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๑.หลักการและเหตุผล    
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ําของไทยมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการผลิต กฎหมายทั้งในและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ําจึง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นเดียวกับปลาป่นซึ่งเป็นแหล่ง
โปรตีนสําคัญในอาหารสัตว์น้ําที่จะต้องปรับตัวทั้งในแง่
ปริมาณและคุณภาพการผลิต ขณะที่อาหารสัตว์บก เช่น 
อาหารไก่กระทง สามารถลดหรืองดใช้ปลาป่นในสูตรอาหาร
ในบางกรณีได้สําเร็จด้วยการใช้กรดอะมิโนสังเคราะห์เพื่อ
สมดุลกรดอะมิโนในสูตร อย่างไรก็ตามความแตกต่าง
ระหว่างสัตว์บกและสัตว์น้ําในแง่การผลิต การเลี้ยง และ
สรีระวิทยา อาจนําไปสู่ข้อจํากัดของการลดใช้ปลาป่นในสูตร
อาหารสัตว์น้ํา     

ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และ
หน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูง
เพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ 
Evonik (Thailand) Ltd. จึงจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
Nutrition and Feeding for Sustainable Livestock & 
Aquaculture เพื่อนําเสนอเทคนิคและความแตกต่าง
ระหว่างการใช้โปรตีนและกรดอะมิโนในสัตว์น้ําและสัตว์บก 
ตลอดจนกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิตและ
คุณภาพผลผลิตสัตว์น้ํา อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

๒.วัตถุประสงค์  
๑ .  เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎหมายใน

ประเทศ และการปรับตัวตลอดสายการผลิตในอุตสาหกรรม
สัตว์น้ําในประเด็น Sustainable  

๒. เข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับโปรตีนและ
กรดอะมิโน ในการประกอบสูตรอาหาร 

๓. เข้าใจความต้องการโภชนะและหน้าที่ของ
กรดอะมิโนในสัตว์น้ํา 

๔. เข้าใจหลักการทดแทนการใช้ปลาป่นและน้ํามัน
ปลาในอาหารสัตว์น้ํา  

๕. มีความเข้าใจการประยุกต์ทางโภชนศาสตร์เพื่อ
ใช้ในกรณีศึกษาต่าง ๆ สําหรับสัตว์บกและสัตว์น้ํา 

 
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   

๑.นักวิชาการอาหารสัตว์ เกษตรกร สัตวบาลฟาร์ม 
และบุคลที่ทํางานเกี่ยวขอ้งกับปศุสัตว์ และสัตว์น้ํา  

๒.บุคคลทั่วไป 
 

๔. ระยะเวลาในการสัมมนาทางวิชาการ 
เวลา 12.30 – 16.30 น. วันพฤหัสบดี ที่  

15 พฤษภาคม 2557 
 

๕. สถานที่จัดสัมมนาทางวิชาการ 
ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 

๖. จํานวนผู้เข้าอบรม         
120 คน  
 
 

๗. วิธีการฝึกอบรม      
การบรรยายทางวิชาการ 

๘. กําหนดการ 
12.30-12.50 น. ลงทะเบียน 
12.50-13.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรม 
13.๐๐-๑3.3๐ น. มาตรฐานและกฎหมายในประเทศ 

และการปรับตัวตลอด
สายการผลิตในอุตสาหกรรมสัตว์
น้ําในประเด็น Sustainable 
โดย ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 

13.30-14.00 น. การลดหรืองดใช้ปลาป่นในอาหาร
สัตว์บก: ข้อจํากัด ข้อดี และการ
ใช้กรดอะมิโนสังเคราะห์  
โดย ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคําภา 

14.00-14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.20-15.30 น. Why we need to use dietary 

free amino acids in feeds 
and a review of dietary 
requirements and function 
(in shrimp and fish)" and 
"Alternatives to fishmeal 
and fish oil in aquaculture 
diets  
โดย Dr. Albert Tacon 

15.30-16.00 น. Explore the full potential of 
analytics for higher value in 
fish and shrimp production 
โดย Dhanapong Sangsue DVM. 

๑6.00-16.3๐ น. ตอบข้อซักถาม ปิดการประชุม  
 


