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THE SEAFDEC AQUACULTURE DEPARTMENT (SEAFDEC/AQD) 

SEAFDEC/AQD was established in the Philippines in 1973, and has been carrying out research, technology 

verification, training and information dissemination on a wide range of aquaculture disciplines, including broodstock 

management and seed quality improvement, promotion of responsible and environment-friendly aquaculture, 

diagnosis and control of aquatic diseases, aquaculture for stock enhancement, and culture of aquatic species under 

international concern. (continued page 2)

ส�ำนักงำนฝ่ำยเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส�ำนกังำนฝ่ำยเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้ ก่อตัง้ขึน้ในปี 1973 ณ ประเทศฟิลปิปินส์ และด�ำเนนิงำนเกีย่วกบั

กำรวิจัย กำรตรวจสอบเทคโนโลยี กำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่สำรสนเทศ 

ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ รวมทั้งกำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์และกำรปรับปรุง

คุณภำพของไข่สัตว์น�้ำ ส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำอย่ำงรับผิดชอบและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม วิจัยและควบคุมโรคสัตว์น�้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อกำร

ฟื้นฟูปริมำณสัตว์น�้ำ และเพำะพันธุ์ชนิดสัตว์น�้ำที่อยู่ภำยใต้ควำมกังวลของ

นำนำชำติ (อ่านต่อหน้า 2)

• STARTING TRIALS OF DISEASE-RESISTANT SHRIMP IN 

SOUTHEAST ASIA  

• VIET NAM SHRIMP DISEASE PROBLEMS, BUT 

PRODUCTION CONTINUES TO INCREASE

• MALAYSIA NEW MUD CRAB HATCHERY

Inside this issue
NILE TILAPIA 4.0 APPLICATION 

OF AQUACULTURE 

The Department of Aquaculture, Fisheries 

Faculty, Kasetsart University launched the “Nile 

Tilapia 4.0 Application” for android mobile 

phones. (continued page 2)
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ส�ำนกังำนฝ่ำยเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้

ชนิดพันธุ์ที่เพำะเลี้ยงโดยส�ำนักงำนฝ่ำยเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ประกอบด้วย ปลำ กุ้ง ปู หอย และสำหร่ำย นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนฝ่ำย

เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำได้ส่งเสริมแนวทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดีและกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น�้ำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ

ชนบทและบรรเทำควำมยำกจน

THE SEAFDEC AQUACULTURE DEPARTMENT (SEAFDEC/AQD) 
The aquaculture commodities covered by AQD include fishes, shrimps, crabs, mollusks, and seaweeds. 

In addition, AQD also promotes good aquaculture practices and effective management of aquatic resources 

to support rural development and alleviate poverty.

แอพพลิเคชั่น นิล 4.0 เพื่อกำรจัดกำรเพำะเลี้ยงปลำนิล

ภำควิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน “นิล 4.0” บนโทรศัพท์มือถือระบบ

ปฏบิติักำรแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมดงักล่ำวสำมำรถช่วยเหลอืเกษตรกรผู้เพำะเลีย้งปลำนลิได้ดงันี ้1) แสดงข้อมลูสภำพอำกำศ 2) ค�ำนวณ

ปริมำตรน�้ำและทรำบค่ำของคุณภำพน�้ำที่เหมำะสม 3) เข้ำถึงข้อมูลรำคำตลำดของปลำนิลได้ตลอดเวลำและเป็นปัจจุบัน 4) สำมำรถใช้วัด

ขนำดและประเมินน�้ำหนักปลำนิล แล้วค�ำนวณหำปริมำณอำหำรท่ีเหมำะสมท่ีจะให้ในแต่ละวัน 5) สำมำรถค�ำนวณหำประสิทธิภำพกำร

เลี้ยงรวมถึงค�ำนวณหำต้นทุนและผลตอบแทน  และ 6) สำมำรถให้ข้อมูลด้ำนโรคและกำรป้องกันรักษำโรค

เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงปลำนิล สำมำรถวัดขนำดและน�้ำหนักของปลำได้โดยกำรถ่ำยภำพ ซ่ึงภำพดังกล่ำวจะต้องถ่ำยรูปปลำที่

ต้องกำรจะวัดขนำดคู่กับวัตถุที่ลอยอยู่ในน�้ำ เช่น แผ่นโฟม หรือ 

ขันน�้ำ และภำพที่ถ่ำยออกมำจะต้องเห็นตัวปลำชัดเจน หลังจำกนั้นจึง

น�ำภำพทีไ่ด้เปิดด้วยแอพพลเิคชัน่ นิล 4.0 จะสำมำรถค�ำนวณขนำดและ 

น�้ำหนักของปลำได้ 

แอพพลิเคชัน่ นิล 4.0 เพือ่กำรจัดกำรเพำะเลีย้งปลำนลิ จะเป็น
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ประโยชน์อย่ำงมำกต่อเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงปลำนิล เนื่องจำกได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งในด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด เพื่อช่วยให้เกิด

กำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

NILE TILAPIA 4.0 APPLICATION OF AQUACULTURE 
This application is useful for farmer as following: 1) 

Display the weather, 2) Calculate water quantity and quality, 

3) Indicate the update marketing price, 4) Measure size and 

weight including with calculating appropriate feed for the fish 

per day, 5) Calculate Feed Conversion Ratio (FCR) which indicate 

the cost and the profit, and 6) Inform about the disease and 

how to prevent the disease. 

When the farmers want to measure the size and weight of the fish, they need the floating object to 

compare with the fish size such as foam sheet or bowl. When they have been taken photos clearly, then they 

have to upload these photos to the application to calculated both size and weight.

Nile Tilapia 4.0 Application for Aquaculture will useful for the farmer to get the updated information on 

the production and marketing price which effective management

กำรทดลองเพำะเลีย้งกุง้สำยพนัธ์ุทนโรคในภมูภิำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

บรษิทั Benchmark เริม่ทดลองใช้กุง้สำยพนัธุท์นโรคในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ กลุม่บรษิทัเทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ สหรำช

อำณำจักร Benchmark Holdings กล่ำวว่ำ กุ้งสำยพันธุ์ทนโรค (specific pathogen resistant shrimp หรือ SPR) ที่ได้รับผ่ำนบริษัทหนึ่ง

ที่ถูกซื้อมำในโคลอมเบีย สำมำรถแก้ปัญหำอำกำรป่วยที่ส�ำคัญจำกเชื้อไวรัสจุดขำว และอำกำรกุ้งตำยด่วน (Early mortality syndrome 

หรือ EMS) ได้ในเดือนสิงหำคม 2016 บริษัท Benchmark ได้รับสิทธิใช้โปรแกรมเพำะพันธุ์เลี้ยงกุ้งของ Bogota แต่ใช้เวลำมำกในกำร

ตอบสนองข้อก�ำหนดกำรน�ำเข้ำที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกในกำรจัดตั้งโครงกำรเพำะพันธุ์กุ้งนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทก�ำลัง

ด�ำเนินโครงกำรเพำะพันธุ์สัตว์น�้ำขนำดเล็กในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนำม และวำงแผนที่จะขยำยปริมำณพันธุ์กุ้งของโคลัมเบียให้มีใช้

ในปี 2018 กุ้งสำยพันธุ์นี้ ได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมีควำมทนทำนต่อปัญหำอำกำรป่วยจำกโรคที่ส�ำคัญ เช่น EMS และไวรัสจุดขำว ซ่ึงสร้ำง

ภำระค่ำใช้จ่ำยให้อุตสำหกรรมกุ้งหลำยพันล้ำนดอลลำร์ต่อปี โรคกุ้ง

ตำยด่วน หรือ EMS ส่งผลให้อุตสำหกรรมกุ้งต้องสูญเสียมำกกว่ำ 1 พัน

ล้ำนดอลลำร์ต่อปี มำกกว่ำสองเท่ำของ 500 ล้ำนดอลลำร์ทีผู่ผ้ลติปลำ

แซลมอนเสียหำยจำกเห็บทะเล (sea lice)

EMS ได้ส่งผลกระทบเป็นพื้นท่ีวงกว้ำงของเอเชียและหลำย
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ประเทศของอุตสำหกรรมกุ้งละตินอเมริกำ อุตสำหกรรมกุ้งได้รับกำรปรับตัวตำมโปรแกรมกุ้งโตเร็ว ซึ่งส่งผลให้กุ้งมีควำมทนทำนต่อโรค

ลดน้อยลง แทนที่จะจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงสุขภำพกุ้ง อุตสำหกรรมกุ้งถูกเน้นให้เลี้ยงกุ้งโตเร็วมำกขึ้น เพื่อให้

สำมำรถผลิตกุ้งให้ได้ก่อนที่จะเกิดโรค บริษัท Benchmark เป็นบริษัทแนวหน้ำของกำรปรับใช้เครื่องมือจีโนมิค (genomic tools) ส�ำหรับ

อุตสำหกรรมที่ขยำยตัวออกมำจำกผลลัพธ์ของกำรท�ำแผนที่จีโนมของปลำแซลมอนก่อนหน้ำนี้ในปี ค.ศ. 2016 เริ่มจำกกำรเป็นบริษัทหนึ่ง

ที่ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีกับอุตสำหกรรมปศุสัตว์ สัตว์ปีกและสุกร บริษัท Benchmark ได้เข้ำซื้อ Fish Vet Group ในปี ค.ศ.2004 และ

นับตั้งแต่นั้นมำเริ่มมีกำรขยำยตัวอย่ำงมำกด้ำนเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ

Benchmark สำมำรถถ่ำยทอดข้อมูลเชิงลึกบำงส่วนที่รวบรวมได้จำกงำนด้ำนพันธุกรรมของปลำแซลมอนไปยังกุ้ง กุ้งเป็นสัตว์ที่

เหมำะส�ำหรับโครงกำรปรับปรุงด้ำนพันธุกรรม เนื่องจำกขนำดของตลำดและอัตรำกำรสืบพันธุ์ของกุ้งนั่นเอง

STARTING TRIALS OF DISEASE-RESISTANT SHRIMP IN SOUTHEAST ASIA 
UK aquaculture technology group Benchmark Holdings says specific pathogen resistant (SPR) shrimp 

acquired through a company it purchased in Colombia can solve key illness issues such as white spot and early 

mortality syndrome (EMS). Benchmark acquired Bogota-based shrimp breeding program in August 2016 but 

has spent a considerable amount of time meeting tough import requirements to set up its breeding programs 

in Southeast Asia. The group is now carrying out small-scale breeding programs in Indonesia, Thailand and 

Viet Nam and plans to scale up availability of its Colombian shrimp in 2018. The shrimp have proven resistance 

to major illness issues like EMS and white spot that cost the industry billions of dollars a year.  

EMS has resulted in over $1 billion in losses a year for the shrimp industry, more than twice the $500 
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million than salmon producers lose to sea lice, according to a Benchmark presentation. EMS has affected vast 

areas of Asia and several Latin American countries’ shrimp industries. The shrimp industry has adopted a high 

growth program which has led to shrimp becoming increasingly less resistant to disease. Instead of prioritizing 

genetics to improve shrimp health, the industry is focused more growing shrimp at faster rates so they can be 

processed before getting diseases. Benchmark has been at the forefront of deploying genomic tools for the 

industry that emanated from the results of the mapping of the salmon genome earlier in 2016, starting as a 

company providing technology to poultry and swine industries, Benchmark acquired Fish Vet Group in 2004 

and has since seen major growth in aquaculture.

Benchmark has been able to transfer some of the insights it has gleaned from salmon genetics to shrimp. 

Shrimp is ideal for a genetic breeding program because of the size of the market, and the reproduction rates 

of shrimp.

Ref: www.undercurrentnews.com/2017/10/13/benchmark-starts-trials-of-disease-resistant-shrimp-in-southeast-asia

เวียดนำมเกิดปัญหำโรคกุ้ง แต่ผลผลิตก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ต่อเนื่อง

จำกงำนสัมมนำ Global Aquaculture Alliance’s GOAL 2017 Conference (ที่เมือง Dublin ประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่ำง 3-6 

ตุลำคม ค.ศ.2017) รองประธำนฝ่ำยตลำดโลกของบริษัท Sheng Long Bio-Tech International Co กล่ำวว่ำ ไวรัสจุดขำว, EMS, 

Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) และโรคขีข้ำวยงัคงเป็นปัญหำส�ำหรบั

เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งเวียดนำม อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรมเลี้ยงกุ้งเวียดนำมยัง

ขยำยตัวต่อเนื่อง กำรเลี่ยงควำมท้ำทำยจำกโรคกุ้ง เกษตรกรเลี้ยงกุ้งยังได้รับ

ผลที่ดีขึ้นจำกกำรเลี้ยงในบ่อแบบ semi-biofloc และ เลี้ยงแบบไม่เปลี่ยนถ่ำย

น�้ำโดยใช้โปรไบโอติค (zero-water with probiotic culture) ผลผลิตกุ้งขำว

แวนนำไมยังคงขยำยตัวอยู่ ขณะที่เกษตรกรบำงรำยหันไปเลี้ยงกุ้งกุลำด�ำเพื่อ

ตอบสนองต่อรำคำกุ้งที่สูงกว่ำ ขณะที่โรคขี้ขำวซึ่งพบครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อปี 2010 นั้น ยังคงเพิ่มขึ้นในเวียดนำม

ผู้อ�ำนวยกำรของบริษัท ShrimpVet ผู้จัดจ�ำหน่ำยพันธุ์กุ้ง และผู้ให้

บริกำรด้ำนที่ปรึกษำและบริกำรด้ำนตรวจวิเครำะห์ทำงแล็ปของอุตสำหกรรม

เลีย้งกุ้งเวยีดนำมเสรมิว่ำ สภำพอำกำศทีไ่ม่เอือ้ต่อกำรเลีย้ง รวมถงึกำรขำดแคลน

ด้ำนกำรเงนิและเทคโนโลยยีงัคงเป็นอปุสรรคต่อเนือ่ง ฝนทีต่กอย่ำงหนกัและน�ำ้

ท่วมดูเหมือนว่ำท�ำให้ไวรัสจุดขำวได้แพร่กระจำยออกไปมำกขึ้นในสำมเหลี่ยม

ปำกแม่น�้ำโขง กำรระบำดของ EHP เพิ่มมำกขึ้นในโรงเพำะฟักลูกกุ้งและบ่อเลี้ยงกุ้ง โรคกุ้งที่ท�ำลำยระบบกำรย่อยอำหำรของกุ้ง มีส่วน
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เกี่ยวข้องอย่ำงมำกกับมลภำวะและสำหร่ำยส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่กำรเพิ่มปริมำณอย่ำงมำกมำยของแบคทีเรียที่พื้นบ่อ กำรเลี้ยงกุ้ง

ควำมเค็มต�่ำในพื้นที่ห่ำงไกลจำกทะเลก�ำลังได้รับกำรน�ำมำปรับใช้เลี้ยงกุ้งในบำงพื้นที่

VIET NAM SHRIMP DISEASE PROBLEMS, BUT PRODUCTION CONTINUES 
TO INCREASE

At the Global Aquaculture Alliance’s GOAL 2017 

Conference (Dublin, Ireland, October 3–6, 2017), vice 

president of global markets for Sheng Long Bio-Tech 

International Co, said whitespot virus, early mortality 

syndrome (EMS), Enterocytozoon hepatopenaei (EHS) 

and white feces disease continue to be problems for 

Vietnamese shrimp farmers. However, the shrimp 

farming industry is still expanding. Disease challenges 

aside, shrimp farmers are getting improving pond results with semi-biofloc and zero-water exchange with 

probiotic culture. Production of Penaeus vannamei is still expanding, while some farmers shift back to Penaeus 

monodon in response to higher prices.  White feces disease, which was first recorded in Thailand in 2010, is 

also increasing. 

The director of ShrimpVet, a distributer of shrimp seedstock and a provider of consulting and laboratory 

services to the shrimp farming industry, added that unpredictable weather as well a lack of finances and 

technology were also persistent obstacles. Heavy rains and flooding have seemingly made the whitespot 

virus more widespread in the Mekong Delta.  Outbreaks EHP are on the rise in hatcheries and shrimp ponds. 

The disease, which wrecks havoc on the digestive systems of shrimp, is strongly associated with pollution and 

excess algae, which lead to blooms of bacteria on pond bottoms. Inland, low-salinity shrimp farming is being 

adopted in some areas.

Ref: www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/VietnamDiseaseProblemsButProductionIncreases.htm

Aerial views of the shrimp farms on the island of Phu Thanh in Southern, Viet Nam.   
Photo: Luc Forsyth and Gareth Bright, via drone.
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โรงเพำะฟักลูกปูทะเลแห่งใหม่ในมำเลเซีย

ฟำร์มตั้งอยู่ที่ ซำรำวัค มำเลเซียตะวันออก ชื่อว่ำ Neocrab เป็นฟำร์มเลี้ยงปู

ทะเล หรือ ปูด�ำ (mud crab) แห่งใหม่ที่ก�ำลังสร้ำงโรงเพำะฟักลูกปูทะเลใน Sematan 

Neocrab เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของบริษัท Ginger and Coconut, Sdn., 

Bhd. และน�ำโดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร Dr. Colin Shelley เป็นท่ีรูจ้กักนัดสี�ำหรบัคน

จัดท�ำคูม่อืกำรเล้ียงปขูอง FAO Shelley ได้น�ำโครงกำรเพำะเลีย้งปทูะเลหลำยโครงกำร

ไปท�ำในออสเตรเลีย ฟิจิ และไมโครนีเซีย และยังให้บริกำรด้ำนค�ำปรึกษำในประเทศ

อื่นหลำยประเทศ Dr. Colin Shelley กล่ำวว่ำ “โชคดีที่ซำรำวัคมีปูทะเลทั้งหมดสี่สำย

พันธุ์ ปัจจุบันเรำใช้เพียงพ่อแม่พันธุ์ที่หำได้ในพื้นที่เท่ำนั้น” สำยพันธุ์ปูทะเล หรือปูด�ำ 

ทั้งสี่ชนิดได้แก่ Scylla tranquebarica (ปูม่วง), Scylla olivacea (ปูด�ำ), Scylla 

paramamosain (ปูขำว) และ Scylla serrata (ปูเขียว)

MALAYSIA NEW MUD CRAB HATCHERY
Located in Sarawak, East Malaysia, Neocrab, is a new mud crab 

farm that’s developing a mud crab hatchery in Sematan. Neocrab is 

a registered trademark of Ginger and Coconut, Sdn., Bhd., and is led 

by its chief executive officer Dr. Colin Shelley, known for his FAO crab farming manual, Shelley has led many 

mud crab farming projects in Australia, Fiji and Micronesia, and provided consultancy services in many other 

countries. Dr. Colin Shelley, said, “Sarawak is blessed to have all four species of mud crabs. Currently, we are 

only using broodstock that’s available in the state.” The four species of mud crabs are: Scylla tranquebarica, 

Scylla olivacea, Scylla paramamosain and Scylla serrata.

Ref: www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/MalaysiaNewMudCrabHatchery.html
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ซีฟ เดคต ้ อนรั บนั กศึ กษาจาก

ประเทศอินโดนีเซีย

ซีฟเดคให ้กำรต ้อนรับนักศึกษำจำก

ประเทศอินโดนีเซียที่เข้ำร่วมโครงกำร Student  

Changemakers Summit 2017 ซ่ึงจดัโดย Youth 

Center to Act for Nation ประเทศอินโดนีเซีย 

จ�ำนวน 43 คน เข้ำเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนของ

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ในวันที่ 11 พฤษภำคม 

2560 นักศึกษำได้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับบทบำทและ

กำรด�ำเนินงำนของซีฟเดคที่มีต่อภูมิภำคอำเซียน 

และได้เยี่ยมชม โรงฝึกปฏิบัติเครื่องมือประมง โรง

ฝึกปฏิบัติเครื่องกลเรือ และเรือ M.V. SEAFDEC

YOUTH FROM INDONESIA PAID 

A VISIT SEAFDEC/TD

The SEAFDEC Training Department 

(TD) warm welcomed to 43 Indonesian 

youths from Youth Center to Act for 

Nation (YOUCAN) on 11 May 2017. 

The introduction of SEAFDEC and TD 

activities was presented through fishery 

management scheme for fisheries 

resources sustainable in the region. 

Moreover, the youth also visited TD 

facilities such as fishing workshop, 

marine engineering workshop and 

M.V.SEAFDEC.

การฝ ึกอบรมระยะสั้ นส� าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2560

ส�ำ นักงำนฝ ่ำยฝ ึกอบรม จัดกำรฝ ึก

อบรมระยะสั้นดังกล่ำว ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำร

ทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ ระหว่ำง

วันที่ 6-16 มิถุนำยน 2560 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำย

ฝึกอบรม โดยมีนักศึกษำเข้ำร่วมจ�ำนวน 28 คน 

กำรฝึกอบรมนี้ท�ำให้นักศึกษำได้รับควำมรู้และ

ประสบกำรณ์นอกห้องเรียน รวมทัง้ได้รับควำมรูใ้น

ภำคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมประมง ฝึก

ท�ำประมงบนเรอืฝึกประมงทีน่่ำนน�ำ้จงัหวดัระยอง 

ฝึกส�ำรวจชุมชนประมง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดท�ำให้

นักศึกษำสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน

ในอนำคตอันใกล้

CAPACITY BUILDING ON EAFM 

FOR UNIVERSITY STUDENT

TD organized “The 60th Short-

term Training Course of University 

Students on Ecosystem Approach to 

Fisheries Management (EAFM)” from 6 

to 16 June 2017 at Training Department. 

Twenty eight (28) students participated 

in training course. This training course 

is specifically designed for students to 

gain knowledge and experience outside 

the Universities and also they will gain 

knowledge in theory and practice on land 

and shipboard about fishery activities. 

Besides, they are going to survey fishery 

community in Rayong Province. All 

of these activities will make the new 

generations to be more empower and 

develop in the future

ซีฟเดคเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน

ประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมจดันทิรรศกำร

งำนประมงน้อมเกล้ำฯ ครั้งท่ี 29 ณ จังหวัด

ปทุมธำนี ในวันที่ 30 มิถุนำยน-9 กรกฎำคม 2560 

โดยได้จัดแสดงควำมรู้เกี่ยวกับยำนส�ำรวจใต้น�้ำ 

สัตว์ทะเลน�้ำลึก และเครื่องตรวจสอบวัตถุบนพ้ืน

ทะเล อกีทัง้ได้สำธติกำรขบัเคลือ่นยำนส�ำรวจใต้น�ำ้ 

และให้ผู้ที่สนใจทดลองขับยำนส�ำรวจใต้น�้ำจ�ำลอง

TD EXHIBITION AT THAILAND 

NATIONAL FAIR

TD joined the Thai Department of 

Fisheries in staging a fisheries exhibition 

at “Pramong Nomklao” organized this 

year in Pathumthani Province At the 10-

days exhibition beginning 30 June 2017, 

TD presents fisheries activities under 

the theme of “Exploration of Marine 

Resources and Environment”.


