
 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวสุพรรษา ทองยา ประมงอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
คณะกรรมเขตอนุรักษ์ลําเซบาย (บ้านแก้งกฐิน) และคณะกรรมการเขตอนุรักษ์ลําเซบาย (บ้านหนองเรือ) 
รับมอบการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จํานวน 200,000 ตัว  
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต4 (อุบลราชธานี )  เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ํา ดังนี้ 
 1 .  เ ขตอนุ รั กษ์ ลํ า เ ซบาย  (บ้ านแก้ ง กฐิ น )  ตํ าบลนาหมอม้ า  อํ า เภอ เมื อ ง  
จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 100,000 ตัว 
 2.  เ ขตอนุ รั กษ์ลํ า เซบาย  (บ้ านหนอง เรื อ )  ตํ าบลนาหมอม้ า  อํ า เภอ เมื อ ง  
จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 100,000 ตัว 

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  5 มิถุนายน 2561 นางสาวอรดี  ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง           
และนายทวี ดานุวงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
อํานาจเจริญ ร่วมกับ สํานักงานประมงอําเภอพนา และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ 
ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ (นายสงัด บรรลือ) มีเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่อําเภอพนา จํานวน 70 รายๆ ละ 1,500 ตัว (พันธุ์ปลา
นวลจันทร์เทศ 1,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว 500 ตัว) รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 
319 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.58 ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 786 ราย 

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 5 มิถุนายน 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาคร โสภา ประมงอําเภอลืออํานาจ 
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน 
การประมง แหล่งน้ํ าหนอง เลิง เป็ด (บ้านฟ้าห่วน บ้านนาอุดม )ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํ าจืด                
จํานวน 20,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุบาลปลาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา ซึ่ง เป็น 
อีกหนึ่งแนวทางการเพิ่มอัตราการรอดตาย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุบาลปลา 
ก่อนปล่อย เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
 1.พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร จํานวน 10,000 ตัว 
 ๒.พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 เซนติเมตร จํานวน 10,000 ตัว 
 ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ดําเนินการสุ่มชั่งวัด น้ําหนัก ความยาว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับ
การดําเนินการติดตามอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ํา หลังจากการอนุบาล 1-2 เดือน และนําข้อมูล
น้ําหนักความยาวที่ได้ไปคํานวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาขนาดที่เหมาะสม ของลูกปลาก่อนปล่อยแต่ละชนิด 

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายคมสันติ ์พันธะปิว นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบพันธุ์สัตว์น้ําจืด (ปลานิลและปลาตะเพียน) ขนาด 5 - 7 
เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ จํานวน 9 ราย  
รายละ 3,000 ตัว รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 ของจํานวนเกษตรกร
ทั้งหมด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายคมสันติ์ พันธะปิว นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ ย งสัตว์น้ํ าจืดอํ านาจเจริญ มอบพันธุ์ สัตว์น้ํ าจืด  (ปลานิลและปลาตะเพียน )                       
ขนาด 5 -7 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่ เข้าร่วม โครงการฯ                   
จํานวน 6 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 64              
ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ          
และนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
ร่วมกับ นายสันติ สีสด ประมงอําเภอชานุมาน และการยางแห่งประเทศไทย สาขาอํานาจเจริญ             
ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลากลางบ้านทองศิลา หมู่  9 ตําบลป่าก่อ 
และวัดไชยมงคล หมู่ 3 ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ มีเกษตรกรที่ร่วม
โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อําเภอชานุมาน จํานวน 32 ราย  ๆละ 1,500 ตัว
(ปลานวลจันทร์เทศ 500 ตัว ปลาตะเพียนขาว 500 ตัว และปลานิล 500 ตัว) รวมผลสะสมจํานวน
เกษตรกรที่รับมอบปัจจัยการผลิตไปแล้วทั้งสิ้น 351 ราย จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งหมด 786 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.65 

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่  11 มิถุนายน 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัย                   
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วยหัวส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาพิบัติด้านการเกษตร 
จังหวัดอํานาจเจริญ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาแผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2561 เช่น การป้องกันปัญหาฝนทิ้งช่วง เตรียมรับมือกับภัยน้ําท่วม         
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ใน 7 อําเภอ (พื้นที่ท่วมซ้ําซาก) โดยมี นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและ สหกรณ์ 
จังหวัดอํานาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ 

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  12 - ๑๕ มิถุนายน 2561 นายอนุสรณ์  แซ่ต่ าง  นักวิชาการประมง 
และนายวุฒิชัย  สุขคุณ พนักงานผู้ช่วยประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ และนายกัณฑ์อเนก บันลือ เจ้าหน้าที่ประมง สํานักงานประมงจังหวัด
อํานาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่สัมภาษณ์ ประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามโครงการ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ในพื้นที่แหล่งน้ําเป้าหมาย (หนองเลิงเป็ด) ตําบลไร่ขี  
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วั นที่  13 มิ ถุ น ายน  2561 นางสาวอรดี  ค รอง บุญ  เ จ้ าพนั ก ง าน ประมง 
และนายทวี ดานุวงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
พร้อมด้วย นายดรุณศักด์ิ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และนายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมง สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปี 2561 โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธี 
 ในการนี้  ศู นย์ ฯ  ได้ ให้การสนับสนุนพันธุ์ ปลาได้แก่  พันธุ์ ปลาตะ เพี ยนขาว              
จํานวน 35,000 ตัว พันธุ์ปลาสร้อยขาว จํานวน 10,000 ตัว และพันธุ์ปลาหมอไทย                    
จํานวน 5,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 50,000 ตัว เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ําสาธารณะ ณ อ่างเก็บน้ํา 
ห้วยหินกอง หมู่ที่ 9 ตําบลนาหว้า อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วั นที่  14 มิ ถุ น ายน  2561 นางสาวอรดี  ค รอง บุญ  เ จ้ าพนั ก ง าน ประมง 
และนายทวี ดานุวงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
พร้อมด้วย นางสาววิราวรรณ คํามา ประมงอําเภอเสนางคนิคม ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่
เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 
2561 มีเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่ อําเภอเสนางคนิคม 
จํานวน 75 รายๆ ละ 1,500 ตัว (พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จํานวน 1,000 ตัว และพันธุ์ปลานิล 
จํานวน 500 ตัว) รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 426 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2 ของจํานวน
เกษตรกรทั้งหมด 786 ราย ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 

ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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