


>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน

โครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สําหรับชุมชน

ปัญหาที่พบในกลุ่มเลี้ยงปลาน�้าจืดคือความแปรปรวนของอากาศ โดยในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิบ่อปลาจะต�่ากว่า 25 องศาเซลเซียส ซึ่ง

ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา และท�าให้ปลาท่ีเลี้ยงในบ่อหยุดการเจริญเติบโตส่งผลให้ระยะเวลาการเลี้ยงปลาในรอบปีท�าได้เพียง 

2-3 รอบ การเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์กับกลุ่มชุมชนเลี้ยงปลาน�้าจืดในท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบบ่อเลี้ยงปลา

แสงอาทิตย์ และปรับปรุงระบบการเลี้ยงปลาให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย

ถ้าใช้ระบบผลติน�า้ร้อนแสงอาทติย์ควบคู่กบัการเพาะเลีย้งในระบบ Green house จะท�าให้น�า้มอีณุหภูมเิพิม่ข้ึนบางส่วน และจะท�าให้ใช้พืน้ที่

ตัวรับรังสีน้อยลงโดยการใช้ Green house คลุมบ่อ จะช่วยลดการสูญเสียความร้อนด้วยการพาความร้อนและแผ่รังสีสู่ท้องฟ้า

ที่มาของโครงการ



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

การพัฒนาต้นแบบระบบ บ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์  
การศึกษาการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ในโรงเรือน มีการเจริญเติบโตของ

ปลาดุกสูงกว่า เมื่อเทียบกับการเลี้ยงในบ่อดินท่ีมีการปูพลาสติกหรือ

บ่อซีเมนต์ที่ไม่มีโรงเรือน โดยจะเห็นผลได้ชัดเจนในระยะหลังจากการ

เลี้ยงผ่านไป 15 วัน

ส�าหรับบ่อเลี้ยงแบบโรงเรือนและใช้ความร้อนจากแผงรับรังสี

แสงอาทิตย์ สามารถเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงเป็น 4 รอบการเลี้ยงปลา

ต่อปี

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปลาจะอยู่ในช่วง 28-32 

องศาเซลเซียส ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนเนื้อสูงขึ้นใช้ระยะเวลาในการ

เลี้ยงสั้นลงและลดต้นทุนทางด้านอาหารในการเลี้ยง

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน

โครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สําหรับชุมชน

ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร ์

การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

เศรษฐกิจภายโรงเรือนแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอ และกบ เมื่อ

เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลามกีาร ลงทนุส�าหรบัการสร้างบ่อ 100% โดยผลการ

วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ส�าหรับ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจ

ภายในโรงเรือนแสงอาทิตย์

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการเล้ียงสัตว์น�้าเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

โดยการเลีย้งกบเพือ่จ�าหน่ายเป็น เนือ้กบมรีะยะเวลาการคืนทุน 4.10 ปี 

ในขณะที่การเลี้ยงปลาดุกเพื่อจ�าหน่ายเป็นเนื้อปลามีระยะเวลา การคืน

ทนุนานทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการเลีย้ง

สัตว์น�้าเศรษฐกิจอื่นๆ โดยการเลี้ยงปลาดุกเพื่อจ�าหน่ายเป็นเนื้อปลามี

ระยะเวลาการคนืทนุ 6.59 ปี จากผลการวเิคราะห์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์

ดงักล่าวเกษตรกรสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการตดัสนิใจส�าหรบัการ

เพาะเลี้ยง สัตว์น�้าเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอ และกบภายใน

โรงเรือนแสงอาทิตย์ได้ตามความเหมาะสม



>> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจ�าปีงบประมาณ 2564

กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางเว็บไซต์  http://nriis.nrct.go.th

หมายเหตุ : เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ - 23 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23.59 น.)

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 

ประกาศส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ 2564

      1.แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

      2.แผนงานเกษตรสมัยใหม่

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ : http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

หมายเหตุ : เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2563

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2564



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ผลของสารผสมน�้าหมักไส้เดือนสารซีพีพียูและกรดบอลิกต่อการออกดอกติดผลของล้ินจ่ีนอกฤดู 7 พันธุ์. นิคม  วงศ์นันตา. 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 /11.  

Effect of Mixture of Earthworms Compost Tea, CPPU and Boric Acid on 7 Lychee Cultivars for Flowering and 

Fruit-set in off-season. 

Nikhom Wongnanta: Maejo University.  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงของสารสกัดสมุนไพรที่ห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนไคโตซานเพื่อต้านไวรัสก่อโรคในสัตว์เศรษฐกิจ :  กรณี

ศึกษาไวรัสพีอาร์อาร์เอสในสุกร.  วศิน  เจริญตัณธนกุล. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 /12. 

Development of Powder Product of Herb Extract Cross-linked with Nanochitosan particles for Antiviral Purpose 

in Livestock Animal  : a Case Study of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus in Swine.

Wasin Charerntantanakul; Maejo University.  

3. การก�าจัดสีย้อมในน�้าเสียด้วยเถ้าแกลบฟังก์ชันด้วยหมู่เอมีนอินทรีย์เป็นตัวดูดซับ. ศักดินันท์  นันตัง. รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 /13. 

Dye removal from wastewaters by using rice husk sah functionalized with organic amine groups as adsorbent. 

Sakdinun Nuntang; Maejo University.    

4. การศึกษากระบวนการหมักต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังเก็บเก่ียวเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสัตว์  เค้ียวเอื้อง. อานนท์  

ประเสระกัง. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. เลขเรียกหนังสือ 2563 /14 

Study of maize stover ensiling process for use as roughage source in ruminant animal. 

Anon Paserakung; Maejo University.  

5. การประเมินประสิทธิภาพของเซนเซอร์ตรวจสอบความชื้นดินเพื่อจัดการน�้าส�าหรับการปลูกพืช.    ศุภธิดา  อ�่าทอง. รายงานผล

การวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 /15      

Evaluation of soil moisture sensor for water management of crop plantations. 

Suphathida Aumtong; Maejo University.

ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการส�าหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ


