได
หนังสือขอรับการถ&ายทอดเทคโนโลยี ที่มีรายชื่อ ที่อยู& หมายเลขโทรศัพท
ของผูตองการรับเทคโนโลยี
2) เปAนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ตองการถ&ายทอดฯ ที่ไดรับทุนจาก สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห&งชาติ (วช.) งบประมาณแผ&นดิน ป2 2553
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6. หลักการและเหตุผล
ในสภาวการณปEจจุบัน เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย&างรุนแรง ทําใหประชาชนเกิดความ
เขาใจไดชั ด เจนในแนวพระราชดํ า ริ ข อง เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ซึ่ง เปA น ปรั ช ญาที่พ ระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยู&หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก&พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว&า
25 ป2ตั้งแต&ก&อนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ โดยจะเห็นไดจากพระราชดํารัสพระราชทาน เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ดังความตอนหนึ่งว&า “ความจริงเคยพูดเสมอ
ในที่ป ระชุมอย&างนี้ว&า การจะเปAนเสือนั้นไม&สํ าคัญ สําคัญ อยู&ที่เ รามีเ ศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ
พอมีพอกินนั้นหมายความว&า อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว&าความพอเพียงนี้
ไม&ไดหมายความว&า ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใส&เอง อย&างนั้นมันมากเกิน
แต&ว&าในหมู&บานหรืออําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย&างที่ผลิตไดมากกว&าความ
ตองการ ก็ขายได แต&ขายในที่ไม&ห&างไกลเท&าไหร& ไม&ตองเสียค&าขนส&งมากนัก อย&างนี้ท&านนักเศรษฐกิจ
ต&างๆก็มาบอกว&าลาสมัยคนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจ ที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกว&าเปAนเศรษฐกิจ
การคาไม&ใช&เศรษฐกิจพอเพียง เลยรูสึกว&าไม&หรู หรา แต&เมืองไทยเปAนประเทศที่มีบุญอยู&ว&า ผลิตให
พอเพียงได…..” และต&อมาทรงมีพระราชดํารัสเพิ่มเติม ว&า หากประชาชนพึ่งตนเองไดแลวก็มีส&วนชวย
เหลือเสริมสรางประเทศชาติโดยส&วนร&วมไดในที่สุด ซึ่งเปAนพระราชดํารัสที่สะทอนถึงพระวิสัยทัศนใน
การสรางความเขมแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถทํามาหากินใหพออยู&พอกิน ดังนั้นจึงเปAน
จุด เริ่มตนของการพั ฒนาเศรษฐกิจพอเพีย งและทํ าใหเกิดโครงการพระราชดําริเ ศรษฐกิจพอเพีย ง
หลายๆโครงการ และหนึ่ ง ในโครงการที่ ส ามารถแกปE ญ หาและฟ;< น ฟู เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชนทองถิ่ น คื อ
โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ&อซีเมนต ทําใหชุมชนอยู&ได ไม&ตองเดือดรอน มีส่ิงจําเปAนที่ทําไดโดยตัวเอง
ไม&ตองแข&งขันกับใคร และมีเหลือเพื่อช&วยเหลือผูที่ไม&มี อันนําไปสู&การแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไป
จนสามารถที่จะเปAนคาเศรษฐกิจพอเพียง แต&จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนกับผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อ
ซีเมนต พบว&า เกิดปEญหาคือ น้ําเลี้ยงปลาดุกนั้นมีกลิ่นเหม็นส&งผลทําใหปลาดุกเกิดโรคระบาดต&างๆ
และตายในที่สุด ทําใหเสี่ยงต&อการขาดทุนและเลี้ยงปลาดุกไม&สําเร็จ และจากการศึกษาขอมูลเบื้องตน
ของการเกิดโรคในปลาดุก พบว&าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก&อโรคที่ปนเป;<อน หลายชนิดแต&ที่ชนิดที่พบบ&อย
ที่สุดคือ เชื้อ Aeromonas hydrophila ทําใหผูผลิตมีวิธีการกําจัดเชื้อดังกล&าวโดยการใชยาปฏิชีวนะ แต&
การใชยาดังกล&าวเปAนเวลานานจะทําใหเชื้อจุลินทรียที่เปAนเชื้อก&อโรคเกิดการดื้อยา ทําใหการรักษาโรค
ยากยิ่งขึ้น และหากไม&มีหยุดยาก&อนการบริโภค จะทําใหสารปฏิชีวนะตกคางในเนื้อปลาซึ่งสามารถ
ถ&ายทอดไปสู&ผูบริโภคได และนอกจากนี้ยังไปยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่อาศัยอยู&ในระบบทางเดิน
อาหารที่ไม&ก&อใหเกิดโทษต&อร&างกาย (Normal intestinal flora) ดังนั้นการนํา เชื้อจุลินทรียที่มีคุณสมบัติ
probiotic ก็เปAนอีกแนวทางในการแกปEญหา
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ดังนั้นการถ&ายทอดความรู การนําเทคโนโลยีร&วมกับการเลี้ยงปลาดุก ใหกับกลุ&มชุมชนผูเลี้ยง
ปลาดุกในบ&อชีเมนต และผูสนใจทั่วไป เปAนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อใหผลผลิตที่มี
คุณภาพดี ปลอดภัยต&อผูบริโภค ทั้งยังเปAนการส&งเสริมการรวมกลุ&ม เพื่อเพิ่มรายไดใหครอบครัว ทั้ง
เปAนการลดปEญหาการว&างงานในทองถิ่น
7. วัตถุประสงค : การถ&ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ เปAนการถ&ายทอดความรู และเทคนิคใหกับกลุ&ม
ชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต และผูสนใจทั่วไป ในเขตบานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อส&งเสริมความรูใหกับกลุ&มเป.าหมาย (กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต และผูสนใจ
ทั่วไป) และสามารถนําเทคโนโลยีไปถ&ายทอดใหแก&กลุ&มอื่น หรือบุคคลอื่นที่สนใจ ก&อใหเกิดการสราง
งานการผลิตในกลุ&มเกษตรกร หรือในครัวเรือน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพปลาดุกใหมีปลอดภัย
3. เพื่อเปAนการสรางงาน สรางรายได ทั้งเปAนการลดปEญหาการว&างงานในทองถิ่นกลุ&มชุมชนผู
เลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต และผูสนใจทั่วไปได
8. กลุมเปDาหมาย : 1. กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
2. ผูสนใจทั่วไป
9. พื้นที่ดําเนินการ : ครอบคลุมพื้นที่ บานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000
10. ระยะเวลาดําเนินการ : กุมภาพันธ 2553 - สิงหาคม 2554
11. การดําเนินโครงการ
11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน ประกอบด/วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. จั ดทําเอกสารประกอบการอบรม
2. ประชาสัมพันธ/ติดต&อประสานงานกลุ&มเป.าหมายเพื่อเขาร&ว มการอบรม
3. การอบรม
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3.1แบบบรรยาย ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช เอกสารประกอบการบรรยาย
หัวขอ
- โรคที่เกิดขึ้นกับปลาดุก โดยใช เอกสารประกอบการบรรยาย
- เชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค (probiotic)
- แหล&งของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค
- คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค
- ประโยชนของการใชโปรไบโอติคในอาหารสัตว
3.2 แบบฝPกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค ณ บ&อ
เลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต ของหัวหนาชุมชนบานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000
4. การติดตามและประเมินผล
หลังจากเสร็จสิ้นการฝPกอบรมไดทําการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามและรวบรวม
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห รอยละค&าเฉลี่ย โดยใชโปรแกรม SPSS
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11.2

แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางด/านลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

กิจกรรม

2553
ไตรมาสที่ 1
ต.ค พ. ธ.ค
.
ย
.

ไตรมาสที่ 2
ม.
มี.
ก.พ.
ค.
ค.

แผนงาน
5,0 5,0
1.จัดทําเอกสาร
00 00
ประกอบการอบรม
และประชาสัมพั นธ/
ติดต&อ ประสานงาน
กลุ&มเป.าหมายเพื่ อเขา
ร&วมการอบรม
2. การอบรม
2.1 บรรยาย หัวขอ
- โรคที่เกิดขึ้นกับปลาดุก
- เชื้อจุลินทรียโปรไบโอ
ติค (probiotic)
-แหล&งของเชื้อจุลินทรีย
โปรไบโอติค
- คุณสมบัติของ
เชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค
-ประโยชนของการใชโปร
ไบโอติคในอาหารสัตว
2.2 แบบอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยง
ปลาดุกแบบเสริมโปร
ไบโอติค
4.สรุปและรายงานผล
การประเมินการอบรม
5.- ค&าสาธารณูปโภค
12,
(10 % ของบประมาณ)
085
แผนงาน(ปริมาณงาน
3.76 เปอรเซ็นต 12.85 เปอรเซ็นต
ผลผลิตที่จะจัดสงในแต
ละไตรมาส)

2554
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ย ค
.
.
.
.

รวมเงิน
(บาท)

5,0
00

15,000

70, 30,
00 00
0 0

100,000

3,0 2,8
00 50

5,850
12,085

78.99
เปอรเซ็นต

4.40 เปอรเซ็นต

132,935
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ โปรดระบุคาเป5าหมาย
(โปรดศึกษาในคูมือฯ ในสวนของเป5าหมาย / ตัวชี้วัด ของโครงการคลินิกฯ)
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
1. จํานวนผูรับการถ&ายทอดเทคโนโลยี (คน)
2. ผูรับการถ&ายทอดฯ มีความพึงพอใจ
(รอยละ)
3. ผูรับการถ&ายทอดฯ มีการนําไปใช
ประโยชน (รอยละ)
4. จํานวนสถานประกอบการทีน่ ํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน ( แห&ง/ราย)

คาเปDาหมาย (หนวยนับ)
50
รอยละ 80
รอยละ 50
1 แห&ง

ข/อมูลที่ต/องจัดเก็บ
แบบใบสมัคร
แบบประเมินผลฯ
แบบติดตามฯ
แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน

13. ผลที่คาดวาจะได/รับ (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูใ& นพื้นที่
ใหบริการ)
(โปรดใสเครื่องหมาย
และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงขอเดียว
พรอมอธิบายใหเขาใจวาเกิดอยางไร)
ทางเศรษฐกิจ ช&วยเหลือผูที่ไม&มี นําไปสู&การแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไปจน
สามารถที่จะเปAนคาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อใหผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต&อ
ผูบริโภค ทั้งยังเปAนการส&งเสริมการรวมกลุ&ม เพื่อเพิ่มรายไดใหครอบครัว ทั้งเปAนการลดปEญหาการ
ว&างงานในทองถิ่น
ทางสังคม
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14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน จํานวน 132,935 บาท
โดยมีรายการดังต&อไปนี้ : (ระบุคาใชจายที่จะใชในการดําเนินโครงการ โดยแจกแจง
รายละเอียด ตามระเบียบและอัตราของทางราชการ ประหยัด และคุมคา)
รายการ

หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน

-ค&าตอบแทน

ประมาณ
การ
คาใช/จาย

7,800

-ค&าปฏิบัติงานนอกเวลา 3,750
ราชการ
- คาใช/สอย

-ค&าจาง

34,300

ชี้แจง
รายละเอียด

- วิทยากรบรรยาย จํานวน
7,800 บาท
- ค&าตอบแทนล&วงเวลา จํานวน
3,750 บาท
- จางเหมารถไปอบรมจํานวน
5,000 บาท
- จางเหมาพิมพเอกสาร
ประกอบการบรรยายจํานวน
5,000 บาท
-จางเหมาทําเอกสาร
ประกอบการบรรยายจํานวน
5,000 บาท
- ถ&ายเอกสารแบบประเมิน แบบ
ใบสมัคร แบบติดตามฯ
แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน
จํานวน 1,200 บาท
- จางเหมาทําอาหารกลางวัน
และอาหารว&าง คนละๆ 130
บาท/วัน 50 คน 15,600 บาท
- จางเหมาเขาเล&มรายงานผล
2,500บาท
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- คาวัสดุ

- วัสดุ

75,000

-ค&าวัสดุสํานักงาน จํานวน
10,000 บาท
-ค&าสารเคมีและอุปกรณที่ใชใน
การอบรม จํานวน 60,000 บาท
-ป.ายประชาสัมพันธ สําหรับจัด
กิจกรรม จํานวน 5,000 บาท

12,085

- คาสาธารณูปโภค (10
% ของบประมาณ)
3. งบลงทุน
- ค&าครุภัณฑ
- ค&าที่ดินและ
สิ่งก&อสราง
4. งบเงินอุดหนุน
5. รายจ&ายอื่น
รวม

132,935

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล : ใชแบบฟอรมของส&วนกลาง (สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ) รายงานผลทุก 3 เดือน โดยผ&านระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน
(www.clinictech.most.go.th) และรายงานฉบับสมบูรณภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป2งบประมาณ
16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ : ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยินดีใหความร&วมมือเขาร&วมจัดแสดงผลงาน
คลินิกเทคโนโลยีในงานนิทรรศการต&างๆ ที่เกี่ยวของ

(นางสุวภา ยศตะโคตร)
ผูเสนอโครงการที่เปAนผูรับผิดชอบหลัก
บทที่ 2
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บทที่ 2
การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
การดําเนินโครงการถ&ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค กําหนดใหมี
การอบรมจํานวน 1 วัน ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่อบรม 2 แบบ คือลักษณะการบรรยาย หัวขอ โรคที่เกิด
ขึ้นกับปลาดุก เชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค (probiotic) แหล&งของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค คุณสมบัติของ
เชื้อ จุ ลินทรียโปรไบโอติค และประโยชนของการใชโปรไบโอติค ในอาหารสั ตว ณ หองประชุ มศู นย
วิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
ลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค ณ บ&อเลี้ยงปลา
ดุกในบ&อชีเมนต พรอมเอกสารประกอบอบรมจํานวน 1 เล&ม แก&ผูเขารับการอบรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงานมีทั้งหมด 3 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
1
อาจารยสุวภา ยศตะโคตร
ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2
อาจารยอรุณ วงศจิรัฐิติ
ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
3
นายวรวุฒิ ไชยวงศคต
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

รูปภาพ
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2.2 กําหนดการถายทอดเทคโนโลยี
การดําเนินโครงการถ&ายทอดการดําเนินโครงการถ&ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกแบบ
เสริมโปรไบโอติค กําหนดใหมีการอบรม 1 วัน คือ วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยมี
กลุ&มเป.าหมายคือ กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000
โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา
07.00 – 08.30
08.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

12.00-13.00
13.00 – 14.30

14.30-15.00
15.00 – 16.00

16.00-16.30

กิจกรรม
ลงทะเบียน
บรรยายทฤษฎี
- เชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค (probiotic)
- แหล&งของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค
- คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค
วิทยากร
พักรับประทานอาหารว&าง ภาคเชา
บรรยายทฤษฎี
- โรคที่เกิดขึ้นกับปลาดุก
- ประโยชนของการใชโปรไบโอติคในอาหารสัตว
วิทยากร อาจารยสุวภา ยศตะโคตร
พักรับประทานอาหาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- โดยการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค
ณ บ&อเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต
พักรับประทานอาหารว&าง ภาคเชา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต&อ)
- โดยการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค
ณ บ&อเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต
ซักถามและป{ดการอบรม

17

2.3 รายชื่อผู/เข/ารวมอบรม

18

19

20

บทที่ 3
ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี
โครงการถ&ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุก
ในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อม รหัสโครงการ(ID Project) 2192 ไดรับสนับสนุน งบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประจําป2งบประมาณ 2554 ดําเนินงานภายใตคลินิกเทคโนโลยี
เครือข&าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สรุปผลการประเมินระหว&างการถ&ายทอดเทคโนโลยีดังนี้
3.1 งบประมาณ การดําเนินโครงการทั้งสิ้น 132,935 บาท
3.2 กลุมชุมชนรับการถายทอดเทคโนโลยีจํานวน 1 ชุมชน ดังนี้
กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000 จํานวนผูเขาอบรมทั้งสิ้น 50 คน ดังแสดงในรายชื่อผูเขาร&วมอบรม
3.3 ข/อมูลของผู/เข/ารวมถายทอดเทคโนโลยี จากใบสมัครเข/ารวมโครงการ
จากจํานวนผูเขาร&วมอบรมทั้งหมด 50 คน ไดผลสรุปจากจํานวนใบสมัครทั้งหมด 50 ชุด ดังนี้
จากตารางที่ 3.1 จํานวนรอยละของอาชีพสูงสุดคือ อาชีพแม&บานจํานวน 14 คน ซึ่งคิดเปAนรอย
ละแลวไดเท&ากับ 28 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 10 คน ซึ่งคิดเปAนรอยละเท&ากับ 20
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนและค&ารอยละของผูเขารับการฝPกอบรม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน(คน)

ร/อยละ

รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
โอทอป

7
10
-

14
20
-

แม&บาน

14

28

พนักงานธุรกิจเอกชน
รับจาง
วิสาหกิจชุมชน
คาขาย

6
4

12
8

อื่นๆ
รวม

9
50

18
100
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จากตารางที่ 3.2 เปAนตารางที่แสดงจํานวนรอยละของผูเขารับการฝPกอบรม พบว&า ระดับ
การศึกษาสูงสุดของผูเขารับการฝPกอบรม คือ ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีจํานวน 28 คน คิดเปAนรอยละ
แลวไดเท&ากับ 56 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีซึ่งมีจํานวน 9 คน คิดเปAนรอยละแลวไดเท&ากับ 18
ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนและค&ารอยละของผูเขารับการฝPกอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน(คน)

ร/อยละ

ประถม
มัธยมตน
มัธยมปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา

28
5
4
-

56
10
8
-

ปริญญาตรี
สูงกว&าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

9
1
3
50

18
2
6
100

จากตารางที่ 3.3 เปAนตารางที่แสดงถึงจํานวนรอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามรายได
ต&อเดือน พบว&า ระดับรายไดต&อเดือนสูงสุดของผูเขารับการอบรม คือ นอยกว&า 1,000 บาท ซึ่งมี
จํานวน 15 คน คิดเปAนรอยละแลวเท&ากับ 30 และรองลงมาคือ 2,001-3,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 9 คน
คิดเปAนรอยละแลวไดเท&ากับ 18
ตารางที่ 3.3 แสดงจํานวนและค&ารอยละของผูเขารับการฝPกอบรม จําแนกตามรายไดต&อเดือน
รายได/ตอเดือน

จํานวน(คน)

ร/อยละ

นอยกว&า 1,000
1,001-2,000
2,001-3,000
3,001-4,000
4,001-5,000
5,001-6,000
6,001-7,000
7,001-8,000
8,001-9,000
9,001-10,000
มากกว&า 10,000
รวม

15
7
9
4
3
2
1
1
3
5
50

30
14
18
8
6
4
2
2
6
10
100
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จากตารางที่ 3.4 เปAนตารางแสดงจํานวนคนและค&ารอยละของผูเขารับการฝPกอบรม จําแนก
ตามแหล&งข&าว พบว&า ผูเขารับการฝPกอบรมทราบแหล&งการประชาสัมพันธของโครงการนี้สูงสุด คือ
การแนะนําจากคนรูจัก จํานวน 36 คนคิดเปAนรอยละไดเท&ากับ 72 และ รองลงมาคือ ป.ายประกาศ
โฆษณาจํานวน 12 คนคิดเปAนรอยละไดเท&ากับ 24 ตามลําดับ ซึ่งผูเขารับการฝPกอบรมทราบจากแหล&ง
แนะนําจากคนรูจักมาก เปAนเพราะผูอบรมไดประชาสัมพันธใหกับประธานหรือหัวหนากลุ&มชุมชน ให
ช&วยประชาสัมพันธสมาชิกทราบ
ตารางที่ 3.4 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของผูเขารับการฝPกอบรม จําแนกตามแหล&งข&าว
แหลงขาว
จํานวน(คน)
ร/อยละ
จดหมายเชิญ
ทางอินเตอรเน็ต
การแนะนํา/คนรูจัก
ป.ายประกาศโฆษณา
สื่อสารมวลชน
หน&วยงานในทองถิ่น
เจาหนาที่ของรัฐ
อื่นๆ

36
12
2
-

72
24
4
-

รวม

50

100

จากตารางที่ 3.5 และตารางที่ 3.6 พบว&า ผูเขาร&วมอบรมทุกคนไม&เคยไดรับการอบรมมาก&อน
และ จากขอมูลการประเมินในใบสมัครทั้งหมด 50 ชุด พบว&า มีผูเขาร&วมอบรมไม&เคยลงทะเบียนคนจน
จํานวน 86 คน คิดเปAนรอยละ 86 ประมาณ และที่ไม&เคยไดรับการลงทะเบียนคนจน จํานวน 7 คน ซึ่ง
คิดเปAนรอยละแลวเท&ากับ 14
ตารางที่ 3.5 จํานวนและค&ารอยละการไดรับการอบรม จําแนกตามความคิดเห็นของผูเขารับ
การฝPกอบรม
การได/รับการอบรม
จํานวน(คน)
ร/อยละ
เคย
ไม&เคย
รวม

50
50

100
100

23

ตารางที่ 3.6 แสดงจํานวนและค&ารอยละ การลงทะเบียนคนจน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝPกอบรม
การลงทะเบียนคนจน
จํานวน(คน)
ร/อยละ
เคย
ไม&เคย
รวม

7
43
50

14
86
100

3.4 สรุปแบบประเมินผลเมื่อจบการฝOกอบรมถายทอดเทคโนโลยี
เมื่อจบการอบรมไดรวบรวมผลการประเมินและไดวิเคราะห ดังต&อไปนี้
3.4.1 ข/อมูลระดับความพึงพอใจ
ในการวัดค&าพึงพอใจของผูเขาร&วมอบรมจํานวน 50 คน นําค&าทั้งหมดมาหาค&าเฉลี่ย
และส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประเมินผลตัวเลขที่ได โดยกําหนดระดับความพึงพอใจดังนี้
ตัวเลข 1 ระดับ นอยที่สุด
ตัวเลข 2 ระดับนอย
ตัวเลข 3 ระดับปานกลาง
ตัวเลข 4 ระดับมาก
ตัวเลข 5 ระดับ มากที่สุด
วิธีการวิเคราะหขอมูล
- การวิเคราะหขอมูลเปAนรายขอ และในภาพรวม โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก& ความถี่
รอยละ ค&าเฉลี่ย และส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- การแปลผล “ระดับความพึงพอใจ” โดยการเปรียบเทียบค&าเฉลี่ยกับเกณฑ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย ( X )
มากที่สุด
4.51 – 5.00
มาก
3.51 – 4.50
ปานกลาง
2.51 – 3.50
นอย
1.51 – 2.50
นอยที่สุด
1.00 – 1.50
สัญลักษณสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
- X หมายถึง ค&าเฉลี่ย
- S.D. หมายถึง ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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จากตารางที่ 3.7 ผลการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ เจาหนาที่ผใหบริ
ู
การและสิ่ง
อํานวยความสะดวกพบว&า มีค&าเฉลี่ยเท&ากับ 4.17 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูใ& นระดับ มาก
ตารางที่ 3.7 ค&าเฉลี่ยและส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม

รายการ
ข/อมูลวัดความพึงพอใจ
1. ด/านกระบวนการ ขั้นตอนการให/บริการ (เช&น การประกาศ
รับสมัคร การติดต&อเชิญอบรม การประสานงานและใหขอมูล
การดูแล และการทํางานอย&างมีขั้นตอน ฯลฯ)
2. เจ/าหน/าที่ผู/ให/บริการ (เช&น อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจ&มใส มีใจใน
การใหบริการ ฯลฯ)
3. สิ่งอํานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ
เอกสารอบรม ฯลฯ)
รวม

คาเฉลี่ย
(X)

คา
ระดับ
เบี่ยงเบน
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
(S.D.)

3.90

0.89

มาก

4.36

0.75

มาก

4.26

0.85

มาก

4.17

0.85

มาก
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ตารางที่ 3.8 เปAนตารางที่แสดงถึง ผลการประเมินความพึงพอใจต&อการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการถ&ายทอดเทคโนโลยี พบว&า ระยะเวลาและช&วงเวลามีค&าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่ําสุดเฉลี่ยคือ 3.64 และมีค&าความเบี่ยงเบนสูงถึง 1.18 แต&ค&าความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเท&ากับ
3.99 ระดับความพึงพอใจอยู&ใน ระดับ มาก
ตารางที่ 3.8 ค&าเฉลี่ยและส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต&อการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการถ&ายทอดเทคโนโลยี
คา
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
รายการ
ความพึง
มาตรฐาน
(X)
พอใจ
(S.D.)
ข/อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. การนําความรู/ไปใช/ประโยชน (ใชประกอบอาชีพ หรือใชใน
4.14
.881
มาก
ชีวิตประจําวัน )
4.04
.935
มาก
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู ความสามารถ เทคนิค
4.12
.895
มาก
การสอน)
3.68
1.449
มาก
7. ระยะเวลาการอบรม ( จํานวนวัน)
3.64
1.453
มาก
8. ชวงเวลาการอบรม ( วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุ/มคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใช/จาย(ประโยชนที่
4.34
1.206
มาก
ไดรับมากกว&าเวลาและค&าใชจ&ายที่เสียไป)
รวม
3.99
1.18
มาก
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จากการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู เขารั บ การถ& า ยทอดเทคโนโลยี ใ นการนํ า ความรู ไปใช
ประโยชน จํานวนทั้งหมด 50 คน พบว&าผูเขาร&วมอบรมทั้งหมดสามารถนําความรูไปใชประโยชนได ดัง
แสดงในตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 จํานวนและรอยละการนําความรูไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ
ถ&ายทอดเทคโนโลยี
นําความรู/ไปใช/ประโยชน
นําไปใชประโยชนได
นําไปใชประโยชนไม&ได
รวม

จํานวน(คน)
50
50

ร/อยละ
100
100

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการถ&ายทอดเทคโนโลยีในการคาดว&ารายไดเพิ่มขึ้น
จํานวนทั้งหมด 50 คน พบว&า พบว&าผูเขาร&วมอบรมทั้งหมดคาดว&ารายไดเพิ่มขึ้นนอยกว&า 1000 บาท
จํานวน 45 คน คิดเปAนรอยละแลวไดเท&ากับ 90 และมีจํานวน 3 คน ที่คาด ว&ารายไดจะเพิ่มขึ้นระหว&าง
2,001-3,000 ซึ่งมีรอยละเท&ากับ 6 และ มีจํานวน 2 คน ที่คาดว&ารายไดจะเพิ่มขึ้นระหว&าง 2,0013,000 คิดเปAนรอยละ 4 ดังแสดงในตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 จํานวนและรอยละ คาดว&ารายไดเพิ่มขึ้น ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถ&ายทอด
เทคโนโลยี
รายได/ตอเดือน

จํานวน(คน)

ร/อยละ

นอยกว&า 1,000
1,001-2,000
2,001-3,000
3,001-4,000
4,001-5,000
5,001-6,000
6,001-7,000
7,001-8,000
8,001-9,000
9,001-10,000
มากกว&า 10,000
รวม

45
3
2
50

90
6
4
100
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บทที่ 4
ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยี
การถ&ายทอดเทคโนโลยี“การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค”กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกใน
บ&อชีเมนต บานมะขามป.อมและบานดงพัฒนาชุมชน กําหนดวันที่1 เดือน พฤษภาคม 2554 ตามลําดับ
ส&งผลใหการกําหนดการประเมินโครงการประมาณวันที่1 เดือน มิถุนายน 2554 ฉะนั้นการติดตาม
ประเมินผลจริงประเมินหลังอบรม จํานวน 1 เดือน และสรุปผลดําเนินโครงการดังนี้
4.1 จํานวนคนที่สามารถติดตามประเมิลผลหลังการถายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 30 คน
โดยสรุปไดดังนี้
กลุ&มชุมชนรับการถ&ายทอดเทคโนโลยีจํานวน 1 ชุมชน คือ กลุ&มชุมชนผูเลี้ย งปลาดุ ก
ในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
4.2 ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การนําไปใช/ประโยชน
หลังจากการถ&ายทอดเทคโนโลยี“การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค”กลุ&มชุมชนผูเลี้ยง
ปลาดุกในบ&อชีเมนต ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากเแบบติดตามประเมินผล จํานวน 30
คน เรื่องการนําไปใชประโยชน พบว&าเกือบทั้งหมดสามารถนําความรูไปใชประโยชนได 29 คน คิดเปAน
รอยละ 96.67 ส&วนอีก 1 คนที่ไม&สามารถนําไปใชประโยชนไดเนื่องจากปลาตายเพราะใหอาหารมาก
เกินไปจนน้ําเน&าเสีย ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของผูนําไปใชประโยชน
นําความรู/ไปใช/ประโยชน
นําไปใชประโยชนได
นําไปใชประโยชนไม&ได
รวม

จํานวน(คน)
29
1
30

ร/อยละ
96.67
3.33
100
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4.3 สามารถนําความรู/ไปใช/ประโยชนและประเมินเป>นรายได/ตอเดือน
หลังจากการถ&ายทอดเทคโนโลยี“การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค”กลุ&มชุมชนผูเลี้ยง
ปลาดุกในบ&อชีเมนต ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากเแบบติดตาม เรื่องลักษณะรายไดที่
ไดรับ พบว&าส&วนใหญ&สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปสรางรายไดเสริม เปAนจํานวน 29 คน
คิดเปAนรอยละ 96.67 และอีก 1 คนไดรับเปAนรายไดหลัก ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของลักษณะรายไดที่ไดรับ
ลักษณะรายไดที่ไดรับ
รายไดหลัก
รายไดเสริม
รวม

จํานวน(คน)
1
29
30

ร/อยละ
3.33
96.67
100

จากตารางที่ 4.3 จํานวนรอยละของระดับรายไดต&อเดือนที่เพิ่มขึ้น นอยกว&า 1000 บาทต&อ
เดือน ที่รอยละ 60 รองลงมาคือ รายไดในช&วง 1,001-2,000 ต&อเดือนที่รอยละ 33.3
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและค&ารอยละของการประเมินรายไดของผูเขารับการอบรม (บาทต&อเดือน)
รายได/ตอเดือน

จํานวน(คน)

ร/อยละ

นอยกว&า 1,000

4,001-5,000

18
10
1
1

60.0
33.3
3.3
3.3

5,001-6,000
6,001-7,000
7,001-8,000
8,001-9,000
9,001-10,000
มากกว&า 10,000
รวม

30

100

1,001-2,000
2,001-3,000
3,001-4,000
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4.4 สามารถนําความรู/ไปใช/ประโยชนและประเมินการลดรายจายได/ตอเดือน
จากตารางที่ 4.4 จํานวนรอยละของการลดรายจ&ายต&อเดือนสูงสุดคือ นอยกว&า 1,000
บาทที่รอยละ 60 รองลงมาคือ ไม&ลดรายจ&าย จํานวน 8 คน ซึ่งมีรอยละ 26.7
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของการประเมินการลดรายจ&ายไดต&อเดือน (บาทต&อเดือน)
ลดรายจ&ายไดต&อเดือน
จํานวน(คน)
ร/อยละ
ไม&ลดรายจ&าย
นอยกว&า 1,000
1,001-2,000
2,001-3,000
3,001-4,000
4,001-5,000
5,001-6,000
6,001-7,000
7,001-8,000
8,001-9,000
9,001-10,000
มากกว&า 10,000
รวม

8
18
4
30

26.7
60.0
13.3
100

จากตารางที่ 4.5 จํานวนรอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิตผูเขารับการอบรม ไม&เปAนตัว
เงินแต&เปAนการนําความรูไปใชพัฒนาอาชีพ ถึง 25 คน หรือรอยละ 83.3
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิตผูเขารับการอบรม
คุณภาพชีวิตหลังการอบรม
จํ า น ว น ร/อยละ
(คน)
1. สามารถระบุเปAนเงินจํานวน ....................... บาทต&อเดือน
3
10.0
2. ไม&เปAนตัวเงิน แต&เปAนการนําความรูไปใช พัฒนาอาชีพ
25
83.3
3. ไม&เ ปAนตั วเงิน แต&เปA นเรื่องความจํ าเปA นของสั งคมหรือ
สิ่งแวดลอมส&วนรวม
4.ไม&เปAนตัวเงิน แต&สามารถประเมินในดาน.......................
2
6.7
30
รวม
100
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จากตารางที่ 4.6 เก็บขอมูลกับผูเขาร&วมอบรม 30 ชุด พบว&า ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่
ไดไปใชงานหลังการอบรมทันทีมีจํานวน 26 คน หรือคิดเปAนรอยละ 86.7 รองลงมาคือสามารถใชงาน
ไดหลังอบรมภายใน 1และ 3 เดือนซึ่งคิดเปAนรอยแลวเท&ากับ 10 และ 3.3 ตามลําดับ
ตารางที่4.6 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของการประเมินความรูที่นําไปใชประโยชน
การนําความรู/ไปใช/ประโยชน
จํ า น ว น ร/อยละ
(คน)
1. หลังการอบรมทันที
26
86.7
2. หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
3
10
3. หลังการอบรมภายใน 3 เดือน
3
3.3
4.หลังการอบรมภายใน 6 เดือน
30
รวม
100
จากการเก็บขอมูลกับผูเขาร&วมอบรม จํานวน 30 ชุด พบว&า ผูเขาร&วมอบรมสามาถนําความรูที่
ไดไปใชในครอบครัวมากที่สุด คือ จํานวน 27 คน ซึ่งคิดเปAนรอยละไดเท&ากับ 90 ดังแสดงในตาราง
4.7
ตารางที่4.7 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของการนําความรูที่ไดไปใชในที่ต&างๆ
การนําความรู/ไปใช/งาน
จํ า น ว น ร/อยละ
(คน)
1. ใชในครอบครัว
27
90
2. ใชในชุมชน/กลุ&ม
1
3.3
3. ใชในที่ทํางาน
4. ใชเมื่อมีโอกาส
2
6.7
30
รวม
100
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จากการเก็บขอมูลกับผูเขารับการอบรมจํานวน 30 ชุด พบว&า ส&วนมากแลวผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูที่ไดประยุกตเปAนองคความรูใหม&สูงสุด จํานวน 13 คน คิดเปAนรอยละไดเท&ากับ
43.3 รองลงมาคือ ใหบริการ / คําปรึกษา รอยละ 16.7 ดังแสดงในตาราง 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนคนและค&ารอยละของการ นําความรูไปขยายผลต&อในดานต&างๆ
การนําความรู/ไปใช/งาน
จํ า น ว น ร/อยละ
(คน)
1. ประยุกตเปAนองคความรูใหม&
13
43.3
2. เปAนวิทยากรถ&ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร&ต&อ
3
10
3. ใหบริการ / คําปรึกษา
5
16.7
4. อื่น ๆ
9
30
รวม
30
100

4.5 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร(เทียบกับการลงทุนโครงการ)
จากสูตร
สูตรคํานวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายได/แตละคนหารด/วยจํานวนคน(ทั้งโครงการ)X 12 เดือน
ต/นทุนโครงการตอคน

เมื่อ

รายไดรวมทุกคนเท&ากับ
จํานวนคน เท&ากับ
ตนทุนการดําเนินโครงการทั้งหมด
ตนทุนโครงการต&อคน
ฉะนั้น ตนทุนโครงการต&อคน เท&ากับ

47,000
50
132,935
132,935 /50
2,658.70

ผลตอบแทนโครงการ เท&ากับ

47,000/(50)x12 เทา
2,658.70

แทนคา

เท&ากับ
4.242
ฉะนั้น ผลตอบแทนโครงการ เทากับ 4.242 เทา

เท&า

บาทต&อเดือน
คน
บาทต&อโครงการ
บาทต&อคน
บาทต&อคน
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4.6 สรุปแบบประเมินผลการติดตามผลภายหลังการอบรม 3 เดือน
โครงการ การถ&า ยทอดเทคโนโลยีก ารเลี ้ย งปลาดุก แบบเสริม โปรไบโอติค ไดติ ด ตาม
ประเมินผลหลังอบรมจริงจํานวน 1 เดือน สามารถสรุปไดดัง ตาราง 4.9 คือ จํานวนลูกคาตามแผนคือ
50 คน และสามารถติดตามประเมินผลได 30 คน และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงทุกคน มูลค&า
ทางเศรษฐกิจจากรายไดที่เพิ่มขึ้น เท&ากับ 47,000 บาท และมูลค&าทางเศรษฐกิจจากรายจ&ายที่ลดลง
เท&ากับ 26,000 บาท และสามารถประเมินผลตอบแทนโครงการไดเท&ากับ 4.242 เท&า
ตารางที่ 4.9 สรุปจํานวนและมูลค&าทางเศรษฐกิจ ตามการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม 2
เดือน
รายการ
จํานวน
หนวยนับ
จํานวนลูกคาตามแผน
50
คน
จํานวนผูเขาฝPกอบรม
50
คน
จํานวนลูกคาที่ติดตามผล
30
คน
จํานวนผูนําไปใชประโยชน
30
คน
มูลค&าทางเศรษฐกิจจากรายไดที่เพิ่มขึ้น
47,000
บาท
มูลค&าทางเศรษฐกิจจากรายจ&ายที่ลดลง
26,000
บาท
ผลตอบแทนโครงการ
4.242
เท&า
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บทที่5
สรุปผลการดําเนินโครงการตามข/อเสนอโครงการ
โครงการ การถ&ายทอดเทคโนโลยีก ารเลี้ย งปลาดุ กแบบเสริมโปรไบโอติค ระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการ 12 เดือน ตั้งแต&เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 บัดนี้ไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลวและไดสรุปผลตามแบบประเมินโครงการไวในบทที่ 4เรื่องการประเมินผลโครงการหลัง
อบรม และไดสรุปผลการดําเนินโครงการตามขอเสนอโครงการ
ดังต&อไปนี้
5.1 สรุปผลผลิตของโครงการ ตามข/อเสนอโครงการ
ผลผลิต

จํานวนชุมชนที่ไดรับการ
ถ&ายทอด
จํานวนผูรับการถ&ายทอด
เทคโนโลยี
จํานวนจุลินทรียโปรไบโอติค

คาเปDาหมาย
(หนวยนับ)

คาดําเนินการจริง ข/อมูลอ/างอิง
(หนวยนับ)

1 ชุมชน

1 ชุมชน

50 คน

50คน

1

1

เอกสารขออนุญาต
ถ&ายทอดเทคโนโลยี
แบบใบสมัคร
ใบลงชื่อเขาร&วมอบรม
เอกสารภาคผนวก
การนําผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช
ประโยชน
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5.2 สรุปผลลัพธหรือประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
ผลผลิต
คาเปDาหมาย คาดําเนินการจริง ข/อมูลอ/างอิง
(หนวยนับ)
(หนวยนับ)
รอยละการนําไปใชประโยชน

1 ชุมชน

1 ชุมชน

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
จํ า นวนจุ ลิ น ทรี ย โปรไบโอติ ค ที่
พัฒนา

50 คน

50 คน

1

1

จํานวนชุมชนที่นําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน

1

1

แบบประเมินติด
ตามผล
แบบประเมินจํานวน
ไม&นอยกว&า 30 ใบ
การนับจํานวน
จุลินทรียโปรไบโอ
ติค
แบบฟอรม เอกสาร
การนําผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช
ประโยชน

สรปุ รวมในการดําเนินโครงการ การถ&ายทอดเทคโนโลยีก ารเลี้ย งปลาดุ กแบบเสริม
โปรไบโอติก กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000 ป2งบประมาณ 2554 ผ&านการประเมินของการดําเนินโครงการ
5.3 ปTญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี
5.4 ข/อเสนอแนะ
ควรพัฒนาผลิตภัณฑโปรไบโอติคใหอยู&ในรูปที่ใชงานไดง&าย คือ เปAนผงแหง
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ภาคผนวก

กก
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เอกสารสรุปจากใบสมัคร
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38

39

40

41

เอกสารสรุปจากใบประเมินหลังอบรม
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43

44

45

46

เอกสารสรุปจากใบติดตามผล

47

48

49

เอกสารคําสั่งที่เกี่ยวข/องกับการดําเนินโครงการ

50

51

เอกสารการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช/ประโยชน
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เอกสารประกอบการอบรม
โครงการถายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุกแบบเสริมโปรไบโอติค

โดยวิทยากร
นางสุวภา ยศตะโคตร และ นายอรุณ วงศจิรัฐิติ
อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดล/อม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ได/รับทุนสนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
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เชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค (Probiotic)
คําจํากัดความของโปรไบโอติค (Definition of Probiotic)
โปรไบโอติค (Probiotic) ถูกกล&าวถึงเปAนครั้งแรกในรายงานการวิจัยของ Lilly และ Stillwell
(1965) กล&าวไวว&าเปAนสารชนิดหนึ่ง และคําจํากัดความที่นิยมอางอิงกันมากที่สุดคือ โปรไบโอติคเปAนจุ
ลินทรียที่มีชีวิตนํามาเติมในอาหาร ช&วยปรับสมดุลของ จุลินทรียในลําไสของเจาบาน (host) (Fuller,
1989)
ปEจจุบันพบว&ามีผลิตภัณฑโปรไบโอติคออกมาใหใชกันมากมาย พบไดทั้งชนิดเม็ด ชนิดน้ําและ
ชนิดผงสําหรับผสมลงในอาหารสัตว ซึ่งในปEจจุบันวงการปศุสัตว เช&น ฟารมโค สุกร และไก& มีการ
นํามาใชกันมาก เนื่องจากพบว&ามีส&วนช&วยส&งเสริมการเจริญเติบโตและเสริมสรางภูมิตานทานโรคแก&
สัตว และสามารถใชทดแทนยาตานจุลชีพได
ผลิตภั ณฑโปรไบโอติค เปA นผลิตภั ณฑที่มีส&ว นประกอบของแบคทีเ รีย ที่มีป ระโยชน ซึ่งเปA น
แบคทีเรียในกลุ&มสรางกรดแลคติด (lactic acid bacteria: LAB) จากกระบวนการหมัก (fermenation)
สามารถพบผลิตภัณฑต&างๆ นี้ ไดทั้งในประเทศและต&างประเทศ ดังตาราง 1
Lactic acid bacteria เปAนแบคทีเรียแกรมบวก ไม&สรางสปอร มีทั้งรูปร&างกลมและเปAนแท&งสร
งกกรดแลคติกเปA นผลิตภัณ ฑหลักจากกระบวนการหมั ก (Axelsson, 1998) เปA นแบคทีเ รียประจํ า
ถิ่นอาศัยยู&ตามลําไสของมนุษยและสัตว เปAนแบคทีเรียที่มีประโยชน ช&วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในสํา
ไส ช&วยย&อยอาหารโดยการสรางเอนไซมต&างๆ เช&น แลคเตส (lactase) ไลเปส (lipase) เปAนตน ทําให
ร&างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไดง&ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีส&วนช&วยส&งเสริมประสิทธิภาพการทํางาน
ของเอนไซมในร&างกาย นอกจากนั้นแลวแบคทีเรียเหล&านี้ยังสรางสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย
อื่นๆ โดยเฉพาะอย&างยิ่งแบคทีเรียก&อโรคในลําไส (enteropathogen)
แบคทีเรียที่นํามาใชเปAนโปรไบโอติคนั้นนอกจากจะเปAน lactic acid bacteria แลวยังจะตอง
ไดรับการยอมรับจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (The United States Food and Drug
Administration (FDA) (USFDA)) รับรองว&าเปAนแบคทีเรียที่มีการตรวจสอบโดยทั่วไปแลวว&ามีความ
ปลอดภัย (General Recognize As Safe: GRAS) นอกจากนี้แลวในประเทศไทย โดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวว&าดวยเรื่องประเภทสารเสริม
ชีวนะ ประกาศของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ พ.ศ. 2539 ไดกําหนดชนิดของจุลินทรียที่อนุญาตใหนํามาใชเปAนวัตถุสิ่งเติมในอาหารสัตว
ดังตาราง 2 โดยกําหนดใหเติมไดสัดส&วนม&นอยกว&า 1×105 CFU (Colony Forming Unit) ต&ออาหารสัตว
1 กิโลกรัม (สมาคมส&งเสริมผูใชวัตถุดิบอาหารสัตว, 2542)

55

ตาราง 1 Lactic acid bacteria ที่ใชเปAนผลิตภัณฑโปรไบโอติคในมนุษย
ผลิตภัณฑ
Valio Dairy, Helsinki, Finland
Nestle, Lausanne, Switzerland
Yakult, Tokyo, Japan
Morinage Milk Industry Co. Ltd.,
Zama City,Japan
Rhodia, Madison, Wisconsin, USA
Chr. Hansens, Milwaukee, Wisconsin,
USA(La - Mo)
BioGaia, Raleigh, North Carolina, USA
Probi, Lund, Sweden
Urex Biotech Inc., London, Ontario
Canada
Danone, Le Plessis-Robinson, France
(lmmunitas)
Biocodex, lnc., Seattle, Washington, USA
Meiji Milk Products, Tokyo, Japan

Snow Brand Milk Products, Tokyo, Japan

ที่มา : Sanders และ Veld (1999)

สายพันธุ
Lactobacillus rhamnosus GG
Lactobacillus johnsonii La1 (Lj1)
Lactobacillus casei strain Yakult
Bifidobacterium breve strain Yakult
Bifidobacterium longum BB536
Lactobacillus acidophilus NCFMr
Lactobacillus casei CRL 431 Gililand
Lactobacillus reuteri SD2112
Lactobacillus plantarum 299V
Lactobacillus rhamnosus 271
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus casei DN014 001
Saccharomyces boulardii
Lactobacillus delbrueckii
Subsp. Bulgaricus 2038
Streptoccus thermophilus 1131
Lactobacillus acidophilus SBT-2062
Bifidobacterium longum SBT- 2928
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ตาราง 2 จุลินทรียที่ไดรับการยอมรับว&าเปAน General Recognize as Safe (GRAS)
จุลินทรียที่ไดรับการยอมรับว&าเปAน General Recognize as Safe (GRAS)
Aspergillus niger
A. oryzae
Bacillus coagulans
B. lentus
B. lincheniformis
B. pumilus
B. subtilis (non-antibiotic producing strains only)
Bacteroides amulophilus
Baceroides amulophilus
B. capillosus
B. ruminocola
B. suis
Bifidobacterium adolescentis
B. animalis
B. bifidum
B. infantis
B. longum
B.thermophilum
Lactobacillus acidophilus
L. brevis
L. bulgaricus
L. casei
L. cellpbiosus

Lactobacillus curvatus
L. delbruekii
L. fermentum
L. lactis
L. plantarum
L. reuterii
Leuconosstoc mesenteroides
Pediococcus acidilacticii
Pediococcus acidilacticii
P.cerevisiae
P. damnosus
P. pentosaceus
Propionibacterium freudenreichii
P. shermanii
Saccharomyces cerevisiae
Streptococcus cremoris
S. diacetylactis
S. faecium
S. faecium cenelle 68
S. intermedius
S. lactis
S. thermophilus

ที่มา: The national independent of pesticides and veterinary medicines, Australian
Government (2001)
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คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค
ในการคนหาหรือการคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุใหม&ๆ มาใชเปAนโปรไบโอติคนั้นสิ่งที่ตองทํา
การทดสอบประการแรกคือ การศึก ษาการทนต&อ กรดในกระเพาะอาหาร การทนต&อ น้ําดีใ นสํ าไส
เนื่องจากเปAนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของแบคทีเรียที่จะอยู&รอดไดและสามารถผ&านกระเพาะ
อาหารของสัตวได การศึกษาต&อมาคือการศึกษาการยึดติดกับเยื่อเมือก ซึ่งเปAนคุณสมบัติที่สําคัญมาก
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากจะแสดงใหเห็นว&าแบคทีเรียสามารถที่จะ colonize ในลําไส ไม&ถูกขับออกจาก
ร&างกาย สามารถที่จะสรางประโยชนใหกับร&างกายได การศึกษารองลงมาคือการศึกษาประสิทธิภาพ
การยับยั้งแบคทีเรียอื่น ชนิดของสารยับยั้งที่แบคทีเรียสรางขึ้นศึกษารูปแบบการดื้อต&อยาตานจุลชีพ
สายพันธุที่นํามาศึกษาตองเปAนสายพันธุดั้งเดิมจากสิ่งสิ่งมีชีวิตนั้นๆ(Klaenhammer, 1993;FAO/W.H.O.,
2001) นอกจากนั้นสายพันธุของแบคทีเรีย จะตองมีก ารระบุไ วแลวในประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศใหใชเปA นสายเสริมชีว นะ (ตาราง 2) และมีก ารรั บ รองไวแลวว&ามีค วามปลอดภั ย
(GRAS)
1. การทนกรด และทนน้ําดี (acid and bile tolerance)
ในกระเพาะอาหารของสัตวนั้นพบว&ามีความเปAนกรดสูงมากซึ่งเคยมีรายงานว&าในกระเพาะ
อาหาร มีค&า pH เท&ากับ 0.5 – 2.0 (Ehrmann et al., 2002) ดังนั้นการศึกษาคุณสมบัติของการทนต&อ
กรดของแบคทีเรีย จะแสดงถึงความสามารถของแบคทีเรียในการอยู&รอดไดในระบบทางเดินอาหาร
นอกจากปEจจัยในเรื่องการทนต&อกรดแลวยังมีปEจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีเกี่ยวของกันมากคือ
ระยะเวลาที่อาหารผ&านเขาสู&ทางเดินอาหาร สําหรับไก&พบว&าระยะเวลาที่อาหารผ&านตลอดทางเดิน
อาหาร ใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง (Jin et al., 1998)
การศึกษาคุณสมบัติการทนต&อน้ําดี แสดงใหเห็นว&าแบคทีเรียสามารถที่จะทนอยู&ไดในลําไส
เนื่องจากน้ําดีมีคุณสมบัติในการทําลายแบคทีเรียได นอกจากนั้นน้ําดียังมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย
โดยการย&อยสลายไขมันและกรดไขมันต&างๆ ที่เปAนส&วนประกอบของผนังเซลลเกิดเปAนช&องว&างทําให
ความสามารถในการควบคุมการผ&านเขาออกของสาร (permeability) สูญหายไป (Jin et al., 1998)
2. การแยงพื้นที่ในการยึดติดกับเยื่อเมือกผนังลําไส/และการแยงสารอาหาร
การแย&งพื้นที่ในการยึดติดกับเยื่อเมือกผนังลําไส และการแย&งสารอาหารเปAนกระบวนการที่
เกิดขึ้นพรอมกัน ดังที่กล&าวมาขางตนว&าแบคทีเรียในสกุล enterococci นั้นจะยึดติดกับเยื่อเมือกผนัง
ลําไส แบบไม&จําเพาะซึ่งจะเกิดไดง&ายกว&าการยึด ติดแบบจําเพาะ ซึ่งจะมีค วามแตกต&างกั นไปใน
แบคทีเรียแต&ละสกุล ดังนั้นเมื่อแบคทีเรียในสกุล enterococci ที่มีความสามารถทนต&อกรดและน้ําดีได
ผ&านเขาไปสู&ลําไสแบคทีเรียจะยึดติดกับเยื่อเมือกผนังลําไส โดยอาศัย Vander – waal,s forcev และ
แบบ hydrophobic interaction แบคทีเรียสามารถที่จะ colonize บริเวณลําไสได จากนั้นแบคทีเรียจะ
สราง biofilm แผ&ขยายปกคลุมผิวเยื่อบุ ซึ่งรูปแบบของ biofilm นี้ถือว&าเปAนเกราะป.องกันด&านแรกของ
การยึดติดของแบคทีเรียก&อโรคต&อผิวเยื่อบุเปAนผลใหแบคทีเรียก&อโรคที่ไม&สามารถยึดติดกับ intestinal
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mucus นั้นถูกกํ าจัดออกจากร&างกายไดง&าย นอกจากนั้นยังป.อ งกันสารเคมีต&างๆ ที่สามารถทํ า
อันตรายต&อ เซลลเยื่อ บุและป.องกันตัวแบคทีเรียจาก phagocytic
uptake และ non-immune
antibacterial serum factor ยาตานจุลชีพและ antibody ต&างๆเปAนตน
นอกจากนั้นการเพิ่มปริมาณมากขึ้นของแบคทีเรียจะส&งผลใหเกิดการแย&งสารอาหารต&างๆ อีก
ดวย นอกจากปEจจัยดังกล&าวแลวยังมีปEจจัยอื่นที่เกี่ยวของอีก กล&าวคือ ในระหว&างที่แบคทีเรียเจริญ
จะมีการสรางสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียอื่น ไดแก& กรดอินทรีย (organic acid) แบคทอริโอชิน
(bacteriocin) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) เปAนตน (Franz et al., 1998) เปAนสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรีย
3. สร/างสารยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่น
แบคทีเรียโปรไบโอติคยังสามารถสรางสารประกอบที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียอื่น ไดแก&
กรดอินทรีย (organic acid) แบคเทอริโอชิน (bacteriocin) และ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2)
กรดอินทรีย
กรดอินทรียที่แบคทีเรียโปรไบโอติคสรางออกมานั้นประกอบดวย กรดแลคติกและ
กรดไขมัน (volatile fatty acids: VFA) ไดแก& กรดอะซิติก (acetic) กรดโพรพิโอนิก (propionic) และ
กรดบูไทริก (butyric) กรดทั้งสองประเภทนี้มีปริมาณที่แตกต&างกันไปในแต&ละส&วนของระบบทางเดิน
อาหาร (gastrointestinal tract) (Lindgren, 1990) ในระบบทางเดินอาหารของไก&นั้นจะพบปริมาณของ
กรดแลคติคสูงมากที่บริเวณ crop รองลงมาเปAน ileum และ ceca ในขณะที่กรดไขมัน(VFA) ตามลําดับ
อย&างไรก็ตามปริมาณของกรดที่แบคทีเรียโปรไบโอติคสรางออกมานั้น ส&งผลใหระบบทางเดินอาหารมี
ความเปAนกรด (pH 2-3) ซึ่งมีผลต&อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก&อโรค เช&น E. coli, Salmonella
Pullorum และ Campylobacter spp. เปAนตน
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปAนอนุมูลอิสระที่ไดจากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต
โดยการใชออกซิเจน (O2) เปAนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายไดเปAนซุปเปอรออกไซด (O2- ) เมื่อทํา
ปฏิกิริยากับไฮโดรเจน (H) จะไดเปAนไฮโดรเจนเปอรออกไซด สารนี้เปAนพิษต&อโครงสรางและการ
ทํางานของเซลล กล&าวคือ ไฮโดรเจนเปอรออกไซดจะดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมไฮโดรเจนของโมเลกุล
อื่นๆ ที่ อ ยู&ใ กลเคีย ง เช&น ไขมั น โปรตี น ทํ าใหโครงสรางของโมเลกุ ล เกิด การเปลี่ย นแปลงไป ไม&
สามารถทํางานได
แต&อย&างไรก็ตามแบคทีเรียบางชนิดสามารถป.องกันตัวเองจากสารพิษดังกล&าวได โดย
การสรางเอนไซด catalase เพื่อทําการสลายไฮโดรเจนออกไซด
lactic acid bacteria จะสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซดในสภาวะที่ใชออกซิเจน สามารถยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียอื่นได เช&น ไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่สรางมาจาก Lactobacillus paracasei subsp.
paracasei สามารถยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ได
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แบคเทอริโอซิน
แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) เปAนสารประกอบโปรตีน (proteinaceous compound) ที่
สรางจากแบคทีเรีย โดยแบคทีเรียจะสรางในช&วง log phase
แบคเทอริโอซินจัดเปAนสาร
ต&อตานจุลชีพ (antimicrobial substance) หรือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียอื่น แบคทีเรีย
ที่สรางแบคเทอริโอชินพบไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ สําหรับ lactic acid bacteria
ที่สรางแบคเทอริโอซินไดนั้นมีหลายสป2ชีส โดยเฉพาะอย&างยิ่ง Lactobacillus, Pediococcus และ
Enterococcus
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ประโยชนของการใช/โปรไบโอติคในอาหารสัตว
ประโยชนและผลลัพธของการใชโปรไบโอติคในอาหารสัตว สามารถสรุปไดดังนี้
1. แยงที่ยึดเกาะกับเชื้อจุลินทรียใหมบนเยื่อบุผนังลําไส/
probiotic แทจริงแลวเปAนจุลินทรียที่เปAนประโยชน ซึ่งมีอยู&ตามธรรมชาติแลวส&วนหนึ่ง
ในทางเดินอาหาร จุลินทรียเหล&านี้มีความสามารถในการต&อตานการเกาะของเชื้อจุลินทรียใหม&บนผนัง
ลําไส โดยกระบวนการที่เรียกว&า competitive exclusion หรือ colonization resistance ซึ่งเปAนกลไกการ
ต&อตานการเกาะของเชื้อจุลินทรียชนิดใหม& โดยจุลินทรียเดิม นอกจากจะขัดขวางการเขาเกาะของจุลิ
นทรียที่เปAนโทษ โดยตรงแลว จุลินทรียเดิมในทางเดินอาหารยังผลิตสารซึ่งเปAนพิษต&อเชื้อจุลินทรียที่เขา
ไปใหม& เช&น กšาซไฮโดรเจนซัลไฟด กรดน้ําดีอิสระ เช&น deoxycholic acid ซึ่งสารเหล&านี้ช&วยป.องกันการ
เขาเกาะและตั้งถิ่นฐาน (colonization) ของเชื้อจุลินทรียใหม&ท่ีเปAนโทษส&วนใหญ& จากปEญหาการป.อน
เป;<อนเชื้อ Samonella ในผลิตภัณฑสัตว ทําใหสัตวไดรับเชื้อชนิดนี้เขาไปมาก จึงเกิดแนวคิดที่จะนํา
probiotic มาแย&งจับ กับ เชื้อ Samonella ในท&อ ทางเดินอาหาร โดยมีก ารทดลองของ Nurmi and
Rantala,1973 พบว&า การนําเอาจุลินทรียเดิมในท&ออาหารของไก&ท่ีมีสุขภาพดี ไปใหลุกไก&ฟEกใหม&กิน จะ
ทําใหลูกไก&พัฒนาจุลินทรียในทางเดินอาหารที่ทําใหลูกไก&ตานทานโรคที่เกิดจาก Samonellaไดดีขึ้น (
สาโรช , 2542)
2. แยงโภชนะกับเชื้อจุลินทรียชนิดใหม
สมมุติฐานเกี่ยวกับกลไกการควบคุมเชื้อจุลินทรียชนิดใหม&โดย probiotic โดยการ
แก&งแย&งโภชนะ ไดมาจากการสังเกตเห็นการแย&งโภชนะกันระหว&างจุลินทรียที่เพาะเลี้ยงโดย continuous
flow system ในหองทดลอง (Freter et al.,1983) ขอมูลการวิจัยที่ในสภาวะลําไสเล็กจริง ยังมีไม&เพียง
พอที่จะสนับสนุนสมมติฐานนี้อย&างชัดแจง (Freter et al.,1992 และ Hentges, 1992) อย&างไรก็ตาม
Jonsson และ Conway(1992) เชื่อว&ากลไกการยับยั้งการตั้งถิ่นฐานของเชื้อจุลินทรียใหม& โดย probiotic
ไม&น&าจะเกิดขึ้นบนลําไสเล็กอย&างเดียว probiotic น&าจะแย&งโภชนะในบริเวณที่เกาะตั้งถิ่นฐานไม&ใหเหลือ
พอที่เชื้อจุลินทรียใหม&จะใชในการเจริญเติบโตและขยายจํานวนได หรือมิฉะนั้นสารยับยั้งที่ probiotic
ผลิตขึ้นอาจมีส&วนร&วมในการยับยั้งการตั้งถิ่นฐานของเชื้อจุลินทรียใหม&ดวย ( สาโรช , 2542)
3. ผลิตสารต/านการเติบโตของเชื้อจุลินทรียอื่นๆ
สารตานเชื้อจุลินทรียอื่นที่ probiotic ผลิตขึ้นมามี bacteriocins, bacteriocin-like
substances และสารยับยั้งอื่น เช&น ไฮโรเจนเปอรออกไซด และกรดอินทรีย บางชนิด ตัวอย&างเช&น
bacteriocins ที่จุลินทรียกลุ&ม Lactobacillic ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ออกฤทธิ์ในการทําลายเชื้อจุลินทรีย
โดยตรง ส&วนกรดอินทรียโดยเฉพาะกรดไขมันที่ระเหยได เช&น กรดแลคติค อะซีติค โพรพิออนนิค และ
บิว ทีริ ค นอกจากจะช& ว ยลด pH ของลํ า ไสและไสติ่งลงใหไม&เ หมาะสมสํ า หรั บ การขยายตั ว ของ
เชื้อจุลินทรียใหม&แลว กรดที่ยังไมไอออนไนซยังมีผลในการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียอย&างชะงัด
ดวย (Meynell, 1963)
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4. กระตุ/นให/เกิดภูมิต/านทานของโรคสัตว
กลไกการกระตุนในสัตวเกิดภูมิตานทานโรคของสัตวยังไม&แน&นอนนัก แต&เปAนที่
ยอมรับกันแลวว&า probiotic ช&วยกระตุนภูมิตานทานโรคของสัตว ทั้งในแง&เพิ่มความตานทานโรคโดยตัว
สัตวเอง (non-specific defence mechanisms of the hosts) และในแง&การกระตุนทานทํางานของระบบ
ภูมิคุมกัน (immune system) โดย probioticจะไปกระตุนการทํางานของ macrophages และเซลลที่
เกี่ยวของกับการกินเซลลที่แปลกปลอม และกระตุนการทํางานของ immunocompetent cell เช&น
lymphocytes ต&างๆที่เกี่ยวของกับ cell-mediated immune โดยไม&มีการหลั่ง antibodies รวมทั้งกระตุน
การทํางานของ secretory immune system โดยการหลั่ง antibodies เช&น IgA ออกมาจับเชื้อจุลินทรีย
แปลกปลอมไม&ใหเกาะกับเซลลบุผนังลําไสเล็กได (Hentges, 1992)
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โรคสําคัญที่สงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทย
ปEจจุบันลักษณะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทยไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย&างรวดเร็วอย&าง
เห็นไดชัดเจนกลายเปAนลักษณะของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเนนการเพิ่ม
ผลผลิตใหเพียงพอต&อความตองการของตลาดจนบางครั้งเกิดสภาพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่มีความ
หนาแน&นของจํานวนสัตวน้ํา ต&อพื้นที่เพาะเลี้ยงมากเกินไปหรือที่เรียกว&า Intensive aquacultureซึ่ง
สภาพการเลี้ยงเช&นนี้มักก&อใหเกิดปEญหาต&อสุขภาพของสัตวน้ําและสิ่งแวดลอมไดง&ายเนื่องจากการ
ก&อใหเกิดสภาพเครียดต&อสัตวน้ําสภาพแวดลอมในการเลี้ยงไม&ถูกสุขลักษณะและเกิดการผลิตและ
สะสมของเสียจําพวกสารอินทรียและอนินทรียต&าง ๆ ขึ้นอย&างมากมายตัวอย&างของสัตวน้ําที่มีการ
เพาะเลี้ยงกันอย&างหนาแน&นในประเทศไทยมีอยู&หลายชนิด เช&น ปลานิล ปลาทับทิมปลากระพง กุง
กุลาดํา กุงขาว และกุงแชบšวย หรือแมกระทั่งสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําเช&นกบ เปAนตน ปEญหาสุขภาพหรือโรค
ต&าง ๆ ของสัตวน้ําในประเทศไทยที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอย&างหนาแน&นและขาดการดูแลและ
จัดการที่เหมาะสมมีมากมายหลายปEญหา ซึ่งลวนแต&จะเพิ่มขึ้นทุก ๆ วันโดยเฉพาะอย&างยิ่งปEญหาของ
โรคติดเชื้อชนิดต&างๆ ไม&ว&าจะเปAนโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสเชื้อรา โปรโตซัว และปรสิตต&างๆ ทาง
ภาครัฐไม&ว&าจะเปAนกรมประมง หรือกรมปศุสัตวไดใหความเอาใจใส&ดูแลปEญหาโรคติดเชื้อต&าง ๆ
เหล&านี้เสมอมาไม&ว&าจะเปAนในดานการดูแลสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาโรค สัตวแพทยก็
เปAนบุคคลากรอีกสายงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญที่จะมีส&วนช&วยพัฒนาใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประสบ
ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย&างยิ่งหนาที่ในการตรวจวินิจฉัย ควบคุมป.องกัน และรักษาโรคต&าง ๆ
ในสัตวน้ํา เพื่อใหสัตวแพทยที่ตองปฏิบัติงานทางดานสัตวน้ํารวมทั้งผูที่ตองเกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเกิดความเขาใจในรายละเอียดของโรคติดเชื้อในสัตวน้ําต&าง ๆ มากขึ้น จึงเรียบเรียงและนําเสนอ
รายละเอียดโดยย&อของโรคติดเชื้อต&าง ๆ ในสัตวน้ํา รวมทั้งการรักษาและการป.องกันโรคไว โดยจําแนก
โรคติดเชื้อในสัตวน้ําที่ส&งผลกระทบต&อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทยออกตามประเภทของสัตว
น้ํา ไดแก& โรคติดเชื้อในปลา
โรคติดเชื้อที่พบบอยในปลา (Infectious diseases infishes)
1. โรคแผลตามลําตัว (Ulcerative disease)
สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียต&าง ๆ เช&น แอโรโมนาส ไฮโดรฟ{ลล&า (Aeromonas
hydrophila) และซูโดโมนาส แอรูจิโนซ&า (Pseudomonas aeruginosa)อาการ ระยะเริ่มแรกปลามีอาการ
เกล็ ดหลุดร&วง ส&วนบริเวณรอบๆเกล็ ดที่หลุด ออกนั้นเกล็ด จะตั้งขึ้นหรือเกิด ลักษณะของดรšอปซี่
(Dropsy) คืออาการตัวบวมและเกล็ดตั้ง ถาเปAนปลาไม&มีเกล็ดบริเวณนั้นจะบวมขึ้นและมีสีแดงต&อมา
ผิวหนังจะเริ่มเป;œอยเปAนแผลลึกจนเห็นกลามเนื้อ โดยแผลที่เกิดจะกระจายไปทั่วตัวและเปAนสาเหตุให
ปลาติดโรคเชื้อราแทรกซอนต&อไป ปลาที่มักพบบ&อยว&าเปAนโรคนีไ้ ดแก&ปลาดุก ปลาบู&ปลาช&อน และปลา
สวยงามต&าง ๆ
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การปDองกันและรักษา
1. ใชยาปฏิชีวนะจําพวกไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone)ในอัตราส&วน 1-2 มิลลิกรัมต&อน้ํา1 ลิตร
แช&นาน 2-3 วัน
2. แช&ปลาที่เปAนโรคในสารละลายออกซีเตตราซัยคลิน(Oxytetracycline) หรือเตตราซัยคลิน
(Tetracycline) ในอัตราส&วน 10-20 มิลลิกรัมต&อน้ํา 1 ลิตร นาน 1-2 วันติดต&อกัน 3-4 ครั้ง หรืออาจใช
ยาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆตามความเหมาะสมหรือตามผลการตรวจหาความไวรับของเชื้อต&อยาปฏิชีวนะ
3. การฆ&าเชื้อในบ&อเลี้ยงโดยใชปูนขาวในอัตรา 50-60 กิโลกรัม/ไร&
2. โรคคอรั มนาริส (Columnaris disease) หรือโรคติดเชื้อแฟลกซิแบคเตอร
(Flexibacteriosis)
สาเหตุ เกิดจากแบคทีเรียในสกุลฟลาโวแบคทีเรี่ยม Flavobacterium columnare (ชื่อเดิมคือ
Flexibacter columnaris) และ แฟลกซิแบคเตอร มาริติมัส(Flexibacter maritimus) ติดเชื้อแทรกซอน
เขาไปหลังจากปลาเกิดแผลถลอกต&าง ๆ โดยเฉพาะอย&างยิ่งแผลถลอกหลังจากการคัดแยกอาการ
ปลามักมีแผลเล็กๆ ตามตัวหางกุด มีตะกอนสีเหลืองบริเวณแผลเหล&านี้คลายโรคเหงือกเป;œอย แต&มี
ลักษณะที่แตกต&างออกไป คือ ปลาจะมีเกล็ด สําหรับอาการในปลากะรังซึ่งอยู&ในน้ําเค็ม มีเกล็ดหลุด
เปA นแถบๆมองดู เ หมือ นแผลไฟไหมหรื อ น้ํารอนลวก การรั ก ษาทํ าโดยผสมยาออกซิเ ตตราไซคลิ น
(Oxytetracycline) ใหปลากินในอัตราส&วน 150-200 มิลลิกรัม ต&ออาหาร 1 กิโลกรัม พรอมกับแช&ปลา
ในด&างทับทิบเขมขม 2 ส&วนในลานส&วน (ppm.) นาน 30 นาทีวันละครั้ง เปAนเวลาติดต&อกันนาน 3 วัน
การปDองกัน ตองคัดปลาอย&างระมัดระวังไม&ใหเกล็ดหลุดหรือผิวหนังถลอก โดยเฉพาะในฤดู
รอน ควรคัดแยกปลาเฉพาะช&วงเชาหรือช&วงเย็นเท&านั้น เพื่อเปAนการลดความเครียดใหแก&ปลา
3. โรคจุดขาว (White spot disease)
สาเหตุ เกิดจากซิลิเอตโปรโตซัว (Cilicate protozoa) ที่เกิดโรคกับปลาน้ํากร&อยและน้ําเค็มจัด
อยู&ในสกุลคริบโตแครีออน (Cryptocaryon sp.) และที่เกิดโรคกับปลาน้ําจืดจัดอยู&ในสกุล อิ๊กไทออฟทิ
เรียส Ichthyophthirius sp.หรือที่เรียกกันว&าอิ๊ก (Ich)
โปรโตซัวจะเขามาเกาะตามภาชนะที่ใชอนุบาลหรือเลี้ยง หรือตามวัตถุในแหล&งน้ําเมื่อสภาวะแวดลอม
เหมาะสม เช&น อากาศเย็นที่จะแตกตัวออกมาว&ายน้ําเขามาเกาะปลาบริเวณผิวตัวและเหงือก ทําให
เซลลบุผิว ของผิว ตัว และเหงือกเพิ่มจํ านวนหนาขึ้นมาก เกิด ความผิด ปกติจนเหงือกแลกเปลี่ย น
ออกซิเจนไดนอยลงหรือไม&สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได อาการมีจุดกลมขาวเล็กๆ ตามลําตัว จะ
สังเกตเห็นไดชัดที่ครีบ ปลามีอาการควงสว&านเปAนครั้งคราว บางครั้งปลาจะเอาตัวถูกับกระชัง พลิกตัว
ไปมาในปลาขนาดเล็กหากทิ้งไวระยะหนึ่งอาการจะเปลี่ยนไป คือลําตัวจะคล้ําลงเริ่มมีอุจจาระยาวติด
อยู&ที่รูทวารหนัก ปลาไม&กินอาหารหรือกินอาหารนอยลงอย&างเห็นไดชัดและ ชอบมารวมกลุ&มที่ผิวน้ํา มี
การเป{ดป{ดของเหงือกที่ผิดปรกติหรือที่ชาวบานเรียกว&า ปลาหายใจหอบ และตายในที่สุดพบโรคได
บ&อยทั้งในปลากะพงขาวและปลากะรัง การรักษา ทําไดโดยการแช&ปลาในน้ํายามาลาไคทกรีนเขมขน
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0.1 - 0.15 ส&วนในลานส&วน (ppm.) ผสมกับ ฟอรมาลีนเขมขน 25 ส&วนในลานส&วน แช&นาน 2-3วัน โดย
เปลี่ยนน้ําและยาพรอมกับเปลี่ยนภาชนะที่เลี้ยงปลาดวยทุกวัน และควรรีบรักษาเมื่อปลาเริ่มเปAนโรค
การปDองกัน ทําโดยการทําความสะอาดและฆ&าเชื้อกระชังสวิง และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชอย&าง
สม่ําเสมอ และในช&วงที่อากาศเย็น ๆ แมปลาไม&เปAนโรคก็ควรแช&ยาสัปดาหละครั้ง และเลี้ยงปลาดวย
อาหารที่มีคุณค&าทางโภชนาการครบถวนอยู&ตลอดเวลา จะช&วยใหปลาแข็งแรงตานทานโรคอีกทางหนึ่ง
4 . โรคหนอนสมอ (Lerneosis)
สาเหตุ เกิดจากหนอนสมอ (Lernia) จะมีลักษณะคลายสมอ ยาวเหมือนเสนดาย มีความยาว
6-12มิลลิเมตรกวาง 0.5-1.2 มิลลิเมตร เมื่อวงจรของหนอนสมอโตเต็มวัยแลวจะเปAนอันตรายกับปลา
โดยที่หนอนสมอ จะเจาะที่ลําตัวของปลาทําใหปลาติดเชื้อ และจะวางไข&บนผิวหนังของปลาดวย
อาการ ปลาจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร ผอมแหง กระพุงแกมเป{ดอา มีจุดสีแดงเปAนจ้ําๆ ตามลําตัว
ครีบและเหงือกอาจจะมีอาการอักเสบร&วมดวย การรักษา ใชมาลาไคทกรีนความเขมขน 0.1 ส&วนใน
ลานส&วน (ppm.) แช&ติดต&อกันประมาณ 5 ครั้ง แต&ละครั้งห&างกันประมาณ 1 สัปดาห
การปDองกัน ทําไดโดยเมื่อนําปลาใหม&จากที่อื่นมาเลี้ยงควรสุ&มปลาตรวจก&อนลงเลี้ยง หากพบ
หนอนสมอควรกําจัดดวยมาลาไคทกรีน ก&อนปล&อยลงเลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆ
5. โรคปลิงใส (Flukes infestation)
สาเหตุ เกิดจากปรสิตพวกตัวแบน (Fluke) หรือที่เรียกว&าปลิงใส ซึ่งแบ&งเปAนปลิงใสที่ผิวหนัง
(Skin flukes,Gyrodactylus ) และปลิงใสที่เหงือก (gill flukes, Dactylogyrus) จัดอยู&ในกลุ&ม monogenetic
trematode อาการ ปลิงใสเขาไปเกาะตามตัวและเหงือก สีลําตัวจะคล้ําลง อากระพุงแกมที่ผิวน้ํา เมื่อ
เป{ดดูเหงือกจะเห็นขีดขาวเล็กๆ ติดอยู&และหากมีปรสิตเกาะอยู&มากๆ จะมองเห็นเหงือกมีสภาพแดงช้ํา
เปAนช&วงๆ ปลากินอาหารนอยลงกว&าปกติและมีอัตราการตายสูงถึง 40 % พบทั้งในปลากะพงขาวและ
ปลากะรัง การรักษา
1. แช&ในน้ํายาดิพเทอรเร็กซเขมขน 0.25 - 0.5 ส&วนในลานส&วน (ppm.) นาน 2-3 วัน โดย
เปลี่ยนน้ําและยาทุกวัน
2. แช&ในฟอรมาลีนเขมขน 250 ส&วนในลานส&วน (ppm.)นาน 30 นาทีวันละครั้งติดต&อกัน 3 วัน
หรือจนกระทั่งหาย เมื่อเริ่มมีอาการตองรีบรักษาหากทิ้งไวนานเมื่อปรสิตขยายพันธุจะมีผลทําใหอัตรา
การตายสูงมาก แมจะเปAนปลาขนาดโตถึง 12 นิ้วก็ตายได
การปDองกัน ทําไดโดยเมื่อนําปลาใหม&จากที่อื่นมาเลี้ยงควรสุ&มปลามาตรวจก&อนนําลงเลี้ยง
หากพบปลิงใสเพียงเล็กนอยควรกําจัดดวยน้ํายาฟอรมาลีนเขมขน 250 ส&วนในลานส&วน (ppm.) นาน
30 นาทีก&อนปล&อยลงเลี้ยงรวมกับปลาอื่น
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6. โรคเห็บระฆัง (Trichodina infestation)
สาเหตุเกิดจากซีลีเอด โปรโตซัว (Ciliate protozoa) ในสกุล ทริคอดิน&า (Trichodina sp.) ซึ่ง
เรียกกันทั่วไปว&าเห็บระฆัง โปรโตซัวชนิดนี้สามารถเพิ่มจํานวนไดดีในแหล&งน้ําที่มีการถ&ายเทน้ําไม&ดีหรื
อือแหล&งน้ําที่สกปรกจากการใหอาหารมากเกินไป อาหารที่เหลือจะเปAนของเสียที่ตกตะกอนสะสมอยู&ที่
พื้นดินจะเปAนที่อยู&อาศัยของปรสิตพวกนี้สภาพแวดลอมที่ไม&ดีจะทําใหปลาอ&อนแอปรสิตจะเขาไปเกาะ
ทําลายปลาทันที อาการ สีลําตัวจะคล้ําลง ครีบหลังหรือครีบหางจะขาดลุ&ยเหงือกอาจซีดและช้ําพบ
โรคบ&อยทั้งในปลากะพงขาวปลากะรัง และปลาชนิดอื่น ๆ การรักษาแช&ปลาในฟอรมาลีนเขมขน 250
ส&วนในลานส&วน (ppm.) นาน 30 นาทีเพียงครั้งเดียว
การปDองกัน ทําโดยการหมั่นทําความสะอาดกระชังเพาะเลี้ยง โดยการเปลี่ยนกระชังบ&อย ๆ (2
เดือนต&อครั้งเปAนอย&างต่ํา) ฆ&าเชื้อโรคที่กระชังโดยการแช&ในน้ํายาคลอรีนเขมขน 30 กรัม ต&อน้ํา1,000
ลิตร นาน 2 คืน แลวนําไปตากใหแหง
7. โรคเห็บปลา (Fish’s tick infestation)
สาเหตุเกิดจากปรสิตในสกุล Caligus sp. ไปเกาะที่ใตเกล็ด ดูดเลือดปลา และทําใหเกิดแผลขึ้น
อาการ ระยะแรกปลาจะพลิกตัวเพื่อถูกับกระชังบ&อย หากสังเกตดีๆ จะมองเห็น เห็บปลาตัวใสๆ เกาะ
อยู&ตามลําตัวระยะต&อมาจะเห็นครีบช้ําบางครั้งเกล็ดช้ํามีเลือดออกหรือตกเลือดตามซอกเกล็ดและใน
ที่สุดมีแผลเกิดขึ้นตามลําตัวและตาย ปลาที่ไม&ตายแต&มีแผลอาจไดรับการติดเชื้อแทรกซอนจากเชื้อ
แบคทีเรียหรือเชื้อราจนกระทั่งตายได
การปDองกัน ทําโดยการสุ&มปลามาตรวจหากพบว&ามีปรสิตตัวนี้อยู&แมเพียงเล็กนอย ตองกําจัด
ใหหมดก&อนปล&อยลงแหล&งเพาะเลี้ยงและพยายามดูแลปลาใหแข็งแรงจะมีภูมิตานทานไม&ติดเชื้อไดง&าย
8. โรคสเตรปโตคอคโคซีสหรือโรคสมองและเยื่อหุ/มสมองอักเสบจากเชื้อสเตรปโต
คอคคัส (Streptococcosisor Streptococcal meningoencephalitis)
สาเหตุ เกิดจากแบคทีเรียในสกุลสเตรปโตคอคคัส(Streptococcus sp.) โดยเฉพาะอย&างยิ่ง
Streptococcu siniae และ S. agalactiae เขาไปทําลายอวัยวะภายใน โดยติดเชื้อทั้งจากอาหารจากการ
นําปลาเปAนโรคเขาฟารม มักพบโรคในปลานิล และปลานิลทับทิม อาการ ปลาว&ายน้ําเฉื่อยมาก หรือ
ลักษณะการว&ายน้ําเปลี่ยนไป ตาโปนออกมา และมีแผลนูนช้ําบริเวณโคนครีบหลัง เมื่อผ&าซากจะพบ
ลักษณะตับบวมโตและช้ํามามและไตบวมโต การรักษา ใชยาปฏิชีวนะ เช&น ออกซิเตตราไซคลิน
(Oxytetracycline) ผสมอาหารในอัตราส&วนยา 150มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใหกินติดต&อกัน
5
วัน
การปDองกัน ทําไดโดยใหปลากินอาหารที่สดอยู&เสมอ ไม&ควรนําปลาเปAนโรคมาเลี้ยงปนกับปลา
ที่ไม&เปAนโรค ควรผ&านการตรวจและรักษาใหหายเสียก&อน
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9. โรคหูดปลา(Lymphocytosis)
สาเหตุ เกิดจากไวรัสจําพวก ลิมโฟซิสติส(lymphocystis) อาการ เชื้อไวรัสจะเขาไปทําใหเซลล
ผิวหนังขยายตัวอย&างผิดปกติ ทําใหเกิดการนูนขึ้นมาของเนื้อเยื่อบนผิวหนังส&วนต&างๆ ของปลา ทําใหมี
ตุ&มเล็กๆ ใสคลายเม็ดสาคูจับกันเปAนกอนติดอยู&ตามครีบ และครีบหาง ขนาดและจํานวนของตุ&ม
เหล&านั้น แตกต&างกันออกไป ตุ&มเหล&านี้จะมีลักษณะเปAนเม็ดเล็กๆ รวมกันเปAนกลุ&ม เมื่อสัมผัสดูจะมี
ความอ&อนนุ&มพบโรคไดบ&อยในปลากะพงขาวและปลาสวยงามต&างๆ การรักษา ไม&ตองใชยา เมื่อพบ
โรคนี้ ใหดูแลสุขภาพปลาใหแข็งแรง ประมาณ 30 – 40 วันกอน เนื้อนั้นก็จะหายไปเอง
การปDองกัน อย&านําปลาเปAนโรคมาเลี้ยงรวมกับปลาปกติพรอมกับดูแลสุขภาพปลาใหแข็งแรง
อยู&เสมอ
10. โรคระบบประสาทตาและสมองเสื่อมจากเชื้อไวรัส(viral encephalopathy and
retinopathy) หรือโรคควงสวาน
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ&มโนดาไวรัส (Nodavirus) เขาไปทําลายระบบประสาท สมอง
และตาอาการ เริ่มตนดวยการลอยตัวขึ้นมาที่ผิวน้ําเปAนครั้งคราวโดยว&ายน้ําขึ้นมาหมุนตัวควงสว&าน
แลวจมลงไปอีกอาการเช&นนี้ เปAนอยู&นานประมาณ 2-3 วัน ก็จะลอยตัวอยู&ท่ีผิวน้ําอย&างถาวร และ
เปลี่ยนเปAนอาการตัวงอ ทองบวมมากกว&าปกติ ในปลาวัยอ&อนและวัยรุ&นจะตาย ประมาณ90-100%
ภายใน 1-2 วัน หลังจากแสดงอาการ แต&ในปลาขนาดโตกว&านั้นจะตายชาอาจใชเวลานานเปAนเดือน
พบโรคบ&อยในปลาเกžา การรักษา ยังไม&มียาและสารเคมีท่ีใชในการรักษา
การปDองกัน ในช&วงอนุบาลลูกปลาวัยอ&อนมาอนุบาลเปAนปลาวัยรุ&น ใหใชลูกปลาที่เกิดจากไข&
รุ&นแรกของแม&ปลาเท&านั้น หลีกเลี่ยงการใชลูกปลาจากไข&ท่ีฟEกรุ&นหลังๆ จะช&วยลดการเกิดโรคนี้ในโรง
เพาะฟEกไดมาก
11. โรคอิริโดไวรัส (Iridovirus disease)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ&มอิริโดไวรัส (iridovirus)เขาไปทําลายอวัยวะสรางเลือด ซึ่งมีอยู&
ในไต และมามอาการ อ&อนเพลีย ลําตัวซีด ไม&กินอาหาร ตายอย&างเฉียบพลัน ภายในระยะเวลา 2 - 3
วัน หลังจากแสดงอาการ พบโรคนี้บ&อยในปลากะพงแดง และปลากะพงขาว การรักษา ยังไม&มียาและ
สารเคมีในการรักษา
การปDองกัน ควรหลีกเลี่ยงการคัดแยกหรือขนยายปลาในฤดูแลง และควรพิถีพิถันในการจับ
ปลา เมื่อยายบ&อหรือกระชัง
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แหลงของเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติค
ตาราง 3 แหล&งของ probiotic
Microorganisms Source

Microorganisms

Reference

Khanomjeen

Lactobacillus sp.

Lee(1997)

Dakguadong

Lactobacillus plantarum

Lee(1997)

Pla-ra

Pediococcus sp.

Lee(1997)

Kungchao

Pediococcus cerevisiae

Lee(1997)

NHam

Lactobacillus plantarum
Pediococcus cerevisiae
Lactobacillus brevis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus salivarius
Pediococcus pentosaccus

Lee(1997)

Sai – krok- prieo

Mum (beef)
Sai-krork-prieo
Yoghurt

Weissella, Lactobacillus,
Pediococcus
Lb. delbrueckii subsp.
bulgaricus,
S. thermophilus
intestines of beluga (Huso huso) Lactobacillus sakei
fish
Lactobacillus plantarum.
Intestines fresh water fish Lactobacillus sp.
(American cat fish)
Intestines Fresh fish and
L. plantarum
frozen fish
chicken intestinal tract
Lactobacillus sp.
chicken intestinal tract
Enterococcus Faecium
Native Chicken Feces
Lactobacillus sp.

Lee(1997)

Chantaraporn(2007)
Lee(1997)

Ghanbari(2009)
Adolfo (2003)
Parvathy Seema
Nair(2005)
Komkhae (2006)
Napaporn (2007)
Pairat (2007)
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ตาราง 3 แหล&งของ probiotic (ต&อ)
Microorganisms Source
Microorganisms
chicken
Enterococcus faecalis,
gastrointestinal digestive tract Enterococcus durans,
Enterococcus faecium,
Pediococcus pentosaceus,
andEnterococcus faecium
Infant feces
Bifidobacterium sp.
Infant Feces
Enterococcus hirae and
Pediococcus acidilactic.
faeces of healthy
Lb. plantarum
breast-fed infants born
Lb. acidophilus
Lb. pentosus
Lb. pentosus
Lb. salivarius
Lb. fermentum
Lb. paracasei paracasei
En. Faecium
En. durans

Reference
Musikasang (2009)

Pivamas (2004)
Yuwathida(2008)
Rowaida(2007)
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แผนการพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให/บริการวิชาการ
ในป0การศึกษา 2555
จากการถ&ายทอดเทคโนโลยีก ารเลี้ย งปลาดุก แบบเสริม โปรไบโอติก กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลา
ดุกในบ&อชีเมนต บานมะขามป.อม ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จ.สกลนคร 47000 ป2งบประมาณ
2554 พบว&า กลุ&มชุมชนผูเลี้ยงปลาดุกในบ&อชีเมนต สามารถนําเทคโนโลยีดังกล&าว ไปใชประโยชน โดย
สามารถไดปลาดุกที่ดีคุณภาพ และสามารถลดค&าใชจ&ายจากการดูแลรักษาปลาดุกที่เปAนโรคได และ
เพื่อใหการบริการวิชาการมีประโยชนขั้นสูงสุดและต&อเนื่อง จึงจัดทําแผนเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
หรือกิจกรรมการใหบริการวิชาการในป2การศึกษา 2555 ดังนี้
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