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ส
วนที่ 1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยยอ 
 โครงการ Training course on innovative approaches in aquaculture ดําเนินการโดยองค�การเพ่ิมผลผลิตแหง
เอ เ ชีย  Asian Productivity Organization (APO) ร วม กับ National Productivity Organization และ Central Fisheries 
Research Institute, Ministry of Agriculture and Forestry แ ล ะ  Ministry of Industry and Technology, Republic of 
Turkiye and the APO Secretariat ประเทศตุรกี เปXนเจYาภาพในการจัดอบรมผานชองทางออนไลน� Digital Multi Country 
(DMC) เนื่องจากสถานการณ�โควิด-19 ทําใหYผูYเขYารวมโครงการและผูYเช่ียวชาญไมสามารถเดินทางไปยงประเทศตุรกีไดY การ
ฝcกอบรมนี้เนYนการพัฒนาผูYเขYาอบรมใหYมีความรูYความเขYาใจเก่ียวกับ การพัฒนาของนวัตกรรมตาง ๆ ในการเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา ท้ังใน
เรื่องของสถานการณ� การพัฒนา การประยุกต�ใชYในงานท่ีเก่ียวขYองตาง ๆ เชนดYานวิศวกรรม ปรับปรุงพันธุ� อาหาร เปXนตYน 
นอกจากนี้ ยังถือเปXนเวทีแบงปfนแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนากลยุทธ�ของผูYเช่ียวชาญจากประเทศตาง ๆ อีกดYวย 
 การจัดฝcกอบรมดําเนินการเปXนเวลา 4 วัน ระหวางวันท่ี 2-5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30-15.30 น. ตามเวลาประเทศ
ไทย โดยมีผูYเช่ียวชาญ 3 คน จาก 2 ประเทศ และผูYรวมอบรมจํานวน 38 คน จากกลุมประเทศ สมาชิก APO 
โดยในสวนของกําหนดการของการฝcกอบรมแสดงไวYดัง Table 1 และ Figure 1 
 
Table 1 Digital multicounty training course on innovative approaches in aquaculture 
Days Details Speaker 
1 Opening session CFRI/ NPO Turkiye/ CERI 
 APO introduction and course objectives Kenji Watanabe/ APO Secretriat 
 Session 1: current status of cage 

aquaculture systems 
Prof.Dr. Daisuke Kitazawa 

 Session 2: fed culture in Japan Dr. Junya Hogano 
 Group work  
   
2 Session 3: genetic conservation of fish 

stocks  
Dr. Rafet Çağrı Öztürk 

 Session 4: numerical simulations of the 
environment around farming sites 

Dr. Daisuke Kitazawa 

 Group work  
   



3 Session 5: carrying capacity of farming 
sites and sustainability  

Dr. Daisuke Kitazawa 

 Session 6: unfed culture in Japan Dr. Junya Higano 
 virtual field visit: video presentation 

(population genetic laboratory practice) 
Dr. Rafet Çağrı Öztürk 

   
4  Session 7: comprehensive strategy to 

tuna aquaculture into a growth industry 
in Japan 

Dr. Junya Higano 

 Session 8: genetic selection in 
aquaculture 

Dr. Rafet Çağrı Öztürk 

 Group work  
 Closing session:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Figure 1 APO participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 2 บทสรุปเนื้อหาสําคัญสําคัญจากการบรรยายของผูYเช่ียวชาญ 
 
Prof.Dr. Daisuke Kitazawa 
 
Current status of cage aquaculture systems (Figure 2) 
มุงเนYนไปท่ีสถานการณ�ดYานระบบการเล้ียงสัตว�น้ําของประเทศญ่ีปุ|น และการประยุกต�ใชYเทคโนโลยีของระบบการเล้ียงท้ังระบบการ
เล้ียงบนฝf}ง (land-based aquaculture) และระบบการเล้ียงนอกฝf}ง (Cage aquaculture systems) ของญ่ีปุ|น ตัวอยางเชน 
-การออกแบบกระชังเล้ียงปลา (Design of cages) กลาวถึงรูปแบบกระชังท่ีใชYในการเล้ียงปลาของตางประเทศ และประเทศญ่ีปุ|น 
-การใชYเทคโนโลยีของระบบการเล้ียงในทะเล (Coastal aquaculture technology) 
-ปfญหาดYานสภาพแวดลYอม (Environmental issues) 
-นวัตกรรมสําหรับการเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา (Innovative aquaculture)  



-เรื่องท่ีเก่ียวขYองกับอนาคต  
 

(a) 

(b) 
Figure 2 Current status of cage aquaculture systems with (a) wide variety of cages and (b) aquaculture 
technology 
Numerical simulations of the environment around farming sites (figure 3) 
นําเสนอเก่ียวกับการคาดการณ�ปfญหาดYานสภาวะแวดลYอมท่ีจะสงผลกระทบตอการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าในรูปแบบตาง ๆ ของประเทศ
ญ่ีปุ|น รวมท้ังการใชYตัวแบบทางคณิตศาสตร�ในการทํานายท่ีมีสวนเก่ียวขYอง 
 



 (a) 

 (b) 
Figure 3 Numerical simulations of the environment around farming sites with (a) environmental problems and 
(b) time variations in daphnia 
 
Carrying capacity of farming sites and sustainability (Figure 4) 
อธิบายเก่ียวกับแบบจําลองท่ีใชYในการสรYางหาจุดสมดุลระหวางความตYองการใชYประโยชน� (กําลังผลิตสูงสุดของสัตว�นํ้า) และ
สภาพแวดลYอม เพื่อใหYสามารถดําเนินการเพาะเล้ียงสัตว�น้ําไดYอยางยั่งยืน กลาวคือการใชYแบบจําลองในการคาดการณ�ส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนจากระบบการเล้ียง ในกรณีของการใชYกําลังผลิตสูงสุด (Maximum carrying capacity) ตามกําลังของเทคโนโลยีที่สามารถ
ใชYไดY เชน ของเสียในรูปแบบตาง ๆ เชน Chemical Oxygen Demand (COD), Sediment Oxygen Demand (SOD), SSC 



(Sediment Sulfide Concentration). EC (Electrical Conductivity) , และ Total Organic Carbon (TOC) ซึ่ งจะสงผลตอ
สภาพแวดลYอม รวมท้ังวิธีการจัดการ  
 

(a) 

(b) 
Figure 4 Carrying capacity of farming sites and sustainability with (a) production estimation and (b) waste 
production estimation  
 
Dr. Junya Higano 

 
Fed culture in Japan (Figure 5) 
อธิบายเก่ียวกับวิวัฒนาการและการทําอาหารสําหรับสัตว�นํ้าในประเทศญ่ีปุ|น และการเล้ียงโดยใชYอาหารเม็ด โดยจะมุงเนYนไปท่ี
รูปแบบการใหYอาหารและการเล้ียงในกุYง และกลุมปลาท่ีไดYรับความนิยมเล้ียงในญ่ีปุ|นเปXนหลักคือ Yellow tail, Red sea bream, 
Blue fin tuna รวมท้ังอธิบายปfญหาในการเล้ียงปลาดังกลาวท่ีเกิดจากการใชYอาหารเม็ดสําเร็จรูป รวมท้ังวิธีการป�องกันและแกYไข 
 



 
Figure 5 Fed culture in Japan (feeding) 
 
Unfed culture in Japan (Figure 6) 
นําเสนอเก่ียวกับกลุมสัตว�นํ้าท่ีเล้ียงโดยไมตYองใหYอาหาร ชนิดหลัก ๆ ของญ่ีปุ|นไดYแก หอยเชน Oyster, Scallop, Clam และ 
สาหรายทะเล (Sea weed culture) โดยอธิบายถึงวิวัฒนาการดYานการเล้ียง เทคโนโลยีที่ใชYในการเล้ียง และปfญหาท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังวิธีการแกYไข 

 
Figure 6 Unfed culture in Japan (problems of pearl oyster culture) 
Comprehensive strategy to turn aquaculture into a growth industry in Japan (Figure 7) 
-กลาวถึงสถานการณ�ดYานการเพาะเล้ียงสัตว�น้ําและการบริโภคสัตว�น้ําของญ่ีปุ|น เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เชน เกาหลีใตY, 
สหรัฐอเมริกา, นอร�เวย�, จีน, อินเดีย เปXนตYน  
-ความตYองการทางการตลาดจากผลิตภัณฑ�ที่ไดYมาจากการเพาะเล้ียงสัตว�น้ําในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังทิศทางของตลาดสัตว�นํ้าใน
ญ่ีปุ|น และการประยุต�ใชYเทคโนโลยีที่เก่ียวขYอง 



 
Figure 7 Comprehensive strategy to turn aquaculture in to a growth industry in Japan (outline of fisheries and 
aquaculture industries in Japan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Rafet Çağrı Öztürk 
 
Genetic Conservation of Fish Population (Figure 8)/ Genetic Selection in Aquaculture (Figure 9) 
 
นําเสนอเก่ียวกับการใชYขYอมูลพันธุ�ประวัติในการประมาณคาความหลากหลายทางพันธุกรรมในปลาโดยมีรายละเอียดท่ีคลอบคลุม
เก่ียวกับ 
-วิวัฒนาการโดยสังเขปของส่ิงมีชีวิต 
-ความหลากหลายหลัก ๆ ของส่ิงมีชีวิต 



-วิวัฒนาการในการศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
-ยกตัวอยางวิธีการศึกษาความหลากหลาย และปรับปรุงพันธุกรรมสําหรับการเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา เชน Marker assisted selection 
(MAS) และ Genomic selection (GWA) 
 

 
Figure 8 Genetic conservation of fish population 

 

 
Figure 9 Genetic selection in aquaculture 


