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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินผลโครงการด้านการเกษตรที่รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ      
มีความร่วมมือทางวิชาการกับ สปป.ลาว ในชว่งปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซ่ึงด าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ จ านวน ๒ 
โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปลา และ (๒) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาผลจากการด าเนินงานโครงการ เพ่ือทราบปัญหาและ
อุปสรรค ภายหลังโครงการสิ้นสุด รวมทั้งความยั่งยืนและความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากโครงการ และ
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงานการให้ความร่วมมือกับ สปป.ลาว 
และ/หรือประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

 วิธีการศึกษา การประเมินผลโครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัย โดยใช้เครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือ ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย โดยเครื่องมือที่ใช้ประยุกต์จากแนวคิด
การประเมินผลลัพธ์โครงการตามรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP) และเกณฑ์ของ OECD ๕ ประการ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๓ กลุ่ม  คือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางการรับทุนศึกษและฝึกอบรม และเกษตรกร และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตีความ 

ผลการศึกษา ในภาพรวม การด าเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับ 
สปป.ลาว ทั้ง ๒ โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้แผนงานถูกปฏิบัติภายในกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด แม้จะมีปัญหา/อุปสรรคอยู่บ้าง    
แต่ก็สามารถด าเนินงาน/กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาทิ การติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
ครบถ้วน การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น ประสิทธิผล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานท าให้
ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทั้งโรคปลาและด้านอาหารสัตว์ บุคลากรมีความรู้ที่ถูกต้อง  
ในการวิเคราะห์ การดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึงสามารถน าความรู้ต่าง ๆ มาด าเนินงานต่อและถ่ายทอดให้แก่
เจ้าหน้าทีร่ายอื่นและเกษตรกรได ้ผลกระทบ โครงการทั้ง ๒ นี้ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการทั้ง
โรคปลาและวิเคราะห์อาหารสัตว์ของภาครัฐที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เกิดเครือข่ายทางวิชาการ โดย
ห้องปฏิบัติการโรคปลาเป็นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาด้านประมงจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว นอกจากนั้นยังมีอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ มาขอใช้เครื่องมือบ้างเป็นครั้งคราว และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพอาหารสัตว์สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทางด้านการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้ง
สารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ยกระดับและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์ให้ผู้ใช้อาหารสัตว์ในประเทศได้
สินค้าท่ีดีมีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารตกค้างอันจะส่งผลถึงผู้บริโภค นอกจากนั้น ทางหน่วยงานได้น า
ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติงานจริง โดยมีการให้บริการในรูปแบบการเก็บค่าบริการในบางกรณี  
ท าให้หน่วยงานสามารถมีรายได้กลับเข้ามาเพ่ือน าไปจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีในการด าเนินการต่อไปได้ 
สามารถพ่ึงพาตนเองในการด าเนินการต่อไปในอนาคตได้ ความสอดคล้อง การด าเนินงานโครงการนี้มี        
การด าเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลลาวในการให้มีห้องปฏิบัติการโรคปลาและ 



 

 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์แยกออกจากกัน แม้ว่าประเทศลาวได้มีการด าเนินการเอง
บ้างแล้ว แต่ยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นและเครื่องมือที่มีอยู่ได้ใช้งานมานาน การที่ประเทศลาวได้รับการสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวท าให้มีการยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ และเพ่ิม      
ความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้บริการ ความยั่งยืน การได้รับครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
ห้องปฏิบัติการด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการท่ีถูกต้องทั้งทุนการศึกษาและฝึกอบรม ทางหน่วยงานได้มีการน า
ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติงานจริง  เกิดเครือข่ายทางวิชาการ และมีการให้บริการแก่เกษตรและ 
ผู้ประกอบการ 

  สรุปและข้อเสนอแนะ โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตรทั้ง ๒ โครงการนี้
เป็นโครงการที่ดี เป็นการสร้างทั้งบุคลากรและเครื่องมือที่จ าเป็นไปพร้อมกัน ท าให้เกิดผลที่สามารถจับต้องได้
และตรงกับความต้องการของประเทศ จากการประเมินพบว่า ฝ่ายลาวมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง และต้องการ  
ให้มีความร่วมมือในลักษณะนี้เพ่ิมข้ึน ดังนั้น หากมีการด าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต   
ควรเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายลาวมีความเข้มแข็งในด้านนี้อย่างจริงจัง และ
เป็นการให้ความช่วยเหลือที่เป็นรากฐานที่ส าคัญในการปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงสามารถท าได้โดย  
การสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย - ลาว ซึ่งจะเป็นการติดตามและกระตุ้นโดยทางอ้อม และสนับสนุน
เครื่องมือและการอบรมในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การจัดท ามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ อาหารสัตว์และ
มาตรฐานด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวมิต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการมากนัก และ 
ฝ่ายลาวควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาเครื่องมือในระยะยาวด้วย 
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รายงานผลการประเมนิโครงการความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปลา 
    ๑) ข้อมูลโครงการ 
        (๑) ที่มาของโครงการ 
      สืบเนื่องจากการหารือของเจ้าหน้าที่ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (สพร.) กับฝ่ายลาว เมื่อ
วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยฝ่ายลาวได้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการด้านการเกษตร จึงเกิดโครงการขึ้น
จ านวน ๓ โครงการ หนึ่งในโครงการนั้นคือ การวิจัยโรคปลา ซึ่งจากการหารือกับฝ่ายลาวทราบว่า เนื่องจาก
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิจัยโรคปลาใช้อุปกรณ์วิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการโรคสัตว์ (ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย
โครงการ Lao – EU Livestock) และในอนาคต หากอาคารหอวิจัยแห่งชาติของกรมเลี้ยงสัตว์และประมงของ 
สปป.ลาว แล้วเสรจ็ จะมีการแบ่งแยกห้องปฏิบัติการระหว่างการวิเคราะห์โรคสัตว์และโรคปลา ปัจจุบันไม่มี
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในด้านพยาธิปลาและวินิจฉัยโรคปลา ดังนั้น กรมเลี้ยงสัตว์ฯ มีความต้องการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิเคราะห์โรคปลาเพ่ือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการส่วนกลาง จ านวน ๑ - ๒ คน จึงเสนอขอปรับเปลี่ยนโครงการ
จากเดิมเป็นโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยโรคปลาแทน และพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการ โดยการอบรม
เฉพาะทางระยะสั้น ในด้านการวินิจฉัยโรคปลา โดยเน้นปลาน้ าจืดและการบริหารจัดการฟาร์ม ส าหรับบุคลากร
ของกรมเลี้ยงสัตว์ฯ จ านวน ๕ คน (จากศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์และพยาธิปลา จ านวน ๓ คน ศูนย์การควบคุมมาตรฐาน
การเลี้ยงปลา จ านวน ๑ - ๒ คน) และทุนปริญญาโทด้านพยาธิในปลา จ านวน ๑ - ๒ ทุน รวมทั้งเสนอให้ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปอบรมเจ้าหน้าที่ในลาวอีกด้วย  

(๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
             ๑) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมประมงและบุคลากรห้องวิจัยโรคปลา
ในด้านการวินิจฉัยโรคปลาและการบริหารจัดการฟาร์ม โดยการฝึกอบรมและทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

     ๒) เพ่ือยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยโรคปลาให้ได้ระดับมาตรฐาน 

(๓) ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  
             ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙   

(๔) งบประมาณโครงการ  
             ประมาณ ๙,๐๖๐,๘๐๐ บาท  
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(๕) แผนงานโครงการ 
             ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ 
 แผนงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคปลา ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

- แผนงานการจัดหาอุปกรณ์และการติดตั้ง ปี ๒๕๕๙ 
แผนงานการจัดอบรมการติดตั้งใช้อุปกรณ์ ปี ๒๕๕๙ 
แผนงานพัฒนาบุคลากร  
๔.๑ ให้ทุนศึกษาปริญญาโท จ านวน ๒ ทุน ในด้านพยาธิวิทยาในปลา ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  
๔.๒ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น จ านวน ๕ คน เกี่ยวกับโรคที่อยู่ในปลาน้ าจืดและการบริหารจัดการ
ฟาร์ม (เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพยาธิปลา ๓ คน ศูนย์การควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงปลา ๑ – ๒ คน) ระหว่าง ๒๙ 
เมษายน – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๔.๓ แผนงานการจัดอบรมโดยวิทยากรภายใน สปป. ลาว ปี ๒๕๕๙  
๕) แผนงานการติดตามและประเมินผล ปี ๒๕๖๐  
(๖) ผลลัพธ์ของโครงการ 
๑) สามารถควบคุมและป้องกันการเกิดโรคในปลา โดยเฉพาะปลาเศรษฐกิจน้ าจืด 
๒) มีการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
๓) ลดปริมาณการตายของปลาซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ สปป. ลาว รวมทั้งเพ่ิมอัตราการบริโภคอาหารโปรตีนให้ได้
ตามมาตรฐานสากลและถูกหลักอนามัย 
 
๒) เหตุผลส าคัญของการประเมินโครงการ 
 การประเมินผลโครงการจะท าให้ทราบระดับความส าเร็จของกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในโครงการ และความยั่งยืนของโครงการ 
 
๓) วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 ในการศึกษาวิเคราะห์ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๓.๑ เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
  ๓.๒ การใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายหลังโครงการสิ้นสุด 
 ๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
 ๓.๔ ผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ และผลกระทบที่ไม่ได้คาดหวังจากการด าเนินโครงการ 
 ๓.๕ ข้อเสนอแนะ การขยายผลโครงการฯ และความยั่งยืนของโครงการ 
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๔) ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าซวง แขวง
เวียงจันทน์ และบ้านเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง 
 
๕) ระยะเวลาการประเมิน 
 ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๖) วิธีการประเมิน 
ท าการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการฝ่ายลาว ดังรายชื่อตามตารางท่ี ๑  
 
          ตารางที่ ๑ รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวที่ให้สัมภาษณ์เพ่ือการประเมิน 
 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ หน่วยงาน ลักษณะการร่วมโครงการ 

Ms. Khemphone Homrasmy Department of Livestock and 
Fisheries 

รองอธิบดี 

Mr. Vannaphar Tammajedy รองผู้อ านวยการ สถานีวิจัย
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าซวง  
แขวงเวียงจันทน์ 

ผู้ประสานงาน 

นายบัวแก้ว วงอ านาจ รองผู้อ านวยการ ศูนย์พัฒนาและ
ควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงปลา 

ผู้รับทุนระดับปริญญาโท 

Mrs. Manichit Lathichak เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและควบคุม
มาตรฐานการเลี้ยงปลา 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

Mrs. Kongmany Phonxaiya เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและควบคุม
มาตรฐานการเลี้ยงปลา 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

Mr. Sengmani Phipiboon เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและควบคุม
มาตรฐานการเลี้ยงปลา 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

Mr. Sudsakorn Jantawong เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและควบคุม
มาตรฐานการเลี้ยงปลา 
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            ผู้เข้ารับทุน/ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ได้เข้าให้สัมภาษณ์ 
นางวอนสะมัย ดาลาแสน ผู้รับทุนระดับปริญญาโท ย้ายหน่วยงาน 

Ms. Monenaly KEOKHAMDY ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทุนศึกษาต่อประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Mr. Chanthakhanh Xayasone ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ย้ายหน่วยงาน 
 

Mr. Chittavong Intavong หน่วยงานเลี้ยงสัตว์และ        
การประมง นครเวียงจันทน์ 

 

Mr. Thatsada Nanthalath หน่วยงานเลี้ยงสัตว์และ         
การประมง แขวงสะหวันนะเขต 

 

Mrs. Phousavath Chanthachack หน่วยงานเลี้ยงสัตว์และ         
การประมง แขวงจ าปาสัก 

 

 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ที่เป็นที่ตั้งเครื่องมือ  
ท าการสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่ ๒ ราย ได้แก่ 
(๓.๑) นางเวียงไส วงไส เป็นเกษตรกรผู้เพาะลูกปลา เป็นฟาร์มขนาดเล็ก (พ้ืนทีป่ระมาณ ๓๐ ไร่ผลผลิตประมาณ 
๒ ล้านตัว/ปี) 
(๓.๒) นายยง เข็มค า เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาร่วมกับไก่ไข่ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ (ขนาดประมาณ ๑๐๐ ไร่ ผลผลิต
ประมาณ ๓๖๐ ตัน/ปี) 
(๔) เข้าพบ Mrs. Khemphone Homrasmy รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และประมง เพ่ือทราบความคิดเห็นต่อ
โครงการ (วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)  
 
๗) ผลการประเมิน 
  ๗.๑ ข้อมูลทั่วไป  
      ห้องปฏิบัติการโรคปลาตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการประมง (National Fisheries Development Center) 
น้ าซวง สังกัดกรมเลี้ยงสัตว์และประมง มีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น จ านวน ๙ คน มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา   
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ สปป.ลาว โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตปลาน้ าจืด เป็นปีละมากกว่า 
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๒๐๐,๐๐๐ ตัน โดยให้มีคุณภาพผลผลิตสูงขึ้นและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชนมีการบริโภคปลา
เพ่ิมข้ึนเป็น ๒๓ กิโลกรัม/คน/ปี  
  ในด้านเกษตรกร ทั่วประเทศมีการเลี้ยงปลาในกระชังประมาณ ๗,๕๐๐ ราย และมีการเลี้ยงในบ่อ หนองน้ า
และนาข้าวอีกจ านวนหนึ่ง ปลาที่เลี้ยงส่วนมาก ได้แก ่ปลานิล รองลงมาคือ ปลาดุกลูกผสม มีการเลี้ยงปลาจีน และ
ปลาคาร์พอินเดียบ้างเล็กน้อย นอกจากนั้น มีฟาร์มเพาะลูกปลาของเอกชนประมาณ ๕๐ แห่ง และของรัฐบาล
ประมาณ ๓๐ แห่ง โรคที่พบมากคือ Streptococcosis ซึ่งเกิดกับปลานิล เป็นมากในช่วงหน้าหนาว และต้นฤดูฝน 
 เมื่อมีความเสียหายจากโรค มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีการรายงานตามล าดับชั้น (อาจพร้อมการส่งตัวอย่างมา
ตรวจในบางกรณี) ดังนี้  
 

 
           
                      ภาพที่ ๑ แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งตัวอย่างปลามาตรวจวินิจฉัย 
 
  ความช่วยเหลือที่ได้รับจากนานาชาติ ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น (สนับสนุนการสร้างอาคาร) ประเทศฮังการี 
(สนับสนุนด้านความสามารถในการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ า) และประเทศไทย (ด้านโรคและปรสิตในปลาน้ าจืด)   
๗.๒ ผลการประเมินตามแผนงาน 
       แผนงานที่ ๑ แผนงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคปลา  
       ระยะเวลาด าเนินการ: พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
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      การด าเนินการ:  
 ห้องปฏิบัติการโรคปลา เคยมีเครื่องมือที่ได้รับมอบจาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - 
๒๕๔๘ อยู่จ านวนหนึ่ง แต่เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านโรคปลา ท าให้เครื่องมือไม่ได้ใช้ประโยชน์และ       
ขาดการดูแลจนหมดสภาพการใช้งาน การปรับปรุงตามโครงการปัจจุบันคือการจัดหาเครื่องมือตามแผนงานที่ ๒ 
 ผลลัพธ์: 
 จากการเยี่ยมชม พบว่า ห้องปฏิบัติการโรคปลาได้รับการปรับปรุง โดยการติดตั้งเครื่องมือ จนสามารถ   
ใช้งานได ้(ภาพที่ ๒) 
 

 
 
        ภาพที่ ๒ แถวบนจากซ้ายไปขวา คณะผู้ประเมินถ่ายภาพร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประมง     
น้ าซวง และภาพขณะท าการสัมภาษณ์; แถวล่างจากซ้ายไปขวา ภาพรวมของห้องปฏิบัติการ และสภาพโดยรอบ
ของศูนย์ฯ; ภาพกลาง ป้ายชื่อห้องปฏิบัติการ 
 
 
 ความเห็นของผู้ประเมิน: 
 ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพดี การวางผังห้อง และการจัดวางเครื่องมือ เหมาะกับการปฏิบัติงาน มีการ
มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ มีหลักฐานการใช้งาน ได้แก่ การบันทึกประจ าวัน (ภาพที่ ๓) 
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             ภาพที่ ๓   เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน ในห้องปฏิบัติการ เช่นการตรวจโรคปลา (ซ้าย)  
 และข้ันตอนการปฏิบัติงานบางประการในห้องปฏิบัติการ (ขวา) 
 
แผนงานที่ ๒ แผนงานการจัดหาอุปกรณ์และการติดตั้ง  
ระยะเวลาด าเนินการ: พ.ศ.๒๕๕๙ 
การด าเนินการ: 
มีการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๑๘ รายการ และเครื่องแก้วและสารเคมี ๑ รายการ (ตารางที่ ๒) ติดตั้งที่
ห้องปฏิบัติการโรคปลา ๑๗ รายการ และ ๑ รายการ (ตู้แช่ - ๒๐ องศา) ติดตั้งที่ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน ส่วนเครื่องแก้วและสารเคมี จัดเก็บในตู้และห้องภายในห้องปฏิบัติการโรคปลา 
 
ตารางที่ ๒ รายการครุภัณฑ์ส าหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติการโรคปลา สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าซวง สปป.ลาว                  
               (ภาพที่ ๔) 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน 
๑ ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ (Bio safety cabinet) ๑ 
๒ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ๑ 
๓ ตู้อบความร้อน (Hot air oven) ๑ 
๔ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๒ ต าแหน่ง (Top loading balance; coarse scale) ๑ 
๕ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๔ ต าแหน่ง (Top loading balance; fine scale) ๑ 
๖ ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ๑ 



๘ 
 

 
 

๗ ตู้เย็นเก็บสารเคมี (Refrigerator/Freezer for stock chemicals) ๑ 
๘ ตู้เย็นส าหรับงานด้านเวชภัณฑ์ (Medical Pharmaceutical Refrigerator) ๑ 
๙ ตู้แช่แข็งส าหรับเก็บตัวอย่าง Refrigerator/Freeze for stock sample (-๒๐) ๑ 
๑๐ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ (Stereomicroscope) ๑ 
๑๑ กล้องจุลทรรศน์แบบความละเอียดสูงพร้อมชุดถ่ายภาพ (Compound Microscope) ๑ 
๑๒ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ๑ 
๑๓ อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking water bath) ๑ 
๑๔ เครื่องผสมระบบสั่น (Vortex) ๑ 
๑๕ เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ๑ 
๑๖ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge) ๑ 
๑๗ เครื่องดูดสารอัตโนมัติ (Auto pipette) ๑ 
๑๘ เครื่องกลั่นน้ า (Water distilling apparatus) ๑ 
๑๙ เครื่องแก้วและสารเคมีที่จ าเป็น (Glass wear and chemical need for the routine 

job) 
๑ 

 
ผลลัพธ์: 
มีเครื่องมือพื้นฐานเพียงพอส าหรับการตรวจวินิจฉัยและวิจัยโรคปลา 
ความเห็นของผู้ประเมิน: 
เครื่องมือส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ยกเว้นกล้องจุลทัศน์แบบสเตอริโอ ซึ่งหลอดไฟขาด และเครื่องวัดความ
เป็นกรดด่าง ที่ใช้งานไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งสองกรณีนี้ก าลังติดต่อบริษัทให้เข้ามาซ่อม  
 

 
 



๙ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 



๑๐ 
 

 
 

 
 
ภาพที่ ๔   เครื่องมือ เครื่องแก้วและสารเคมีที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งสิ้น ๑๘ รายการ  
             (จาก ๑๙ รายการ รายการที่ ๑๗ น าไปใช้ในห้องปฏิบัติการอ่ืนชั่วคราว) 
 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการจัดอบรมการติดตั้งใช้อุปกรณ์  
ระยะเวลาด าเนินการ: ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การด าเนินการ:  
ได้มีการติดตั้งเครื่องมือทุกชิ้นในสภาพพร้อมใช้งาน และมีการอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือ โดย
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งพบว่า ไม่มีปัญหาขัดข้อง 
ผลลัพธ์: 
เครื่องมือทุกชิ้นมีการติดตั้งพร้อมใช้งาน และหน่วยงานได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะดูแลเครื่องมือ และประสานงาน
กับบริษัทเพ่ือการบ ารุงรักษา 
ความเห็นของผู้ประเมิน:  
จากการซักถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือในขั้นต้นได้ และทราบขั้นตอนการ
ด าเนินการเมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง (โดยการแจ้งบริษัทผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระยะรับประกัน) ส่วนการ
ด าเนินการหลังพ้นก าหนดเวลารับประกันนั้น ได้รับแจ้งว่า ทางหน่วยงานจะท าแผนงบประมาณเพ่ือ     การซ่อม
บ ารุงต่อไป 
แผนงานที่ ๔ แผนงานพัฒนาบุคลากร 
๔.๑ ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาประมง จ านวน ๒  ทุน  
ระยะเวลาด าเนินการ: พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 
การด าเนินการ:  



๑๑ 
 

 
 

ผู้ได้รับทุน ๒ ราย ได้แก่  
          (๑) นายบัวแก้ว วงอ านาจ ศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย
ท างานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับปรสิตในปลาน้ าจืด 
          (๒) นางวอนสะมัย ดาลาแสน ศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้ย้ายหน่วยงาน 
ผลลัพธ์: 
    ผู้รับทุนรายที่ ๑ เมื่อกลับมาแล้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและควบคุมมาตรฐาน การ
เลี้ยงปลา ส่วนรายที่ ๒ ได้ย้ายหน่วยงาน 
ความเห็นของผู้ประเมิน: 
ผู้ประเมินมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้รับทุนรายที่ ๑ เพียงคนเดียว พบว่า ในขณะนี้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร ได้ใช้
ความรู้ที่ศึกษามาในเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนางานด้านโรคปลาของศูนย์ฯ นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมให้
ค าปรึกษาในการจัดท ามาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ าของประเทศ 
๔.๒ การฝึกอบรม 
      ระยะเวลาด าเนินการ: พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      การด าเนินการ:  
จัดฝึกอบรมในหัวข้อการวินิจฉัยโรคปลาและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ าระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน  - ๒ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าอบรมจากแขวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน ๘ คน 
การฝึกอบรมการวินิจฉัยโรคปลาให้แก่เจ้าหน้าที่แขวงต่าง ๆ ของ สปป.ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ
โรคปลาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าซวง ท าหน้าที่เป็นวิทยากร และมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง เพ่ือควบคุมและให้ข้อเสนอแนะการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้นักวิชาการประมงประจ าห้องปฏิบัติการโรคปลามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือที่รัฐบาลไทยส่งมอบให้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการประมงใน สปป.ลาว 
ผลลัพธ์: 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การวินิจฉัยปรสิตและโรคปลาน้ าจืดทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาใช้ตรวจวินิจฉัยโรคและปรสิตของปลาที่เกิดข้ึนในฟาร์มใกล้เคียง และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ด้านโรคปลาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน ๆ ได้ 
จากความรู้ที่ได้ และการฝึกอบรมท าให้เกิดการรับรู้ถึงความพร้อมและความสามารถในการวินิจฉัยโรคปลา จึงมี
เกษตรกรและหน่วยงานรัฐส่งตัวอย่างมาให้ตรวจเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น ๑๐ ราย จากเดิมก่อนได้รับ
ความช่วยเหลือซึ่งมีเพียงปีละ ๑ - ๒ รายเท่านั้น 



๑๒ 
 

 
 

จากความพร้อมด้านเครื่องมือ ท าให้เป็นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาด้านประมงจากคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นอกจากนั้นยังมีอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ มาขอใช้เครื่องมือบ้างเป็นครั้งคราว ท าให้เกิด
เครือข่ายทางวิชาการ 
มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรตามโครงการความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย โดยได้ใช้เครื่องมือ 
และความรู้ส่วนหนึ่งจากการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือไทย - ลาวนี้ โดยในปีที่ผา่นมามีจ านวนเกษตรกร
ผ่านการฝึกอบรม ๓๗๕ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้จะอบรมอีกไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ คน  
ในด้านมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ านั้นยังไม่ได้มีกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลลาวยังไม่มีกฎระเบียบ
ในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม กรมเลี้ยงสัตว์และประมงก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าร่างมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ า และได้ขอ
ค าปรึกษาจากศูนย์พัฒนาและควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงปลาเป็นระยะ ๆ 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกร (ภาพที่ ๕) พบว่า เกษตรกรยังไม่ได้ใช้บริการของศูนย์มากนัก ทั้งสองรายยังไม่เคย
ปรึกษาศูนย์ฯ ในด้านโรคปลา และยังไม่ทราบข้อมูลความพร้อมของศูนย์ 

 
 
ภาพที่ ๕  การพบปะเกษตรกร ๒ ราย ภาพบนซ้าย สัมภาษณ์ นางเวียงไส วงไส และบนขวา บ่อเลี้ยงปลาดุกใน
ฟาร์ม;           ภาพล่างซ้าย สัมภาษณ์ นายยง เข็มค า และล่างขวาลักษณะฟาร์มซึ่งเลี้ยงไก่ไข่ ไว้บนบ่อปลา 
 
จากการเข้าพบรองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และประมง (ภาพที่ ๖) พบว่า ฝ่ายลาวมีความพอใจในโครงการนี้เป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นโครงการที่ด าเนินการพร้อม ๆ ไปทั้งด้านอุปกรณ์และพัฒนาก าลังคน ท าให้เกิดผลที่สามารถจับต้อง



๑๓ 
 

 
 

ได้และตรงกับความต้องการของประเทศ ทางฝ่ายลาวมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะมีโครงการต่อเนื่องในลักษณะนี้ 
ทั้งยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยเป็นอย่างสูงด้วย 
 

 
  
ภาพที่ ๖ การเข้าพบเพ่ือทราบความคิดเห็นจาก Mrs.Khemphone Homrasmy รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และ
ประมง  
ณ กรมเลี้ยงสัตว์และประมง 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน: 
การบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการความช่วยเหลือในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยได้มีการก่อตั้ง
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคปลาที่มีเครื่องมือพ้ืนฐานและวัสดุที่จ าเป็นเพียงพอสามารถด าเนินการได้ มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัย ให้ค าแนะน าด้านการป้องกันรักษาโรค ในระดับพ้ืนฐาน       
มีบุคลากรดูแลเครื่องมือโดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่จะท าให้ไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการ อาทิ  “การลด
ปริมาณการตายของปลา รวมทั้งเพ่ิมอัตราการบริโภคอาหารโปรตีนให้ได้ตามมาตรฐานสากลและถูกหลักอนามัย” 
ได้ ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญ คือ 
หน่วยงานนี้ เป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบด้านโรคสัตว์น้ าของ สปป.ลาวทั้งประเทศ จึงมีความจ ากัดท้ังในด้าน
การเข้าถึงของเกษตรกร และคงไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึงหากเกษตรกรต้องการมาใช้บริการจริง 
จ านวนบุคลากรมีจ ากัด และยังไม่ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มที่ จากการสัมภาษณ์พบว่า ใน ๑ ปี จะมีตัวอย่างส่ง
มาให้ตรวจเพียงประมาณ ๑๐ ตัวอย่าง ซึ่งน้อยมาก  นอกจากนั้นนักวิชาการก็ไม่มีงบประมาณที่จะออกไป
สังเกตการณ์หรือเก็บตัวอย่างปลาจากฟาร์มมาตรวจ 
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิชาการไม่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาต่อ ส่วนใหญ่
เมื่อกลับไปแล้วเปลี่ยนหน้าที่ หรือย้าย โดยไม่ได้ปฏิบัติงานที่ได้ฝึกฝนมา 



๑๔ 
 

 
 

เกษตรกรยังไม่ได้พ่ึงพานักวิชาการมากนัก อาจเนื่องจากการที่นักวิชาการไม่ได้ออกไปเก็บข้อมูลหรือเยี่ยมเยียน
ฟาร์ม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่มีบุคลากรน้อย และไม่มีภารกิจชัดเจนที่ต้องไปฟาร์ม 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล สปป.ลาว  
จัดตั้งศูนย์ในลักษณะเดียวกันนี้เพ่ิมเติมครอบคลุมทุกภูมิภาค (หรือในภูมิภาคที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหนาแน่น) 
จัดสรรบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด้านโรคปลาเพิ่มเติม และมีเส้นทางความก้าวหน้า (career path)  ที่ชัดเจน 
ส่งเสริมให้มีการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือการวางแผนป้องกัน/รักษาโรคปลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การวิจัยจะท าให้นักวิชาการมีกิจกรรมต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ได้ใกล้ชิดกับเกษตรกร 
ควรส่งเสริมให้มีการท างานในลักษณะเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีได้
เต็มที่ ในขณะเดียวกันบุคลากรก็จะได้เรียนรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาเครื่องมือในระยะยาว 
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย 
  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นการสร้างทั้งบุคลากรและเครื่องมือที่จ าเป็นไปพร้อมกัน จากการประเมินพบว่า 
ฝ่ายลาวมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง และต้องการให้มีความร่วมมือในลักษณะนี้เพ่ิมข้ึน จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. เห็นสมควรมีความช่วยเหลอืลักษณะนี้ต่อไปอีก 
๒. ควรมีเงื่อนไขที่ก าหนดให้ผู้ร่วมโครงการต้องปฏิบัติงานในด้านที่ฝึกอบรม/ศึกษามาต่อเนื่อง 
๓. การกระตุ้นให้ฝ่ายลาวมีความเข้มแข็งในด้านนี้อย่างจริงจัง สามารถท าได้โดยการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย 
- ลาว ซึ่งจะเป็นการติดตามและกระตุ้นโดยทางอ้อม  
๔. ควรสนับสนุนเครื่องมือและการอบรมในระดับที่สูงขึ้น เช่น การวินิจฉัยโรคถึงระดับชนิด การศึกษาพยาธิวิทยา 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

๒. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 
 
     ๑) ข้อมูลโครงการ 
         ที่มาของโครงการ 
         สืบเนื่องจากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย  - ลาว ครั้งที่ ๑๖ และบันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป .ลาว ได้มีการด าเนินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว เนื่องจากปัจจุบัน 

  ) ื่องจากปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิจัยโรคปลาใช้อุปกรณ์วิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการโรคสัตว์ หากอาคารหอ     วิจัย
แห่งชาติของกรมเลี้ยงสัตว์และประมงของ สปป.ลาว แล้วเสร็จ เห็นควรให้มีการแบ่งแยกห้องปฏิบัติการระหว่าง

การวิเคราะห์โรคสัตว์และโรคปลา (  
      ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นี้เป็นห้องปฏิบัติการระดับประเทศแห่งเดียวใน สปป.ลาว  
ที่ใช้เพื่อตรวจคุณภาพอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ๘ โรงงานภายใน สปป  .ลาว และตรวจคุณภาพ
อาหารสัตว์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยส่วนมากจะน าเข้ามาจากประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ สปป  .ลาว ไม  ่มี

ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ที่ฝ่ายลาวใช้อยู่เป็นอุปกรณ์ท่ีประเทศผู้ให้ได้ให้มามากกว่า ๒๐ ปีแล้ว จึงท า
ให้ไม่สามารถตรวจคุณภาพอาหารสัตว์ได้ตามมาตรฐานสากลและทันต่อความต้องการ โดยที่ผ่านมา มีตัวอย่างที่
หน่วยงานต่าง ๆ ขอให้ห้องปฏิบัติการฯ ตรวจสอบประมาณ ๕๐ ตัวอย่างต่อเดือน เพ่ือตรวจสอบหาสาร Alpha 
toxin และยาตกค้างต่าง ๆ  แตห่้องปฏิบัติการไม่สามารถตรวจสอบได้ทันเนื่องจากเครื่องมือไม่ทันสมัย ดังนั้น 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ฝ่ายไทยจัดหาให้จะสามารถท าให้ฝ่ายลาวมีศักยภาพในการตรวจสอบได้มากขึ้น นอกจากนี้ ห้อง
ปฏิบัติการฯ นี้ตั้งอยู่ที่ส านักงานใหญ่ของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ ท าให้สามารถเป็น
ศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ สปป  .ลาว ได้ในอนาค ต 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
    การสนับสนุนให้ สปป.ลาว สามารถควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว หมู ไก่ และ
ปลา เพื่อให้ผู้บริโภคใน สปป  ลาว  สามารถบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัย ดังนั้น ห้องปฏิบัติการนี้จะมี 
นัยส าคัญต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคใน สปป  .ลาว  
ต่อไป 
ระยะเวลาโครงการ 
      ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙   
  งบประมาณโครงการ 
      ประมาณ ๕,๔๖๓,๗๙๐ บาท  
 แผนงานโครงการ 



๑๖ 
 

 
 

     ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง ระหว่างปี ๒๕๕๕  - ๒๕๕๙ 
แผนงานการอบรมการใช้เครื่องมือ พร้อมการติดตั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๙( 
 แผนงานการพัฒนาบุคลากร  
๓ .๑ ให้ทุนศึกษาปริญญาโทในหล  ักสูตรโภชนาการอาหารสัตว์ ระหว่างปี ๒๕๕๗  - ๒๕๕๘ 
๓ .๒ จัดฝ  ึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น ๒ ด้าน คือ 
๑  (การใช้อุปกรณ์ในห้องวิจัยส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และการตรวจหา  
                     สารพิษในอาหารสัตว์ เช่น ไซยาไนต์ 
๒  (การวิเคราะห์สาร อาหารสัตว์และสารพิษในอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – 
                    ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๓( จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรภายใน สปป  .ลาว ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๙ 
(๖ (แผนงานการติดตามและประเมินผล ในปี ๒๕๖๐ 
(๗) หน่วยงานด าเนินงาน 
     ฝ่ายไทย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ฝ่ายลาว: กรมเลี้ยงสัตว์และการประมง 
 
๒) เหตุผลส าคัญของการประเมินโครงการ 
 การประเมินผลโครงการจะท าให้ทราบระดับความส าเร็จของกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในโครงการ และความยั่งยืนของโครงการ 
 
๓) วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
 ในการศึกษาวิเคราะห์ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๑ เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 ๓.๒ การใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายหลังโครงการสิ้นสุด 
  ๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
  ๓.๔ ผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ และผลกระทบที่ไม่ได้คาดหวังจากการด าเนินโครงการ 
  ๓.๕ ข้อเสนอแนะ การขยายผลโครงการฯ และความยั่งยืนของโครงการ 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

๔) ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าซวง แขวง
เวียงจันทน์ และบ้านเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง 
 
๕) ระยะเวลาการประเมิน 
 ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๖) วิธีการประเมิน 
เข้าพบ Mrs. Khemphone Homrasmy รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อทราบความคิดเห็นต่อโครงการ 
(วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการฝ่ายลาว 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ที่เป็นที่ตั้งเครื่องมือ  
โดยการประเมินโครงการได้พิจารณาส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
๑ .การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง (๒๕ คะแน( 
๒ .การอบรมการใช้เครื่องมือ พร้อมการติดตั้ง (๒๕ คะแนน( 
๓ .การพัฒนาบุคลากร 
๓.๑ ให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรโภชนาการอาหารสัตว์ จ านวน ๒ ทุน (๒๕ คะแนน( 
๓.๒ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นและการจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรภายใน (๒๕ คะแนน( 
- การใช้อุปกรณ์ในห้องวิจัยส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และการตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว์ 
- การวิเคราะห์สารอาหารสัตว์และสารพิษในอาหารสัตว์ 
- จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรภายใน สปป .ลาว  

การเข้าพบสมัภาษณ์ Mrs. Khemphone Homrasmy รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตวแ์ละประมง 



๑๘ 
 

 
 

 คะแนนการประเมินในแต่ละหัวข้อรวม ๑๐๐ คะแนน หรือคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 
๗) ผลการประเมิน โดยภาพรวมโครงการประสบผลส าเร็จร้อยละ ๗๐ 
๑ .การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง (๒๕/๒๕ คะแนน( 
๒ .การอบรมการใช้เครื่องมือ พร้อมการติดตั้ง (๒๕/๒๕ คะแนน( 
๓ .การพัฒนาบุคลากร 
๓.๑ ให้ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรโภชนาการอาหารสัตว์ จ านวน ๒ ทุน (๐/๒๕ คะแนน( 
๓.๒ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น (๒๐/๒๕ คะแนน( 
 
 
  



๑๙ 
 

 
 

 
รายละเอียดในการประเมินในแต่ละด้าน 
 ประสิทธิภาพ: จากการด าเนินโครงการ ทาง สปป .ลาว ได้รับงบประมาณ ๕,๗๘๖,๕๒๓ บาท  ได้มีการ
ด าเนินการดังนี้ 
การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง  
สามารถด าเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ครบ  รวมทั้งหมด ๒๑ รายการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถ
ใช้วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างครบถ้วน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมการใช้เครื่องมือ พร้อมการติดตั้ง 
ภายหลังการด าเนินการติดตั้งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ได้มีการอบรม    การใช้เครื่องมือต่าง 
ๆ จากบริษัทที่มาติดตั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการวิเคราะห์สามารถใช้เครื่องมือในการปฏิบัติ  การวิเคราะห์ /ทดสอบ
ได้ 
การพัฒนาบุคลากร 

   

   



๒๐ 
 

 
 

ให้ทุนการศ ึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๒ ทุน ไม่ประสบผลส าเร็จทั้ง ๒ ทุน )สอบไม่ผ่าน(  
- การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นและการจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรภายใน  ได้มีการด าเนินการจัดฝึกอบรม

ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานวิเคราะห์อาหารสัตว์นั้นมีทั้งหมด ๗ คน โดยเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมกลับมานั้นยังไม่
ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ทุกคน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์คือ นายกงตา ซึ่งได้รับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ 
 ประสิทธิผล: การด าเนินโครงการดังกล่าวนี้ท าให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
ใน สปป .ลาว  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานมีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านอาหารสัตว์ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐที่ให้บริการได้อย่างครอบคลุม ท าให้ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยของ
อาหารสัตว์ในประเทศลาวได้  เจ้าหน้าปฏิบัติงานมีความรู้ที่ถูกต้องในวิเคราะห์ทางด้านอาหารสัตว์และการดูแล
รักษาเครื่องมือ รวมถึงผู้ดูแลห้องปฏิบัติการที่สามารถน าความรู้ต่าง ๆ มาด าเนินงานต่อได้  
ผลกระทบ: โครงการนี้ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการในการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ของภาครัฐที่
ทันสมัยที่สุดในประเทศ สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทางด้านการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้ง
สารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ยกระดับและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์ให้ผู้ใช้อาหารสัตว์ในประเทศได้สินค้าที่ดี
มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารตกค้างอันจะส่งผลถึงผู้บริโภค   
 ความสอดคล้อง:  การด าเนินงานโครงการนี้มีการด าเนินการที่สอดคล้องต่อความต้องการของหน่วยงาน
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ขอรัฐบาลลาว ซึ่งทางประเทศลาวได้มีการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว์แล้ว แต่ยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นและเครื่องมือที่มีอยู่ได้ใช้งานมานาน การที่ประเทศลาวได้รับการ
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวท าให้มีการยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ และเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การให้ความรู้ทางวิชาการท่ีถูกต้องโดยการอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการ
ให้ความช่วยเหลือที่เป็นรากฐานที่ส าคัญในการวิเคราะห์ที่จะด าเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 ความยั่งยืน:  จากการได้รับครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการนั้น ทาง
หน่วยงานได้มีการน าความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติงานจริง  โดยมีการให้บริการในรูปแบบการเก็บค่าบริการ
และการให้เปล่าบางกรณี  ท าให้หน่วยงานสามารถมีรายได้กลับเข้ามาเพ่ือน าไปจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีในการ
ด าเนินการต่อไปได้ สามารถพ่ึงพาตนเองในการด าเนินการต่อไปในอนาคตได้ 
 
๘. ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ 
  ๑) จากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน พบว่า วิธีการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์  ใช้วิธีการ
ตามมาตรฐานสากล อาทิ AOAC หรือ ISO  ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐาน แต่การด าเนินการวิเคราะห์นั้น     ยังไม่มี



๒๑ 
 

 
 

การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ /ทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้น เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ ของผล
วิเคราะห์ให้มีความถูกต้องและแม่นย าในทุก ๆ ครั้งที่ปฏิบัติการวิเคราะห์  ทางห้องปฏิบัติการควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติม  หรือได้รับค าแนะจากผู้มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์  ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อไป 
๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น จ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาเป็นประจ าเพ่ือให้เครื่องมือดังกล่าวสามารถ
ใช้งานได้นานมากข้ึน  ควรมีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือหลักต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จากบริษัทที่ติดตั้งหรือ
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและบ ารุงรักษา  
๓) จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ทดสอบทั้งหมด ๗ คน  โดยมี      ผู้ออกไป
สุ่มตัวอย่าง ๑ คน และผู้ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ ๑ คน ดังนั้น จึงมีผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์ประจ า จ านวน ๕ คน  มี
รายการวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการประมาณ ๑๐ กว่ารายการ โดยมีตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์ประมาณ     ๑๕ – ๒๕ 
ตัวอย่าง /เดือน ถือว่ามีปริมาณน้อย  หากทางห้องปฏิบัติการสา มารถให้บริการได้เพ่ิมมากกว่านี้จะท าให้มีต้นทุนใน
การวิเคราะห์ลดลง  
๔) จากข้อมูลการให้บริการ ตัวอย่างที่ส่งเข้ามาวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นอาหารสัตว์ โดยผู้ผลิตอาหารสัตว์หรือผู้น าเข้า
อาหารสัตว์ จึงมีต้องมีการส่งวิเคราะห์ ๔ รายการ ที่ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน และเยื่อ
ใย แต่ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบยังไม่มีมาตรฐานที่ต้องวิเคราะห์อย่างชัดเจน หากทางหน่วยงานรัฐบาลลาวได้มี
การร่างมาตรฐานวัตถุดิบอาหารสัตว์หลัก ๆ ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และก าหนดเป็นมาตรฐาน  จะท าให้เป็น
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในประเทศได้ และยังเป็นแนวทางในการเพ่ิมรายได้ให้หน่วยงานมา
ด าเนินกิจกรรมต่อไปได้โดยไม่ต้องพ่ึงงบประมาณรัฐ  
นอกจากนี้ วัตถุดิบอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์ที่ด้อยคุณภาพส่วนใหญ่มิได้มาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ถูกต้อง 
แต่มักพบในส่วนการน าเข้าท่ีนอกเหนือการควบคุม หากมีการจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว์ในการสุ่มเก็บตามฟาร์ม ก็จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับและมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารสัตว์
ได้เพ่ิมข้ึน 
  
ดังนั้น หากมีการด าเนินการความช่วยเหลือระหว่างประเทศในอนาคต ควรเป็นความช่วยเหลือทางด้านวิชาการใน
การจัดท ามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ และมาตรฐานด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งการสนับสนุน
ดังกล่าวมิต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการมากนัก  
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

คณะผู้ประเมิน 

 

โครงการ รายชื่อ หน่วยงาน 
๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
โรคปลา     (ระหว่างวันวห่ ๒๐ –  
๒๓ มกราคม๒๕๖๒ 

๑. ศาสตราจารย์อุวัยรัตน์ ณ นคร 
๒. นางสาวรัตติกาล หวังสุข 
๓.  นางสาวพัชรา โกศินานนว์ 
 

 .มหาวิวยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒ .มหาวิวยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓  .กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเวศ 

๒. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
    วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  
    (ระหว่างวันวห่ ๒๓ –  ๒๖ 
มกราคม 
     ๒๕๖๒) 
 

๑ .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเลอชาติ  .
บุเเอก 
๒ .อาจารย์ วราพันธุ์ จินตณวิชเ์  
 
๓ .นางสาวพัชรา โกศินานนว์ 
 
 
 

๑ .
 มหาวิวยาลัยเกษตรศา
สตรว์ิวยาเขตก าแพงแสน 
๒ .
 มหาวิวยาลัยเกษตรศา
สตรว์ิวยาเขตก าแพงแสน 
๓  .กรมความร่วมมือระหว่าง   
    ประเวศ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 

 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น "โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์"  
๑  .เครื่องมือ /อุปกรณ์ ทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับจากโครงการ  

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
 
๒  .จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบ.................................................คน  
๓  .หลักสูตรที่ได้มีการอบรม  /การพัฒนาบุคลากร ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
๔  .รายการที่ให้บริการวิเคราะห์  /ตรวจสอบ จ านวน................................รายการ  
ระบุรายการวิเคราะห์ พร้อมวิธีอ้างอิง 

...................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  



๒๕ 
 

 
 

....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

๕  .มีการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์  /ทดสอบ ด้วยวิธีการใด )สามารถตอบได้มากกว่า ๑ อย่าง( 

     Blank      Duplicate      QC sample      Recovery     อ่ืนๆ ระบุ........................................... 
๖  .จ านวนตัวอย่างที่มาขอรับบริการวิเคราะห์/ทดสอบ .....................................ตวัอย่าง/เดือน  
๗  .ชนิดของตัวอย่างที่มาขอรับบริการโดยประมาณต่อเดือน  
 ๗.๑ วัตถุดิบอาหารสัตว์ .....................................ตัวอย่าง/เดือน       
 ๗.๒ อาหารส าเร็จรูป ........................................ตัวอย่าง/เดือน   
 ๗.๓ อาหารหยาบ  )หญ้า ,ใบพืช........................................ (ตัวอย่าง/เดือน   
      ๗.๔ อ่ืนๆ ระบุ ............................................................ตัวอย่าง/เดือน   
 
 


