
การเข้าร่วมอบรมหัวข้อ 

 “Seminar on Fishery and Aquaculture Adaptibility to 
Climate Change for Thailand” 
ระหวา่งวนัท่ี 17 ตลุาคม – 5 พฤศจิกายน 2562  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ผู้ร่วมอบรม 
1. นายโกศล  ข าแสง ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้อตุรดิตถ์ 
2. นางสาวสวุรักษ์  วงษ์โท กลุม่วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมโมเลกลุ 
                 

 กองวจิัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้ 
 



หน่วยงานที่จัด 

 Freshwater Fisheries Research Center of Chinese 
Academy of Fishery Sciences 

 รูปแบบการอบรม 
 ภาคบรรยาย 
 ศกึษาดงูานสถานท่ีตา่งๆ 

 วนัอบรม 

 จนัทร์ – เสาร์ 
 08.30 – 17.00 น. 



ภาคบรรยาย 
 
1. General Review of China 

2. Impacts of climate change on sustainable 
fisheries 

3. Aquaculture Development Strategy in 
China 

4. The Management of Original and Fine 
Breed in Aquaculture 

5. Promoting green aquaculture 
technologies and farming systems for 
climate change mitigation 



ภาคบรรยาย 

6. Aquaculture Environment Control Technology 

under Climate Change 

7. Rice-fish Integrated Farming in Hani Terrace 

Fields 

8. Mariculture in China 

9. Climate Change and Safety & Quality Control 

of Aquatic Products 

10. Freshwater Pearl Culture 

 

 



เมือง Wuxi 



Shanghai 



เปิดการอบรม ห้องฟังบรรยาย 



ส ารวจสัตว์น า้ที่ขายทั่วไป 



ส ารวจสัตว์น า้ที่ขายทั่วไป 



การศกึษาดงูานสถานท่ีตา่งๆ 

 Wuxi museum 



Wuxi museum 



Wuxi museum 



อาหาร  

 อาหารในโรงแรมที่พกั  อาหารดงูานนอกสถานที่ 



โบราณสถานท่ี Ning Xia 



ดงูานฟาร์ม 





กุ้งก้ามแดง 



ปขูน 



ดงูานฟาร์มเลีย้งปลา 



ฟาร์มเลีย้งปลา 

บ่อเลีย้งปลานิลโครงคลุมด้วยพลาสตกิ 
ผลผลิต 2,000 กก./บ่อ ขนาด 700 กรัม/ตวั เลีย้ง 6 เดอืน 

แหล่งน า้ที่ใช้เลีย้งสัตว์น า้ Yellow river 



ฟาร์มเลีย้งปลา 

 เคร่ืองเพิ่มอากาศ 



ดงูานฟาร์มเกษตรแบบผสมผสาน 



เลีย้งปลาระบบ In Pond Raceway System  



เลีย้งปลาจีนระบบ In Pond Raceway 

System  



เลีย้งปลาระบบน า้หมุนเวียน 



เลีย้งปลาระบบน า้หมนุเวียน 



เคร่ืองควบคมุคณุภาพน า้อตัโนมตัิ 



เคร่ืองควบคมุคณุภาพน า้อตัโนมตัิ 



ระบบบ าบัดน า้ 

 ผักสวนครัวต่างๆ 

 มะเขือเทศ 



ผลผลิตที่ท า 



บ่อเลีย้งปลา 



ฟาร์มเลีย้งปลา carp, perch 



ฟาร์มเลีย้งปลา carp, perch 



บ่อเลีย้ง 



ระบบปรับปรุงคุณภาพน า้ 



ระบบบ าบัดน า้ในโรงเพาะเลีย้ง 



ปลาที่เลีย้ง 



ปลาที่เลีย้ง 



ดูงานฟาร์มขายปลาสวยงาม 





คณะท างาน ผู้ประกอบการของจีนต้อนรับการดงูาน 



ดูงานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น า้ของรัฐบาลจีน 



อุปกรณ์ห้องปฏิบัตกิาร 



บอ่ซีเมนต์ 



ห้องเกบ็ผลผลติ 

ระบบเพิ่มอุณหภูมนิ า้ 



แผนผังบ่อใช้น า้ระบบหมุนเวียน 



เดนิทางเข้าฟาร์ม 

บ่อเลีย้งหอย 



บ่อดนิผนังคอนกรีต เลีย้งระบบ IPRS 



 ให้อาหารปลาที่เลีย้งระบบ 
IPRS 

 บอ่เลีย้งป ู



การเกบ็เก่ียวผลผลิตปู 



ปูขน 



เลีย้งปลากระชังในแม่น า้ 



ดูงานฟาร์มเลีย้งปลาปักเป้า ปลาอเมริกันเชด 



ปลาปักเป้า ปลาอเมริกนัเชด 

 



บ่อเลีย้งปลาปักเป้า 

ปลาปักเป้า 



ปลาอเมริกันเชด 
 



บ่อเลีย้งปลาอเมริกันเชด 

 



บ่อเลีย้งปลาอเมริกันเชด 



ดูงานฟาร์มเพาะปลาอเมริกันเชด 

 



บ่อเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุ 
 



บ่อผสมพันธ์ุวางไข่ 



กรวยฟักไข่ 

บ่ออนุบาลลูกปลา - ขาย 



บ่อกรองน า้ใช้ในระบบ 
 



ดูงานฟาร์มเลีย้งปูขนของเอกชน 



ฟาร์มเลีย้งปูขน 

บ่อเลีย้งปูเล็ก 



บ่อเลีย้งปูขนาดจ าหน่าย 



ปูขนาดจ าหน่าย 



แหลง่น า้ท่ีใช้ 



โมเดลการเลีย้ง 



วนัมอบประกาศนียบตัร - ปิดการอบรม 





สิ่งที่เป็นประโยชน์น่าจะน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

 1.การเลือกผลติชนิดสตัว์น า้ท่ีมีมลูคา่สงู เช่น ปลาอเมริกนัเชด ปลาปักเป้า ปู
ขน  



2.การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุง ควบคมุคณุภาพน า้ 
 



3.การน าพืชผกัสวนครัวมาใช้บ าบดัคณุภาพน า้ 
เป็นระบบน า้หมนุเวียน 



ขอบคุณครับ 


