โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์”
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ (broodstock management) เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการปรับปรุงพันธุ์ (genetic improvement) เป็นการวางแผนการผสม
พันธุ์และการดารงรักษาสายพันธุ์ที่เหมาะสม การบริหารจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าในฟาร์มมี
วัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้ได้สายพันธุ์สัตว์น้าที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพการเลี้ยงในที่กักขัง และยัง
คงไว้ซึ่งระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ดี รวมทั้งจากัดการผสมเลือดชิดให้เกิดน้อยที่สุด โดย
การควบคุมกิจกรรมในโรงเพาะฟักทั้งหมด เพื่อจัดการพันธุกรรมของประชากร/สายพันธุ์ ให้คงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้
เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ประสบผลสาเร็จและมีความก้าวหน้าของ
การปรับปรุงพันธุ์อย่างรวดเร็ว สามารถผลิตสัตว์น้าพันธุ์ดีที่มีคุณภาพทั้งในด้านพันธุกรรมและลักษณะ
ปรากฎ
ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามสามารถผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ยังคงดารงไว้ซึ่ง
ลั กษณะที่ดี มีคุ ณภาพทั้ งด้านลั กษณะทางพันธุ กรรมและลั ก ษณะที่แ สดงออกเหมือ นในรุ่น พ่อแม่
ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าปรับปรุงพันธุ์จึงควรมีความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามที่ถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถรักษา
คุณลักษณะของประชากร/สายพันธุ์ โดยเฉพาะลักษณะทางเศรษฐกิจไว้ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิต
กุ้งก้ามกรามที่ถูกต้อง ตามหลักพันธุศาสตร์ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม จานวน 52 ราย
ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ฝึกอบรม
ห้อ งประชุม กองวิจัย และพัฒ นาพัน ธุกรรมสัต ว์น้า 39 ม. 1 ต.คลองห้า อ. คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

เนื้อหาการฝึกอบรม
๑. การบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์
๒. มาตรฐานการตรวจรั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม พ่ อ แม่ พั น ธ ุ์ สั ต ว์ น้าตามหลั ก พั น ธุ ศ าตร์
(กุ้ ง ก้ า มกราม)
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย ตอบข้อซักถาม ให้คาแนะนาข้อเสนอะแนะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
วิทยากร
๑. ดร.ศรีจรรยา สุขมโนมนต์

นักวิชาการประมงชานาญการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
๒. นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้านครศรีธรรมราช
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
งบประมาณ
๑. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,740.- บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดฝึกอบรมเป็นผู้เบิกให้ มีดังนี้
2.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 1 มื้อ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดอบรม อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดอบรม ได้แก่
ค่าห้องประชุม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารั บ การอบรมมีความรู้ในหลั กการบริห ารจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้าเบื้องต้นอย่า งถูกต้อง เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้าให้มีคุณภาพดีทั้งในด้านพันธุกรรม และลักษณะที่
แสดงออกของพันธุ์ที่ดี
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการพ่อแม่พันธุ์และ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
วิธีการวัดผล
แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม ใช้แบบทดสอบความรู้และแบบสอบถาม โดยกาหนด
ตัวชี้วัดดังนี้
๑. จ านวนผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเนื้ อ หาหลั ก สู ต รเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ไม่น้อยกว่าระดับดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
2. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้า
3. นางสาวสุจิตรา เพชรคง
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
4. นางรัญทม คงทรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
5. นางศิริพร จีนหมิก
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
6. นางสาววรรษิดา ภู่ชัย
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
7. นางสาวจิราพร กองเพิ่มพูล
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
8. นายเกรียงศักดิ์ แจ่มแจ้ง
พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)

ก้าหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์”
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า จ. ปทุมธานี
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
08:00 – 08:45 น. ลงทะเบียน
08:45 – 09:00 น. พิธีเปิด โดยผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าหรือผู้แทน
09:00 – 12:00 น. ภาคบรรยาย : การบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์สัตว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์
โดย ดร.ศรีจรรยา สุขมโนมนต์
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 17:00 น. ภาคบรรยาย : มาตรฐานการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธ ุ์สัตว์น้า
ตามหลักพันธุศาตร์ (กุ้งก้ามกราม)
โดย นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์
17:00 น.
ปิดอบรม
หมายเหตุ 1. การแต่งกายชุดสุภาพ
2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10:00 – 10:15 น. และ 14:30 – 14:45 น.
3. ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

