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Upstream research unit (โรงงานต้นแบบผลิตอาหารสัตว์น ้า, Pilot Plant)



วัตถุประสงค์การอบรม
• รู้จักและจ าแนกชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าได้

• รู้ความส าคัญของวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าแต่ละประเภท

• รู้จักวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์น้ าด้วยหลักโภชนาการอาหารสัตว์น้ าได้

• สามารถค านวณปริมาณสารอาหารที่ส าคัญ (โปรตีน ไขมัน) ในสูตรอาหารสัตว์น้ าเบื้องต้นได้ (แนวทางการลดต้นทุน)



หัวข้อการอบรม
• ประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ า

• บทบาทส าคัญของวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ าแต่ละประเภท

• การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์น้ าด้วยหลักโภชนาการอาหารสัตว์น้ า

• การค านวณปริมาณสารอาหารที่ส าคัญ (โปรตีน ไขมัน) ในสูตรอาหารสัตว์น้ าเบื้องต้น แนวทางการลดต้นทุน



ประเภทของวัตถุดิบหลักในอาหารสตัว์น ้า (Major Aquafeed Ingredients)

• แหล่งโปรตีน (Protein ingredient) มีโปรตีน มากกว่า ………………. เปอร์เซ็นต์

• แหล่งพลังงาน (Energy source) มีโปรตีน น้อยกว่า ………………. เปอร์เซ็นต์

โปรตีน 65% โปรตีน 48% โปรตีน 10%

ปลาป่น (Fishmeal) 
กากถั่วเหลือง

(Dehulled soybean meal) 
ปลายข้าว (Broken rice) 



แหล่งโปรตีน (Protein ingredients)
• โปรตีนจากสัตว์ (Land animal proteins และ Marine animal proteins)

• ผลพลอยได้ (Byproducts) หรือของเสีย (Wastes) จากการแปรสภาพและตัดแต่ง (โรงฆ่า โรงช าแหล่ะ) เช่น หัว เครื่องใน เลือด ขน 
กระดูก เป็นต้น

• โปรตีนจากพืช (Plant proteins)
• ผลิตภัณฑ์ร่วม (Co-products) ได้จากการอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปและสกัด (โรงงานสกัดน้ ามัน โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เป็นต้น)

ขนไก่ (Feathers) เลือดป่น (Blood meal)

ผลพลอยได้ มีการวางแผนเพื่อก าจัด มีกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อก าจัด (ตั้งใจที่จะก าจัดออก)



แหล่งโปรตีน (Protein ingredients)
• โปรตีนจากสัตว์ (Land animal proteins และ Marine animal proteins)

• ผลพลอย (Byproducts) ได้จากการแปรสภาพและตัดแต่ง (โรงฆ่า โรงช าแหล่ะ) เช่น หัว หาง ก้าง เครื่องใน เลือด ขน เป็นต้น

• โปรตีนจากพืช (Plant proteins)
• ผลิตภัณฑ์ร่วม (Co-products) ได้จากการอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปและสกัด (โรงเบียร์ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงาน

สกัดน้ ามัน เป็นต้น)

ผลิตภัณฑ์ร่วม มีการวางแผนเพื่อผลิต มีกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิต (ตั้งใจที่จะผลิตขึ้นมา)



แหล่งโปรตีนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น ้า
(Protein ingredients in Aquafeed industry)

รู้หรือไม่อาหารกุ้งอาหารปลา
Q แหล่งโปรตีนจากสัตว์ใช้เท่าไหร่?
A ใช้ระหว่าง 40–50% (ผสมกันระหว่าง LAP และ MAP)

Q แหล่งโปรตีนจากพืชใช้หรือไม่?
A ใช้ระหว่าง 20–30%
(กากถั่วเหลือง ดีดีจีเอส Corn gluten meal)

Q ไม่ใช้โปรตีนจากพืชได้ไหม?
A ได้ แต่ต้องค านึงถึงกายภาพเม็ดอาหาร (การคงตัวในน้ า)

Q ท้าไมคงตัวในน ้าไม่ดี
A เพราะโปรตีนจากสัตว์มีปริมาณไขมันสูง (มากกว่า 8–16%) ไขมันขัดขวางกระบวนการ Gelatinization (ท าให้เม็ดแป้งไม่สุก)

แหล่งโปรตีน (Protein ingredients) 40–50%



ประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์น ้า (Aquafeed ingredients) อยู่ในประเภทใด?

• แหล่งโปรตีน (Protein ingredient)

• แหล่งพลังงาน (Energy source)

• สารเสริมอาหาร (Feed supplement และ Feed additive)

โปรตีน 14%โปรตีน 2%โปรตีน 0%



แหล่งพลังงาน (Energy sources)
• คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates) 

• ธัญพืช (Grains and byproducts) พืชหัว (Tuber crops) 

• น้ ามัน (Oils)
• น ้ามันพืช (Vegetable oils) และน ้ามันปลา (Fish oil) 

น ้ามันปลา (Fish oil)

แหล่งของพลังงาน
แหล่งของกรดไขมัน โอเมก้า 3 และโอเมก้า 6
(Alpha-Linolenic (n-3), Linoleic (n-6), EPA และ DHA)
แหล่งวิตามิน A (Retinol) และ E (Alpha Tocopherol)

น ้ามันพืช (Soybean oil)

น ้ามันพืช
(Crude rice bran oil)

แหล่งของพลังงาน
แหล่งของเม็ดแป้ง (Starch)
แหล่งของกลูเตน (Gluten)
เป็นสารเหนียวตามธรรมชาติ (Natural binder)

ธัญพืช และพืชหัว (Grains and tuber crops)



แป้งสาลีในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น ้า
(Wheat flour in Aquafeed industry)

รู้หรือไม่อาหารกุ้งอาหารปลาใช้แป้งสาลี
Q ท้าไมต้องใช้?
A ใช้เป็นสารเหนียว (Natural Pellet Binder) เป็นแหล่งพลังงาน
Q ไม่ใช้ได้ไหม?
A ไม่ได้
Q ท้าไมไม่ได?้
A อาหารไม่เป็นเม็ด เป็นผงฝุ่น ไม่คงตัวในน้ า 
Q แป้งสาลีในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีกี่ชนิด?
A มีสามชนิดหลักๆ คือแป้งกลูเตน 32, 34 และ แป้งกลูเตน 36% (กลูเตน 28 ราคาไม่แตกต่างจาก 32 กลูเตน 38 ราคาแพง
โปรแกรมไม่เรียกเข้าสูตร)
Q ปริมาณแป้งที่ใช้ในสูตรอาหารกุ้งใช้เท่าไหร่? A แป้งสาลีใช้ระหว่าง 20–34%
1. อาหารจมน้ าจากเครื่อง Extruder (Extruded sinking 6–8% เม็ดแป้ง, starch) ต้องใช้แป้ง 8–11% ในสูตรอาหาร
2. อาหารจมน้ าจากเครื่อง Pelleting (Pelleted sinking 15–25% เม็ดแป้ง, starch) แป้งสาลี 20–34% ในสูตรอาหาร

แป้งสาลี มีเม็ดแป้ง (Starch) 75%



ประเภทของวัตถุดิบรองในอาหารสตัว์น ้า (Minor Aquafeed Ingredients)

• วัตถุเสริมสารอาหาร (Feed supplement) เพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritive value)

• วัตถุเติมแต่ง (Feed additive) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product value)

วิตามิน และแร่ธาตุ (Vitamins and minerals



ประเภทของวัตถุดิบรองในอาหารสัตว์น ้า (Minor Aquafeed Ingredients)

• วัตถุเสริมสารอาหาร (Feed supplement) เพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritive value)

• วัตถุเติมแต่ง (Feed additive) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product value)



ประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์น ้า (Aquafeed ingredients) อยู่ในประเภทใด?

• แหล่งโปรตีน (Protein ingredient)

• แหล่งพลังงาน (Energy source)

• วัตถุเสริมอาหาร (Feed supplement)

• วัตถุเติมแต่ง (Feed additive)



สารเหนียวในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น ้า (Feed additive)
(Binders in Aquafeed industry)

รู้หรือไม่อาหารกุ้งอาหารปลาใช้สารเหนียว
Q ท้าไมต้องใช้?
A วัตถุดิบยึดเกาะกันสามารถอัดออกมาเป็นเม็ดได้
Q ไม่ใช้ได้ไหม?
A ได้ แต่ไม่แนะน า
Q สารเหนียวมีกี่แบบ?
1. สารเหนียวธรรมชาติ (Natural binder) เช่น กลูเตน (Gluten) เม็ดแป้ง (Starch) Wheat gluten meal, Guar gum
2. สารเหนียวสังเคราะห์ (Synthetic binder) เช่น PMC หรือ CMC สารประกอบกลุ่มเมธิลคาร์บาเมต, Lignosulfonate
Q กลูเตนในอาหารกุ้งต้องมีเท่าไหร่ 
A อาหารกุ้งต้องมกีลูเตน ไม่น้อยกว่า 12%
Q แล้วท้าอย่างไร?
A ใช้ แป้งสาลีกลูเตนสูงขึ้น หรือใช้Wheat gluten หรือใช้สารเหนียว (Binder) เช่น กัวกัม (Guar gum) หรือ Poly methyl 
carbamide (PMC) ปกติใช้ Wheat gluten meal ประมาณ 3–5% และสารเหนียว 0.1–0.5%



วัตถุดิบกระตุ้นการกินในอาหารสตัว์น ้า (Palatants/ Marine animal proteins)

• ปลาป่น (Fishmeal) หมึกป่น (Squid meal) เคยป่น (Krill meal) กากกุ้ง (Shrimp head meal)
• น้ านึ่งปลา (Fish solubles หรือ Fish hydrolysates)  
• ตับหมึก (Squid liver paste หรือ Squid liver powder)
• น้ ามันปลา (Fish oil) น้ ามันหมึก (Squid oil)



วัตถุเพิ่มภูมิคุ้มกันและสุขภาพล้าไส้ในสตัว์น ้า (Immune and gut health enhancers )
• พรีไบโอติกส์ (Prebiotic) อาหารของจุลนิทรีย์ เช่น ธัญพืช (Grains), กระเทียม (Garlic), อาร์ติโชค (Artichoke), XOS เป็นต้น
• โปรไบโอติกส์ (Probiotics) จุลินทรียม์ีชีวิต เช่น Bifidobacteria, Bacillus, Lactobacillus, Lactococcus เป็นต้น
• ซิมไบโอติกส์ (Symbiotics) จุลินทรียม์ีชีวิตและอาหารจลุินทรีย์
• โพสไบโอติกส์ (Postbiotics) จุลินทรียม์ีชีวิตและสารอนุพันธ ์(Metabolites) ที่จุลินทรียส์ร้างขึ้น



วัตถุเพิ่มภูมิคุ้มกันและสุขภาพล้าไสใ้นสัตว์น า้ (Immune and gut health enhancers )
• พรีไบโอติกส์ (Prebiotic) อาหารของจุลนิทรีย์ เช่น ธัญพืช (Grains), กระเทียม (Garlic), อาร์ติโชค (Artichoke), XOS เป็นต้น
• โปรไบโอติกส์ (Probiotics) จุลินทรียม์ีชีวิต เช่น Bifidobacteria, Bacillus, Lactobacillus, Lactococcus เป็นต้น
• ซิมไบโอติกส์ (Symbiotics) จุลินทรียม์ีชีวิตและอาหารจลุินทรีย์
• โพสไบโอติกส์ (Postbiotics) จุลินทรียม์ีชีวิตและสารอนุพันธ ์(Metabolites) ที่จุลินทรียส์ร้างขึ้น

Xylooligosaccharide (XOS)



กรอบแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (การย่อย)

• ซุปไก่สกัด (Chicken essence) อาหารเสริมในคนไทย (ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศเกาหลี)
• ย่อยกับ เอนไซม์ (Protease) เช่น น ้านึ่งปลา (Fish Solubles หรือ Fish Hydrolysates) 
• กลุ่มกระตุ้นการกนิอาหาร (Palatant) เช่น Digests ในอาหารสุนขัและอาหารแมว
• เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เกิดผลิตภณัฑต์้นแบบใหมเ่พื่อใช้ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์น้ า



S1 = Autolysis ใช้ endogenous enzyme ย่อยที่ pH 3, 4 hours
S2 = Protease ที่ pH 3, 4 hours
S3 = Autolysis และ Protease ย่อยที่ pH 3, 4 hours
C = Commercial hydrolysate, 4 hours

การทดลองที่ 1 ศึกษากระบวนย่อยและรูปแบบโปรตีนที่ได้จากเครื่องในปลาทะเลด้วยเอนไซม์



S1 = Autolysis ใช้ endogenous enzyme ย่อยที่ pH 3, 4 
hours
S2 = Protease ที่ pH 3, 4 hours
S3 = Autolysis และ Protease ย่อยที่ pH 3, 4 hours
C = Commercial hydrolysate, 4 hours

การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโปรตีนที่ได้จากเครื่องในปลาทะเลด้วยเอนไซม์

S1 มีโปรตีน สูงสุด (16.10%) ในกลุ่ม S แต่มีโปรตีน น้อยกว่า Commercial products (22.7%)
S1 มีไขมัน สูงกว่า (21.43%) Commercial products (2.64%)
S1 มีเถ้า ต่ ากว่า (1.68%) Commercial products (6.33%)



S1 = Autolysis ใช้ endogenous enzyme ย่อยที่ pH 3, 4 hours
S2 = Protease ที่ pH 3, 4 hours
S3 = Autolysis และ Protease ย่อยที่ pH 3, 4 hours
C = Commercial hydrolysate, 4 hours

การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณของกรดอะมิโนที่ได้จากเครื่องในปลาทะเลด้วยเอนไซม์

S1 มี BCAAs สูงกว่า Commercial products
S1 มี Tryptophan สูงกว่า Commercial products
S1 มี Glutamic สูงกว่า Commercial products



กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (การหมัก)

• กากน ้าเต้าหู้ (Okara) ประกอบอาหาร เช่น Unohara ประเทศญี่ปุ่น

• หมักกับ แบคทีเรีย Bacillus nutto เช่น ถั่วเน่าญี่ปุ่น (Nutto) ประเทศญี่ปุ่น

• หมักกับ รา Rhozopus oligosporus เช่น เทมเป้ (Tempeh) ประเทศอินโดนีเซีย

• เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหมเ่พื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ า



การทดลองที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติกากน ้าเต้าหู้เพื่ออกแบบผลิตภัณฑ์

Proximate composition Okara Soybean meal1 Dehulled soybean meal2

Dry matter 97.4 89.0 90.0
Total protein 35.3 49.0 48.5
Total fat 12.4 0.5 0.9
Ash 3.4 6.3 5.8
Nitrogen-free extract 48.9 33.2 44.8
1 นรธัช ประชุม และคณะ (2561)
2 เดชวัฒน์ พูนนวล และคณะ (2562)

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของกากน้ าเต้าหู้ กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันชนิดไม่กะเทาะเปลือก และกากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันชนิดกะเทาะเปลือก (g/100 g)

สรุปผลเบื องต้น

กากน ้าเต้าหู้ มีปริมาณ โปรตีนรวม (35.3 %) น้อยกว่า กากถั่วเหลืองทั้งแบบไม่กะเทาะเปลือก (49.0 %) และแบบกะเทาะเปลือก (48.5 %)

กากน ้าเต้าหู้ มีปริมาณ ไขมันรวม (12.4 %) สูงกว่า กากถั่วเหลืองทั้งแบบไม่กะเทาะเปลือก (0.5%) และแบบกะเทาะเปลือก (0.9 %)



การทดลองที่ 2 ศึกษาวิธีการน้ากากน ้าเต้าหู้มาใช้ประโยชน์

Proximate composition Fermented soybean meal2 Soybean meal1 Dehulled soybean meal2

Dry matter 91.6 89.0 90.0
Total protein 53.5 49.0 48.5
Total fat 1.7 0.5 0.9
Ash 7.0 6.3 5.8
Nitrogen-free extract 29.5 33.2 44.8

1 นรธัช ประชุม และคณะ (2561)
2 เดชวัฒน์ พูนนวล และคณะ (2562)

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของกากถั่วเหลืองหมัก กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันชนิดไม่กะเทาะเปลือก และกากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันชนิดกะเทาะเปลือก (g/100 g)

สรุปผลเบื องต้น

ผลิตภัณฑ์กากถั่วหมัก (Fermented soybean meal)  มีปริมาณโปรตีนรวม (53.5 %) และไขมันรวม (1.7 %) ที่สูงกว่า กากถั่วเหลืองทั้งแบบไม่
กะเทาะเปลือก และแบบกะเทาะเปลือก การใช้จุลินทรีย์หมัก (Fermentation) สามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในกากถั่วเหลืองได้ แต่กากถั่ว
หมักในอุตสาหกรรม ไม่ทราบ เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการ (สิทธิบัตร และเป็นความลับทางการค้า)



การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของกากน ้าเต้าหู้หมักที่ได้จากจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย และรา)

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของกากน้ าเต้าหู้ และกากน้ าเต้าหู้หมักด้วยจุลินทรีย์ (g/100 g)

สรุปผลเบื องต้น

กากน ้าเต้าหู้หมัก (Fermented Okara) ที่ใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย และรา) มีปริมาณโปรตีน และไขมันที่สูงกว่า กากน ้าเต้าหู้ (Okara) การใช้
จุลินทรีย์มาหมัก สามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในกากถั่วเหลืองได้ แต่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่า (โปรตีนรวม) หากเทียบกับ กากถั่ว
เหลืองสกัดน้ ามันแบบไม่กะเทาะเปลือก หรือกากถั่วเหลืองหมักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ า  

Proximate composition Okara Fermented Okara, 
Lactococcus lactis

Fermented Okara,
Bacillus nutto

Fermented Okara, 
Rhizopus 

oligosporus

Dry matter 97.38 ± 0.11 90.84 ± 0.15 87.29 ± 0.00 94.36 ± 0.09
Total protein 35.30 ± 0.02 a 41.49 ± 0.03 c 37.27 ± 0.06 b 37.56 ± 0.15 b

Total fat 12.38 ± 0.21 a 13.73 ± 0.07 a 27.45 ± 0.20 b 13.34 ± 0.98 a

Ash 3.43 ± 0.04 4.04 ± 0.03 4.69 ± 0.04 3.91 ± 0.01
Nitrogen-free extract 48.88 ± 0.11 a 40.74 ± 0.08 c 30.60 ± 0.18 d 45.19 ± 0.11 b



การค้านวณสูตรอาหารและปริมาณสารอาหารที่ส้าคัญ (โปรตีน ไขมัน) เบื องต้น และแนวทางการลดต้นทุน

จ้าเป็นต้องรู้ค่าเคมีของสิ่งที่จะคลุกผสมกับอาหาร
ตัวอย่าง ผสมน้ านึ่งปลา 8% ของอาหาร (80 กรัมต่อกิโลกรัม) ในอาหารกุ้งโปรตีน 
39% อาหารกุ้งจะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่? (เพิ่มอัตราการกินอาหาร)
วิธีท้า สูตรค านวณ = % ที่ใช้ x % โปรตีนของที่ใช/้100

= 8 x 35/100 = 2.8% (โปรตีนเพิ่ม 3.5%)
ดังนั้น อาหารกุ้งมีโปรตีนเพ่ิมขึ้น = 39 + 2.8 = 41.8% (เพิ่ม 2.4 บาท/กก)
ราคาอาหารกุ้ง = 36 + 2.4 = 38.4 บาทต่อกิโลกรัม (ลดต้นทุน 2.40 บาทต่อกิโลกรัม)

กากโอคาระอบแห้ง (Okara)
โปรตีน 35% ตับหมึก (Squid liver paste)

โปรตีน 25%
ราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม

อาหารกุ้ง โปรตีน 39%
36 บาทต่อกิโลกรัม

อาหารกุ้ง โปรตีน 42%
40.8 บาทต่อกิโลกรัม

น ้านึ่งปลา (Fish solubles)
โปรตีน 35%

ราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม



การค้านวณสูตรอาหารและปริมาณสารอาหารที่ส้าคัญ (โปรตีน ไขมัน) เบื องต้นและแนวทางการลดต้นทุน

จ้าเป็นต้องรู้ค่าเคมีของสิ่งที่จะคลุกผสมกับอาหาร
ตัวอย่าง ผสมตับหมึก 5% ของอาหาร (50 กรัมต่อกิโลกรัม) ในอาหารกุ้งโปรตีน 39% อาหารกุ้งจะมีโปรตีนเพิ่มขึ้น
เท่าไหร?่ (เพิ่มอัตราการกินอาหาร)
วิธีท้า สูตรค านวณ = (%ตับหมึกที่ใช้ x %โปรตีนของตับหมึก/100)

= (5 x 25/100) = 1.25%
ดังนั้น อาหารกุ้งมีโปรตีนเพิ่มขึ้น = 39 + 1.25 = 40.25% (ต้นทุนเพิ่ม 1.6 บาทต่อกิโลกรัม)
ราคาอาหารกุ้ง = 36 + 1.6 = 37.6 บาทต่อกิโลกรัม (ลดต้นทุน 1 บาทต่อกิโลกรัม)

กากโอคาระอบแห้ง (Okara)
โปรตีน 35% ตับหมึก (Squid liver paste)

โปรตีน 25%
ราคา 32 บาทต่อกิโลกรัม

น ้านึ่งปลา (Fish solubles)
โปรตีน 35% ราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม

อาหารกุ้ง โปรตีน 39%
36 บาทต่อกิโลกรัม

อาหารกุ้ง โปรตีน 40%
38.6 บาทต่อกิโลกรัม



Upstream research unit (ฟาร์มทดลอง)



Midstream research unit (การแปรรูปผลิตภัณฑ์)



Downstream research unit (ร้านทดลองจ้าหน่ายผลิตภัณฑ)์



วัตถุดิบอาหาร สูตรอาหารสตัว์น ้า และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสัตว์น ้า
(แนวทางการลดต้นทุนสตูรอาหาร) 

ดร.นรธัช ประชุม (ดร.จั๊ม)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมโปรตีนและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Thank you ขอบคุณครับ


