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 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายคมสันติ ์ พันธะปิว นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาววิราวรรณ คํามา ประมงอําเภอ     
เสนางคนิคม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เรื่อง วิธีการเตรียม
อาหารเลี้ยงปลาจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (จุลินทรีย์ PSB จากแหล่งธรรมชาติ จุลินทรีย์กลุ่ม
แลคโตบาซิลลัส) จํานวน 20 ราย เพื่อใช้บําบัดน้ําเสียจากการเลี้ยงปลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าเกษตร (ศพก.) นายวินิจ สุภาจันทร์ บ้านโคกกลาง ตําบลนาเวียง 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที ่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวอรดี ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ําจืด 
(ปลานิล และปลาตะเพียน ) ขนาด 5–7 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 7 รายๆ ละ 3,000 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน
หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ 2561                
เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร ให้เป็นต้นแบบสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นและสร้างคุณภาพให้ผลผลิต โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (นายประยงค์ บุญทอง) บ้านโคกเจริญ ตําบลนาวัง อําเภอเมือง             
จังหวัดอํานาจเจริญ            
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 วันที่ 18 พฤษภาคม  2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นางจิรันธนิน ปะกิระณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมง นายสันติ สีสด ประมงอําเภอชานุมาน และหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน (จังหวัดอํานาจเจริญเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนโคกสารวิทยา ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธี 
       ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ให้บริการความรู้
ด้านการประมง แนะนําการเตรียมอาหารสัตว์น้ําจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และได้ให้การ
สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และพันธุ์ปลานิล รวมทั้งสิ้น จํานวน 50,000 ตัว เพื่อมอบให้กับผู้นํา
ชุมชนนําไปปล่อยลงในแหล่งน้ําสาธารณะ 
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 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางสาวธิติยดา วรสาร เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง และนางสาวภาพิมล เรืองศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการใช้ระบบฐานข้อมูล
เกษตรกร (e - Famer) และระบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บก. 103 (e – Farmer) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลผลการดําเนินงานในระบบได้ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทํางาน 
โดยมี นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน  
 พร้อมนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
มาให้คําแนะนําพร้อมชี้แจงการใช้งานในระบบ ณ ห้องประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายคมสันติ์ พันธะปิว นักวิชาการประมง และ เจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรษา ทองยา  
ประมงอําเภอเมืองอํานาจเจริญ ได้ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์              
จํานวน 15 ราย  เรื่อง วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงปลาจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และวิธีเตรียม
จุลินทรีย์ PSB จากแหล่งธรรมชาติ และจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลลัส เพื่อใช้บําบัดน้ําเสียจากการ
เลี้ยงปลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร นางหนูเวียง ศรีสุวงศ์ บ้านถ่อนใหญ่ ตําบล
ปลาค้าว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 15 ราย 
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  วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาคร โสภา ประมงอําเภอ         
ลืออํานาจ ร่วม เข้าเก็บข้อมูลแผนการผลิตสัตว์น้ําโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาหมอ) และ
มอบปัจจัยการผลิต (จุลินทรีย์ ปม.1)  แก่เกษตรกร จํานวน 9 ราย ๆ ละ 10 ซอง เพื่อนําไปขยายต่อสําหรับใช้
ในบ่อปลาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
        ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร เรื่อง 
การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสจากยาคูลล์ การเตรียมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB) การเตรียม
อาหารจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และ การขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม .1 ณ สวนโชคมูลพันธ์ ของเกษตรกร          
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ (นายศราวุธ มูลพันธ์) หมู่ท่ี 9 บ้านฟ้าห่วน ตําบลไร่ขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ  
        หลังจากนั้น นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ พร้อมด้วย ประมงอําเภอลืออํานาจ ลงพื้นท่ี
ตรวจติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาหมอ) 
ปีงบประมาณ 2561 และได้ทําการสุ่มชั่งน้ําหนัก ความยาวของปลาท่ีปล่อย พร้อมให้คําแนะนําในการเลี้ยงปลา
หมอแก่เกษตรกร 
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 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัย            
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์  หัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมง สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และ นางสาคร โสภา ประมง
อําเภอลืออํานาจ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดู
การผลิตใหม่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้า เกษตร 
(นางประยูร กาญจนารี) ตําบลไร่ขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี นายฉัตรชัย  ศรีเฉลา  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธี 
 ในการนี้  นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง ได้ร่วมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับ               
การเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) การอนุบาลปลาเบื้องต้น 
การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสจากยาคูลล์  และการทําอาหารจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 



  

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 

 วันที ่ 25 พฤษภาคม 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี ๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายคมสันต์ พันธะปิว นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบการสนับสนุนพันธุ ์ปลาน้ําจืด (ปลานิล และปลา
ตะเพียน) ขนาด 5 – 7 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 12 รายๆ ละ 3,000 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
อํานาจเจริญ 
 



  

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 

 วันที่ 25 พฤษภาคม2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ                   
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง นางจิรันธนิน ปะกิระณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และ นายโอภาส บรรลือ ประมงอําเภอพนา ร่วมงาน  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ตามโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าเกษตร (นายสงัด บรรลือ) ตําบลพนา อําเภอพนา 
จั งหวั ดอํ านาจ เจ ริญ  โดยมี  นายจตุ ร งค์  จ ริ ย ะนร วิ ชช์  ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ดอํ าน าจ เ จริ ญ  
เป็นประธานในพิธี 
 ในการนี้ นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง ได้ร่วมถ่ายทอดให้ความรู้และแนะนําเกษตรกรเกี่ยวกับ 
การทําอาหารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการเตรียมหัวเช้ือจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัส 
จากยาคูลล์ เพื่อใช้บําบัดน้ําที่เสียจากการเลี้ยงปลา  แกเ่กษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



  

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่ 30 พฤษภาคม2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์  หัวหน้ากลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง นางจิรันธนิน ปะกิระณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และนายสันติ สีสด ประมงอําเภอชานุมาน ร่วมงาน            
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ตามโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจําปีงบประมาณ 2561      
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านสินค้าเกษตร (นายสะอาด วันโท) ตําบลชานุมาน 
อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี นายศิริศักดิ์ ชุติธนธีระกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ํา 
และปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธี 
 ในการนี้ นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง ได้ร่วมถ่ายทอดให้ความรู้และแนะนําเกษตรกรเกี่ยวกับ 
การทําอาหารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการเตรียมหัวเช้ือจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัส 
จากยาคูลล์ เพื่อใช้บําบัดน้ําที่เสียจากการเลี้ยงปลา  แกเ่กษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



  

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่  1 มิถุนายน 2561 นายสมบัติ สิงห์สี  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ นางสาวสุพรรษา ทองยา ประมงอําเภอเมือง
อํานาจเจริญ และนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย คณะกรรมเขตอนุรักษ์
ลําเซบาย (บ้านแก้งกฐิน) และคณะกรรมการเขตอนุรักษ์ลําเซบาย (บ้านหนองเรือ) รับมอบ
การสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จํานวน 200,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดเขต4 (อุบลราชธานี) เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ํา ดังนี้ 
 1. เขตอนุรักษ์ลําเซบาย (บ้านแก้งกฐิน) ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ จํานวน 100,000 ตัว 
 2. เขตอนุรักษ์ลําเซบาย (บ้านหนองเรือ) ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ จํานวน 100,000 ตัว 


