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 วันท่ี 30 เมษายน 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย 
นายคมสันติ์ พันธะปิว นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ เรื่องวิธีการเตรียมจุลิทรีย์ PSB (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง)  จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสท่ีเตรียมจากยาคู 
และจุลินทรีย์ ปม.1 แก่เจ้าหน้าของสํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ  โดยวิธีการดังกล่าวจะใช้ในการบูรณาการ่วมกันของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัด
อํานาจเจริญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปส่งเสริมผลแก่เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลา รวมถึงทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น                    
เกี่ยวประสิทธิภาพของเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ในการบําบัดน้ํา และย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร       
เพื่อเปลี่ยนเป็นอาหาร (โปรตีน) เลี้ยงปลา ภายใต้การเจริญเติบโตของปลา และความสะอาดของปลาท่ีเลี้ยง                    
ซึ่งแนวทางนี้น่าส่งผลทําให้ต้นทุนการเลี้ยงปลาลดลง ปลาท่ีเลี้ยงมีความสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเป็นการ
เลี้ยงปลาท่ีมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอํานาจเจริญในบันทึกความร่วมมือ (MOU) พิธีประกาศรวมพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะวาระ         
เมืองเกษตรอินทรีย์ และสมุนไพร สู่เมืองธรรมเกษตร วิถีอํานาจเจริญ 
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 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ ตําแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ             
และ เจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ดําเนินการทบทวนองค์ความรู้และ
ซักซ้อมการเพาะพันธุ์ปลากดแก้ว โดยวิธีฉีดฮอร์โมนซูพรีแฟค 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับโมทิเลียม           
(1 เม็ดต่อ 1 กิโลกรัม) โดยเร่ิมดําเนินการฉีดฮอร์โมนในเวลา 16.00 น. หลังจากนั้นปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ไล่รัดกัน
ตามธรรมชาติ (สมบัติ สิงห์สี และเจริญ อุดมการณ์,2547) ในบ่อซีเมนต์ ขนาด 2x4 เมตร โดยใช้รังเทียมเป็น
วัสดุในการยึดเกาะไข่ หลังการฉีดฮอร์โมนพบไข่ท่ีติดกับรังไข่ เวลา 07.00 น. (รวมระยะเวลาในการเพาะพันธุ์
ท้ังสิ้น 15 ชั่วโมง) โดยมีอัตราผสม ประมาณ 80 % เพื่อนําองค์ความรู้ท่ีได้ ไปร่วมบูรณาการกับสํานักงานประมง
จังหวัดอํานาจเจริญ ในการถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และจัดสร้างเป็นแหล่งเก็บ รักษา            
พ่อแม่พันธุ์ปลากดแก้ว ในแหล่งน้ําชุมชนต่อไป 
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 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ร่วมประชุมทางไกล (web Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการ
รายงานผลการดําเนินงาน “โครงการตามนโยบายสําคัญ 15 เรื่อง และ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  
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  วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุขคุณ 
พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง 
วิธีการเตรียมจุลิทรีย์ PSB (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) จุลินทรีย์ แลคโตบาซิลลัสท่ีเตรียมจากยาคูลท์ และจุลินทรีย ์
ปม.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by 
Agri-Map) จํานวน 13 ราย โดยการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นอาหารเลี้ยงปลา และการใช้
จุลินทรีย์ในการบําบัดน้ํา ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 ตําบลคําเขื่อนแก้ว อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 หลังจากนั้น นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง และคณะทํางาน ลงพื้นท่ีติดตามให้คําแนะนํา ตรวจวัดคุณภาพ
น้ํา พร้อมให้ข้อมูลแนะนําการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง และแนะนําการป้องกันสัตว์น้ําจากภาวะฝนต้นฤดู 
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 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุขคุณ       
พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจริญ และ นายสันติ สีสด ประมงอําเภอ
ชานุมาน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีการเตรียมจุลินทรีย์ PSB (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) จุลินทรีย ์          
แลคโตบาซิลลัสท่ีเตรียมจากยาคูลท์ และจุลินทรีย์ ปม.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกร ท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) จํานวน 14 ราย โดยการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรให้เป็นอาหารเลี้ยงปลา และการใช้จุลินทรีย์ในการบําบัดน้ํา ณ ศาลากลางบ้านโคกจักจั่น หมู่ 3           
ตําบลคําเขื่อนแก้ว อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 หลังจากนั้น นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง และคณะทํางาน พร้อมด้วย นายสันติ สีสด ประมงอําเภอ         
ชานุมาน ลงพื้นท่ีติดตามให้คําแนะนําตรวจวัดคุณภาพน้ํา พร้อมให้ข้อมูลแนะนําการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ
เลี้ยง และแนะนําการป้องกันสัตว์น้ําจากภาวะฝนต้นฤดู 
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 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุขคุณ 
พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ และ นายสันติ สีสด ประมงอําเภอ
ชานุมาน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีการเตรียมจุลินทรีย์ PSB (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) จุลินทรีย ์                  
แลคโตบาซิลลัสท่ีเตรียมจากยาคูลท์ และจุลินทรีย์ ปม.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกร  ท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) จํานวน 6 ราย โดยการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรให้เป็นอาหารเลี้ยงปลา และการใช้จุลินทรีย์ในการบําบัดน้ํา ณ ศาลากลางบ้าน โคกสาร หมู่ 1          
ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 หลังจากนั้น นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง และคณะทํางาน พร้อมด้วย นายสันติ สีสด ประมงอําเภอ         
ชานุมาน ลงพื้นท่ีติดตามให้คําแนะนํา ตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ํา พร้อมให้ข้อมูลแนะนําการสร้างอาหาร
ธรรมชาติ ในบ่อเลี้ยง แนะนําการป้องกันสัตว์น้ําจากภาวะฝนต้นฤดู 
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  วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุขคุณ 
พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง 
วิธีการเตรียมจุลินทรีย์ PSB (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส ท่ีเตรียมจากยาคูลท์ และจุลินทรีย ์
ปม.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by 
Agri-Map) จํานวน 14 ราย โดยการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นอาหารเลี้ยงปลา และการใช้
จุลินทรีย์ในการบําบัดน้ํา ณ ศาลากลางบ้านเสียว หมู่ 2 ตําบลรัตนวารี อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
        หลังจากนั้น นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง และคณะทํางาน ลงพื้นท่ีติดตามให้คําแนะนํา ตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพ
น้ํา พร้อมให้ข้อมูลแนะนําการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง แนะนําการป้องกันสัตว์น้ําจากภาวะฝนต้นฤดู 
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  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 นายสมบัติ  สิงห์สี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายณัฐวรรธน์  เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการ
ติดตามงาน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2561           
ไตรมาสท่ี 2 จํานวน 9 โครงการ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธาน ี
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 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุขคุณ 
พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ  ลงพื้นท่ีติดตามให้คําแนะนํา ตรวจ
วิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ํา พร้อมให้ข้อมูลแนะนํา เรื่อง วิธีการเตรียมจุลินทรีย์ PSB (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) การสร้าง
อาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง และแนะนําการป้องกันสัตว์น้ําจากภาวะฝนต้นฤดู แก่เกษตรกร   ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) หมู่ท่ี 3 บ้านเสียว หมู่ท่ี 4 บ้านโต้งโต่ง ตําบลรัตนวารี 
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุขคุณ 
พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ลงพื้นท่ีติดตามให้คําแนะนํา 
ตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ํา พร้อมให้ข้อมูลแนะนํา เรื่องวิธีการเตรียมจุลินทรีย์ PSB (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) 
การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง และแนะนําการป้องกันสัตว์น้ําจากภาวะฝนต้นฤดู แก่ เกษตรกร ท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) หมู่ท่ี 2 บ้านเสียว หมู่ท่ี 6 บ้านหนองแสง 
ตําบลรัตนวารี อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย 
นางสาวอรดี ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ 
มอบการสนับสนุนพันธุ์น้ําจืด (ปลาตะเพียนขาว และ ปลานิล) ขนาด 5 เซนติเมตร ตามโครงการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 14 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว          
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ และ สํานักงาน
ประมงจังหวัดอํานาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ปลาหมอ 
ปีงบประมาณ 2561 และนัดหมายเกษตรกรในการรับมอบปัจจัยการผลิต (จุลินทรีย์ ปม1)                          
 ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ทําการสุ่มชั่ง
น้ําหนัก ความยาว ของปลาที่ปล่อย พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําของบ่อเลี้ยงปลาหมอของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้คําแนะนําในการเลี้ยงปลาหมอแก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่ 
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันท่ี 15 พฤษภาคม2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และ นายราวี แสงทอง ประมงอําเภอหัวตะพาน ร่วมงาน วันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจําปงีบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตด้านสินค้าเกษตร (ศพก.) ของ นายมานพ แสงสว่าง หมู่ ท่ี 7 ตําบลโพนเมืองน้อย อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญเป็นประธานในพิธี 
 ในการนี้ นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง ได้ร่วมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับ การเพาะพันธุ์ปลา
โดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนท่ี (Mobile Hatchery) และ การอนุบาลปลาเบื้องต้น แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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 วันท่ี 16 พฤษภาคม ๒๕61 นายณัฐวรรธน์  เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ            
นํา เจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นางจิรันธนิน ปะกิรณะ             
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าท่ีสํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมเก็บ
ข้อมูลแผนการผลิตสัตว์น้ําโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาหมอ) พร้อมรับสมัครเข้าร่วม
โครงการผลิตสัตว์น้ํ าจืดตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) และการมอบปัจจัยการผลิต        
(จุลินทรีย์ ปม. 1) แก่เกษตรกร จํานวน 20ราย ๆ ละ 10 ซอง เพื่อนําไปขยายต่อสําหรับใช้ในการปรับ             
สภาพน้ําและดินในบ่อปลาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
 ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกร เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัส จากยาคูลล์ การเตรียมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
(PSB) การเตรียมอาหารจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และการขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม .1 ณ ศาลากลางบ้าน ม.1 
ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 


