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วนที่ 1 เน้ือหา/องคFความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ 

1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย�อ 
การผลิตอาหารทะเลท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องทุกป& โดยส�วนใหญ�มาจากการผลิตการเพาะเลี้ยง

สัตว�น้ํา ท่ีผ�านมาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําส�วนมากมาจากมาจากการเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ีชายฝ-.งทะเล แต�ในป-จจุบันพบ 
การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในพ้ืนท่ีน้ําจืดมากข้ึน ป-จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคือความก2าวหน2าอย�างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสายพันธุ�ใหม�ท่ีเติบโตเร็วและต2านทานโรคผ�าน
เทคโนโลยีชีวภาพซ่ึงช�วยขยายโอกาสทางการค2าและธุรกิจในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในหลายประเทศ  

ด2 ว ย เ ห ตุ นี้  Asian Productivity Organization (APO) ร� ว ม กั บ  Central Fisheries Research 
Institute, Ministry of Industry and Technology ประเทศตุรเคีย จึงจัดฝVกอบรมหลักสูตร Training Course 
on Innovative Approaches in Aquaculture ผ�านช�องทางออนไลน� Digital Multi Country โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือแนะนําแนวทางและส�งเสริมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเป\นนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา และ 
การเพ่ิมผลผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําและสนับสนุนเศรษฐกิจให2กับประเทศสมาชิก APO โดยวิทยากร
ผู2เชี่ยวชาญด2านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําจากประเทศตุรเคียและประเทศญ่ีปุ_นเป\นผู2ถ�ายทอดองค�ความรู2
เทคนิคและประสบการณ�ในการทํางานด2านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําให2แก�ผู2เข2ารับ 
การฝVกอบรม จํานวน 38 คน จาก 12 ประเทศสมาชิก  

 
1.2 เนื้อหา/องค�ความรู2ท่ีได2จากกิจกรรมต�างๆ 

Session 1: Current status of cage aquaculture systems 
ผู2บรรยาย: Dr. Daisuke Kitazawa  

Professor, Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, Japan 

การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํ าในญ่ีปุ_นเริ่ม ข้ึนครั้ งแรกต้ังแต�ป&  ค.ศ. 1928 โดย  Wasaburo Noami  
ด2วยการเพาะเลี้ยง Amberjacks ด2วยวิธีการปsดทางเข2าน้ําในพ้ืนท่ีเข่ือน (Embankment farm) ต�อมาในป& ค.ศ. 
1954 Teruo HARADA เป\นผู2ริเริ่มและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในรูปแบบกระชังของประเทศญ่ีปุ_นโดยการ
เพาะเลี้ยง Yellowtail tuna และ Sea bream จากนั้นประเทศญ่ีปุ_นได2พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเรื่อยมาจน
ป-จจุบันได2มีรูปแบบการเลี้ยงในกระชังหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแบ�งตามวัสดุในการสร2างได2 ดังนี้ 



 
ในการออกแบบกระชังได2มีการใช2 Water tank testing จําลองสภาพของกระชังในทะเลในแท็งก�พร2อมเซ็นเซอร� 
เพ่ือศึกษาแรงคลื่น การเคลื่อนตัวของตาข�ายในกระชังเพ่ือนํามาประยุกต�ใช2ในการเลือกรูปแบบและวัสดุท่ีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร2างกระชัง 

 
ป-จจุบันประเทศญ่ีปุ_นได2นําเทคโนโลยีสมัยใหม�ในการเพาะเลี้ยง เช�น ระบบการให2อาหารอัตโนมัติ 

ระบบจัดการปลาตาย ระบบกําจัดสิ่งมีชีวิตท่ีเกาะตามตาข�าย นอกจากนั้น ยังให2ความสําคัญกับการจัดการ
ผลกระทบของมลภาวะท่ีมาจากการเพาะเลี้ยงในกระชังต�อสิ่งแวดล2อมโดยรอบ เช�น เทคโนโลยีด2านการเลี้ยงใน
ระบบน้ําหมุนเวียน (RAS) โดยการยกตัวอย�างประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และเนเธอร�แลนด� ซ่ึงนําเทคโนโลยีระบบ
น้ําหมุนเวียนมาใช2และประสบผลสําเร็จในการลดการปล�อยน้ําเสีย (Wastewater) รวมท้ังแผนในอนาคตในการลด
การปล�อยน้ําเสีย ท้ังนี้ การเลี้ยงในระบบนี้ต2องใช2ต2นทุนในการลงทุนสูง และการเลี้ยงระบบ Integrated Multi-
Trophic Aquaculture (IMTA) โดยใช2สิ่งมีชีวิตในการช�วยลดของเสียจากการเพาะเลี้ยงในกระชัง ยกตัวย�างเช�น
การใช2สาหร�ายทะเลในการดูดซับธาตุอาหารส�วนเกิน และปลิงทะเลในการกําจัดอาหารส�วนเกินท่ีตกลงมาจากก2น
กระชัง  



 
ประเทศต�างๆ ได2มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในกระชังในพ้ืนท่ี

ชายฝ-.งให2เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว�น้ํา โดยสรุปการพัฒนาตาม timeline ได2 ดังนี้ 

 
ในอนาคตมีการส�งเสริมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ีหลากหลายรูปแบบในฟาร�มเดียว (Multi-

Tropic) และให2ความสําคัญกับป-ญหาสิ่งแวดล2อม เช�น การจัดการน้ําเสีย การควบคุมอุณหภูมิ การใช2กังหันลมใน
แท�นสําหรับให2อาหาร (ในกระชัง) เป\นต2น 

 

Session 2: Fed culture in Japan 
ผู2บรรยาย: Dr. Junya Higano  

Executive Technical Adviser, Marino-Forum 21, Japan 

1. การเพาะเล้ียงแบบมีการให	อาหาร (Fed culture) 
ป-จจุบันประเทศญ่ีปุ_นมีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลแบบ Fed culture มากกว�า 25 ชนิด โดยยกตัวอย�าง

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 3 สายพันธุ� ได2แก� 



 
1.1 การเพาะเลี้ยง Yellowtail tuna (Seriola quinqueradiata) 

ลูกพันธุ� ลูกปลา Yellowtail tuna หรือ Mojaco มักพบบริเวณทางทิศตะวันออกของทะเล
ของจีนและมหาสมุทรแปซิฟsก ในช�วงเดือนพฤษภาคมของทุกป& ซ่ึงลูกพันธุ�ท่ีนํามาเลี้ยงมาจากการรวบรวมจาก
สาหร�ายท่ีล�องลอยในธรรมชาติ มีเพียง 5% ท่ีมาจากการเพาะพันธุ�  

การให2อาหาร ประเภทของอาหารท่ีผลิตแบ�งเป\น 4 ประเภท  
1) Moist Pellets (MP): อาหารอัดเม็ดเป&ยกท่ีมีส�วนผสมของปลาและปลาป_น และช�วยลด

การใช2ปลาแช�แข็ง ซ่ึงช�วยอนุรักษ�สิ่งแวดล2อม 
2) Extruder Pellets (EP): อาหารรูปแบบโฟมและเม็ดท่ีผลิตโดยเครื่องอัดเม็ดท่ีเรียกว�า 

Extruder 
3) Single Moist Pellets (SMP): อาหารอัดเม็ดท่ีมีส�วนผสมของปลาป_น น้ํา และน้ํามัน 
4) Dry Pellets (DP): อาหารผสมท่ีเข2มข2นและมีความชื้นตํ่า 

 
การเลี้ยง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงอยู�ท่ี 18 – 27 °C โดยจะเติบโตได2ดีในช�วง 

ฤดูใบไม2ร�วงมากกว�าฤดูใบไม2ผลิ ซ่ึงเม่ือโตเร็วความต2องการออกซิเจนจะสูงข้ึนตามด2วย ดังนั้น เกษตรกรจึงต2องดูแล
เป\นพิเศษเพ่ือไม�ให2เกิดการขาดออกซิเจน  

1.2 การเพาะเลี้ยง Red sea bream (Pagrus majer) 
ลูกพันธุ� ท้ังหมดมาจากการเพาะพันธุ� โดยอนุบาลประมาณ 45 วัน หรือมีขนาดเฉลี่ย  

40 มิลลิเมตร จึงนําไปเลี้ยงต�อในกระชัง 
การให2อาหาร อาหารท่ีใช2จะเป\นประเภท DP และ EP โดยให2อาหารผ�านเครื่องให2อาหาร

อัตโนมัติ และระบบการให2อาหารตามธรรมชาติ (Spontaneous feeding system)  



           
การเลี้ยง ใช2ระยะเวลาในการเลี้ยง 2 - 3 ป& และมีน้ําหนักมากถึง 800 – 1,000 กรัม  

โดยในการเลี้ยง 3 เดือนสุดท2ายต2องเลี้ยงในท่ีร�ม (มีอุปกรณ�บังแดด) เพ่ือป�องกันการถูกแดดเผา 
1.3 การเพาะเลี้ยง Bluefin tuna (Thunnus orientalis)  

ลูกพันธุ� มาจากสองแหล�ง ได2แก� การรวบรวมจากธรรมชาติและจากการเพาะพันธุ� โดย 
ในการเพาะเลี้ยง Bluefin tuna มีการนําลูกพันธุ�จากการเพาะมาเลี้ยงร�วมกับลูกพันธุ�จากธรรมชาติเพ่ิมผลผลิต 

การให2อาหาร ป-จจุบันการเลี้ยง Bluefin tuna จะให2ปลาแช�แข็ง เช�น ปลาแมคเคอเรล 
(Mackerel) และหมึกกล2วย (Squid) ล�าสุดได2มีการแนะนําอาหารเลี้ยง Bluefin tuna สูตรใหม� “T-Sage” ซ่ึงเป\น
อาหารสําหรับ Bluefin tuna โดยพัฒนาจากผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการกินอาหารของ 
Bluefin tuna 

 
การเลี้ยง ใช2ระยะเวลาในการเลี้ยง 2 - 3 ป& ขนาดท่ีจับประมาณ 30 - 50 กิโลกรัม 

2. ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงปลา (Finfish) ในญ่ีปุXน  
ข2อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลา (Finfish) ระหว�างป&  ค.ศ. 1960 – 2020 พบว�า  

Red sea bream เป\นชนิดท่ีมีผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือ Yellowtail tuna Jack mackerel และ Blue fin tuna  
(เริ่มเพาะเลี้ยงเม่ือป& ค.ศ. 2010) ตามลําดับ  

3. ปZญหาท่ีพบจาก Fed culture ได2แก� 
3.1 ความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ เช�น การเลี้ยง Yellowtail tuna และ Red sea bream มีป-ญหา

การจัดการราคาอาหารในการเพาะเลี้ยงสูงกว�าราคาผลิตภัณฑ� ซ่ึงเป\นผลมาจากราคาปลาป_นท่ีสูงข้ึน 
3.2 ภาระด2านสิ่งแวดล2อมอันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงกระชังในทะเล เนื่องจากความสมดุล

ระหว�างธาตุอาหารท่ีปล�อยจากกระชังกับธาตุอาหารในธรรมชาติ เช�น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซ่ึงธาตุอาหารท่ีปล�อย
จากการเพาะเลี้ยงในกระชังมีปริมาณท่ีสูงกว�า ส�งผลให2เกิดสภาพ oligotrophic ในพ้ืนท่ีชายฝ-.ง ซ่ึงส�งผลให2เกิด
ปรากฏการณ�ข้ีปลาวาฬ/แพลงก�ตอนบลูม (Red tide) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําลดลง  

ประเทศญ่ีปุ_นจึ งได2 มี  Act on Securing Sustainable Aquaculture Production เ พ่ือ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีในการทําประมง ด2วยการกําหนดค�ามาตรฐานของคุณภาพน้ําและปริมาณของตะกอนในพ้ืนท่ี 

3.3 ความเสี่ยงขาดทุนจากปรากฎการณ�ข้ีปลาวาฬ/แพลงก�ตอนบลูม (แพลงก�ตอนมีพิษ)  
แพลงก�ตอนมีพิษท่ีมักพบจาก red tide ได2แก�  Chattonella spp. และ Karenia mikimotoi ซ่ึงส�งผลกระทบ 
ให2เกิดปลาตายพร2อมกันจํานวนมาก  

 จากการศึกษาพฤติกรรมของแพลงก�ตอน Chattonella spp. พบว�ามีการเคลื่อนย2าย 
ในแนวต้ัง โดยในเวลากลางวันจะลอยข้ึนมาบริเวณผิวน้ําและจะย2ายลงมาจากผิวน้ําประมาณ 10 – 15 เมตร  



ในเวลากลางคืน จากข2อมูลข2างต2นนําไปสู�การจัดการในช�วงท่ีเกิด red tide โดยการขยายความกว2างของตาข�าย
และจมลงให2ลึกว�า 10 -15 เมตร  

 
3.4 การระบาดของโรคสร2างความเสียหายต�อผลผลิตสัตว�น้ําเฉลี่ย 3.2% ต�อป& ซ่ึงสาเหตุ 

มาจากโรคสัตว�น้ํา ได2แก� แบคทีเรีย (เช�น Lactococcus garvieae และ Vibrio spp.) ไวรัส (เช�น red sea 
bream iridovirus (RSIV)) ปรสิต (เช�น Microsporidium seriolae และ Benedenia seriolae) และเชื้อรา  
ซ่ึงป�องกันโดยการรับวัคซีน ผลักดันเชื้อออกไป และค2นหาพ้ืนท่ีปลอดโรคท่ีมักพบจากการเพาะเลี้ยงในกระชัง  

 
Session 3: Genetic conservation of fish stocks 
ผู2บรรยาย: Dr. Rafet Çağrı Öztürk 

 Associate Professor, Faculty of Marine Sciences, Karadeniz Technical University, Turkiye 
ต้ังแต�การกําเนิดโลกและสิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ�ครั้งใหญ� (mass extinction) มาแล2ว 6 ครั้ง  

การสูญพันธุ�ครั้งสําคัญซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษย�นั้นก็คือ การสูญพันธุ�ครั้งท่ี 6 การสูญพันธุ�สมัยโฮโลซีน 
(Holocene extinction)  ซ่ึงอัตราการสุญพันธุ�ในช�วงต2น (ศึกษาผ�านฟอสซิล) สิ่งมีชีวิตท่ีพบการสูญพันธุ�มากท่ีสุด 
คือ สัตว�ทะเลและสัตว�เลี้ยงลูกด2วยนม ตามลําดับ และในป-จจุบันจากการศึกษาพบว�า อัตราการสูญพันธุ�ยังเกิดข้ึน
ตลอดเวลา โดยกลุ�มท่ีพบอัตราการสูญพันธุ�สูงประมาณ 1,000 เท�าจากการเก็บข2อมูลจากฟอสซิลคือ กลุ�มสัตว� 
ครึ่งบกครึ่งน้ํา และในอนาคตจากการคํานวณโดยโมเดลพบว�าทุกสายพันธุ�มีโอกาสสูญพันธุ�มากกว�า 10 เท�าจาก
อัตราการสูญพันธุ�ในป-จจุบัน ซ่ึงส�งผลต�อความหลายหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในอนาคต     

ภัยคุกคามท่ีก
อให	เกิดการสูญพันธุF ได2แก�  
1) ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน เช�น การทําลายท่ีอยู�อาศัย มลพิษ การใช2ประโยชน�มากเกินไป การย2ายถ่ินของสายพันธุ� 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2) ภัยคุกคามแบบสุ�มเกิดจากป-จจัย ดังนี้  ป-จจัยทางพันธุกรรม ป-จจัยด2านสิ่งแวดล2อม และป-จจัย 

ด2านประชากรศาสตร� 
ความหลายหลายทางชีวภาพสามารถพิจารณาได2จากองค�ประกอบ ดังนี้ 
1) ความหลากหลายของสายพันธุ� (Species diversity) คือจํานวนชนิดต�างๆ ท่ีมีอยู�ในระบบนิเวศ

และความอุดมสมบูรณ�สัมพัทธ� (Relative abundance) ของแต�ละชนิด 
2) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem diversity) คือ ความแปรปรวนของแหล�ง 

ท่ีอยู�อาศัยทางภูมิศาสตร�ของสิ่งมีชีวิต ให2ชุมชนช�วยปกป�องพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายในระบบนิเวศสูงจากความ
รุนแรงการเปลี่ยนแปลง 

3) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) คือ ความหลากหลายของยีนพูลของสาย
พันธุ�หนึ่งๆ หรือความแปรผันภายในสายพันธุ�ความหลากหลายทางพันธุกรรมสามารถอนุมานได2จากลักษณะ



ภายนอกของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงอันท่ีจริงแล2วความหลากหลายถูกกําหนดโดยตรงผ�าน DNA ของสายพันธุ�นั้นๆ ประชากร
สิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมจะมีความพร2อมรับมือต�อการเปลี่ยนแปลง 

4) ความหลากหลายทางสายวิวัฒนาการ (Phylogenetic diversity) การวัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยพิจารณาจากสายวิวัฒนาการ (Tree of life) วัดได2จากปริมาณของความแตกต�างทางพันธุกรรมตาม
ความสัมพันธ�ของสายวิวัฒนาการ (Pylogenetic) ซ่ึงพิจารณาเม่ือมีการกําหนดลําดับความสําคัญในการอนุรักษ� 
ชนิดของสกุลโมโนไทป� (Monotypic genus) การประยุกต�นําการวิวัฒนาการมาใช2ในการตัดสินใจเชิงอนุรักษ� 
โดยพิจารณาจากความหลากหลายทางสายวิวัฒนาการเป\นกุญแจสําคัญ ประกอบด2วย 

• การพิจารณาสายวิวัฒนาการจากกระบวนการวิวัฒนาการทําให2สามารถตีความรูปแบบ 
ความหลากหลายเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการในอนาคต 

• ความหลากหลายทางสายวิวัฒนาการยังช�วยให2สามารถประเมินรูปแบบความหลากหลายทาง
ชีวภาพสําหรับแทกซา (Taxa) ท่ีอธิบายได2ไม�ดีเม่ือใช2กับข2อมูลเก่ียวกับการกระจายทางภูมิศาสตร� (Geographic 
distribution) 

การประยุกตFใช	พันธุศาสตรFเพ่ือการอนุรักษF 
1) วัตถุประสงค� 

1.1) เพ่ือการจัดการและการนําประชากรกลับคืนสู�สภาพเดิม และการฟ��นฟูสังคมสิ่งมีชีวิต 
(Biological community) 

1.2) เพ่ือระบุสายพันธุ� โครงสร2างประชากรพันธุกรรม (Genetic population) ความสัมพันธ� 
ทางเครือญาติ และความสัมพันธ�ทางอนุกรมวิธาน 

1.3) เพ่ือการตรวจและคาดการณ�ผลกระทบของการสูญเสียแหล�งท่ีอยู�อาศัย การกระจายตัว และ
การแยกตัว (Isolation) ของสิ่งมีชีวิต 

1.4) เ พ่ือการตรวจและคาดการณ�ผลกระทบของไฮบริ ไดเซชั่ น  (Hybridization) และ 
อินโทรเกรสชัน (Introgression) 

1.5) เพ่ือทําความเข2าใจความสัมพันธ�ระหว�างการปรับตัวหรือความเหมาะสม และลักษณะ 
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตหรือประชากรของสิ่งมีชีวิต 

2) การประยุกต�ใช2พันธุศาสตร�เพ่ือการอนุรักษ�ในอนาคต 
2.1) Major Molecular Markers in Conservation Genetics 
 Molecular markers คือ สิ่งบ�งชี้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงสามารถจําแนกได2 ดังนี้ 

• DNA Marker types ท่ีเป\นNon-SNP markers เช�น RFLP, AFLP, RAPD และ SSR 
วิธีการนี้ไม�ต2องอาศัย PCR (Polymerase Chain Reaction) 

• SNP (Single Nucleotide Polymorphism) วิธีการนี้ต2องอาศัย PCR 
2.2) Mitochondrial and chloroplast organelle DNA 
 Mitochondria DNA หรือ Chloroplast DNA คือโครโมโซมท่ีอยู� ในออแกนแนลล�  

(Organelle) และสามารถถ�ายทอดไปยังรุ�นลูกได2 ซ่ึงสามารถนําลําดับเบสช�วงหนึ่งของดีเอ็นเอใช2เป\นเครื่องหมาย
บ�งชี้ความเป\นเอกลักษณ�ของสิ่งมีชีวิต หรือ DNA markers ข2อดีคือ ส�วนใหญ�สืบทอดมาจากเพศเมีย ไม�มี 
การรวมตัวกันใหม� (Recombination)  

2.3) Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) 
 เป\น  molecular markers ท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยอาศัยความแตกต�างของขนาด DNA  
ท่ีเกิดจากการตัดด2วยเอนไซม�ตัดจําเพาะ สิ่งมีชีวิตต�างสายพันธุ�หรือต�างชนิดกันย�อมมีลําดับเบสของสารพันธุกรรม
หรือ DNA ท่ีแตกต�างกัน เม่ือนํามาตัดด2วยเอนไซม�ตัดจําเพาะชนิดเดียวกัน จะได2ขนาดและจํานวนชิ้น DNA  
ท่ีแตกต�างกัน เรียกว�าเกิด polymorphism ทําให2ตรวจพบความแตกต�างของสายพันธุ�ได2 



 
 
2.4) Microsatellites 
 เป\นอีกหนึ่ง molecular markers ท่ีใช2อย�างแพร�หลายมากท่ีสุดในการทําแผนท่ีจี โนม 

(Genome mapping) นิเวศวิทยาระดับโมเลกุล (Molecular ecology) และการศึกษาด2านการอนุรักษ� เนื่องจากมี
ภาวะพหุสัณฐาน (Polymorphism) สูง และสามารถใช2กับ taxa ท่ีเก่ียวข2องอย�างใกล2ชิดได2 ซ่ึง microsatellite เป\น
ส�วนของ DNA ท่ีแสดงลําดับนิวคลีโอไทด�(Nucleotides) ซํ้าๆ ทีละ 1 - 6 นิวคลีโอไทด� เช�น “CGTCGTCGTCGTCGT” 
หรือแทนด2วย (CGT)n โดยท่ี n = 5  

2.5) SNP-Single nucleotide polymorphism 
 เป\นการแปรผันของลําดับ DNA ชนิดหนึ่งซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทด�หนึ่งตัว 

ในจีโนมทําให2แตกต�างจากจีโนมของสิ่งมีชีวิตอ่ืนในสายพันธุ�เดียวกันหรือต�างจากโครโมโซมอีกแท�ง โดย SNP ส�วน
ใหญ�มีเพียง 2 อัลลีลเท�านั้น ซ่ึงมีประโยชน�อย�างยิ่งสําหรับการศึกษาเก่ียวกับ DNA ท่ีเสื่อมสภาพบางส�วน และ
กระบวนการแทนท่ี microsatellites เป\น marker ของทางเลือกสําหรับการใช2งานหลายอย�างในการอนุรักษ�ทาง
พันธุ�กรรม 

2.6)  Minisatellites 
 เป\นการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด�ท่ีซํ้าๆ กัน ในลักษณะท่ีเรียกว�า tandem array ในจีโนม 

มีหน�วยซํ้าของนิวคลีโอไทด� 20 ถึงหลายร2อยนิวคลีโอไทด� ซ่ึงยาวกว�า microsatellites มากมักใช2เป\นลายพิมพ� 
DNA (DNA fingerprint) ของมนุษย� 

2.7) Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) 
 เป\น molecular markers ท่ีตรวจสอบความแตกต�างของชิ้น DNA ท่ีได2จากการย�อยด2วย

เอนไซม�ตัดจําเพาะ แล2วนํามาเพ่ิมปริมาณด2วยเทคนิค PCR-based นํา DNA แถบ DNA ท่ีเกิดข้ึน เรียกว�า ลาย
พิมพ� AFLP (AFLP fingerprint) ความแตกต�างของลายพิมพ�จะทําให2จําแนกสายพันธุ�ได2 ใช2ในการประเมินความ
หลากหลายทางพันธุกรรมภายในสายพันธุ�หรือระหว�างสายพันธุ�ท่ีเก่ียวข2องอย�างใกล2ชิด และนิติวิทยาศาสตร� ซ่ึงวิธี
นี้ไม�ต2องการข2อมูลก�อนหน2าเก่ียวกับจีโนมท่ีเป\นเป�าหมาย และมีความไวสูงในการตรวจจับความหลากหลาย 

2.8) Whole genome sequencing (WGS) 
 เป\นการตรวจลําดับนิวคลีโอไทด�ท้ังหมดของ DNA ท่ีได2มาท้ังจีโนม ซ่ึงมีความยาวถึง 3.2 

พันล2านลําดับนิวคลีโอไทด� ป-จจุบันนี้เริ่มเป\นท่ีนิยมมากกว�า WES เนื่องจากราคาท่ีถูกลง และได2ข2อมูลครบถ2วนทุก
อย�าง ข2อดีของการตรวจแบบ WGS คือจะได2ข2อมูลของ DNA ท้ังหมดท่ีมีและตัวแปร (Varaints) เกือบทุกรูปแบบ 

2.9) Metagenomics 
 เป\นการนําข2อมูลของจีโนมิกส� (genomics) มาใช2เพ่ืออธิบายความหลากหลายและ 
ความอุดมสมบูรณ�สัมพัทธ�ของกลุ�มอนุกรมวิธาน ซ่ึงนําไปใช2กับจุลินทรีย�เพ่ือช�วยให2สามารถนํากลุ�มประชากร
จุลินทรีย�ท่ีไม�สามารถนํามาเพาะเลี้ยงในห2องปฏิบัติการมาใช2ประโยชน�  

  
 
 



 
 

Session 4: Numerical simulation of the environment around farming sites 
ผู2บรรยาย: Dr. Daisuke Kitazawa  

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล	อมของการเพาะเล้ียงสัตวFน้ํา 
ป-ญหาสิ่งแวดล2อมท่ีเกิดจากการบลูมของแพลงก�ตอน จากการรายงาน ป& 2016 ท่ีประเทศชิลี ป& 

2018 ท่ีประเทศญ่ีปุ_น และป& 2019 ท่ีประเทศเนอร�เวย� พบว�าป-จจัยท่ีส�งผลให2เกิดการบลูมของแพลงก�ตอนคือ 
ปรากฏการณ�ยูโทรฟsเคชัน (Eutrophication)  

 
การทํา EIA ของการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ีส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล2อม/ระบบนิเวศต2องผ�านการติดตาม

และการจําลองเชิงตัวเลข (Numerical simulation) ด2วยกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ�สิ่งแวดล2อม
เพ่ือบังคับใช2หรือเป\นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมท่ีส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล2อม    

 
ประเทศญ่ีปุ_นศึกษาและนําแบบจําลอง (Model) เข2ามาช�วยในการแก2ไขป-ญหา ยกตัวอย�าง  
• Hydrodynamic model กรณีพิจารณา density-driven current จะใช2สมการการเคลื่อนตัวและ

การแพร�กระจายเพ่ือการรักษาอุณหภูมิและความเค็มของน้ํา กรณีพิจารณาระบบนิเวศจะใช2สมการการเคลื่อนตัว
และการแพร�กระจายเพ่ือรักษาแร�ธาตุ ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen: DO) และแพลงก�ตอน และกรณี
พิจารณาปลาและสัตว�เลี้ยงลูกด2วยนมควรนํา Higher-trophic ecosystem model มาใช2 

ลักษณะของแบบจําลองของทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบท่ีสําคัญของญ่ีปุ_น ใช2ป-จจัยของแรงโคริโอลิส 
(Coriolis force) (ผลของการหมุนของโลก) การแบ�งชั้นของน้ํา แรงโน2มถ�วง เพ่ือให2ได2พลศาสตร�ของไหล 
(Geophysical fluid dynamics) 

 



• Computational Fluid Dynamics (CFD) เป\นเทคนิคท่ีช�วยในการวิเคราะห�ป-ญหาทางด2าน
พลศาสตร�ของไหล ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได2นําเอาหลักการและวิธีการสร2างแบบจําลองทางคอมพิวเตอร�มาเป\นเครื่องมือ
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ําโดยอาศัยค�าความต�างของความเร็วในการไหล (Flow velocity) แรงดัน 
อุณหภูมิของน้ํา และความเค็ม 

• Mathematical Ecology เป\นรูปแบบการประมาณทางระบบนิเวศในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
หรือเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช2ประชากร คือ พืชหรือสัตว�ทุกชนิดหรือกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี
หรือสถานท่ีเดียว และความหนาแน�นของประชากร คือ ความหนาแน�นของประชากรต�อหน�วยพ้ืนท่ีหรือปริมาตร 

• Exponential Growth คือ การเพ่ิมจํานวนข้ึนของประชากรแบบทวีคูณ ทุกรูปแบบชีวิตมีแนวโน2ม
ท่ีจะเพ่ิมจํานวนประชากรแบบทวีคูณเม่ือมีทรัพยากรมากมาย แต�ในความเป\นจริงการเติบโตถูกจํากัดด2วย
ทรัพยากรท่ีมีอยู� ดังกราฟตัวอย�างของการเพ่ิมของประชากรสิ่งมีชีวิตแบบเอ็กโพเนนเชียลและสูตรคํานวณ 

 
• Logistic Growth คือ การเพ่ิมจํานวนข้ึนของประชากรภายใต2ป-จจัยทางสภาพแวดล2อมหรือการมี

ตัวต2านทานในธรรมชาติ ไม�ว�าจะเป\นอาหาร พ้ืนท่ีอยู�อาศัย โดยระยะแรกของการเติบโตอยู�ท่ีประมาณเลขยกกําลัง 
จากนั้นเม่ือถึงจุดอ่ิมตัวการเติบโตจะช2าลงเป\นเส2นตรง และเม่ือครบกําหนด การเติบโตจะหยุดลง ยกตัวอย�างการ
เติบโตของไรน้ําในอุณหภูมิท่ีต�างกัน 

 
 

• Lotka-Volterra Competition model หรือท่ีเรียกว�าสมการผู2ล�า-เหยื่อเป\นสมการเชิงอนุพันธ�
แบบไม�เชิงเส2น ซ่ึงเป\นการจําลองการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท่ีแสดงถึงความสัมพันธ�ของการล�าเหยื่อ  

 
• Nutrient-Phytoplankton-Zooplankton model (NPZ Model) เป\นโมเดลเชิงระบบนิเวศท่ี

ง�ายท่ีสุด โดยใช2ความสัมพันธ�ระหว�างธาตุอาหาร (Nutrient: N) แพลงก�ตอนพืช (Phytoplankton) และ 



แพลงก�ตอนสัตว� (Zooplankton) ซ่ึงธาตุอาหารคือไนโตรเจน แบ�งออกได2 2 รูปแบบ คือ ไนโตรเจนอนินทรีย� 
(inorganic nitrogen) และ ไนโตรเจนอินทรีย� (organic nitrogen) ซ่ึงนําโมเดลต�างๆ มาประกอบ  

 
ตัวอย
างการจําลองเชิงตัวเลข (Numerical simulation) 
1) การเพาะเลี้ยงกุ2งทะเล  
 ในป& 2019 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําของประเทศญ่ีปุ_นอยู�ท่ี 6,5500,00 ตันต�อป& สัตว�น้ํา

หลักท่ีผลิตได2สูงสุดคือ กุ2งทะเลสกุล penaeid ท่ีโดดเด�นก็คือ กุ2งกุลาดําและกุ2งขาวแวนาไม และอีกชนิดท่ีผลิต
ได2มากในป& 2017 (1,400 ตัน) คือ กุ2งกุลาดําญ่ีปุ_น หรือ Kuruma prawn (Marsupenaeus japonicus) โดยวิธี
เพาะเลี้ ยง  3 วิ ธี  ได2แก�  แบบหนาแน�น ( Intensive aquaculture)  แบบก่ึงหนาแน�น (Semi-intensive 
aquaculture) และแบบเบาบาง (Extended aquaculture) ซ่ึงการเลี้ยงกุ2งทะเลของญ่ีปุ_นเป\นรูปแบบ Intensive 
aquaculture โดยมีการให2อาหารผสม ใช2กังหันตีน้ําในการเพ่ิมอากาศโดยกังหันจะช�วยในการพัดตะกอนไปรวมกัน
ตามกระแสน้ําและบริเวณท่ีไม�มีตะกอนจะเป\นท่ีอยู�ของกุ2งทะเล และช�วยเติมออกซิเจนในช�วงกลางคืนท่ีจะมี
สภาวะออกซิเจนตํ่าหรือขาดออกซิเจน ข2อเสียของการเลี้ยงด2วยวิธีนี้คือ ตะกอนท่ีมาจากอาหารเหลือส�งผลให2
ออกซิเจนตํ่า (Hypoxia) ซ่ึงมีค�าใช2จ�ายสูงในการจัดการคุณภาพน้ําท้ิง กรณีท่ีมีการตายของกุ2งจํานวนมากอาจส�งผล
ต�อสิ่งแวดล2อมโดยรอบ การสร2างบ�อใหม�ส�งผลให2เกิดการทําลายป_าชายเลน  

2) การเพาะเลี้ยงปลาจาน (Sea bream) ในกระชัง 
 การศึกษาพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงในกระชังบริเวณอ�าวในเมืองมิเอะช�วงป& 2006 – 2011 โดยเก็บข2อมูล

ความลึกโดยใช2 Grid system ข2อมูลระดับน้ํา ข2อมูลกระแสน้ํา ข2อมูลอุณหภูมิของน้ํา ข2อมูลตะกอนอินทรีย� (Flux 
of Particulate Organic Carbon: POC) ใต2กระชัง ข2อมูลไนโตรเจนอนินทรีย� ข2อมูลการบลูมของแพลงก�ตอน 
และข2อมูลออกซิเจนละลายน้ํา พบว�าพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะเลี้ยงในกระชัง มีผลกระทบต�อสภาพแวดล2อมในพ้ืนท่ี 
เนื่องจากธาตุอาหาร (ไนโตรเจน) ท่ีลงสู�อ�าวส�งผลให2เกิดการบลูมของแพลงก�ตอนในพ้ืนท่ีท่ีกระแสน้ําพัดพาธาตุ
อาหารไปและยังมีผลต�อปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา  

 

Session 5: Carrying Capacity of farming sites and sustainability 
ผู2บรรยาย: Dr. Daisuke Kitazawa  
กฎหมายและแนวทางในการจัดการจากเพาะเล้ียงสัตวFน้ําในกระชังของประเทศต
างๆ 
1) ประเทศญ่ีปุ_น Sustainable Aquaculture Production Assurance Act ได2ประกาศใช2 ใน 

ป& 1999 ซ่ึงเสนอมาตรฐานด2านสิ่งแวดล2อมตามข2อเสนอแนะจากสมาคมอนุรักษ�ทรัพยากรประมงแห�งประเทศ
ญ่ีปุ_น (1983) แม2ว�าจะมีการเสนอดัชนีชี้วัดความต2องการออกซิเจนของตะกอนมากมาย รวมถึงความหลากหลาย
ของสัตว�พ้ืนน้ํา (macrobenthos) แต�ก็ยังไม�เป\นผล ป-จจุบันนี้มีการอนุญาตการผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําลดลง 
5% โดยอิงตามค�าการผลิตเฉลี่ยต้ังแต�ป& 2006 ถึง ป& 2010 

2) ประเทศแคนาดา พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําจําแนกตามความเข2มข2นของ free sulfide ในตะกอน 



3) สกอตแลนด� มาตรฐานท่ีรับรองจาก Aquaculture Stewardship Council มีข2อกําหนดศึกษา
สัตว�พ้ืนท2องน้ําในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงอย�างละเอียด 

4) ประเทศนอร�เวย� ใช2ระบบการประเมินพิเศษซ่ึงประกอบด2วยการตรวจสอบแบบ A เป\นการวัด
อัตราการตกตะกอนท่ีอยู�ใต2กรงตาข�ายอย�างง�าย แบบ B เป\นการตรวจสอบตะกอนเพ่ือติดตามแนวโน2มของสภาพ
ตะกอน และแบบ C เป\นการตรวจสอบท่ีครอบคลุมโครงสร2างประชากรสัตว�พ้ืนท2องน้ํา เกษตรกรเป\นผู2ดําเนินการ
ตรวจสอบ A และ B ด2วยตนเอง ซ่ึงไม�จําเป�นต2องพ่ึงการวิเคราะห�ในห2องปฏิบัติการ ผลลัพธ�จะเผยแพร�บนเว็บไซต� 
ส�วนการตรวจสอบ C ดําเนินการโดยผู2เชี่ยวชาญ เช�น ท่ีปรึกษาด2านสิ่งแวดล2อม ก�อนท่ีพวกเขาจะเริ่มโครงการ 

การประเมินอย
างย่ังยืนโดยใช	รอยเท	าทางนิเวศ (Ecological footprint)  
 รอยเท2าทางนิเวศ หรือ Ecological footprint เป\น
ตัวชี้วัดเดียวท่ีวัดว�าเรามีทรัพยากรทางธรรมชาติมากน2อยเพียงใด
และใช2ไปมากเพียงใด และยังติดตามประสิทธิผลในการใช2พ้ืนท่ี 
ซ่ึงได2แก� พ้ืนท่ีเพาะปลูก ทุ�งเลี้ยงสัตว� พ้ืนท่ีประมง พ้ืนท่ีก�อสร2าง 
พ้ืนท่ีป_าไม2 และความต2องการคาร�บอนบนท่ีดิน 
  Japan Society of Naval Architects and 
Ocean Engineers ได2 พัฒนาค�าความต�าง Triple I เ พ่ือการ
ประเมินความยั่ งยืนของความหลากหลายของมหาสมุทร  
ดังสมการ 

 

 
 
 
 
 
 
  จากการคํานวณแม2ว�าพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงกุ2งจะมีขนาดเล็ก แต� Ecological footprint ใหญ�กว�าพ้ืนท่ี
ฟาร�มจริงมาก เม่ือพิจารณาถึงพ้ืนท่ีสําหรับการผลิตข้ันต2น (primary production) และพ้ืนท่ีป_าเพ่ือดูดซับ
คาร�บอนไดออกไซด�ท่ีปล�อยออกมาจากเรือประมงและเครื่องตีน้ํา ซ่ึงยังขาดการพิจารณาองค�ประกอบหลายอย�าง 
เช�น การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�จากการผลิต ความเสี่ยงต�อระบบนิเวศ และความเสี่ยงของมนุษย� โดย 
Ecological footprint ของการเลี้ยงกุ2งสามารถเปรียบเทียบได2กับวิธีการผลิตโปรตีนจากสัตว�อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถเลือก
วิธีการผลิตโปรตีนจากสัตว�ท่ียั่งยืนกว�าได2 
  การประเมินอย
างย่ังยืนโดยใช	เครื่องบ
งช้ี (Index)  
  ป-ญหาสิ่ งแวดล2อมเกิดข้ึนจากการพัฒนาของการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา เช�น ยู โทรฟs เคชั่น
(Eutrophication) และปรากฏการณ�ข้ีปลาวาฬ (Red tide) ซ่ึงส�งผลให2ปลาตายได2 ดังนั้น ปริมาณการเพาะเลี้ยง
สัตว�น้ําท่ีเหมาะสมภายในขีดความสามารถการรองรับของสิ่งแวดล2อมได2จึงมีความสําคัญอย�างมาก 
  การวิจัยเรื่องการประเมินความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล2อม (Environmental carrying 
capacity) จากการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํ า ในพ้ืนท่ีคิวชู  ประเทศญ่ีปุ_น พิจารณาจากป-จจัยด2านภู มิประเทศ  
ซ่ึงครอบคลุมท่ีต้ังของฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําและปริมาณสารอาหารจากพ้ืนท่ีปากแม�น้ําและฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�
น้ํา จาการศึกษาวิจัยพบว�า ท่ีต้ังของฟาร�มในอ�าวมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล2อมทางน้ําและปริมาณสารอาหาร 
(ไนโตรเจนรวม (T-N) และฟอสฟอรัสรวม (T-P)) จากฟาร�มมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล2อมสูงกว�าปริมาณสารอาหาร
จากปากแม�น้ํา และเม่ือเปรียบเทียบกับข2อมูลทางสถิติแล2ว แบบจําลองการประเมินการผลิตสามารถยอมรับได2  



 
  การดําเนินการในอนาคต ในการวิจัยมีการพิจารณาพารามิเตอร�อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เช�น ความเร็วของ
กระแสน้ํา อัตราแลกเปลี่ยนของน้ําทะเล (Seawater exchange) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องบ�งชี้ และ 
ติดตามข2อมูลการเปรียบเทียบ T-N และ T-P ในน้ําทะเล และเพ่ิมเติมความถ่ีโดยอิงจากปรากฎการณ�ข้ีปลาวาฬ  

 

Session 6: Unfed culture in Japan 
ผู2บรรยาย: Dr. Junya Higano  
แนวคิดของการเพาะเลี้ยงแบบไม�มีการให2อาหาร (Unfed culture) คือการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา โดย

อาศัยอาหารตามธรรมชาติหรือชักนําให2เกิดอาหารธรรมชาติ โดยไม�มีการให2อาหารสัตว�น้ําเพ่ิมเติม ตัวอย�าง 
การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําแบบไม�มีการให2อาหาร หรือ Unfed culture ในประเทศญ่ีปุ_น  

 
1. การเพาะเล้ียงหอยนางรมแปซิฟgก Crassostrea gigas 

หอยนางรมแปซิฟsกจะดํารงชี วิ ตใน
รูปแบบแพลงก�ตอนในช�วง 2 – 3 สัปดาห� 
จากนั้นจะลงเกาะและเจริญเติบโต โดยจะ
พร2อมผสมพันธุ� (ตามธรรมชาติ) และผลิตตัว
อ�อนรุ�นต�อไปเม่ือมีอายุมากกว�า 1 ป&  

ท่ีมาของลูกพันธุ� มาจาก 2 แหล�งได2แก� 
1) การเก็บรวมจากธรรมชาติใน พ้ืน

ชายฝ-.งโดยใช2วัสดุเกาะ หรือใช2เปลือกหอย
เชลร2อยเป\นชั้นๆ และแขวนไว2เพ่ือรอให2ตัว
อ�อนลงเกาะ 

2) จากการเพาะพันธุ�ในโรงเพาะ  
รูปแบบการเลี้ยงท่ีนิยมเลี้ยงมี 2 รูปแบบ ได2แก� 



1) เลี้ยงด2วยวิธีการแขวน (Hanging culture) เป\นรูปแบบการเลี้ยงโดยแบบท่ัวไป ด2วยวิธีการแขวน
วัสดุเกาะ เช�น เปลือกหอยเชลท่ีร2อยเป\นชั้นกับราวแขวน โดยลูกพันธุ�ท่ีได2มาจากการรวบรวมจากธรรมชาติหรือซ้ือ
มา ในระยะแรกจะแขวนไว2กับราวไม2ท่ีป-กหลักบริเวณชายฝ-.งท่ีน้ําข้ึนลง เม่ือโตเต็มท่ีแล2วจะย2ายสู�ทะเลโดยใช2กระชัง
ราวแขวน 

 
 
2) เลี้ยงในตะกร2าแขวน (Basket culture) เป\นการเลี้ยงท่ีคล2ายกับการเลี้ยงแบบแขวน ต�างกันท่ีใช2

ตะกร2าท่ีแขวนเรียงกันในแนวรอบ และลูกพันธุ�ท่ีนํามาเลี้ยงได2จากท้ังการรวบรวมจากธรรมชาติ โดยใช2วัสดุเกาะ 
Careshell ซ่ึงเป\นก2อนกลมขนาดเล็กท่ีเป\นส�วนผสมของหอยนางรม และมาจากการเพาะพันธุ� ซ่ึงแยกลูกพันธุ�ท่ีได2
จะแยกเป\นตัวเด่ียว (Single seeds) ทําให2สะดวกต�อการเก็บเก่ียว  

 

 
ระยะเวลาในการเลี้ยงและการเก็บเก่ียวมี 3 รูปแบบคือ 1 ป& 1ป&ครึ่ง และ 2 ป& ข้ึนอยู�กับสถานท่ีเลี้ยง 

โดยระหว�างการเลี้ยงในช�วงเดือนมีนาคม - สิงหาคม (ฤดูใบไม 2ผลิและฤดูร2อน) อุณหภูมิบริเวณผิวน้ําเฉลี่ยจะสูงข้ึน 
ส�งผลให2ต2องย2ายระดับราวแขวนให2ลึกลงเพ่ือรักษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและจะเก็บเก่ียวในช�วงเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม กําลังการผลิตหอยนางรมแปซิฟsกของประเทศญ่ีปุ_นประมาณ 150,000 – 200,000 ตันต�อป& คิดเป\น
มูลค�าประมาณ 30 ล2านเยน 



 
  ป-ญหาท่ีมักพบจากการเพาะเลี้ยงหอยนางรม ได2แก�  
  1) การตายในช�วงท่ีเลี้ยงในทะเลในช�วงฤดูใบไม 2ผลิและฤดูร2อน เนื่องจากเกิดการขาดแคลน
อาหารหลังจากวางไข� อุณหภูมิน้ําสูง และความหนาแน�นของสต็อก 
  2) การถูกกินโดยผู2ล�าโดยหนอนตัวแบน Stylochus sp. 
  3) เกิดความผิดปกติของตัวหอยเนื่องจากเชื้อ Marteilioides chungmuensis 
 

2. การเพาะเล้ียงหอยเชลลF Mizuhopecten yessoensis 
 ประเทศญ่ีปุ_นนิยมเพาะเลี้ยงหอยเชลล�ฮอกไกโด หรือ Hotate (โฮตาเตะ) หรือ Yesso scallop 

โดยใช2วิธีการเลี้ยงรูปแบบตะกร2า (ตาข�าย) แขวน ลูกพันธุ�ได2มาจากการรวบรวมในธรรมชาติในช�วงเดือน เมษายน - 
มิถุนายน ด2วย Seed collector ลูกพันธุ�ท่ีรวบรวมได2ขนาดประมาณ 7 – 10 มิลลิเมตร และย2ายมาเลี้ยงระยะ
กลาง (Intermediate culture) ในมุ2งตาข�ายแขวน เพ่ือให2หอยเชลล�ลงเกาะ ระยะเวลาประมาณ 4 – 5 เดือน 
จากนั้น จึงเก็บเก่ียวลูกหอยอายุ 1 ป& เพ่ือไปเลี้ยงต�อในรูปแบบตะกร2าแขวน (Bascket culture) และรูปแบบแขวน
โดยร2อยหู (Auricle) (Ear hanging culture) โดยการเจาะบริเวณ Auricle และร2อยกับเชือกด2วยลวดหรือวัสดุ
อ่ืนๆ และนําไปเลี้ยงต�อในทะเลประมาณ 1- 2 ป& จึงเก็บเก่ียวและทําความสะอาด 

 
              

 
 
 
 



ป-ญหาท่ีพบจากการเพาะเลี้ยงหอยเชลล� ได2แก� 
1) ในระหว�างการเลี้ยงระยะกลางและการเลี้ยงระยะเติบโต มีอัตราการตายสูง เนื่องจากความ

ผันผวน อุณหภูมิน้ําท่ีสูงข้ึน ความหนาแน�นของสต็อก และการจัดการท่ีผิดพลาด 
2) ผลผลิตลดลงจากการปนเป��อนของเพรียงหัวหอม Ascidiella aspersa 
3) ติดโรคจากแบคทีเรีย Francisella halioticida 
 

3. การเพาะเล้ียงหอยมุกญ่ีปุXน Pinctada fucata martensii 
 การเพาะเลี้ยงหอยมุกญ่ีปุ_น แบ�งออกเป\น 2 ช�วง คือ  
 1) ช�วงเลี้ยงเพ่ือเติบโต (Growout culture)  การเลี้ยงเป\นรูปแบบตะกร2าแขวน ลูกพันธุ�ท้ังหมด

นํามาจากการเพาะพันธุ� จากนั้นนํามาเลี้ยงต�อในระยะกลางและระยะเติบโตคล2ายการเลี้ยงหอยเชลล�  โดยใช2
ระยะเวลา 2 ป&  

 2) ช�วงเลี้ยงเพ่ือผลิตมุก (Pearl culture) เม่ือเลี้ยงในระยะเติบโตแล2วจะนําหอยมุกท่ีโตเต็มท่ีแล2ว
มาใส� Nucleus เข2าไปภายในเพ่ือเหนี่ยวนําให2เกิดการสร2างมุกเคลือบ จากนั้นอนุบาลต�อ 1 – 2 ป& จึงเก็บเก่ียว 

 
 
 
 

 
 

ป-ญหาท่ีพบจากการเพาะเลี้ยงหอยมุก ได2แก� 
1) โรคติดเชื้อชนิดใหม� birnaviruses ส�งผลให2เนื้อเยื่อแมนเติลหดตัว 
2) เกิดการบลูมของแพลงก�ตอนพิษ Heterocapsa circularisquama 
3) การเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล2อมจากปริมาณออกซิเจนในน้ําตํ่า อุณหภูมิน้ําสูง และขาดได

อะตอมซ่ึงเป\นอาหารของหอยมุก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเปรียบเทียบสถานะทางเพาะเล้ียงของหอยสองฝาในสายพันธุFท่ีสําคัญ 

 
 
 

4. การเพาะเล้ียงสาหร
ายทะเล (Laver culture)  
 สาหร�ายทะเลท่ีนิยมเพาะเลี้ยงของญ่ีปุ_น ได2แก�  สาหร�ายโนริ  (Nori) หรือ Neopyropia 

(Porphyra) yezoensis, สาหร�ายคอมบุ (Konbu) หรือ Saccharina (Laminaria) japonica และสาหร�ายวากา
เมะ (Wakame) หรือ Undaria pinnatifida  
 ยกตัวอย�างการเพาะเลี้ยงสาหร�ายโนริ (Porphyra spp.)  

วงจรชีวิตของสาหร�ายโนริ (Porphyra) มีสองช�วง
ชี วิ ต  ( Heteromorphic)  แ บ� ง อ อ ก เ ป\ น  ช� ว ง 
Gametophyte (N) ซ่ึงเป\นระยะท่ีสร2าง carpospores 
(2N) และมีลักษณะเป\นแผ�น (thallus) นิยมนํามา
บริโภค และ ช�วง Sporophyte (2N) เป\นระยะไซโกตลง
เกาะบนเปลือกหอยสองฝาและพัฒนาเป\นรูปแบบเส2น
สาย เล็ ก  (conchocelis)  และเป\ นระยะ ท่ี ส ร2 า ง 
conchospores (N) ซ่ึงจะพัฒนาเป\น thallus ต�อไป 

 
การเพาะเลี้ยงจึงต2องปรับให2สอดคล2องตามวงจรชีวิตของสาหร�ายโนริ โดยการนําเส2นสาย 

conchocelis ท่ี เกาะบนหอยสองฝา เลี้ ย ง ในบ�อหรือแ ท็งก�  จนปล�อย  conchospores ออกมา รอให2  
conchospores เกาะลงบนตาข�าย ซ่ึงแบบได2 3 แบบ คือ แบบป-กหลัก แบบลอย และแบบก่ึงลอย  จากนั้นนําไป
เลี้ยงต�อในพ้ืนท่ีชายฝ-.งหรือในทะเล โดยแบบป-กหลักมีข2อดีคือ ในช�วงท่ีน้ําลดลงสาหร�ายจะสัมผัสกับอากาศและ
แห2ง ซ่ึงช�วยลดการเกิดโรคและปรสิตต�างๆ  

การเก็บเก่ียวจะเริ่มท่ี 30 – 40 วัน หลังจากนั้น นํามาเลี้ยงต�อในทะเล ด2วยเครื่องตัดบนเรือ 
ผลผลิตท่ีได2จะนํามาตัดเป\นชิ้นเล็กๆ และทําให2แห2งอยู�ในรูปท่ีนิยมบริโภค  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป-ญหาท่ีพบจากการเพาะเลี้ยงสาหร�าย ได2แก� 
1) ถูกกินโดยสัตว�น้ําและนก 
2) อุณหภูมิน้ําท่ีสูงข้ึน (จากภาวะโลกร2อน?)  

                        ส�งผลให2ระยะเวลาเพาะเลี้ยงท่ีเหมาะสมลดลง 
3) สีของสาหร�ายท่ีซีดลงเนื่องจากธาตุอาหารท่ีลดลง 
 

Session 7: Comprehensive strategy to turn aquaculture into a growth industry 
in Japan 

ผู2บรรยาย: Dr. Junya Higano  
สถานการณFตลาดประมงในญ่ีปุXนและต
างประเทศ 
1. สถานการณ�ความต2องการปลาและผลิตภัณฑ�ประมงของโลก 

การบริโภคอาหารทะเลต�อหัวของโลกเพ่ิมข้ึนสอง
เท�าในห2าทศวรรษ ขณะท่ีการบริโภคอาหารทะเลต�อหัวของญ่ีปุ_น
ลดลงสู�ระดับเม่ือประมาณ 50 ป&ท่ีแล2ว การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ัวโลก
และการค2าผลิตภัณฑ�ประมงได2ขยายตัวตามความต2องการผลิตภัณฑ�
ประมงท่ีเพ่ิมข้ึน แต�ข2อจํากัดด2านการขนส�งในสถานการณ�การแพร�
ระบาดของ COVID-19 เป\นเง่ือนไขสําคัญต�อการส�งออกผลิตภัณฑ�
ประมงของญ่ีปุ_น 

2. เง่ือนไขของอุปสงค�และอุปทานสินค2าประมงของญ่ีปุ_น 
ป-จจุบันการบริโภคอาหารทะเลของญ่ีปุ_นมีแนวโน2มลดลงอย�างต�อเนื่อง สาเหตุมาจากราคาอาหาร

ทะเลท่ีสูงข้ึน การนํามาปรุงอาหารยาก แต�ด2วยความใส�ใจในสุขภาพของคนญ่ีปุ_นท่ีเพ่ิมข้ึน ผู2บริโภคประมาณ 60% 
กล�าวว�าพวกเขาต2องการกินปลาบ�อยข้ึนในอนาคต 

3. ความตระหนักถึงความปลอดภัยอาหาร การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอย�างยั่งยืน ในญ่ีปุ_น
และต�างประเทศ 

สินค2าท่ีได2รับการรับรองจากมาตรฐานท่ีได2รับการยอมรับจาก Global Sustainable Seafood 
Initiative (GSSIs) ซ่ึงเป\นท่ียอมรับในระดับโลก เป\นการสร2างความม่ันใจให2กับผู2บริโภคและลูกค2าว�าผลิตภัณฑ�ท่ีมี
ฉลากนั้นผลิตข้ึนโดยคํานึงถึงการใช2ทรัพยากรอย�างยั่งยืนและเป\นมิตรต�อสิ่งแวดล2อม 

4. ประเด็นท่ีเก่ียวข2องกับความพยายามสร2างการผลิตตามความต2องการตลาด (Market-in) 
การผลิตตามความต2องการตลาดมักประสบป-ญหาขาดความต2องการของลูกค2า  ความพยายามไม�

เพียงพอในการจัดหาผลิตภัณฑ�ประมงตามความต2องการ และดําเนินการเพ่ือให2ทราบความต2องการท่ีแฝงอยู�ของ



ลูกค2า เม่ือพิจารณาถึงการเพ่ิมข้ึนของความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร การประมง และ 
การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอย�างยั่งยืนในญ่ีปุ_นและต�างประเทศ จําเป\นต2องมีความพยายามในการดําเนินการตาม 
HACCP และการรับรอง Marine Eco-Label 

ความพยายามในการผลิตตามความต	องการตลาดด	านการประมง 
การผลิตตามความต2องการตลาด  

(Market-in) 
การผลิตตามความต2องการผู2ผลิต 

(Product-out) 
・แนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ�และบริการ
ท่ีตรงตามความต2องการและป-ญหาของ
ผู2บริโภค/ลูกค2า  
ตั วอย� า ง :  ช าวประมงปรั บปรุ ง คุณภ าพ
ผลิตภัณฑ�ประมงตามความต2องการของ
ผู2บริโภคและลูกค2า 

・แนวทางการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ�/
บริการท่ีดีข้ึนจากมุมมองของผู2ให2บริการ  
ตัวอย�าง: ชาวประมงและผู2แปรรูปจัดหา
ผลิตภัณฑ�ท่ีเน2นคุณภาพตามแนวคิดเรื่อง
คุณภาพสินค2าท่ีดีสําหรับผู2บริโภค 

1. ความพยายามในการตอบสนองความต2องการ 
สําหรับการผลิตตามความต2องการตลาด สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ ต2องเข2าใจความต2องการของตลาด 

นอกจากการรวบรวมข2อมูลผ�านสื่อสารสนเทศ เช�น หนังสือพิมพ� โทรทัศน� และอินเทอร�เน็ตแล2ว ยังจําเป\นต2อง
ได2รับข2อมูลผ�านการสื่อสารกับผู2ท่ีเก่ียวข2องผ�านการส�งเสริมการขายให2กับผู2บริโภค จัดกิจกรรมให2กับลูกค2า และ 
การประชุมทางธุรกิจ เป\นต2น 

2. จําหน�ายสินค2าประมงตามความต2องการ 
ป-จจัยสําคัญท่ีผู2บริโภคและลูกค2าต2องการจากผลิตภัณฑ�ประมง คือ รสชาติ เพ่ือตอบสนองความ

ต2องการ ผู2ผลิตมีความพยายามหลายอย�างในการรักษาความสด โดยการใช2น้ําแข็ง การระบายเลือด การนําก2าง
หรือกระดูกออก และการแช�แข็งอย�างรวดเร็ว (quick freezing) ซ่ึงเป\นท่ีนิยมในอุตสาหกรรมการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 

โครงการอุวะจิมะ (Uwajima Project) เมืองอุวะจิมะ 
จังหวัดเอฮิเมะ ร�วมกับเกษตรกรผู2เลี้ยงปลาในท2องถ่ินและสถาบันวิจัย
ประมงเอฮิเมะ พัฒนาแบรนด�สินค2า Mikan Buri ข้ึนมา โดยนําจุดเด�น
ของท2องถ่ินในเรื่องการผลิตส2ม สร2างความความน�าดึงดูดใจสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการอาหารและผู2บริโภค ด2วยการเพ่ิมรสส2มและลดกลิ่น
คาว นอกจากนั้น ยังเป\นการกันเป\นสีน้ําตาลของเนื้อแดง  

3. ความพยายามในการระบุความต2องการท่ีซ�อนอยู� 
ในช�วงไม�ก่ีป&ท่ีผ�านมา ซูเปอร�มาร�เก็ตและผู2ค2ารายอ่ืนๆ ในญ่ีปุ_น พยายามสร2างมุมขายอาหารทะเล

ท่ีโดดเด�นเพ่ือเพ่ิมยอดการขายอาหารทะเล ตัวอย�างท่ีเป\นรูปธรรม ได2แก� เปsดโอกาสคนท่ีคุ2นเคยกับการทําอาหาร
ทะเลมีโอกาสได2กินปลาอร�อยตามความต2องการผ�านการขายแบบเห็นหน2ากัน จัดหาอาหารทะเลสดจากท2องถ่ิน
ภายใต2สโลแกน ผลิตในท2องถ่ินและบริโภคในท2องถ่ิน (local production and local consumption) และ 
ขายออนไลน�ผ�านอีคอมเมิร�ซและเว็บไซต�อ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองต�อการความต2องการในช�วงการแพร�กระจายของ 
COVID-19 

 
 
 
 
 



4. ความพยายามเพ่ือความปลอดภัยอาหาร การทําประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอย�างยั่งยืน 
ธุรกิจอาหารทะเลจํานวนมากกําลังดําเนินการเพ่ือตอบสนองต�อ HACCP สําหรับการจัดการ

สุขอนามัยระดับสูงเพ่ือขยายตลาด โดยท�าเรือประมงท่ีทําหน2าท่ีเป\นฐานการขนส�งของผลิตภัณฑ�ประมง การ
จัดการสินค2าและสถานท่ีอ่ืน ๆ  

ในช�วงไม�ก่ีป&ท่ีผ�านมาธุรกิจประมงและเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําไม�ได2มุ�งเป�า
ไปท่ีการส�งออก จึงหันมาทําการประมงมีส�วนช�วยในการอนุรักษ�ทรัพยากรสิ่งแวดล2อม
และระบบนิเวศ ตลอดจนสนับสนุนการใช2ทรัพยากรทางทะเลอย�างยั่งยืน และรับรอง 
Marine Eco-Label เพ่ิมข้ึน รวมถึงผู2ค2าปลีกและร2านอาหารเช�นกัน 

 
การส
งเสริมการผลิตตามความต	องการตลาดเพ่ือการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประมง 
1. ต2องการการส�งเสริมการผลิตตามความต2องการตลาด 

ในอนาคต คาดการณ�ว�าปริมาณการบริโภคและราคาผลิตภัณฑ�ประมงของโลกจะเพ่ิมข้ึน แต�ใน
ญ่ีปุ_นการบริโภคผลิตภัณฑ�ประมงลดลง เนื่องจากป-จจุบันชาวญ่ีปุ_นนิยมรับประทานอาหารท่ีประกอบอาหารง�าย
และป-จจัยอ่ืนๆ อย�างไรก็ตาม ภายใต2ผลกระทบของการแพร�กระจายของ COVID-19 ไลฟ�สไตล�เข2ามาเปลี่ยนการ
ประมงของญ่ีปุ_นให2กลายเป\นอุตสาหกรรมท่ีกําลังเติบโต แต�จําเป\นต2องคํานึงถึงความสมดุลของราคากับคุณภาพ
ตามความต2องการของผู2บริโภคและลูกค2า และให2ความสําคัญกับความปลอดภัยของอาหาร 

2. ทิศทางของการผลิตตามความต2องการตลาด 
ข2อได2เปรียบของการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําคือ สามารถผลิตสัตว�น้ําในปริมาณคงท่ีอย�างสมํ่าเสมอด2วย

คุณภาพท่ีคงท่ีและราคาท่ีมีเสถียรภาพ แต�จําเป\นต2องสร2างความม่ันใจในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
รูปแบบการผลิต คุณภาพ และปริมาณตามความต2องการของตลาด 

3. ความพยายามของรัฐบาลในการส�งเสริมการผลิตตามความต2องการตลาด 
รัฐให2การสนับสนุนกิจกรรมท่ีจําเป\นดังต�อไปนี้: 
1) “แผนฟ��นฟูชายฝ-.งทะเล” เพ่ือสนับสนุนชุมชนประมงให2เป\นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

�) การส�งเสริมการเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเป\น “ผลิตสัตว�น้ําตามความต2องการตลาด 

(Market-in Aquaculture)”  
�) เร�งดําเนินการกระจายสินค2าประมงท่ีตรงกับความต2องการ 

�) ส�งเสริมการดําเนินการ “ยุทธศาสตร�ขยายการส�งออกสินค2าเกษตร ป_าไม2 ประมง และอาหาร” 

�) มาตรการตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในช�วงการแพร�ระบาดของ COVID-19 

นโยบายรัฐบาล 
การแก2ไขนโยบายการประมง 

28 เม.ย. 2017 แผนพ้ืนฐานการประมงฉบับใหม�ได2รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
8 ธ.ค. 2017 ป รั บ ป รุ ง แ ผ น  Agriculture, Forestry and Fisheries/Regional Vitality 

Creation  
1 มิ.ย. 2018 การแก2ไขนโยบายการประมง 

・การจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสม： การประเมินทรัพยากรด2วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร�ท่ีแม�นยํา (เพ่ิมสายพันธุ�) 
・เปลี่ยนการประมงให2เป\นอุตสาหกรรมเจริญเติบโต: ปรับกฎระเบียบสําหรับ
การประมงท่ีทํากําไร (การส�งเสริมอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา) 

14 ธ.ค. 2018 "กฎหมายแก2ไขกฎหมายประมงบางส�วน ฯลฯ" มีการประกาศใช2 



1 ธ.ค. 2018 แก2ไขพระราชบัญญัติการประมง 
ก.ค. 2020 กลยุทธ� ท่ีครอบคลุมเพ่ือเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําให2เป\นอุตสาหกรรม

เจริญเติบโต 
ก.ค. 2021  การทบทวนยุทธศาสตร�: เพ่ิมวัฒนธรรมท่ีไม�ได2รับการคัดเลือก 

1. กลยุทธ�เพ่ือระบบอาหารท่ียั่งยืน (Sustainable food systems) และ MeaDRI มาตรการเพ่ือ
ความสําเร็จของการลดการปล�อยคาร�บอนและความยืดหยุ�นด2วยนวัตกรรม 

เป�าหมายของ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) ภายในป& 2050  
(ตัวอย�างบางส�วน) คือไม�มีการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�จากการเผาไหม2เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเกษตร ป_าไม2 
และการประมงและใช2ลูกพันธุ�จากการเพาะพันธุ� 100% ในการเพาะเลี้ยงปลาไหลญ่ีปุ_น ปลาทูน�าครีบน้ําเงิน
แปซิฟsก ฯลฯ 

2. กลยุทธ�ท่ีครอบคลุมเพ่ือเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําให2เป\นอุตสาหกรรมเจริญเติบโต 
2.1 กลยุทธ�พ้ืนฐาน 

1) จากการผลิตตามความต2องการผู2ผลิต (Product-out) สู�การผลิตตามความต2องการตลาด 
(Market-in) 

2) การเพ่ิมมูลค�าในห�วงโซ�การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเพ่ือสร2างอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา
แบบการผลิตตามความต2องการตลาด 

3) ตัวอย�างหน�วยงานจัดการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา (1) ความร�วมมือกับผู2ผลิต (2) ความร�วมมือ
ทางธุรกิจในพ้ืนท่ีการผลิต (3) บริษัทผู2ผลิต (4) บริษัทบูรณาการแบบบริษัทเดียว (5) 
บริษัทจัดจําหน�าย 

2.2 กลยุทธ�การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําตามชนิดและเป�าหมายของผลผลิต 
1) การกําหนดกลยุทธ�ของการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชนิดท่ีเป\นเป�ามาย ประกอบด2วย 7 ชนิด 

ได2แก� ปลาหางเหลือง ปลาทรายแดง ปลาทูน�าครีบน้ําเงิน ปลาแซลมอนและปลาเทราต�  
ปลาสายพันธุ�ใหม� หอยเชลล� และหอยมุก 

2) ตัวชี้วัด (KPI) จากผลผลิตของสัตว�น้ํา 7 ชนิด และมูลค�าการส�งออกสัตว�น้ําเป�าหมาย 
(ปลาหางเหลือง ปลาทรายแดง หอยเชลล� และหอยมุก) 

 
แนวโน	มการพัฒนาเทคโนโลยี  
1. การรักษาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ�จากเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การขนส�งสินค2า 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป การป�องกันการเกิดสีน้ําตาลในเนื้อสัตว�น้ําเพ่ือทดแทนการเติม 

CO ท่ีใช2อยู�ในป-จจุบัน ต2องพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข2องกับระบบอัตโนมัติเพ่ือประหยัดแรงงานและระบบขนส�ง 
และการพัฒนาเครื่องจักรสําหรับผลิตภัณฑ�แปรรูปท่ีตอบสนองความต2องการของผู2บริโภค ซ่ึงกําลังดําเนินการ
พัฒนาเครื่องจักรสําหรับ "Visualization"  

2. การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําขนาดใหญ�นอกชายฝ-.งและในพ้ืนท่ีน้ําจืดและการใช2ระบบ ICT 
ในช�วงไม�ก่ีป&ท่ีผ�านมา มีการทดลองเพาะเลี้ยงปลาหลายสายพันธุ� และปลาท่ีจําหน�ายในเชิง

พาณิชย�ในพ้ืนท่ีน้ําจืดเพ่ิมข้ึน และแผนงานในการพัฒนาปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําระบบปsดแบบหมุนเวียน
ในภูมิภาคต�างๆ และมีการสร2างสถานเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํานอกชายฝ-.งบนผิวน้ําทะเล และกําลังดําเนินการทดสอบไป
จนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบในการนําระบบ ICT ในการให2อาหารโดยอัตโนมัติในการเพาะเลี้ยงใน
กระชังขนาดใหญ�   

 



3. วิจัยการเพาะพันธุ�และพัฒนาสูตรอาหาร 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา จําเป\นต2องส�งเสริมการวิจัยการเพาะพันธุ�เพ่ือ

พัฒนาสัตว�น้ําท่ีมีลักษณะท่ีดี เช�น การเติบโตสูง ต2านทานโรค ฯลฯ  
"Biotech breeding" ท่ีผสมข2ามสายพันธุ� และ "selective breeding" เป\นการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา

ท่ียังคงลักษณะท่ีดีของสัตว�น้ําไว2 กําลังได2รับการส�งเสริมและบางส�วนก็อยู�ในข้ันตอนการปฏิบัติแล2ว 
ในการพัฒนาอาหารสัตว�ผสม การวิจัยและพัฒนาอาหารผสมโดยใช2วัตถุดิบจากพืช เช�น ถ่ัวเหลือง 

ข2าวโพด และโปรตีนจากวัตถุดิบจากสัตว� เช�น ไก�ป_นและอาหารขนนกเป\นโปรตีนทางเลือกแทนปลาป_น เริ่มมีการ
ส�งเสริมและพัฒนาในช�วงไม�ก่ีป&ท่ีผ�านมา 

Session 8: Genetic selection in aquaculture 
ผู2บรรยาย: Dr. Rafet Çağrı Öztürk 
การคัดเลือกสายพันธุ� (Selective breeding) หรือการคัดเลือกโดยมนุษย� คือกระบวนการท่ีมนุษย�

ผสมพันธุ�สัตว�และพืชเพ่ือให2ได2ลักษณะท่ีต2องการ ชนิดของการคัดเลือกสายพันธุ  ได2แก� การผสมเลือดชิด 
(Inbreeding) การผสมในสายเลือด (Line breeding) และการผสมข2ามสายพันธุ� (Crossbreeding) 

 การคัดเลือกด2วยจีโนม (Genomic selection) คือ การทํานายลักษณะในประชากรท่ีนํามาทดสอบ
ด2วยโมเดลทางสถิติท่ีผ�านการเรียนรู2 รูปแบบความสัมพันธ�ระหว�างลักษณะท่ีปรากฏและข2อมูลพันธุกรรม เม่ือ
เปรียบเทียบการคัดเลือกด2วยจีโนมกับการคัดเลือกแบบด้ังเดิม (Traditional selection)  

Traditional Selection Genomic selection 
•  มีประสิทธิภาพลดลเ ม่ือลักษณะทางพันธุ กรรม
หลากหลาย 
• มีประสิทธิภาพลดลงด2วยลักษณะการวัดท่ีหนักหน�วง 
• ใช2เวลานานและยากลําบาก 
• ไม�คุ2มค�าใช2จ�ายและราคาตํ่า 

•  มีประสิทธิภาพแม2ลั กษณะทางพันธุกรรม
หลากหลาย 
• ต2องการฟ&โนไทป�น2อยลง 
• วงจรการผสมพันธุ�สั้นลง 
• คุ2มค�า 

หลักการท่ัวไปของการคัดเลือกด2วยจีโนม 
1) Marker assisted selection (MAS)  หรือการคัดเลือกพันธุ�โดยใช2เครื่องหมายพันธุกรรม เป\น

การใช2ข2อมูลระดับโมเลกุลมาช�วยตัดสินใจในการคัดเลือกลักษณะท่ีต2องการ เป\นโปรแกรมปรับปรุงพันธุ�พืชโดยไม�
ใช2 GMO 

2) Genome wide association (GWA) เป\นความสัมพันธ�ระหว�างลําดับเบสท่ีแตกต�างกันในจีโนม
ของกลุ�มประชากรหนึ่งๆ ต�อลักษณะฟ&โนไทป�หนึ่งๆ ท่ีมีความแตกต�างกัน มีวัตถุประสงค�เพ่ือให2ทราบบริเวณของ 
DNA ท่ีเก่ียวข2องกับลักษณะฟ&โนไทป�ท่ีสนใจ 

การคัดเลือกพันธุ�ในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเป\นอุตสาหกรรมท่ีอายุค�อนข2างน2อยเม่ือเทียบกับการเลี้ยงสัตว�

ชนิดอ่ืนๆ ป-จจุบันสัตว�น้ําท่ีมีการเพาะเลี้ยงประมาณ 10% มาจากการปรับปรุงพันธุ� เนื่องจากไม�สามารถควบคุม
การผสมพันธุ�ได2 สายพันธุ�ท่ีเลี้ยงในฟาร�มมีจํานวนมาก มีความยากลําบากในการรักษาสายพันธุ� ไม�สามารถรวบรวม
ข2อมูลฟ&โนไทป�ได2 และขาดข2อมูลพารามิเตอร�ทางพันธุกรรมท่ีเป\นข2อมูลสําหรับลักษณะต�างๆ  

แนวทางในการพัฒนาการคัดเลือกพันธุ�ในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา 
1) สร2างฐานข2อมูลจีโนมของสัตว�น้ําโดยใช2 Single-nucleotide polymorphism (SNP) ในสัตว�น้ํา 

เพ่ือเป\นทรัพยากรข2อมูลสําหรับนํามาใช2ประโยชน�ในการคัดเลือกสายพันธุ� 
2) ใช2การคัดเลือกพันธุ�โดยใช2เครื่องหมายพันธุกรรม (MAS) สู�การคัดเลือกด2วยจีโนม ป-จจุบันมีการ

นํามาประยุกต�ใช2ในการผลิตสัตว�น้ําเพ่ือช�วยในการต2านทานโรคและเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เช�น ปลาเทราต�
สายรุ2ง (Rainbow trout) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (Atlantic salmon) กลุ�มปลาหนัง (Catfish) หอยแมลงภู� ปู 



ฯลฯ ซ่ึงปลาแซลมอนแอตแลนติกถือเป\นชนิดท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด เพราะเป\นท่ีนิยมสําหรับผู2บริโภค และใน
การเลี้ยงแซลมอนแอตแลนติกสามารถเติบโตได2ตลอดท้ังป& แทนท่ีจะเติบโตเฉพาะในช�วงฤดูใบไม2ผลิและฤดูร2อน
เท�านั้น  

ปลาท่ีปลอดเชื้อ (Sterile fish) เกิดจากการให2ไข�ปลาแซลมอนสัมผัส
กับแรงดันสูงซ่ึงทําให2พวกมันปลอดเชื้อ ช�วยให2ม่ันใจได2ว�าปลาแซลมอนแอตแลนติก
ท่ีผลิตในโรงเพาะฟ-กจะยังไม� โตเต็มท่ี ไม�สามารถขยายพันธุ�  หรือผสมกับ
ปลาแซลมอนธรรมชาติได2 แต�ข2อเสียคืออ�อนไหวต�อสภาพการเลี้ยงท่ีไม�เหมาะสม  
มีแนวโน2มท่ีจะพัฒนาความผิดปกติของโครงกระดูกและกระจกตา 

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 
(CRISPR) หรือ CRISPR associated protein 9 (Cas9) คือ ส�วนของ DNA ท่ีมีลําดับเบส
สั้นเรียงซํ้าๆ และมีลําดับเหมือนกัน พบในกลุ�มแบคทีเรียใช2ในการกําจัดสาย DNA 
แปลกปลอม ป-จจุบันได2มีการใช2คุณสมบัตินี้เพ่ือทําหน2าท่ีปรับแต�งจีโนม เช�น การตัด DNA และเปลี่ยนแปลงเป\นยีนตัว
ใหม�หรือหน2าท่ีบางอย�างเปลี่ยนไป  

Country presentation 
“What are the best practices of innovative approaches in aquaculture in your country?” 

 
 การนําเสนอแนวปฏิบัติและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําในภาพรวมแต�ละประเทศได2นําเสนอ

แนวปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําของประเทศตนเอง ณ ป-จจุบัน รวมท้ังเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ีนํามา
ปฏิบัติ ท่ีน�าสนใจคือการนํานวัตกรรม IOT มาใช2ในการเพาะเลี้ยงในกระชังเพ่ือให2สะดวกต�อการจัดการฟาร�มใน
ระยะไกล ซ่ึงป-จจุบันอยู�ระหว�างการพัฒนา นอกจากนั้น มีการนําเสนองานวิจัยท่ีใช2สนับสนุนการเพาะเลี้ยงให2มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนด2วยการใช2สารสกัดจากธรรมชาติ 

จากนั้นได2มีการการแบ�งกลุ�มเพ่ือให2ผู2เข2ารับการอบรม อภิปรายและแลกเปลี่ยนข2อคิดเห็นเก่ียวกับ
ความท2าทายและโอกาสในการใช2เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา  

 
ส
วนท่ี 2 ประโยชนFท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ 
 2.1 ประโยชน�ต�อตนเอง 

องค�ความรู2ใหม�ท่ีได2รับสามารถนํามาถ�ายทอดให2ผู2ท่ีสนใจและเป\นคลังข2อมูลสําหรับนําไปต�อยอดได2 
 2.2 ประโยชน�ต�อหน�วยงานต2นสังกัด 

ความรู2และข2อมูลท่ีได2สามารถนํามาเป\นข2อมูลประกอบการร�างมาตรฐานท่ีเก่ียวข2องกับการเพาะเลี้ยง
สัตว�น้ําในอนาคตได2 
 2.3 ประโยชน�ต�อสายงาน หรือวงการวิชาชีพในหัวข2อนั้นๆ 

องค�ความรู2ท่ีได2ก�อให2เกิดการพัฒนาการนําเทคนิคและนวัตกรรมใหม�ๆ เพ่ือมาพัฒนามาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอย�างยั่งยืน ซ่ึงเน2นการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําท่ีประหยัดพลังงานและเป\นมิตรต�อสิ่งแวดล2อม รวมถึง
การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธ ุ�สัตว�น้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด2านการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําของไทย 
 2.4 กิจกรรมการขยายผลท่ีได2ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน 

ถ�ายทอดองค�ความรู2ท่ีได2รับให2กับบุคคลการภายในองด�กรท่ีมีสนใจ  



 2.5 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือน หลังเข2าร�วมโครงการ 
เสนอแนวทางให2การจัดทําหรือปรับปรุงมาตรฐานท่ีเก่ียวข2องกับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําโดยนําข2อมูล

และองค�ความรู2ท่ีได2มาประกอบการพิจารณา 
 
 
รายงานก�อนการเดินทางท่ีท�านดําเนินการ  

 
 


